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CAPITAL FEDERAL
TÊRÇA-FEIRA, 4 DE JANEIRO DE !~55

CONGRESSO
NACION·ÀL
,
'

COllvocação de sessões" conjuntas paJ.a apreciação
de vetos presidenciais
I Convocaçüo felía E'lll 21 de dezembro de ;!l:><!
Dia 5 de jrmcil'c às 21 hóras~

a- abril', pelo Ministério da -Agl'icult.uru, o crédito espccml de qUinhentos
mil ctUzeiros tCr$ 500,OOO,(}{J). par" OCúll{!l' ,às deSl)esns ~om u re[t1i2[i~il.:J
da Festa da Lar,<!njn
No dia 21 rI? Janeiro~ às' 21 hOrrt~:
o
Veto (tbtalJ no Projeto (11, 2,486,' de 1952, na 'Câní.ara dos Deputados t.
n,? 96; de 1954, no Senado Federal) (lue' cria o Instituto de Aposentadorja
e pen~ões dos Economiários e dá outras provld,ênciRs,

Veto \total) no Projeto n. o 1.570 de HlS2 na câmaní dos Deputadús e

i

n.· 189. de 1954, no Senado, Federal, que cria. na Justiça do Trabalho, a
2." Junta. de Conciliação c .JUlgrlriento com sede em Belém. Estndo do Pará,
e dá outras 'pl'ovidéllcias.
Db. c, a,<] 1~30 toras: . .
Veto (parcial) ao Projet.o n. 1.667, de 1952, na Cânu.·!'a dos Deputados a n" :l2. ele lfJ54 !lO S€'lr.no, que o.1tel'rt ~ legislação sôbl'e o Impósto
ge renda'
!

No ,rUa '24 de Janeiro, às 14,30 lIVras:

Dln 7. às 21 h!):i.'rlS:

Veto o:totC.ll aO Pl'ojeto li}' C68, de 1951, na Câmara tios Dêpu'fados.
e n." 109, de 1953, nQ emfacto Federal, qúe dispõe sôbl'e .apro"'Jeitamento
dos auxiliflres de ellsü10 c p~soal bl.ll'ocratico dos institutos federnUzados

da ensillo superior.

Dia 10, :às J,"'r.::'O l·.Ol'Útl·

Veto (total) nó' Projeto II,C 28. de 1950, llU· Câmara dos lJeputad~s,
e n. 52' de Hl"51, no Senado Federal, que cria novos órgãO<,; da JustiÇ;l do

",l'raball1Q, ·e dá outl'cs providências,

2l

Dta :1, às
ttoraG:
"
,
Veto \total) no Pl'OlCt.Q n." 2,669, de 1952, na C:mwra dos Deputados,
e n," 259, ·d~ 1053, ao Senado Federal, qqe modifica o al't 199 do Decreto~
leI n." 7,661. de 21 ele lur:.l1c (.~e 1945, que disr:õe sôbre prescrição çle crime
• falimentar,
Dra 12, :ti' 14,30 l!cl'i\.s:
Veto (total), no Pl'ojeto n,O 1.146, de 1949, na .Câmf<ra dos Deputados
e n." 43, de 1954, no Senado Fed('rnl. qUe rea,iusf-n a aposentadol'ia e pensão
dos banOlÍ-l'ios ,Dit\ 13, u.s,21 horo.s:
Veto .(parcial). ao Projeto n. 1.519, de 1951, na Câmara dos Denutados
e n,!) 54. de 1954 no-SeI1hdo Federal. que regula a inatividad~ dos MiliQ

tares,

Dia 14, 3S '14,30 horns: •
treta (parcial) ao Proieto n,~ 1~069, de- 1950, na Câmara dos Det;mtados,
e D." 19, de 1951. DO S<Ulrl.do l"er~~'al, qUe reorganiza ns Secretarins do 1U-

nistêrio Público Fedeml, cria a 1'espectivo quadro do pe5503.1, l'~ajusta S011S
scn'iclores- c<U'gos e \'enciment:(;s, e dá. outras providéIl~!.a5.
Conl.'ocaçiio t'eilit em 23 de dezembl'o. de 195";
Dia 18.à.'i 14,30 hat'as
Veto (total) ao Projeto de Lei (IL 2,825, de 1953, nn Câmara dos Deputados e 11, 337, ~1c 1953. no ::;rnac1o Fl'deral, Que estende ~os subtellentcs
e mrgentos que })al'ticilmram da campCLnha, d3 Itália, !1arAlitados com ("\
curso de Comandante de Pclotf\ü, Secão ou eqlüyalente, os benefícios da Lei
11, 1,783, do 2-1 de dezf:ll1bl'o, d,) lS'52, assegul'a -promoção, ao serem upo.sen ..
tados, aos 'funcioná,'ios cli':~ cl" UlliãO e de entidades 1;,·ut!l.rG,uicas que p1'c.~~
taram serviço militn~ l1.ns ~';~'ç.a~ Al'mndás dmunte 3. 1.iJt.ima gnerm, e "(h
ontl'ns I1rovidí'·ndas.
Gannl-~<1çH.f I('i;·,~ em 27 de cltzcmhro dI' '-934
No àlá 19 rle Janein ' ús 2i hot(fS;
Veto (total! no Projeto li, 905, de 1951. na càmQl't~ dos Deputados e n, 92,
!le 1953, no Senado Federal); que concede R' pensõ.o mensal, vitalícia, de
Cl'$ 3.500,00, fiO r, J[, Luís Alves dos Santos,
No dia 20 (7.; Janeiro, às 14,30 11.0TC/8:

Veto (total) ao Projeta (u, 4,218, de 19W, llK C«1HtlZO:1 dos Deputados e
Pedemli. que autol'i'Z:l o Poder Executi\'o

tt1.úm~ro 2:Zr()~ ele 19"54, no S('-n~do

/

I

Veto (tof,al.! ao Pl'o~etn 01, Wl, de 19S1, na Cftmlll'a dos Deputados e n"~
mero 140, de 1954, no Senado Fede raI) , que cria, 110 Quadra da Secretarli-l
do Ttibunal de Justiça. do Distrito Federal, três funções gratificadas dI"
secl'ettí.rio ,ele TUrma de J~lgamento~
OH1vocn.çf:to f('l~.:t en~ 28 de dezembro d,c u1ó'.I'
No dia 25 de Janeiro, às 21 horas:
Vitu (parcial) ao f1~':Jjf't,) de Lei n, 258, de 1951, na Càmal'o' dC:i
Deputados, e 11.° 162. de 1953, no -Senado Federal) ~ Que dispõe sóbre u
provimento de caxgos da carreira de Detetive do Quftdl'O Permanente dt)
Ministério da Justiça e Negócios Intel'iores
DepartRmento F'cdeml de
Segurança Pública,.
No dia 26 de Janeiro, as 14,3l) horas:

(total) ao Pl'ojet-o de L0! (n,O 1.978, 'de 1952, na Câ-ll1al'U do:
Deputrldos, e... n,o 320, de 1953, no Senado Federal I qUo(' dispõe sôbl'e- a
carrcil'~ de Agente FIscal de Impõsto de Renda,
'..
Veto

I Comissão Mista de'si~I~-;da pà."

p8rt"mcnto Fedel'a) cie Segurallç'
pú})!ica" .
D,e acórdo COm o ort, 32 do !'teg!.
mento Comum assumo fi presidêncI'
o 'SI', CíCCTO de Vasconcelos, que a,pó'
declarar ilL';t~\lt1.da n ComL~ão c a
f~nalidndc dn ,'eunH\o, procede a ele1çao do presidO!rte e Vice-Presidente,
Oolhidcs os votos. yel'ificn-s<: o st:~
ó"inte resultado:
Parn Presidente:
Cícero de Vaeconcelos'
D vot.O&
1 \'oto
K",ginaldo Cn,'alcanti

ra relatar o veto parr.ial opos.
to pelo SI', Presidente da Re.
' ública ao Prol'eto de Lei (.n .•
P
26B, de 1951, na Càl1Jara dos
Deputados e 162, de 1953,·
no 'Oenado Federal) que "dis.
põe sôbre o p!'(lvimento de
cargoS da Carreira de Deteti.
ve do Quadro Permanente do
Ministério da Justçia e N,egó:
Pora Vice'Presidente:
cios Interiores De!Jarla·, Gurgel do Amarnl ..... ,.. 5 voto.,
mento Federal de Segl!l'<1nCa LOpo coe1:1O .......... , .. , 1 voto
Púb';ca'~
~ , o S1', Pl'€sid€':llte elc!t0· em seu nolIIi}

I.

I,

me e no do Vice-Presid-ent.e, depoifl

'

s. eonfiançn de Soeus Pa~
REALIZADA :r.~;\·r 31 D.E, DEZE1'-.r~ res. 8ufl'Rgand-o ~eus nomes pom os
BRO DE 1954,
'
p.J.'it;OS a que t'êm de sel' eleitos, d,:'!~
signa o Sr, Al.'y Pltombo para rela.ta.!
Aos 31 [:.\ao5 de lh&s de dezembro de o veto e o OficiaI Legislativo do Se1.9,54,_ às \6,00..... horas, 11r:\. Sala das 00- nado Ji'edemj João Alfl'údo R-aVflsco
!D..s::oes 0.0 ...-ienado Federal, presen- de A:ldradp. ,):ll'a Secretário da Co~·
t~cs ?s Srs. Cícero. de
Vascon.celos, miss:1-0.
SylvlO CtU'vo, Kergmaldo Crwalcantl,
O ~r, Presidente CDllV0t.! ft os Se 1 ~
L~pq, .c0elIlo, .Gurg·.el do Ama~'~l _e l'c,<; Membros na ComiSS5.o nara ~l ~~_
A~,Y Pl~ombJ, 1e!1UC-SC esta Contl-SSao g·unda rcunião que será l'cã1iz;Jch
Mista
nesigr.fl-cla
parR
n~latar
I),
\'(:to
nróximll:< terC".foJ'rn
<~ de "UI'"
n"
, "
:>."'t
I
f:;
1.1
.'
V
•
1-'.'
~,<>
"
"
CITO d {',
p31c:a"opv.-:. v pc.o ...1', re,slUen.e att 1955, às 16,00 ho::fl.~ no paiÍlcio ~..ron-.
ne,pu~lu:~a ao ~ proJ:to çie Lei (n,O 2i38, r~. lXU'n IcitUl':1 ci.!:~~m:E:1o r, votade 19:11, 11; <.31I:r:.ma. dOE DeputadDs e çno do re.lat.Ór~.o no Sr Relat-or,'
~62. qe 19.:'3, 110 sena~Q Federal) que
Nada mn.is hrwenclo p: tnüar, Ie1'QnIl' dIspq.e
sob~~ o \pro"VIll1Cnto de car- ta-se a reuniàD, lm'r.1m~o eu, Joft.o AI-·
",06 da C~l.rle.ra. ~e Detet~ve do QUIl- fredo Ra.vasco dI! Andrade t::ec 1" '.,,'
Ciro., perm~~tt: dQ Mlpistério da (I. presente ata qlle, \una -vez'" nPi~~~~à~
JUS"l(',;) ~ Ne",óCl0S Tntcr!ores' nA_. "" •. ,<; ""'~in:1cl[1 pr!ó Rr. PTf'1':irirni"
l.!\. RE;tJNIAO

(DE

INS'l'Ar,AQ.t1.0) de r..gl'adecer

I

.'
li!

re,'ça·feira 4

.

!t-

róel pãl'a. lei~ura, 'diScussão" e apro'.. ,Comissão, Mista designada pa.yação. do relatório do Sr. Relator ....
ra relatar o veto apôslo pelo
. Nada .mais havendo .a tratar, l~
vanta-se a reunião, lavrando eu_
SI', Presidente da República
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA ~ACIONÂL
João Alfredo Ravasco de Andrade'.
'.
ao PI'ojeio de,Lei (n." 901,- de
Secretário. a presente ata que. uma(
vez aprovada- ser~ assinadà pelo 'S?..
195 i, na Câmara dos Depunhor ~Presidente.
. .. ~
tados e 140, de 1954. no ,Senad" Fed,eral) que "criá 110
CHaFE CA ,.&9ÃO' 81t JIIt~AI;~O . Comissão Mista designada' pá-'
, quadro da Secretaria do Tri-. CHIl"-.. GO altAVlçO DI! PUal.ICAçÕII!:.
'ra I'elatar o veto opôslopele)
HELMUT HAMÃCHÉR
'FERREIRA AL VES
MURIL'o
Dunal de Justica do Distrito
Sr. Presidente da RepÚblic::(
Federal ,Ires fúnqçes gratifiao Projeto de Lei (ns. 1.978'.
DIÁRIO DO.CONGRESSO,NACIONAL.
cadas de Secretário de: TtII·'de' 1952 n-a Câmara do~
,
ma de Julgamento",
.... <;:.1.0/1
Deputados e'n,~ 320, de 1953j
•
n'o Senado Federal) que "dis:.
t.tt B,EUNIÃO '_DE I~STAr,AçÃO)
Impr.uo n.. Oficin •• do Ooplrfamen!o de Jmpr"n •• Naclona'
, pÕ"e sôbre a Carreira de Agen.
REAI,IZ,ADA Eí:\I 31 DE DEZE~1·
AVENfDA_,RODRIGUES AlVES, t
te Fiscal de Impôsto de 8en'.'--"
BRO DE 1954,

E, X P E O I E'N ,.. à:

. da"., . '

!811111!TUI!1

Aos 31 dias do mês de .dezt:mbro

de 1954, às 15 horas, na 'Sala das Comissões do ~€'11ado l"ederal, presentes o~ 5rs. Joaquim Pires, N€ves ct 30
Rocha., D,iáir Brindeil'o, Brochado da
Rocha e Alberto Deodato. deixando
de eompàl'e::!€l', com caUSa. )U5tificada, o SI'. Ch:1gas R{ldl'igues, reune-~e
esta Comissão Mista designada para
relatar o \'cto aposto pelo Sr. Pr~sí

dente da Re~)ública ao projeto de lei
(n,O 901, de
1951, n:l Câmara dos
Deputados '..! 140. de 1954 110 Senaáo
Federal) que "cria no quadl'o permanente da secretai-ia do Tribunal de
Justiça do Du.~';l'ito Fede:::al, h'ês_funções -g'l'utifícadas ,dé secretário" de
Till'ma de JuIg'amente".
De IÍcôl'do com o tU't, 32 tio Reg'imento Comum, assumo a pl'esidência
O _Sr. Joaquim Pires, que após decla'rar instalada u- comIssão e ~a finalidade da reunião, pl'ovede a eleição de
presidente e fVice~Pr€sidente,
'
Colhidos os' votos, vcrcfiéa-se o s~
guinte ,result8.do:
Pal':t Pre,".idf'nte:
Joa.qu{m Pires ., .. ",., .. , 4 votos
Brochado· da Rocha ,' •.. , 1 voto
Para ...ViC0-Presiden toe:
rm
B
' d€ll'O
'
"
D JaIr

I

•• , ••••
o'.,
4 votos
,
Alberto Deodato .. ,.:.... , 1 voto
o Sr. Presid~ntc eleito em seú no.!
nle, e 'no do Vice-Presidente, depois de

;~~:~~~a S~~~lf~~~~~s d~a~~~s p~~
tos a que vem deser élcítos, designa
o sr. Neve3 da Rocha para relatar 'O
veto e () Oficial Legislativo do Senado
Federal, João Alfredo Ravasco. de
Andrade para Secretário da' Comissão,
O Sl'~ Pl'esidente- C01\VOCI\ os Senh-c:
res MelUbl'o~. . da comi~ão pa.r~- a segU!l(~a. reun~ao q1fe ser.a re~hsa~,a na
~!'Qxunt\. ~~'l.:ça-!e\.:'3." 4. d~ l;-\;.en:Q de
1955. às .lo.39l ho~as, no P~l:;-CIO MO~lreo; pala dl~ussao e votaçao do le:
la.torlo do 81, Relator,
Nada mais ha.vendo ri .tratar, 1evanta.-se a ruenião, leVl'ando eu, -João
Alfredo Ravasso d eAncfrade, Secre ..
tário, a presente ata que, uma vez
aprovada será assinada pelo senhor
Presidente:

"

c::ómissões -Permanente§!

Comissão Diretora
1, - Marcond .. Filho - Presidente.
S - Alfredo lor..Q _ 1.·

'

VMl'8siano Martins cretdrio~

00 • • •

0..........1

,.11..

••

o. "' ........ u....

ou. u~ ano.

a.

'_ A fim d. possibilitar. remossa
yalorls a4Q.)allhado. de
d.
f • .
. .
esclarecimentos quanto à sua aplicaçio, BDIlCltaJIIOS
em pn .r nela
à reme~s. por . . meio de cheque 011 Tala POltal. elllitidos • favor do ....
'to,ollreuo do Departam.nto de Imprensa KaofollaJ·
_ Os fiUpltmentos às edições dos órgãos ,oflaiais li.eri_Q fOl'~'Chloa
101 assinaDtes someRte mediaDte lIolicitaçlo
'
_
•,
, _ O custo do nllmsro atra~ado i'ará acrncido d. Cri O,UI " '01'

u:::erclolo decorrido. collrar-se"io mais CrI 0)50.
\

.éomissão Mista deõigiiadá 'para relatar O· veto opo'sto pelo
Sr. Presidente da Reptíblica,
ao ProJ'elo de Lei (n," 905, de
1951 na Câmara dos Deputados e 92, de~1953 n6,Sellado

Federal) que

l'concede

pensão mensal, vitalícia, de
CIo'
Cr ... 3.500,00, ,ao Professor
~ Luiz .Alves dos' Santos" ~
1.11. REUNIÃO DE INSTAL4,ÇAO

•

REALIZADA EM 3 DE
DEZ~RO DE 1951

Aos 30 dias do mês de d~embro de
1954, àS 15 h{lras. l\a Sala das Comi..o::sões , do Senacc Federa.l, pl'esentes os Senhores Joaquim Pires. AniBio ~ Jobim, Domingos Vellasco, VasCo
Filho- e Joe~ Presídi'O, deixanào de
cOlUparecer, com causa~ justificada o
SI', Nestor' Jost, 'reune-se esta comissão Mista. designada pam, relatal' 0\ veto oposto pelo Sr.· President,e
da. República ao Projeto de Lei (números 905, de 1951, na Câmara dos
Deputados e 92, de 1953 no Senndo
'.

.

'.

..

f

Federal) que "concedo pensão vitaIicia, de cr$ 3,,00,00, ao Professor
Luiz Alv.es dos Santos".
De acórdo cOm o art, '32 do Regimento Comum, assume a presidência
o SI', Joaquim Pires, que após declarar instalada a Comissão e a finalidade da reunião. procede a eleição de Presidente e -Vice~Presidel1te,
C-olhidos"os "l'oOOs, verifica-se 'o seguinte resultado:
'
Para. Presidente:
JoaquIm Pires ............. '.j votos,
Joel Presídio .,.~ ......... , 1 voto
Para. Vice-Presidente:
Domingos VeUasco .',: ''O'"
4 votos
Anisio. Jobim . , ........ , , , , . 1 voto,
O Sr. Presidente eleito em seu
nome e no ~o Vice-Presidente, depois
de agradec'er a confiança de seus Pares suf:ragando seus nomes para os
postos a que vêm de ser eleitos, designa o SI', Joel ~l'~.sidio para: i'elatar, o veto e. o OfIC~O LegISlatIvo ,qo,
Senado Federal, Joao Alfredo~ Rabasco de Andrade pura Secretário da
Comissão.,
O Sr. Presidente convOCa os Senhol'es Membros da Comissão para :\,
segunda reunião qUê' será realizada
na próxima têrça-feil'a, 4 de, janeiro
de 1955, às 15 horas. no Palácio Mon-

1,' REUNIãO (DE INSTALAÇãO);,
, REALIZADA EM 31 DE
."
,, DEZEMBRO DE
- 1054

Aos 31 dias do mês de de:1lcmi5m
de 1954, i.s 15,~G horas, na Sala daS:
ComisSõe;:; do Senado Federal, presentes os Senhores' Luiz Tinocà,
Othon Ma.der, carvalho Guimarães.
Tarso Dutra, Carlos Luz, deixando
de comparecer;' com causa justifica'"
da o SI', Alde Sampaio,' reune-,c;e
esta Comissão Mista designada par~'
relatar o veto-oposto pelo SI', Presi ...
dente da República ao projeto dtf
Lei (ns. 1.91'3; de 1952 na CâmaTm
dos Deputados -e n. o 32G, da 1953 no
Senado Federal) que "Dispõe sôbl'e'
a caIT~ra de Ao'ente F'íscal de Im.,,,,,
pôsto de Renda';=:
De acôrdo .c0nl o art. 32 ,do. ~ég~...
mento comum, ass~llle 3l plcsldencut
o Sr .. Carvalho Gwmarae3, que após
decla,ral' iilstaJada a Comissão e •
finalidade' da <-reunião, procede la
eleição de Presidente' c Vice ..Prcsi..
denté.
I
Colhidos os votos, verifica-se o :se ..
guinte resultado: ':
.Para Presidente:
i.
Cúl'valho GUimarães .. ,'... 4. v'Otas
Tarso Dutra ...........'. . . . 1 voto
Para Vice-Presidente:
Luiz Tinoco ...., .. '" . ' , , . . . 4. v'Otos
Carlos .~Ltiz ,.,: .. :- .. ,,,..... 1 votD'
O Sr.' Presidente eleito· em séu
nome e no do Vice-l'residente, depois
de agradecer a confiança de seus Pa ..
res sufragando seus nomes para os
postos a que. Vê1l1 de seI' eleitos, do ...
signa o SI', Carlos Luz o veto e o
Oficial Leg:lElativo do Senado '11ederal, João A1ftedo RavasCQ de An":' '
drnde. para. SecretaYio dn, CO:llissãO.;
O 51'. Presidente' con\'oca os Se ...
nhoi'cs' Membros da Comissiio para
a segunda. l'imnião que _será l'ealizad:::t
na próxima- ~.êrça-fe1ra, 4 de Janeiro
de 1955, às 15,30 Floras, no Palácia.
Monróe, para leitura, dlSCllSSão c
aprova~iio do relatório d~) Sr. ReJa-.
·tor,
.'
' .'.
Nada 'mais havenc~o a ... tratar, levan ..
ta-se a reunião lavrando eu' João
Alfredo Ravasco' de Andrade 'secrctário, a presente ata que
vez
aprovada, será,' assinada n~lo Senho~'
President~,
\.
.

uma

,SENADO FEDERAL

Relaçãô ílü, Comissões

f~ -

.0...............

/
'

/

tório.

l\EPARTIC6ES I PARTICOLAIU!SI
-',FUIICIOIU!lOI
Capital • IDtnio.,
1lI,~\l1 • I.tor!~
.....00
S4melit.re ••••••• ; •••• Grt
50.&0 'emelke • ., •• ~ ••••••• Clt 'f,oo
Aao,
Cri M,OO J.1I1 ••••••
ert
.! I
~.riOl!
E.t.ri ....
I
..
,Uzo" .... , ••
~ ~.,. Cr$ ifi,OO
Crt tOlM
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _---'------,-~-.
" .' - Excetuadas a5 para G utnior. q118 &orlo IlJa,n i]luaia,"
assinaturas poder-s.~;. toDi.~,· elll qualquer ~poca. por lIia JJleles

a.er.-

2':: 16-

:t - Carlos Lindenbel'g , -cretário.

3.°

•

se.
se-

'!onstituição .e Justiça'

,

l

Luiz Tlnoc{'l.--

•

.N utw Mt.!tBfID.a..Olaro,Oliveu:a. (.,
PreSiãen".
f·)
SubstJtUldo pejo Sr. MOUff
cretário.
Al.yslo 'd. OA"ValhO - VI •• ·Pr...· La,o.
.6 -'Prisco dos Santos - 1." 'Su- imite.
plente.
, Stcrétatto - Lula: Ca!·lo.'i Vieu--a Lla
AnJs.lo Jobim,
7 - costa Pereir3. _ 2:' Suplente.
Att1llo VIvacqua.
Porueca,

5 - Ezechias d.'_ Rocha -

Secretário:

~,'

Luiz Nabuco, Di-

retor Geral da Secretaria.
BeunlÕf'S às quintas-feiras,
hot1l~.
•

às

10

Dar%o OudolO -

p'erI'elra de SOUl",
(illa.vln GU1mal'i.eÍl,

o-ome. de Ql1velra,
JoaqUim PinG,
"

,

'

Auxiliar':'" U:armtl PÚ1tO t'l.ll1ando.
Reun1õ1ll -- Qu.artas.relrã.fi_."" g:.~

hor....

j

DIARIO DO CONCRESSO NACIONAL

_ Têrça-feira.4

. Economia

• - Bernard.. Filho.' '
5 -

DJall' Bri.nàeU'O. '.

6 _ Mattu" Olyljlplo. r
ASsis Cha.teaubriand. (H')
!l - Euclydes Vieira. _ Vice·P.reu·
a
JOãu VUlaslxias. ,h'" ldente,
I· ••,
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se, na Sala d?s Comissões, soh a pre ..
16 -' Franc1>co POrto.
sidência . do Sr, Senador Euclyd\Õs
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.
Projeto, do ponto de vista técnico se
acha em condições de('ser aprovado.
tendo il.. Comissão Se manifestado faPara estudo da concessão dos vorável
ao' mesmo.
Direitos Civis à Mulhar Bra· 'Pros.seguindo, o Sr, Senador othon
sileira'
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cias, a:ploQval1do a Comissão o parecer
Dorolng<l!l VeIl>OO.
do Sr Relator
Vlctor1no Frelre~·
Nada mais hayendo que tratn!", ·en ....
Secretário - Nillon Boxges Leal.
cerra -se a reunia-o, da qual,· eu, Fran-"
cisco SOares Arruda .. Secretário, lavro
a presente ata que, ruua vez 8J)l'ovada,
De. In.quérito sôbre
ser~ assinada pelo Sr. Presidente
(Ia Azar
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C'omissão de Economia
14. o REUNrrAO, (CONVOCAÇÃO
EXTRAORCO,L'lMUAl EM. 30 DE
. DEfiBMBRO DE 1934

~ l() n-oi'3S, numa d~ salas d!)
reunião, reup.e-se esta CQmiSsão, sob
a presidên.cia. dQ Sr. SeÚadol' 'pcreirn

I'

20
,

"

Pillt", Presidente, presentí's os 81'S. Pinto -AleiXo: _ Carlos Li1tclemberg./ de meios par~ o seu pl'osseswmento nômico em confronto eonl,O$ usual";
Senadores Games' de Oliveira, Nestm'
Luiz Tinoco. - Attilio Vicacqua. em ritmo normal.
1
mente. empregados, e o seu USa ..s~
MJl~~na

e E-llc1sdes Vieira, ausentç,s - Aljrédo Neves. - Pereira Pinto.
5. Foi ~ntão qut:. em negociações poderhl ser afastado se 'a ex;pcriênc1~
C8m cat;.sa" justificada, os S1's. Sena~ -" Gníl1terme Mala.quias. - lla1tlU~ com a CalX~ Eoonúmica Federal do e a técnica O aconse1hassf'JlL
(fures C:::sta p~reil'o., Júli:) Leite e tono Nogueira. - Nestor Mas~ena •. - Rio d~.. J~neiro. e ll!Sando d'l refel'icta
'l2. N".enhuma téc:Olca. e nenhum'
Pljnlo Pompeu
Donún,gos Velasco., - oosta Pefllm1.. autOl'lZaçao. se contratou com essa material se apresenta com ü:ençãd
O SI', E'en·ad(ll' F.el·eU'D. Pinto faz' o. - Gomes de Oliveira. - Ivo d'Aquí- entidade um financiamento tte Cr$ de riscos. Segurança absoluta não:
~t"-;,!ll1L,j distribuição:'
no (27),
500'.000.000,00, -nos têi'mos da. escri- existe na eng'enharia e na técnicJ).. AJ
'3.J Sr. SenadOi' G~ll1es de 'OliI
tura. lavrada em 9 de dezembro de ninguém ocorreu slfo-timtr as velbas'"
\'o(;J1"a, os FrQ,iet-:Js de Lei númeroS M.~
DEIXAM DE COMPERECER OS
1954,.no.Cartõrio de·15.0 Ofí'::lO de. No .. estraad$ de fen-o e as lin..l1as da n:10~'
de ]-g\3,4,' e 2'{n, do mesmo ~no, que
SRS, SENADORES
tas destn.#cidade. Em garantia do e;,n .. derna aviação, a pi'e'Wx~o dos :tCiden
c;::n~eàei1l isencão de diJ!eitos de '1m.-·
Bandeira. de Mello, _ Priscu dClS préstllntO. deXigiUdi:l. C~t,ixa E.aCoriôlUica, ~s que ,a ca-da baSSO se verificam,' ,
para a ~11 eI' a ·SpOSI ivos e seu Re- 1'lSCO é próprio do progres.'!O e l'Onda;l
p ;)l'ta.... f:i.o. consumo e ta},W$ aduaneiras
.... "
antas. - Alvaro .4dolpho • ....... Mar/a- gulamento, o ca..uciOnamento de 01'$ c~da nm'a ej{per1t:!ncill' da humani-~
à l""~'..?fej;'pra Munic.pnl' d~ sáo Pedro lhães 'Sarata. - Antonio lJOYilllt. -- 625,000.. 000,00 (seiscentos e vinte e dade.'
t
do SD1"b.':I
Estado dJ Rio Grande do Ar e'a L ea,
'o
ala DO al,'ve,',,"
'
d e npõlices mUlliCipajs,
13" Co nVIl'ia.
'
.,~.
cinco milhoes)
agDIe, indag:.'!l' Se'" [0Sul, para im}::ol'tar u!11a "CateqJilla,r", Kerginaldo Cavalcanti.' - Gp.orgtnO que deveriam ser ,emitidas pela Pre:' delia o Instituto Nacional de 'l'ecno.-\
-berr_ c~mo à, Paróqnia de S. Carlos, Avelino - Ferreira de Sou_za - Ruy feitura.,
logia considerar 1Jlenrtm~;,üe ~aHsfa-'
Estado de santa Catarma, para im- Carneior. - ' Velloso Borges _. ASSIS
6: Depoondendo no emiSsão de apô- tórios os .tuoos que vêm· sendo em .. '
portação de oito amos e 1'espectivos Chatealtori(!'lld,' - Apolônio Sales, - !ices de autorização do pode\' Lcgis- pregados. Consult:vi1. fOI es.sa enU ...1
a:-:ersórios; e .......
Novaes Filho - Julio Leite. - ~ur~ lativo, tornou-se necessário G.lle o Po'" dade, cujo pl'onunchrnento o projefo.
-- Projeto'C'le L'êi do Sen.ldo n.o 26, va~ CruZ. - Walter Fra,ncC).·- Sd. ,der Executivo tsolicitasse à Câmala de lei exigia.. A sua resp-osti1 é a que~
de . . lgj3, que modifica o flrt. :~52, do Tino~o, _ Mazart Lago, -' B!~r1tr.tr~ dos Vereadores essa a:utorizaçd.'J, o qlte tenho a honra de submeter à. elevad~'
t-ec:r~~o-L-eí n.O 5.45,2, de I de 111aio des Filho. - Levindo Coelh.o. -- Ce~ foi feito através da MeIlsagenl 11.0 35 aprecia.ção de V. Ji'...x.'1, em D.lleXO,
de- 1.143 (Cor.,solid2ção das Leis do sar Vergueiro, - Marconrtes Filho. de 7 de dezembro corrente \~'lpla em Nela se vê u'a mal1iftostação 'PJe:na-~
'I'!.':."'';\Iho) ,
.
- Dario Cardoso. - Silvio Curvo. - D.!lexo) , c onde eram apenas traJadas menté' favorável ~o lJl'osseguimenta'
- no Sr. Sellad.or Ellclydes Vieil.'a, João V.illasbôus. - Vespasia.n0 M'a.r~ as questões relativas a, autO\'ização de da. obl'A., tal auaLvel'\1 s'f'ndo executa--'
os pmjetos de .Lei d.o Senado~ 11Ú1l1e- tins, - OtlJOn Miider. ~ Fl(i.1)j~ Guz-- abertlll'a' de crédit<l e. fi ~ emissão de da- pela. Prefeitura. .
.
',.
ros :15, de '195-1 e 3, de }l9154, respectl- marães - Roberto Glasser. - Agri- áp61ices, a serem .dadas e mgaral1tia
14, Embota aqu€.!~ Ól'gii0 téi3uicõ
V::l.m811t-e quz estabelece . disposições pu de 'Faria, - Alber"to PasQuaU,n.i, de cl).lprés~imos negOCIado com brtse considere plenamente satisjatória ru'
p~.ra .[l. cl'ia~ão de sociedades de-stina- - Alfre(lo Simc7L,' - Camil-)' lVlm'éio na autol"ização contIda na CItada LeI ,s-olu-ção dQ prosse~!1lm'.?:.11W <la Gota
elas:lo financiamento de indústrias (36).'
781, de 2 de dezembro de 19::3.
em execução,. e n~mllumf, l;es.trição;
bá,si-::as e nutras e que modifica o
7, Resolveu a Câmal'a. .dO,; Ver€:a~ te!lha~ a fazer ao 11.5:) dos tubos qua,
Decreto-L~i n,o 9.73'5, de 4 de'-setemO. SR. PRESIDENTE:
1.1 ~
dOl'es, .estudando u matéria, r:.pl'ovar aI! Vem sendo empreg~dcs, não .tf:ve.
bo de 1945, que consolida a legislação
o Pl'ojeto-de-Iei n.o 1. 590, de 1954, COlr.o at,€l1der às €,stl'1~as Cond:ções.
relativa ao Instituto de R.esse.gur,05 do
~cham~se p'esent~s 27 ~r~: Scn.a~ onde 'incluiu o art, 5.0 e seu parà~ estabelecIdas. no an~c-projeto ~e lei.:
Erasil e- dá outras providências; e
dOles. Hav~ndo l:umero ~eoal~ es~a I grafo único, que assim dÜ~/PÕ~111:
. 0!1de -.a. locuçao pZ,m:-mente sah~fató ... ,
._ ao Sr. Senador Plímo Pomp':m, ab~l~ta a sesao. V<I)~se proceder !l lel-l
(;Al't, 5,0' O Poder, :~xecutiv nq, .referente aOs _tUDG:-;, tJD.l·e~,e ~er o,
or
o Projeto' ~de Lei da Câmara. n 178~ tUl a da ata,
.
Dl'OmO\'erá a resciSão deu contra- sentIdo de uma garantu1 de fUnclOn3~
de 1-954, que 'exingue a· Câmara' 4e
.
tos de fornei3imento Ue t'J.bos fa- mento, ou. seja. o prejulga.nwnto' dei
Reajp.stamento Ec{)nômico.
O_SR,- 2.0 SUPLEN'IE:
~I. bricados CODI iÇo pl'eten'diào e um lna~el'l~l que é pój~)_ a tralXtlh?r'
O SI', SenadQ1' Nestor Massena,
(Servindo de 2 Q Sec:retàrio/ Pl'occ.
abl'il'á nOva conCorrência objeti- nas
MS dllv~!'sas ,CCJÂiJâ!~a~.
15 ,me
'
.. • parec.eres f·
'y"
" , '
empr-go
d e ma.te rza~
. 1 es- -.p"l'e
pl'OH UI ICIa,
se~
aV"Úl'av-eLS
de à,leitum da ata
da- sessão ll1lf.erior I .vando
e
,.,onc lU o "1'-'1'..10 arguo ('J11 "'c;J.
a<:Js seguintes Projetos de Lei da Cà- qUe _post.a em discussão é sell1 deb.1'~! .. . ,Lável, salvo se, e~\ seu ·.l~h'o pl'O~
.ce~ó In ~.,- t N ' , I ti 'T" • ~
mara;
"
"
.'. d
. '.
~
cesso de cons~rucao fore;n O~ l'e.
,~S~hll: {)
~CiG]~a. e .... ec_ n,o 25-7, de UnS-·1, que autoriza o apl:o"a~.
.
, 'feridos tubos cansiderados pien~
~olog~t:. c-onslct.e/:l; ~lenr,l~e~te !'f'-,
Te$OUl'o Nacional ao adql!Í1ir partes
~
'mente . satisfatórias pelo instj~utõ
tISf~~~lla e tecnLc:"lll~nt... ,JU5:tlll" .
beneficiã.rias a G1a. Hlcü'Q-Elétric;) do
O R. 3,
ECRET ARIO.
Nfl.cional de Tecnologia.
cada. a s9111Ção, (Jue CGuslSt-e ,r~a •
S;lO Francico',· é
(Servi7tdo de 1.0) lê o segniote;
I
' . parÓgl'afo
único,' O
Pode
COl1~h[L'1.Ça~ das ob~'~s. com o hp!,
"
E
t'-- d t
.
.
.'. r
de tubOs Ja '2Si30!hIQO, deSde que
- nO 'J,'T(], de lSU.. que 111"Ol'!Ogl\ at~
;'
xecl} IV,,!, e ,el'mlll.'ir,-t a ll11edlftta
sejam adottlRds :1<; 'n tnd . , rI ,{
::w de junho de 190,6, o regime de
' Exp" e, dient,e
PaL'allSHçao da construção e ehapontadas rlo can . €
as. qu . .
lic:=!'Lça para o int-ercâmbfo oomercia~
t1"eg~ dGS" referidOS ~,).l1J.:)s. &Ustall~
• ÍNT. tem ' conl,~etêl~gj~, e:~I'a.qu~ i~
com o exterior, nos' têrm'!)s estabeleci. ,
?O, lL1GluSlV~, qualquer .pagamE"uto.
naI', c mais aquelas ou~.ras ue Pos
do.') na Lei nO 2,14.'::;, de·29-12~53.
Veto 11. 0 1,
195.Õ
~ C0IUpS.nhw,s erol)['eit.eirtls até o
especi l' t
, ' t . . , ,q~
conhecimento do p9.'I'eC·'l' defir.·.
a ~ asl' el1} . 3'lM, ",CIn->.€nto
o 5r: presie.ente· submete à discus- ~. SenllOl' Pfesidel1te: "
tno do In.stituto Naci~n~l d€ 'f(;~: '16 dagua JulgU€!h 1~~e,:s..,â~Jas~. "
. I:
sã:::. e vota~ão Os Ufirei:eres 111enciona,i.o'ogia l1<JS tênnos c';;' , :J.t'~iffOI>
J' .;-,\pes~r de ll1tellame~"e ~avol'á. ... ,
Tenho 'a hom'a de encan.1inhal' a V,
~'
. l . > •• , ~ '" • ve,. naO podf( o parecei' do Ins~ítuto
dos, que são unAnimemente api'ovà·Ex,a, nos têrIDos do ·'3 3}"
paar 'r;s 1 g _,!-,~ndena ')- ~'cfendQ-.at't:;::" 5." 'o NaClona.~ ~e Tecnologb. s.tender. da ..
dc~.
.
fins do § 4,°, do. art. 14, da Lei O~'- ,Sp!:,;~\~O .ele tl~I-!-O di! c~n<:,,!].tc y!'otel1~ dos 05 ~llll1tes.de .sua l.!ul11j:et(~nCÜI, de
N'a-Ó:L maiS haVêndo que tratar, en- gânica do )).istl'ito' Federal, ó Projeto ,_,.U\.~ (aIr deSl~'1.t.&d~, 1111,;)";,;( 'tr:l.-=!lte forma mtegrflJ. ao espJr-it·{) (J'Ue i}a... -;
ce!1:'a-se a l'eunião,"lavr'ando eu, Aroldo d
' " -90 d 9-4
ed
d~, aço Protenmdo ') ":~i:i",) .':il!, €m rece te.r presidid-v à ,::),y1ir:{tO i\21pOSta.
e L.eI n ~ , e 'I ;) ,da amar,,, os seu 1:("\'0 proc,)z.so de Cu. v:! :'uç;"i.-:;." r'J 116 distVISitit"o. ,reta..l"J. "' .. ; o"
Moreira, 5ecretãrlO, i1 presente Ata, Ver22-clores.,
qUe me fOi envhl.dd O1n
f
d
y,~"
que, uma vez a:provnda, se-rá assinada 21 d<\. ·dezembro corrente, e , ~o- q1l1J ,',m"Uf,
re
considerad:o,s
1"," N,-essas- cO::1d'."o'es,
',,'e '"t,'tud"t>
•
t erI tO,s,'.tu,lXI,s
~Í'.
•
v
pelo SI', PI'esid-ent~ .
neguei snnção, parCialmente, no' :.uH- l~:;l'''r;:f':r: e. ~8:~]~, ~tOl'103 ",:",~el,?, Insl·l· teta. o PÇldel' ~ecutivo n. adotar?
' fo CUliCo, peJas L..~o N3ClOlJal cc TeCll\!l-ogla.
'v.',~
go 5,a l e esu. paragl'::t
t Determma, ehtã'Ü, O ó,'sp',"iti"o
"'.~
razões que a seguir passo a .c;..:pôr:
.l:L p,s l'U-Zô,is que lev!lril~fJ ~ C:\m[lfa I' ad?: ~'9 Pod~r Ex€cutiT:o promovctá
11-a~SESSÃO DA CONVOCACÃO
2. A questão do abast-eC1ll1e!Jto cjã-- dti3 Vereadores a descer· a êsse-es por- a leSClsao dos .col1~r~t03. de fDrneCt...EXTRAOROlr~ARIA, EM 4 DE gua desta CId9.d~, tão frequ=nt3mznt~ llle!1,?res parecem ter sido os .'lcidellt'es n:.€~ro ,~: tubos }~!Ji'rC:1d.Q" cOm ~ço
l'eJegada fi. plano secundáno foi ell- vel'ltlcadc!i na 2, ~ linha adutol'a dE' p~o"en~ll~~ c abl n a n?'ílfl. c:lnf'{lrrencontl~ada pela. atual adlllinistaJ.Qâo dn Ribeirão,das La~es, 'em fimcionamel1- ~~7á~~JE't!';?DdQ o em.pr,~go QP. nUlteriaZ
• JANEIRO DE 1$55
Prefeitura em situação de verdade~J.'o t,;>, e Onde tàl:llbem fG:i:mn cmpl'egaqt,s '1 I. ' . ~
~
,; ..
impasse ·As ot,ras iniciadas em 1952 tubos, de Concreto nfot"ndido' alrruns'
6. Ma..,;. o qUe i';e Jhld.. ra enteJ1der
Oradores inscritos' para
"
'
•
'd
t
f
,1
- ~
,< "
pOr
material
esta'v-"}~ "'"'-sa
já com sensível atrazo, estive:'fJT!: lon- aCI en es ?l'aln realmente vel'ieca~
ã-o ,.. " . ... t",~' ~ " Cf ua'J'fI
I :~abExpediel1te
gamente pa!'a!i~adas, e o seu pl'C'sS'ep dOs ness~ hnlla-, ~onil~ se manifestou ;eferírllllPIOprla .:~n~ r\~vI<la,. ~rcce
,>
guimento exigia o empl'êgo :-!c recUl'~ ,o' fel1~meno conhccklo COntO jistrp,~:J_ , , .,;-se a ma~eda.ls l'la') SUjeItos à,
SenadoL' Attilio. ViV,~0~1IJ.1.
50S de que não dispunha a Pp>feitWIl .c-orrOSlDn'''.' c as calJ.3'lS ôa. n1anjfes~ ~Qr~O,~ao e _ao d-e.s~,l!,ti?. Mas oUe m3.~
em sua eli de meios.
~ -',
'
táção dês.sa fenômeno fÔl'em . aln.pia~ trHl~S sel'~9 ês:ses?~ O aço? O ferr:) ,
Senador Djair Bl'tndçjl'o.
..
. "
mente invest!g"adas'por uma CÜ,f}5Sn "~::dldO?~ Nao ,que .e~e.s,~embDra ema, ~ Havut, para resolver ~<'l-l [lLuaçâo -são abalisada de tê'~niccs e pelo Ins- !:~:..~,tado... em canahz~çoes des~:e-. oCamara dos .Veel'adores.,r()1;fl.do, em tituto NaCional de Tec1101o >tia
".o.~Ul{1 pn&fl.dO:'" nada tem de estaücl_s.
ArA DA 1O.a SESSÃO DA 4.- a2 de
dezembro de 1953, a Lei n,/i .787,
10. Na atw:tl.adutorn' <fIo 'áuand"l Z;l'á •.? ~C?{,l'êto arm~do. ',,?mum~
'sESSÃO LEG!SLATlVA EX- q~e. ~ln seu 9.rt.- 4.° ~sslm Se deíl- elll oonstrução. vêm sendo usadas t6~ 'I:.1~ll)f;-m naO, por certo. pOIS (!ue
as preocupações para., ei'ltar a n,:s;:,;e,~, .como nos .tubos de poncre!o
TRAORDINARIA, O'A' 2,- lE- IJlU: , fi Ãrt: 4.0 'Fica o Pi'efei!o autVj das
mal'.Jfestação dos citadOs fenômenos p~otendldo, ,os fe?0ll1e!10S de .(;.11'1'05aO
GISLATURA, EM 3 DE }ANEl.
l'izado a l'ealizar operações de .c.ré~ e os pareC€:r2S an€xos ao prCS&llte s,~~ cO~llm e 0.5 ,de "..,trcss·c')!r('.s\.on·' :o~- ~
ditos até Cr$•.50ü.OOO.OOO.O-O (gul- hem claros nesse seritido. Na era1i~ d~lao oconel, se pteCa~('oe3 cSpecJalS
RO OE 1954
nhen'tos milhoes de cruzejro...,) pll- dade,. os' .tubOS ora !~mpregados na nao forem tomadas, . ~ . . .
..
ra construção de .àdUtores e reser • .adutora do ,Guandu profundamente .19. Do ponto de ;"!~vct t~cn1C.J" l~aa '
PRE8IDfi:'NCIA . DO SR. ALFREDO
vatQl'ios, reVisão da. rêde-distrJl:)ul ... dos utiliz.ados na 2,~ adutora. do bll~9 o Poder 1 E;":~..Ct'tlV0 Ol{,trn. ~l~er .. ,
"NEVES
dora; estações elevatórias e de re. Gç.andu dIferem profun'iamente dos natIva que a qo v"tu aQS dlS;)a.f:oltH"O~
. calque, ePlissãrios' de esgQtos e utlliza.dos na 2,:\ adutora de Rioe~l'ão apo~tados, sob pSl1J. d~,P!otelar, sem
AS 14 HaRAS E 30 'MINUTOS caM'1
obras complementares. do :cepar-· (Ia~ Lajes: são de csbltUl'J. lHs.is razoes fundadas., a ~oluçíi~ do p'l'o ..
' ~'b~~~~M.oS SENHaRES SEN4,,~
tmnento d~ Aguas e Bsg5to sds resistente e especialment.e adaptadoo blell}a do rtbast-ecm\e~to. dagua ~dest,a,
'. Secretaria Geral de Viaoá, e a evjf;al' os fenômenos da' ustreSS~CDr~ C,a1Jltal~ que, ~·ele~3..:tQ ~ ;:lano .de
Obras",
~
1'o&ion" •. E' prec1so ser e.s-e1oi:t-cidb dISCUs.soes t.zoncils, agravarIa a. m ..
Vivaldo Lima, - Anisio .. ohim.
,~
que o Concr~to protendi>:''to i:. uma t,éc~ SU?ol'tável situa,-;fro atual, que. ,~á se.;
CarvaWo Guimarães,
!:~Gtorino
4, 'Tal diploma legal, de I~aturezrt níca relativamente nova, D-e lllUPla a.~IR~l'a com aspecto.'j de calalll1d.!!de
Freire. - Jlfa,fhias OlYl1ípio. - Joa ... autorizativa, não chegou a ser utIlí- aplicação no mundo intr>iro, está &u- publIca,.
~"
. ,
qutm. Pires. - ' 0110tre~Gomes. ,- Pli~ zadQ p~la Admínístração a.nterior, e, jeito, como é óbvio, a. imperfeicões
20., Fll1alQl~n~,~, _CIOSOS d0:l. JHlllt_es
fllo pompeu. Diair Brintt'3frQ. em .setembro dêete ano. quando assu- que' condUZil'ão, ao aperfei'it11iT!.Úíto .. de 111l.nha~ atnbl~l\:oC~ esp-2cliica.s. nuo
Eze(>hias da Roch(L - Ci(!.ero_de_,Vas~ mi a direção da. Prefeitura,-\lnha:m que todo novo processo exige.
-PQ::tel'lS, amda Sll~~l1elllr eln fll~~ ~a
conc.g!os. _ lsmar de Góes. - Neves as obras do co:r..strurão, da; Adu~orà
11, Acima- de tuCio, .ê' o' c~mcreto eVldente uSUl·.pa~M. de cO.!":lpe~,E'~1~J3.
da Rocha. - A!Oysio de Çal'va.lllf),
do Guandu se arr9.~"alJdo a m1ngl1.R protendldo mat.el'ial nltnmE'Jlte CC{J- com_ que ourau ::t Cfl:na~':J. l'lO DISt;;tlo
CIo

•

\

#

I.

s.'

s

",.

°

v"

<o.

I

de

e

"6

I.

I

L

A

#

,

,

•

.,

[
,-

,

"~
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{lfederaJ, pretendendo ditar nOrm.as
. em. matéria 00 execução de p.e-rviços.
21. A Lei Orgânica. define em seu
artigo 2i, § 1.0, a competência tipe,.
cflica do PI'efeito, a quem lncumb!u

de:

!!

SR, PRESIDENTE:'
\
'
Está finda a leitura. do. expediente,
Do nobre senado!.' ,A)1tomo Bayma a
Mes..1. recebeu com a firma devidamente reconhecida o seguinte

A Comisslio de Constituição ,

"Justiça.

~

I

A.uLoriza a aõertura. de crédito
especial para 6s ffllS e ?tQ forma
qUe menciona,
~
\

que vieram para o sul • não encontraram tr.abalho nem assistência de
espécie alguma, .(Muiio- bem; 'muito
bem).

o

51\: PRE5lDLI,TE:
Continua. a hora do expediente.
Não havendo mais' quem peça fi.
.Eixmo. Sr. President&"'do Senado Fe- palavra, passo à
deral.
,
Pelo presente solicito aceitar minha
ORD-EMDO D-IA
renúncia, do mandato de Senador FeGeral pelo Maranhão.
..
O SR, PRE3lDENTE:
Aprov:;,ito'a oportunidade para agradecer a Vossa ExciJ., Sr. Presidente
A lista. de presença acusa o C':'11l1Jaaos meus Pares e aos Funcionários da recmiento de apena.s 27 SenhOri";:; ~c
Casa, a alta distinção. com que, seJ.)1- nadores. Não há númeTo para \,otapre, fui tratado.
ção.
OFICIO

TI! - dil'igir, superintender e
.fiscalizar os serViços públicos' municipais; e' de .
A Câmara dos Vereadores, l'eSOlve:
IV - promover e defender toArt. 1.0 "Fica o Prefeito autorizado
dos ~os interêsses do Distrito Fe~ Jl. ;\or1r um crédito especial de Cl"$ .•
deral, de acõrdo com o. respectiva 5{)(),OüO,OOO,OO (quinhentos fY1lhões de
legislação, U
'
cl'm:eiros),
com. vigência por três
22, O dispositivo, a. que alude o eXt:rcicios, panl.. construção de adutDpresente . veto, determina não só u. 1'a::; c reseI'vatórios, revisão da rêde
rescisão dos contratos de fornecimen~ distribuidora, estações elevatórias e u-:
to dos tubos, mas, ainda, or..'lena:l recalque, emissários de esgows e
COI~dialmerite> Ant~nio Alexandre
imediata paralisação da construção obras complemehtares do DepartaSem debates, licam com a ,dtSC',lssâo
dos referidos tubos,
m{,-J:lto de Aguas e Esgows da Secre- Bayma.
única encerrád(l, c a voiacão actiáda
Reconheço
a firma Antonio Alexnn:.
23. Não foram cogitadJs, evlde:J... t~rb. Geral de Vjação e Obras, bem
1101' fo.lU{ de nümcm, us ~;cgllintes
temente, os efeitos que decvrrem d(l3 como pal'a atender ao pagamento de drc Eayma - Rio 3-1-1955. El11. tesmatérias.
~ntl'atos assinados, frutos l1e ·"oncor- jUl'C,3 das operações de crjciito refe_ temT.<nho da verdade. (as.)' Haroldo
...
rência pública, e que somente ::;e po- rid:1~~ no art. 2.~ desta Lei, nos anos Williams, Escrevente ~ autorlzad,o.
Proj~to de Lei qn. c&mrtra n. c 44,
deriam ver suspensos, sem a forma de 1954 e 1955.
' .
de 1953, que fixa. normas para l'2!)1eScomper.lsatõria da indem'lação, por
Art. 2.0 O crédito especlal de que
O SR, PRESIDENTE:
8:1 d,~ tropas brasileiras l1ar9. o extefôrça do comando 'judici:il. Cons,;::- tl'?ta Q arhgo anteI'iol' será. ... compeuContinua' li hora. do expediente.
dor. Pareceres favoráveis: da Comisquências . imprevisíveis pOderiam 'adv!r :lado com Os ~'ecur,'5os das o.perações de
Tem a·palavra o nobre senador~Fer- são de Se.gurallçn Nacional. wb n."
p_ara o ~l::.'i..rio do Distrito Pederal, Já cl~dlto autorIzadas p-el0 artlgo 4 o d?. retra de Souza, primeim orador ins. asa, de 1934; da Comissi'i.o u~ 'Finantao secnflf~ado, fôssemos dar cumpl'i- L~l. 787, de 2 de dezembro de 1953, crito. (Pausa),
,.
ças, sob o n:o 881, de 1954.
mento, nraticando
t'lto de natureza. revIgorada pelo lart, 4.° da Lei 791,
Não' se achando p'l.·esentc· o nobre Projeto de Lei da. Câmara n.O 2')-1:,
unilateral, à· rescisão' ?r1el1ada peio de 28 de dez~n~bl'o de 1953.
Senador Ferreira de Souza, dou fi. pa~ de 1953, que autoriza 9 pOder Eb:ecu,ti~
-autógrafo, com evidente ofensa, dos . Parágrafo umco Os orçamentos de lavra ao nohre Senador Dario. Car- Vo a abrir, ao pode!' J üdiciário - Jusdireitos titulados pelo ~'abl'icante 195f,; e seguintes incluirão 'dotações doso, segundo or::ldor inscl'ito..
tiça do TrabalhO, da v~, Região - I)
a;é?-l do adiamento, por prazo imr.re~ pró.pl'ias para atender ao .serviço de
crédito especial de Ci'S 117,320,00, pavISlvel, do prosseguimento tias obras jurcs: e amortização das operaçó&;' d~
l'fl pagamento de gratificaçi'to de reo SR, DARIO 'C.mDOSO:·presentnção adS vogais das' Juntn.s e
24. Não podemos, destarLe, !1ceitar. Cl'€oito \que se refere êste artIgo,
81'. ·Presidente, ....desisto da. palavra. Conciliaqão c J11.1gmnento dá Primeira
de plano, uma determinação sôbre
J'.J:t '. 3. FiCa o. Pl~efclto al~t9rlzado
Re-giãp: Parecer favurável, 8Gb 11.° 1.080
matéria. de exclusiva collluetência do a realIZar uma ~m!ssao de $tpohces, ao
de 1954, da Comissão de Finanças,
Executivo, o qual decidirá sôbre a.1 P?J't[~dor, repre~êl:.t.adDs p~r .cautehs
O SR, PRESIDENTE:'
Redação final (ofel'eclda psla Coconveniência de resolver dêste ou ;\,0 o,!- tlt,ulos defml~IY()S, mult}plos ou
Tendo deslstido da p~lrnHt o nobre; missão Dil'etOl":'l em seu Parecer númodo que lhe pareça .melll0r, 'aos in- na..~: do va~or nomlllal de Cr$-.l.OOO,.JO
terêsses do Distrito Federal
(mu Cl'UZelros)
cada· uma, Juros de Senador Dario cardoso. tem a palu- mero 1. 12.1-â-54) . do projeto de He25. USRmos do direito d'~ veto, que 3',~· loito tO r cento) ,r,t,:),anQ, pagáveis vra o honraao Senadol' Cal' valho Gui- s:Jlução n.O 53, de 1954, que alter::: os
1artigos 194, 195, lr-? e 197 do Regu.lasóbre possibilitar rebate a. lu::mifesta..: pl"lt' semestr~s vencl~os, [! _prazo de marãcs, terceiI:o oradol' inscrito.
,
Jl11ento da Secl'e(arJa do Senado,
çóes inconstitucionais ou inconvenien- re~gRte de In anos, ate o valor de Çr$
O SR. CARVALHO GUIMARÃES
tes ãinda enseja
Pl'otecão ao Exe- 6.25.000.900:°0 (seiscent~s e vinte e
PRONUNCIA DISCU){SO QUE
O SR, PItESIDENTE:
cutivo contra as invasões -da sua com- ::mcl.1 mIlhoes de .cl'1!Zeu'osl, com ,gapetênciu .e contra, determinações fa- ~antln da Hrecaaaçao da.. taxa de t>
SERÁ PUBLICADO DEPOIS. j Nada. nwis ha\'endo a tratm:, vou
lha~ Olt vicios:1s emanadas do Legis: ag1.l.fI e esgot~,
I Cl1cer:-ur a sessão. Designo p3ra a de
O SR, PRESIDENTE:
lativo.
.
• "
. ,
PLní."grafo único v~4,.s a~Óa'3es emitiamanhã a seguinte.
, 26: .Com1;!et-enclU, e~ matena de das na forma. (:~stc artigo destinam-se
Não há t!la~S oradores in5trho~.
adtnllllstraçao, con·elaclona..:.se co_m ,0'3 exclusivamente ~, ser\'ir de garantia
ORDEI\! De DIA
i
Poderes do Estado. Por cO:·~p'etenCl:l., às operações de crédito !'~!el'idas no
O SR, ~OAQUIM PIRES',
ep.tende-se a faculdade; n.trÜmída ao ~.rtigo 2.'l desta lei....
'
1
.
Votação, em disGUf'são única, do
:E.stado, por seus. Poderes, de ol'denul'
" .
I·:.peço a palavra' Sr. Presidente.
P"
d L' d
'
d
e ·pro::eder•. -em nome da COletividade,
Ari. 4:" Ficf! igu~Jmente 0, ~l'efei'
• _
l'0JC'"LO e e1 a Camara n. u 44, e
de~tro de determinados campos de to ,autonzado.8 abl'u'. um crcdltq es-/ O SR. PRE'SIDENTE:
1953, ,que fbt:fL um'mas pni'r1. remessa'
açao. Essa faculdade é restrita ao oP- P"':·18-1 de Cl'~ ,1.000.0'00.00 (um, m,de· tropas -brasileiras para o ex.teriol'.
'jeto da atividade nel'tín~nte a caua lhp.1) de cl'uz.eircsJ, çom vigência pcr
Tem <l .palavra o nobre Sena.dol" pq.receres frworâvcis: dn. ComisSão de
.~ d&ses Poderes,' distribUida. expU- dds exel'cício§, parti. atendel" _ às des~ Joaquim Pires,
Segmunça Nacional, sub n.,) 888; de
-cltumente . elltrc êles, por mais das l;f:r,~,'j decorrentes da execuQao destél.
11954; da Comissão .de "Finf\nças, sob
vêzt's em cal'ater de exclu.sividade.
leJ..
O :SR JOAQUIM PIRES:
n.O 889, de 1954.
,
"7
D t I
t
Votação, {;lU discu.'isD.O únicR, do
~. .
e a' SOl' ·e, se a faculdEl.de de
Pm'ágl':lfO ·único O crédF..o ~s~lechí
fNllo .fOi tevisto pelo orador) SI'. I"rdjeto de Lei da. Cjlmara 11,0,254, de
~·~ena.l', e agir .se €xel'ce fOTo. dos li- atlkrizaclo neste artigo será cf)U11~en- FI;,esidente, constrangido, .ven.ho à trio' 1953, que a1.1tOl~za o Peder Executi . . . o
f rtes desse Q.l)Je"t~, ou se,_ o.'> ?Od.er~s f":H~~ ,com cancelamento de igual im- burra.. par~ COlll}UÜcar' um fato ~o:: I_ a.' abrir. 'ao Poder Judiciário' _ Jus~ge1l1, ao ~:::eroe-4a: a es~a:.. d1Scrl;'lU- po,:!'àlJ,cia na verba 5:::6 _ Códig,) 1'000.
tiça do Trabalho, da 1.a Região _ o
naçá-o,_
opm ando em. dDmmiO r~ 54:·\ d:) '.orçr:mento
O G-ovêrno rCl~atl'ja {·~do
bl,oOI'l.el'r-o
crédito espeCial de Cr~ 117 :320,00, pata
que nao~stalai)
lhes compete.
_
. em' vi"""r.
~
<.N
......,
.,
~"l't. 5.° Esta Lei entr~l'á em vigor quando no estrangeiro Se encontra em pagamento de gratificação <le reprc-8, Ora,. P.odCl'. 9ue aJ~ ~Dl'a j0 n~t data de sua pUblicaç§.-a.'l'ev:Jgada3 situação difícil. Por que não faz o sentação aos vogai::> das Juntas de
sua, c?mpetencl.a J?l~tlCa. ~.r3ItrlO. e o las d:.s"}::)sicões em contl'rl';o.
mesmo com o nOi'destino que Pl'OCUl'a Conciliação e Julganlento da Primeira
arbüno, em tal, hlpotese, fere o prin. .
o sul cheio de esperal1ças e ,aqui 8e Região, Parecer favorável,· sob nÚllle~ •
cípio o.u legalidade.
.c:strito Federal. de
de 1954 .• - dESilUde?
'
ro 1.080, de 11:>',)4, da ConlÍ$âo aé ..Fi2.9. 2endu de no~a. eX,?.i.'essa. com- (flS·, ~ Alim pedro.
Ontem, Sr. Presidente, um fópau de [lanças,
....
p:têz:.c.ia .o dirig'ir os, serviços pú~licos
Oficios'
arara", um caminhã.o com 64 l1ordeg.
Votação, ~m discussão única, da
pmnelpais e, !l,or Vl!1.. de '~onsequên.
'
tinos - grande .númel'o de crianças redação final (ofel'ecidfl. pela Comiscia, promovel' o que 1neIlior cOllvenha
- Da ,C:1marJ. dos DEputados, sob de dois, três e quatro anos, meninas são Diretora em seu Paieeer núme·aos interêss€s do Disbitõ Federal, n.o 1.918, encitminhaudo autógrafos 'de doze, qUinze e dezesseis nnos e 110- 1'0 1. 121-A-54), do Projeto de Resousamos dri ~oder de veto, ;.:ela ilegil- .dO seguint~
meu.!! \'ál1do! pal"1l o trabalho _ 50- luç~.o n.O 53, de 1954, que altera os.
Iidade, se nã<> m€smo pela inconstifreu acidente, vitimando diversas pes- artigos 194, 195, 196 e 197 do Regula"
tucionaUdade, que representa est::l Projeto rle Lei
Câmara n.O 1, soas, ]J.10rtas umas, internadas outrh~ mento da secretaria do Senado.
c\'idente u.suTlpação..
.
_
de 19'55
em hospitais de Minas Gerais e de Discussão única do Projeto de Lei
São 'Paulo, - .
da Câmara n.O 386, de 1952, que dls30. Por êsses motivos' é que fui
\
PÕe sõbre zonas indispensáveis à dc~'
fOl"çado a veta!' pal'cialml}!1te o cita(4 357-B-54, 'nu Câmnra)
Repete'-se o episódio quase' todos os fesa do País e da outras provid§n.
do Projeto-de-lei, COnver~1do na Lei
dias. Ó nobre presidente da Repú- eias. Pareceres: da Comissão de Consa!'o. publicada. 110 "Diário Oficia}" dc
Altera a lei ,h.o LG32, de 3() de blico.;,filho do nordeste, conhece êsses tituição e .Justiça, sob n,O 1.044, de
hoje, sa~lciónando, dessa forma, os
junho de i952, que Jixa o·nu·mero :fatos~ Pois bem, a S. Ex·a desejo dir!- 1954, favorável, com oRS emendas que
. demajs di.r,;pcsitivos, que ,;wssibilitm'ã-O
de ofic,iais gcn.7ai.s.do E~ército.
gir um. apêlo pàra que repatrie êsse;, oferece, sob m, l-C a 9-0; da Camisa esta MunlcipaTidade a '·1-bertura d:)
pObres ~.g.Qmens, ~ue, entusiasmados são de Seguran~a Nacional, ~ob núcrédito de' (.',ue se tl'a\',.
e
,"11e
de
t·;...
O, Congresso Nacional decreta:
com
a lerl'O<> de Cana a n,ve
' m para o. ~nero 1.045, de 1~54,
'
.>
'-1
.... ",
•
fp.vorâvel no pro"
alta ,relevância é para o !),roblema dI)
Art. 1:" É elevado para 7 (sete) o sul e aqui não encontram senão desi~ Jeto e às emendas da: Comissão 'de
abastecimento cl'á,g-ua da Dist-..:ito Fe- nÚll1éi'o de gênemis do Exército fixado lusões. e tristezas. Que o Sr. fl'esl~ Constituição e Justiça e oferecendo as
dera!:
't l.,
' 1"1
d leI' nO
1 6"? dente da' República os repatrie fi de ns, 10·C a 2":';-C,
'
der - ao qual .se tem em vista ate!"!·, pe Io a< 1.
el·a. a, a
..
de 30 de junho d·e 1!~5..""
ex~mpro do que_ fa~ com os ert.naDiscussão ú.nica do Projeto de Lei
31 Na. C'xpectltatv·a ... :io J'}l'ol1unA?<J
•
,"',
gelfOs q!1ando nao ~ao .bell? sucedldO!/da Câ.mara v.o 375, de 1953, que autod,ln1ento ctês.!c Egrégio S trn ad.~
_.rt.~, Esta leI ~ntra1a· em vlgor n.o BraSIl. E de m~lor JustIça que ru.;- riz::t os concessionários.e ns ncl.minis\,~lhC! me da o~Oltunid9.de r:ara a 'S:l~ In~\ ~ata ?~ ;.'m_~ pUblIc~~o, revogadas Sl~ se proceda com os d? próprIO trações de portos a cobrarem juros de
tlsfacão de
reiterar a V EX.\ os a" dlSna'llçOeS elI~ pontlaIlo,
Pals.do que çom oS estrangerros..
mora sôbre dívidas pro",,:nient:;s de
men;, Plo~stos de .elevu:l::\ e5tmw. "" f
As. COl1l1SSÕCS de Constituição e Espero que S· Ex· a, como nordestmo serviços prestados: Parcc.2rcs· da 00CO.l)~ldelaça? .- Al:~ P~~l1o ~ P!'i~-!
~;;Hsliç:l, Lle Segura.nça _Nacional e atenda à situp.ção aflitiva em que s~ missão de Transportes, comunic::"c;õe"
felb do D1.c:tnto P(>{!eraL
de F\nançRs.
encolltram nulhal'es de conterrfl..n~os! e Obras \, Públicaf:, sob n, ° 1.037. ele
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DIARIO '00 éONGRESSO NACIONAL:

.

que
Em 15 asSocia-se' M manifestaçÕes
ofel'cce: da C.omissão de Finanças, sob de regozijo de seu colegA Doming<Js
n." 1.C38. <lc 1954, favorável ao Uro- Velasco, pela lnaugul'!,!-ção da: R'}fijeto (: à ,emenda.
>nati~ de Manguinhos, fal~ndo, JoZo
" Encerra-se a ,Sessão às-15 ho- em seguida, ,sôbre'o problema da broca do café. e ma~üfest:.mdo pesar pelo
'i l'as e 30 minutos,'
falecimento do 81'. Pedro Luiz F'lrtado·. (DDN, !.~-12-54J.
19;;4.

favorável, ÇOI!1

a eIUenda

Resenh~dos'

discursos prOlllln ..
ciados nó mês de <1ezembro
ALFREDO ?-TEVES

E.m '? manifesta pesar pE'lo fale-'
cimento do Sr, Manoel Joâó GoncalV€S_ ,DCN ~ 8-1~,54)._
- Em 30 tece comentÁrios em~ tõrnó tk objetivo ctn: almôço ÍntilÍlo ofeJ'e~idc ne10 51'. Presidente da ReÍ)ública uns membrQs das duas Casas _do
Parlamento. a propósito dos_ repetidos
l'et~ aue S, E..x,lI. tem opô~to a pr(J~
jetQ'S desta Cm:~. (Deli -:- 31-.12-54),'

BANDEIRA DE MELLO .

;

CAR,Las

finãrkt . je . MangUinhOs',

'L_IND~MBEiRG

~DéN.

16-12-54) ..

_ Em 24 encaminha a vot.aç~o do
Projeto de Lei da Câmara n. o 263
de 1953" que cria,. no Exército, o
Quadro de Auxiliares de Adnünistra.ção.
(DC:N. ·25-12-54).

.:.. EU) 28 1r.aÜi

(j~

.luestav do Na-

cionalismo nos paíSes -subdesem'olvido:;.
(DCN. 29-12-54).
_

Elll 3 ocupa-sê de problemas etcnÔlhicos da região amazônica. (DO~,
4-12-::4), .
,
Em 10 lê e comentn telegranu que
recec-eu da Associacão Rural de )/.I-a..
naus, (DCN, 11-12~54).
\!
Em 13 focaliz" pl'oblellla~ da po,u,lação amazonense, em' face do ';l,lbtCi
da vida, (DCN, 14-12-54)"

(seção U)

Em

31.

refel'l!-sc

(DCN -

22-12-54),

DURV_'L CRUZ
Em 13 emite .<parecer verba!, em
nome da Comissão de Flnanç'.l.s, a
l'€speito do ;Projeto 'dé Lei. ~a C~a
ra n. "'28-54 (abertura de cl'érllto).
<DCN. 14-12-54).
EUGLYDES vIEIRA

ANTON:O BAYMA "
,- Em lO ocupa-se do aproveita-O
mento do habaçu nos diversos nllUOS

realizar_se

nesta CápUa];.

trat::tnd~t

tambem, do estado de saúde de S. S.
o" Papa Pie; XII. (DCN, 8-12-5!),

DARIO CAHDOSO
"da indústria. (DCN - 11-12-54L
Em 2 ocupâ-,s.e das -irregulari- Em 24 refere-se aos ensimentos dades havidas no nH!it{) de 3 de ou-

ministrados na Escola Superior de tubro: (DON., 3-12-54).'" ,__
~
'3-uérra. (DCN - !:lS-12-54). ;
- Em 6-12-54 (na discussão da
- Em 28 relere-se ao aproveitamcn..l Ala), pede' a- r,epublicação de' cis"to do babaçu nos divásos ramos ,da curso Que proferiu em :ID-1l-54, ·prE'
indústria.
(VCN -. 29-12-54),
,
ter' saído com' inoorreções. ", (DCN.
.
.

APOLôNIC SALES ...
Em 1 encam1nha a votacão do
. .Requerimento n, o 617-54,- pedindo ur~
gência para o Projeto de Lei da Câ ...
'mara n," 158-54 (que extingue Do Câmara' 'de Reajustamento, Econômico)
.(DNC ~ 2-12-54).
- Em~, fala sôbre as ativida-àes 'da
Com}Janhia Hidrelétrica do -São Fran·

cisco'. Na mesma sessão, encaminha

:S. votação dó Requerirnento de ul'gênChl para, o· Projeto que- extingue -3 Cá-,

'. EZECHIS DA ROCHA
En~ 30 cClllenta artigo publí<:ado pelo "O Globo" sôbre a entrevista concedida peIo Gen. aanrobert Pereira
da. Costa a respeito da questão' su<:essória e,a situação política do pais.
<DCN. 31-12-54). - _
•.
FERREIRA DE SOUZA
~ Em 10 (noturna) fa~ declaração de

1954) •

-

Em 13 congra~ula-.se com o 51', Ministro da. Guerra. pela. solução dada
por S' EX,a â questão do pagamento
de etapas devidas a05 sargentós, D.
C. N. 14-12-54).
Em' 22 justifica pedidO de inchu.:ão
em ordem do dia do projeto de Lei
que diSPõe' sôbre salário mínimo dos,

médicos que exerCeln atí\'Ídade em
emprêsas 'de caráter lirivado. (DON.
24-12-54) .
'
Em 28 ,i,ustiUca requerimento de sua
autoria, que envia à Mesa, solicitando
informações à, Presidência: da Repü";:

blica sõbre a orientação que pretende
segUir no Caso dá devolução das em ..
prêsas alemãs,' (DCN. 29-12-54).
Eni- 29 aplaude ato do Prefeito do
Distrito Federal relativú' ao comércio
de doces. (DON, :3V-12-54).
Em 30 t-ece comelÍtãúos em tôrno
do -trabalho Que o' Sr. João Carlos
Vital! está desenvolvendo para 8 reforma das instituições de previdência
sooia1 no tocante a passagel1.:l dOS ser_o
viços médicos de assistência social pa·
ra o Ministério da Saúde; na mesma.
oportunidade; cong1'atula-se com o
Prefeito Alim ped1'o' pelo paga.!llento
dos horistas d3. Prefeitura, (DO:!\' .• 31
de dezembro de .1954) .

asde

o

w

~,

de

voto a respeito do projeto de Lei da
Câmara: n.".320-5:J, que extingue o in:3.:"
H..J\.Mll.:TON NQII}UEIRA •
titut.o da enfiteuse. (DCN. 11-12-54).
Em 1 'éxalta' a:' pel'sonaUaade d&
Em 13 fala" ainda, a respeito, do
Pnjjeto de Lei da crfrnara n',o 320-5,Q. Sr. 'Wills.t<ln Churchill, por ocasião7-12~54) ,
• •
da pa:sagE-l1l do seu 80,0 aniversário"
Em 7 faz declaraçã.o, de voto (DCNo 14-12-54).
a respeito do Projeto de L-ei da, CâErn 15 emite pal'ecel' verbal, em natalício. (DON. 2-12;54):
mara n .... '74-54' (r~strutura cal'gos nome dn, Comissão de Finanças,' a
Em 2 fala sôbre o aniversárIo da.
de Tesoureiro: etc, ....,)
(DeN,- .respeito do Proj.eto dé Lei da Câmara Rádio Giobo e sõbre a. desCOl'WZ\l do
8-12-54)"
.
,n,o 231-54,' Que regülít Jl contribuição Consulado Norte-Amel'Ícano eni rela-;--; Em 10 manifesta -sua. .soliJarie- devida aO IAPETe, (DÓN. 16-12-54). ção aos brasileiros Cjue. o pl'o;::uram
aos ;festejos. comemorativos da
!para visto em seus passaporteE:. (D •
Semana da Mal'inha, .. (nCN. _
C. N. 3-12-54).. :FLAVIo."GVU.tAAAES:
11-12 c M) .
Em 23 enc..'lminha a \"otação do Re~
Em 3 trata das ve-l'bas .orçameritá- querimento que pede o reexame pela
- Em 10 (noturna) faz decla1'açã,Q
de voto a...,l'espeito do Projero de Lei rias' destllladas à educação •. (DCN, Comissão de Just,iça, do Pl'oje~o deda- Cifinal'á 11. 320~5(), que exting!le 4-12-54) •
. Lei da Câmara' 11.° 13-54, (sàlirio Yl.Ío instituto da enfiteuse.
(DCN,Em 7 emite pa.recer verbal, .eriCno- llim.1:l dos médic..'O<J)· (DON. 24_!2 ;)4).
11-12-54) .
.
me da- comissão' de Justiça, a respeito
. ..:...:.. Em '23 t encamillha fi votaçãe. do do Projeto de Lei da Câmara númh
ISMlffi DE GOIS
RequerimentQ 'que pede" o' reexame, 1'0 74-54 (l'eestrutura cargos de Te- "
,
• I.
'
.
pela., Comissão de _Justiça, do pI")'.. soureiro, etc). (DON. 8-12~'5..
Em 23 encruninha n "Çltação do Re- '
jeto de Lei que dispõe sõbl'e 'O salàquerimento h,O 645-54, que pede a não
rio mínimo dos médicos. Na mesnta
Em 10, emite parecer verbal, em realização de sessão na, Véspera dc
sessão, . comenta., entrevista do Mi~ nome da 'Coniis.são de Justiça, a re.s- Nata" (DON 24-12~54),' Na_ mesma
nistro Nelson Hunglia, a ,'um matu- peito elo Projeto dé Lei da Câmara sessão encaminha a. vocação do R-etino local;. ,a respeito do Estado de n,a 320:-50 (extingue o instituto da querill~ento qu.e pede o reexame: pela
Goiás,- íDON, 24-12-54).
enfiteuse QU emprall.amento) (DON'. COmissão de Jm:tica, do Projeto de
H~12-54) •
~ .
Lei que, dispõe sôl:>re o salti-rio l11i. DOIvlINGOS VELASCO
. 'Em 23 encaminha a \'otação' do Re- nimo dos médicos. eOCN 24~12-5-r\.

mara de Re.:1.justame:nto E;conômico. E
alnda nesta sessão. encaminha a votação do Requerimento de -lU-gênciw
lPara o PrOjeto ~que abre crédito para
,s. l'econst.rução dos edifícios' do Oiná-:
. sio São José, em Nova Hamburgo, Rio
Ghnd .do Sul. (DNC - 3-12-54) •.
--- Em 21 ocuiJa-se dos trabalhos do
Congresso das Associações Rurais reunido em S. pal.llo,---.{DCN - 23-12-54) .
_- Em 23' encaminha a vôtaçâo do
... é t
d o ' reexam e,•
~equerllll n o - QU~, pe e ~
pela Comissão~de Justiça, do Projeto,
Em 10 comenta recente discurSO
que dispõe sôbre o salário mínin:;Jo dos do presidente. da Pe~bl'ãs. refeFin
médicos,. (DÇN - 23-::12-54)'.
,do-se à politica petrolífera' braSllel_ Em 29 apóia r~lamação expres- ra. ~ -(DON. 11-12 .. 54),' Na mesma
sa em telegrama das classes consenra- sessao~ f1.lta ~ a resp-eü.o - do Proj~to_
doras: de Pernamouêo sôbre a parali .. de LeI da Camara n. 320~50 (extin~ação das' obras de prolongamento da gue 'o instituto/_dar' enfiteuse ou em ..
Estrada de Feno Central daquêle Es- pl'RZamel1to). (DON. "'11-12-54).
tad-6. <DCN - 30-12-54).
1Em 10 (noturna) encamiilha a
',., _' Em 3f faz um estuc.o das in~i- votação ainda 40 mesmo Pl'oJeto de
gl'a9ões no Pais, {DÇN ~ 31",:12-54). Lei "da Câmara n, 320-50. (DCN.
11·12-54). Na meslna sessão, enc.aASS.rS~CHA~Ã UBRIAND
minha- - a votação do Projeto de ....Lei
do Senado n. 21-53 fest.enàe direitos
l'E!ln 15 falt1- sõbre a 61'odução 11<\- a viúvas de militares).
(DCN.~"":"
dona] ,e seus problemas -eocnômioo~, 11-12-54).,
"
....
- Em 13 encaminha, a votaçã-O do
(DCN) .. ~
Projetó de Lei da. Câmara n. 328-50,
...... 'NrrILIO VIVACQU.,..
que fixa a divis~o ,administrativa' c
judiciárb. do TelTItório do Rio Bran'!Em -1 alude à comemoração do :!'J,('1 co,
(DCN. 14-12-54). Na m~sma
.9niversario, do, Comelho Penitenciá- se,s!;ão fala ainda '8 respeito do PrO:'
comentando, a- seguir; teIe~~ama jeto de Lei -da Câmara n.' 320-50
'~:e ret:ebeu da ASSOCia9ão Comercial (DCN. 14-12-54).-e Cachoeiro do Itapemirim. (DO{\" •• ' - .Em 15 congratula-se ,com os naci-ona1istas, :pela inauguração da Reic.:l2 '54) • . '
'..'

no,

xiliares de Admin.isiração. (DCN, ,?~
de dezembro de 1954).
'
,
Em 29 encaminha a vobcão do ProJeto de Lei do. Senado 11. o~ 39-54, que
eria o Museu da AMlição, com sede
na cidade de Recife, (DCN. 30 ele
dezen'lbro'
i954):' '
. Em' 31 faz uma- saudação ao povo
brasileiro. (DCN, ~-1-55)'.

fiO' pl'ojeto

O'

na~

"'~!.

GUILHERME MALAQUIl\S
apresentado na 1101"a do expediente
sôbre fi reesiruLw:ação dos serviçoS'
Em 10 focaliza problemas siUlitãl'ios
do :::cnadO.
(DCN, 1,1-55).
. do Distrito' 'Federal. (DCN. 11-12 de

.. Enl 3 esclarEce a p::lSiÇão do GoEm 15 emite parecer, Verbal, em
óJ. .
A!,OY~I~
DE' CARVÁLH~
vêl'no' do Estado do Espírito S:l!1to
'
.
nome da Comissão de Fllnanças, n., rese
ml'elação
à
especulação
no
merendo
.:... Em 7 faz indagação à, Me:;a a
peito dO Projeto de Lei da Câmara
('espeito do Requerimento que pede 11 do cimentO em Cac:hoeiro dô Ita,oemi· 11."'" 132-54: que abre crédito para. pal'1m,
apontada
pe!o
Senador
_Â..tti!io
não realizacão d'e sessão no dia 8 de
ga-ruento de ciJaristas do Ministério do
dezem1:ro.· Na mesma. sessão, faz de- -Vivacqua. (DCN .. 4-12-54'.
Em 7 encaminha a votação do Pro- Trabalho. (DCN, 16-12-54).
clai'ação de voto sÕbre {} Projeto rie
Em 27 ocupa-Se de ~projeto de Lei
Lei da Câmara n.'" 74-54 (reest,ruWra jeto de Lêi da Câmara 11.° 74--54 {;-(-- que dispõe sôbre a participação dos
cargos de TesQureiro: t:tc. (DCN,- estrutura cargos de Tesoureiro, etc.} emprega'-dos nos luêros das empl'êsas ..
8~lt-5'!).
" •
,
(DCN, 8-12-54),
(DCN, 2&-12-54) (R';P em lQ-12 . . :54) .
ANíSIO JOBIM
CICm:.0: DE .VA§CONCELLOS
'Em 21. refe're,-se- ao pedido 'd~ inter;
Em 7 refere-se ao, XXXVI Co_avenção federal no Estado do AIlUl'ZO~ gre.s.so Euc9"ristico Internacional, a

./allerro ae

w

n/

Querimento que pede o ree-xame,O:::peh
IVO °D'AQUINO
Comissão de Justiça, do Projeto que
dispõe sôbre o' salário minirill.Y dos
Em 14 'Emite pal'ec'cr Yérbal. CUi
médicos. (DON. 24-12':'54).
"
nome da Comissão de Finanças ao
Em' 24: a,pualdc t\ polítíoa eeou- projeto de lei da. Câmara 11.0 234-54
.
d S' W' t
d Fa enda qUe ilispOe soore a. a.bertul'a,. pelo
nuca ~ 0_ \;
l!!S ~o ,~
z
'.
Ministério da Fazenda do crédito de
(DON. 2;>-1 .. -54)_
Cr$ 1.350,000,00 para pagamento de
düerença dos 'proventos de inativiGO~1ES DE OL~VEIiRA
dade a funcionários aposentadOS da
.Em 2 faz' considel'a-Ções sbl'e O nu· Secret.aria da Câmal'a dos Deputado?
mento de salários em face da' infla- (DON . 15-12-54) .
ção. (DCN. 4_12-54). ;._
Em 15 emite parece1' vêrbal, em
Em 7 fl1z dedal'ação de "of,o, a r~s-; nome da COlllissão de Finanças, ai
peito do Pl'ojeto' de Lei I da Câmara respeito do Projeto de Lei da Cân.n 74.54 ü'eestrutura cargos de 'I'e- mara'n,o Hl4 r 54_ (cl'édito para pagn . . .
som'eiro, etc). (DGN. 8-12·54).
m~nto de etapas a, pessoal do COl'jY
Em 21 -refere-se 'R<r pedido de, Jn- de Bombeh:os), (DCN, 16-12-54)"
tel·ven.ção federal no Estado do Am3.• JOAQUÍM PIRES
zçmas, destacaúdo o tamhém, a. impOr.,.
tânciá da fen'ovia Glumenau-Itajaí,' Em 6 critica o· Sl'~ l'~'linistro da
recéll1:fnaugurada. (DON, 22-12-54). }"Jazel1da pela falta ete pagamento de
, Em 24 encaminha a votação ~do PrQ .. auxilios c subvenções consitnad:'15
jeto de :riei da câulara n.o .288--54', ql1 ~em verhas orçamentárias.
(DCN
cria, no Exército, o Quadro de AU- 7-12-54) ., - .
w

•

·DIARIO DO. C'ONCRESSO, NACIONAI; '(Seçãó

Têrça-teira i1-

que autoriza a concessão ae adicio·
presidencial nais a funcionários que menciona.

\ Em 14 declaza as rãzões do seu

voto quanto

ao

veto~

IIr

Em 6 eniite parecer verbal)

Janeiro de 1955

em no-

me . da comiSsão de Serviço Público

~
"

OTHON MADER
J'

Em 7 faz declaração·,de voto a rM~
Civil, a respeito do Projeto de, Lei da
-a vig~ncia do Plano Salte( DCN de
Câmara n. 74.-54 (que reestrutura peito do Projeto de Lei, da Câman!
- ,15-12-54).
médica pela cessação da greve em aue cargos de Tesoureiro c Ajudante' de n.9 74-54 (l'e~etrutU1'a cargos de Te":
soureiro, etc,,), (nCN. 8-12-54) "
\ Em. 15 (noturna) congl'atuln.-se a mesma .se encontrva. Na me,úna. TeSOUl'eiro). .
com a Mesã, em nome do Senado, sessão encaminha a votaç,ãa do Repela excepcional colaboração pl'est:l- querimento que pede para ,não r.e:t
Em 7 continua tra tando do m-esmo
PINTO ALEIXO
da 'à. Nação, na preS,ellte legislatma. realizada 'sessão no din 8... dé dez em- Projeto. {D.C.N, de 8~12-95·1),
, Em i'c-,l1C::llnínhà' a :otação dó Re ..
(DCN 16-12-54),
bro, (DCN 8-12-54), ,:
Em 10 em ev;nli8acão esso I 0 _ 'q~erimento n.o 624~54, que p~de inser~
Em 23 ocupa-Se d;l aplicação de
Em lO manifesta regozijo pelo in,
"'1:'..
P
a, c.
çao em, Ata de um voto de pesa.!' pelO
verbas do' Plano Salte. (DCN de gresso da mulher na carreira dlp10- menta s~u
ponto ~e VIsta <1. l'espmto falecimento do Sr. Luiz dé OUveira
24-12-54). Na mesma· sessão: enca- mática, refet'indo-se,. também, à çe-· da_ votaçao do Pl'oJi:!to de LeI que re..
' .
.
d Tes-Olu' 'r
A'
Bau eto Filho, ,allamentnl' b~uano.
minha n votaç'ão do. Requerimento rimônia!io lançan::.ento da pedra fun- estrutura< car"'o
.,
Cl o e
JU- tDON.8-12-54).
'
que pede o reexame, pela Comissão damental do Museu de Arte MoJ.er- da:ite_ ~de- .,T<?someu'o. I.D. C, N, de
Em 14 f:lIa sôbre o pl'ojeto quê coa...
de Justiça, do Projeto de Lei (lÚe na. (DCN 11-12-54) . .
904) •
cede autollomin: à cidade de I}.eci!f!
dispõe sôbre o salário minimo dos
Em 10 (noturna) l'efere-se ao P!'o .. 11
médioos. DCN. 24-12-54). •
jeto de Refol'ma Constitucional nú~
Em 10 (nO~U;~fuZ decU!.l'acào de (DCN. 15-12·541,
)[
. Em 24, sôbl'e a Ata, pede a. repu- mero l-54 (DCN 11-12-54) , Nnmesllla voto a respeito do Projeto de Lei da
1
blicação de discurso que pronunciou sessão,' encaminha a vQtação ,do Pro- Câmam lI. 320-BO, 'que extingue o
PLINIO PO:lVIPEU,~
(_
na véspera. por ter- saido com incol'- jeto . de Lei dó Senado n,o 21-53 (es': in_<:tituto da enfiteuse. (D.C. ,N ,de
Em 2 emite parecer verbal. em no ..
reções. (DCN 2~-12-54).
tende direitos a' viuvas de militares 1l~12-S54) •
me da comL'itlão de Finanças, ares..
Em 29, -encamínl1a. ti. votação do (DCN 11-12-54). Ainda na mesma
peito do Projeto de, Lei da Câmara.
projeto de lei do Senado n.o 39.. 51. sessão, faz' declaração de voto a l'es~ . E:11 21 envia à Mesa disCU1'sq II pro- n." 75·54 (qr.;._ reajusta os ,cargos
que cria o' Museu da Abolição com peito do Projeto de Lei do Sent\do pósito de exposição C1ue entregou ao de TEsoureiro!} e Ajudante de Tesou ..sede na cidade de Recife (DCN de 11.° 68-54, que nmpal'a sargentos ins- 81'. Ministro da Justiça a respeito do reiro) (DeR 3-12~54).
'
30-~2-5'4) .
trutores do::> Tiros de Quena mCN caso da promoção do 1.') Tenente do 'Em 6" emit.c ainda parecer ver-bal,
Eul 30, em explfcação pessoal a.pe- 11-12·54).
Corpo de BOlub2iros, Hel"odot<J Pc- em nome da Comissão de Finanças.
la para 'a Mesa no sentido de~ que
Em 14 f[lla SÓbl'<.'! o projeto -que l'eira. !D.C.N., ne 22-12·954):
sõbre o meSE10 pl'ojeto, (Dc'N, ,7 de
seja rápidamente apresentado o Pro- concede. autonomia u cidade de Redezembl:o de 1954) ..
jeto de reestruturação dó funcie:ua- cife (UCN 15-12-54), I
Em 23 externa seu ponto de vista
Em 7 faz declaração de voto ri. reg ..
lisn\o desta Casa, (DCN 31-12~fi4).
KEROINALDO CAVALCANTI •
i.t respeito do Requerimento que pede peita,
ainda, do referido Projeto.
, Em 15 (l1nt'Ul11.'l) focaliza problemas c reexame da Comissão d:) JUstiça (DCN. '3-12-54).
Em 7 faz criticas à politica eCDllô- Ua. indústl'ia. do Clmento, ID.C.N. de sôbre o Projeto de Lei da Câmara
mica do Sr. Ministro da FaZ{,;lda
(DCN 8-12-54),
'
.
IG-12-G54J.
'. ll·' 13-54 (Salário DJí:n:imo dos medi_ RUY, CARNEIRO
Em 14 fala sôbre fi autonomia do I
• cos).
(D.C,N. de '24-12-954)
i\'a
Em• ::!3 el1camlnl1u a.-Notaçn.o do Re- mesma sessão, examina o despacho
Em 27 encaminha a votn"ão
do
Distrito Federal (DCN 15-12-54), .
..,
Em 15 encmninh:l. a. votacão do c.uerimento que pede o re~xame, pela p:'esidenciul que recusou .o pedido de' Requerimento n,o 649,,54, de sua auProjeto de lei da Câmara n.o "231-54,' comissão de Justiço, ,do Pl'ojeto' de Intervenção fedel'al no Estado do I:>ria.,. solicitando ,!E-jam prestadas
'que regula a contribuição dçvida,'ao dos médicos. (D.C.N. de 24·12-954,)-. Amazonas. (D,a,N. d.e 24.-12-954).
homenagens à memória do ilustre
IAPETEC (DCN. 16-12-54).
Lei ~ue dispõe sóbre o salário minima
.,.
" paraibano Dl'. otaeil1o, de AlbuqueJ.· ..
Em 30, em explicação pessoal, falrt
Em 30 faz restrições a rc.o;peito do que. (DCN. 28-12-54).;
,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara
EIll 24 t'nz C1'ltic~s aóOSl'. Presidente editorial publicado· pelo O GloIJo e
Em 31, f[1Jl': declaração de vnto a6
n:!) 190-54 (crédito pa-ra pagam~nto da República. (D.C.~. d~ 23-12-95·1). lido na tl'ibunn, pelO Senador Ezequias projeto de'lei da Câmara n,o 190.54.
A.) (DCN 31-12-5,1).
da Roclin, sôbre a entrevista concedi- que abl'e peI6 Ministério da Ae.l'onáude subvenção à Panair' do BrnslI S.
Em 27, em explicação pessoru, ocupa- da pelo General Canrob~rt Pereira tica o crédito especial de Cr$ .' .,'
Em 31 -ocul'la':se da emancípnçã:) S5 do Projeto de Lei que dispõe sóbre da Costa a reSDeito da questão suc€s- 5.455.960,{JO para atender ao paga.:"
politica do Distrito Federal (QON a. pal'ticipação dos empregados 110S sõria. (D. C, N,,~ de 31-1::'.'-954) .
menta de :subvenção. à Panair do
1-1-55).
.
l11cros das empresas. (D.C,N. de
Brasil. (DCN. l-l-55). Na mesma.
28-12-954,). Nn mesma sessuo, encaN~ES. DA ROCHA
.sessão congrJ.tula~se CO;'!.1 o Senado
I
minha a votação do roPjeto de Lei ria
1
i\'IOZART LAGO
'
r:
li
fim 6 faz. o e... tudo 'do proJ·eto ·de pe:l. eleição do SI', P...ssis ChateauErn 1 ocupa-se dos projetos que Câmara n. 2ü8--LJ3, que cria, no Exerbriand para. membro da Acadernja
AUxl"ll"al'
de um pôrto na Baía de Brasileira. de Letras' CDCN, 1~1-55).
CI' to o Qlladro de
dispõe sôbre a qposentadoria integral'
,
s d e Adl11'1- construcão
para os trabalhacloJ.'es e sôhi'e s, par- nL'3tmção. (D,C,·N. de 28·)2-954),~
Maraú, desenvolvendo, ainda, cGnticipação nos lucros das empresas,
.siderações sôbl'e o Plano Rodoviário
SíLVIO CURVe
Na mesma. sessão, em explicação pes- ,Em 300 te.ce comentários em tôrno do Estado da Bahia," (DCN, 7-12-54).
- Em 10 manifesta. pesar ~10 fale. ...
Boal, agradece informaçÕes que lhe de recurso que pretendia interpôr ao
ONCl"RE GOMES
cimento do' General Cot .. _ãncio Dcsforam antecipadas pelo seu colega 'l'ribtmal Superior Eleitora! contra" fi
Senador Vitol'ino Preire e que havia diplomaçfj,o dos candidatos a senador.
Em 15 (noturna} agradece ao Se- champs Cavalcanti. (DCN ' - 11 de
pedido à Carteira Imobiliária da Cnj·, ebitos pelo Distrito F.ederal, (D, C. nado a aprovação do Projeto de Lei bezembl'o de 1954).
xa .Edonômica Fedêral do Rio de Ja- N, de :H-12-954) .
que cria a Faculdade de Engenhal'ia - Em 14 faz l'eferências elogiosas
'neiro. (DCN 2-12-54).
do Ceal'á, (DCN, 16-12:::-54).
à admínistração do Governador do
Em 31, faz deClaração de "õto ao
Em 2 coments noticia da, criil.Gilo
Estade. de Mato Grosso. (DCN - lá
Em 22 .ocupa~:;;e do projeto de Lel de Dezembro de ·1954),
de Zonas Francas em P0rtugnl e Es- projflto de lei da Câmara n. 190-54
panha, destinadas nos produtos bra- que nbrep crédito e$pecial de ci'S .,. da Câmara ,n,O 268-53, que cria o
sileiros. Na mesma sessão, f[11â sô- 5,455.9611';'00 para atel).dcr no paga- Quadro de Aux~1io.res de AdministraVITORIN O FREIRE
ore o Projeto da Lei da Câmara l':.ú- mento de subvencão à Fanair do Bra_ 'ção, em substituição ao atual Quadro
de Oficiais Auxiliares, (DCN, 23 de
Em }. nntccipa ao Senador Mo~
IUE:l'O 74-54 (qu~ reestr_utura cargos sil. (D"C,N. dE! 'i-1·955).
..
dezembro de 19541.
zart Lago algumas informações que
.de Tesoureiro e Ajudante de Tes~--- I
havia pedido à Caixa Econômica
reiro'l lDCN 3-12-54),
.
NESTOR MASSENA
Em 24 'encaminha J). votação do êste
Fedeml
d.o Rio de Janeiro,' (DCN _
. ,põe sôIJre a participação do emprePJ'ojeto de Lei ca Câ.mara. n.~ 268~53,
P.m ;l ref81'e-se ao projeto que disEm 1'2fere-se.....à vo~aç~o do Pl'oje- que cria, no Exército, o Quadro de 2-12;541.
ma '::iessão reclama a morosidade ~o!U to de Reforma 't.Jons~l~'UCIOn9,l, _al'gu~ AuxUiares de, Adminlstr3.ção. <DCN,
VIVALDO LIMA
gado ri'o lucl'O dr..s empre~ns, Na. mes~ , mellta~do que, em 2. ,turno n.a~, há 25-12-54) ,
Em 22 tece considerações sôbro
(~UC 1l1C é entregue .em Casa o Diãdo nfcessldade ~a presença de dOIS ter~m 27 tráta aind~ do Projeto de o pedido de intervenção fedeml no
csL2ve em dia com a pauta do Pl'O- 1 ços da totalldade de cada uma das
J'!fI Congl'esH.', razáq pela qual :ül0 i Casas do Congresso.
(D,C,N. de IIBi da. Câmara n,o 268 .. 53. (DCN. 28 Estado do Amazonas (DCN _ 2:l rif"l
Dezembro de 1954).
de dezembro de 1954) •
"iO de
Lei do Senado, n,o 51·51,' 2:i I2-954).

oposto ao projeto de lel que prorroga.

(DCN 4 12-54).
.
Em 'i congratula-se com a classe
R
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!ANO X -

CAPITAL FEDERAL

N.' 3

QU AR,TA-FEIRA, 5 DE JANEIRO DE 1955

"-''''=---

CONGRESSO N.ACIONAL
Convo~açfio fc.i~"

Convocação de sessões conjuntas ~ara apreciação
de vetos presidenciais
Convocação feita em 21 de dezembro de 19~
D1Q 5 de janell'O,2,$ 21 horas:
Veto (total) aQ Projeto n,O 1.570 de 1952 na Câmara dos DeputadOS e

1954~ 110 senado Federal, que cria, na Justiça do Trabalho, a,
Estado do Pará,
dá outrãs providências.
Dia. O: as 14,30 l1oras:
,
Veto (parcial) ao Projeta n. 1.667. de 1952, na OâmM"a dos Depu·
itados e n. o 32, de 1954, no Senado, que altel'a a legislação sObre o impOsto

p.. 189, de

a.- Junta de Oonciliação e Jplgt'mento com sede em Belém,

-e

ide renda.

.

Dhl 7, us 21 horas:
.
Veto ct,atal) ao Projeto fi.' 668, de 1951, na. Câmara dos D~putados.
• n.~ 109, de 1953, no Senad,) Federru, que dispõe sôJ;>re apro7ettamento
elos auxiliares de ensino e pessoal bUl'ocratico dos instItutos federal1zados

ite ensino superior.

Dia 10, às },';í,:s.O honis:
,
li}) 28, de 1950, na Câ.mal'a dos Deputados,
11: n, 52 de 1951. no Senad6 Federal. que c.rir. novos ól'gãos da. Justiça do
!Trabalho, e dã outros prol'idêncjas.

,

Veto (total) ao projeto

'/eta

Dia 11, .M 21-ho1'a8:
üotfil~

ao Projeto n," 2.669, de 1952, na Câmara dos DeputadGs,

é 11." 259, de 1953 no Senado li'ederal, que modifica o art, 199 do Decretolel n.~ 7.6(31, ele :21 de j~U':.h{: (.I.e 1945, que dispõe 5ÔQl'C prescrição de crIme

faUmcntrtt

t

Veto (total), ao Projeto n.o 1.146, de 1949, na Câmara dos Deputados

n.~

43, de 1954, no Senudo Federal. que ~eajusta a ,aposentadoria e pensa0
bancários.
'
.
,
Dia 13, às 21 !loraA:
Veto (parCial), ao projeto n." 1.519, ·de 1951, -na Câmara dos Deputados
tt n.~ 54, de 1954 no senado Federal, que regula a inatividade dos 1\1ili~{j!

tates

Di~ . 14,

.

as 14,30 horas:

.

Veto lPurciqlJ ao Projeto u.o 1.069, de 1950, no. Câmara dos Deputados.
n." 19, de 1951, no S~nado PederaI, -que reorganiza as Secretarias do Ministério Pt'tblico Federal, cria a respectivo quadro do pessoal . l'eajusta seUl!
s['r~'ídorl's cargo~ e ve!.lcimentGs, e dá outras providências,
, Cüt:vQcaç~o feita em 23 de dezcmuro dE' "1954
Dlli 18 às 14,30 hÓtas
Feio (total) no Projeto de Lei Cn.. 2.825. de 1953; na Câmara dos Depu~
jadas o n. 337, de .1953, no Eenado· Federal. que estende aos subtenentes
, mrgent08 que participaram da campanha. da It.ália, ha,vilitados com o
'eurso de Comandante de Pelotão, S.eção ou .equivalente. os beneficios da. Lei
• 1.782, de 24 de dezembro de '1952, assegura promoção, ao serem aposen ..
dos, ROi funcionários ei :"1:; da. União e de entidades autárquicas que pre.s ..
aram serviço milita! ~
FÜl'~as .Armadas durante ~ última guerra, c dá

Veto (total) ao Projeto n. 905, de 1951, na Câmara dos Deputados e n. 92,
de 1953 no Senado Federal), que concede a p·ensão men!'irt1. vitalicia, de
Cr$ 3,500,O{J, ao Pro!. Luís Alves dos Santos.
No dia 20 de Janeiro, às 14,30 horas:
Veto (total) ao Pl'ojeto (n. 4.218, de 1954, na Cãma_ra dos Deputados e
llúmelo 220, de 19M. no Senado Fedel'al). que . autoriza o Poder Executivo
. n abrir, pelo Ministério da Agricultura, o crédito especial de" quinhentos
mil cruzeiros <Cr$ 500. (lOO,om. para. OCQ1'f€r às despesas com a realiZação
da Festa da Laranja.
No dia .21 de Janeiro, às 21 horas:
. Veto (total) ao PrOjeto ln. 2.486, de 1952, na Câmara dos Deputados e
Q
-n. 96, de 1954, no Sena<lo Federal). que cria o Instituto de Aposentadoria.
e Pensões dos Economiários e dá outras providências.
No dia 24 de Janeiro, 4s 14,30 horas:
Veto (total) ao prOjeto (n. SOl, de 195-1, na Câmara dos Deputados e nú ..
mero 140, de 1954, no Senado Fede 1'al), que cria, no Quadro da. Secretarla.
do Tl'ibunal de Justiça. do Distrito Federal, três funções gratificadas de
E0Cl'etáric. de TUrma de Julgamento.
Convocação felté\ em 28 de dezembro de 1251
NQ dia 25 de Janeiro, às 21 horas:
Veto (parciall ao J?r!.llf·t,) de Lei n. 258, de 1951, na Câmara dos
Deputados, e n.a 162, de 1953, no senado Federal), que dispõe sObre o
provimento de cargos da carrilia de Detetive do Quadro permanente do
Ministério da. Justiça e NegóciOS Interiores - Departamento Federal de
Segurança Pública.
No dia 26 de Janeiro.. às 14,30 horas:
Veto (total) .. ao Projeto de Lei (n. o 1.978, de 1952, na Câmara dos
Oeputados, e n.o 320, de 1953, no Senado Federal), que dispõe sóbre a
carreira de Agente Fiscal de Impõsto de Renda.
2.- sessão .conjunta

4." sessão extraordinária

é

~-- -.

em 21. de dezembro de 1954

No dia 19 de Janeiro.. às 21 horas:

utras providências.

·2.- legislatura

Em 5 de janeiro de 1955, 1Is 21 horas.
no Palácio Tiradentes
ORDEM DO DIA
Veto pl'e8idéncial (total) ao Projeto de Lei n. 1.570. de 1952, na CA....
mara dos Deputados, e n. G 189. de 1954. no Senadb Federal. que cria, na Jus ..
tiça do Trabalho, a 2.a Junta de Conciliação e JuJgamento, com sede em
13elém, Estado do Pará, e dá ouvas providências, tendo Parecer, Sob n.O 18.
de 1954, da comIssão Mista dest~nada nas têrmos "do art. 46 do Regimento
O

Oomum.
.
---------~--'-------------'------------_ . . . . . _-

SENADO FEDERAL
Relação das Comissões
COn1jssõe~ Permanentes
:I: -

3 -

Alfredo

Neves

-

L"

Secre-

VespaSülllo Mrntins _ 2:: Se.

cretârio.

3.0

Ezechias da Rocha -

4." Se-

cretário.

plente.

Marcondes Filho - ·Pt'esidentc.
tário.

5 -

se.

Carlos Lindenberg -

cretário.

6· - Prisco dos Santos -

Comissão Diretora
,1 -

4 -

horas . •

0

Dario oart1oao _

preoldent••

Alol.sJO de Cuva.lho _

1.° Su- de·1lts.
IIntslo Jobim.

Costa Pereira _ 2. Suplente,
secretário: LUiz Nabuco, Dil'et-Ql' Geral da Secretaria.
Reuniões à~ quintas-feiras, às 10

I -

Constituição e Justiça

AttUJO

Vivacqua ~

F'erreira clt SOUlIo
FIá via: GuUn&rles.
Gomos de Qllvetra
Joaquun PiteI.

.

ViCB·Prsa;-

LUiz TUlOCo.
NOIte>< Ma....,•.

Olavo OllveU·a. (.)
t·)
SubstltU1do pelo $1' , Nt.Al"
c..a,go.
Secre:tdrio - LUla CarloJ V1elra da
L1'onl!....

AlUIlf., -

Ma.rlllt. PInto Am&D.40.

26
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Quarta-feira 5

j

Economia
1

Perei.ra Pinto Euclydes

PreSidente.

trjeira -

Para emitir parecer .8breíf,
Projeto de Reforma Conat'.

EXPEDIENT",E:
.
'

,

tuclonal n.o 1, de 1954

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

Vfcc~fre$t~

d~te,

Janeiro de 1955 '-

I
OfRETOIf 41."...

3 - ;Sa fmQco, I")
l-Júlio Leite.
;:i
Cos(ü Pel'eira.
fj PimJo Pompeu,
'1 - Uo!tlrs de lJUveil'a.

2 -

ALBERTO DE BRITO PEREIRA
eM ..... ao •• "Viç.O DIS PU1IL1G.o'9k.

{" I Sur,:;titUido pElo 5(-nador Ne.·

MURILO

FERREIRA

HELMUT

AL VES

HAMACHER

M3.~Sen;l.

tol'

SecretarIo - ArDIdo Moreira "
R€'Uniões às quintas.feiras.

OIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
BRÇÃO 11

Educação e Cultura
1 -

lenu.
'l -

PIá v10 aulmarAe.s

_

CiCt;lO, de vas'XInCel08 -

rUICClOIIJ.I\IOI
IlEPARTIÇOES I PAI\TICULAII.BI '
hpi\ol
• la\orl ••
,
Capital
•
latorlor
'
1
EucIH:t~ Vielra.
•
110.60
s
.....
Ir.
Semlit.re
Clt
'
SecrCtárw - Joà·o Alfredo R.avasoc
, .....•...
Cr$ 16,00 A ••
<Se A.nttrad.~.
•
A.Do
AuxHlar ~ Carmen Lúcia de B.G'
""Urf ••
Exterior
landa UavaJCantl.
•
lsevmdo ('celho.
Berna.TOe.s Filho.

ti

ReUPlôCb
15 hora..

I,

... .. -,.' ... ..
......................

As qulntas-feiru.
.

-~

bo

Finanças
lvo d'AquinQ _" Pre.sidente.
Lsma,r de Góis - ViCe-Presidente.
Alberto Pasqualini
Alvaro Adolpho.
Apolonio Sale.s,
FlavíD Guimarães

Césa!' Verguejro.
Domingos Vela."co,
Durval Cruz,

~.••••• 1 .... " ...... • ••

~

Cr'

iai.OO AB.

.....................

.•.....•.••.

~

.....

~

auo

-

.ROl

() -

Ut.boo MaCier,

1 _ LlUz 'rtnoeo -

pre,,1.dente.

, • -

ltergmaJ(1O cavalcantl.
Ot<hon M1ider •
fim Carnetro.

Qom.., da OUrelta

5 Secretano -

Ribeiro

ltAl1.D.a Cruz AiYM.

Parlamentar de Inquérito sôbre

, o cimento
I'rancl.5co GoUJottJ - Presidente.
Mozut, lrAlo - Vice-Pre8iaente,
JuJJo Leite.
LanQUlprJo >\lvea.
Mário Mott:... ...

. SecretarIO -

Lamo port.elia.

o

De' Reforma do Código
de Processo Civil
João Vil1a8boa::, _ Pres~cJente.
Attilio vtvacqua - Vic6-Pre:.'identt.
Oarto Card.oso - Relator.
secretario - JOSé da SUva Li6bOa,
AuxUia1 Carmen Ltlcla de Holanda cavalcanU.
aeuruões à..t lextaa-telrU t.s 15

dOk noras.

Para estudo- da concessão dos,
Direitos Civis à Mulher Bra-

sileira
r..,lozart LaGO Alvaro AdCIPl"lO
João Vlllasboafi.

Euclides I/ierra - Presidente.
Onofre Gorr:.es - ·Vtce-Presíden~t;,
Alencastro Guimarães, (')

Levindo OOelho ,... PTestdente.
AlfredO S!mch I/jce~Presldell :c,

CarnelJ'D,

De Revisão ~ Consolidaçã6~
das Leis do Trabalho

l<\ lll\.oo

Transportes, Comunicações
, e Obras Públicas

Saúde Pública

dentto,
t'lammon' No/(Uclra,

Nathercla Sá [.oItão.

_
VI<wPremente e Relator \ Gera t.-

estlarecim.entos quanto à lua aplicaçio. iOlicitamo8 dêem prefer6ncia
à remessa por meio da cheque ou. vala postal. emlUdo. a favor do
Te,oul"eiro d,a Departa:mIJlto de lmprensA Raoional.
_ Os &u,plementoi às od!çõe, dos órgãos oftciail urão fornecidos
'-OS assinantes sOUlente medialU,e solicitação.
_ O custo do nl1JDero atra.ad~ lorá acrescido de CrI O,iO " por
os:ercfcJo decl?rrido. colirar-II .. lo mais crS 0,50.
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Owlherme MaJaquJU.
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_ bcetu.daa aa par. o exterior, 1,110 "rio tozapre aDlIlil, . .
as,hllturDI j)oder-s-e·f. \Omar, .DI qu~lquer épocs. por soJa D18aes
ou 0112 IDO.

Euclides Víell'a,
Mathlas Olympio,
L"ul:z r.tnoco
Pinto Ateixo.
" - Bernardes Filho.
àentt.,
:) - DJall 8rUlaeI.rC,
PHnio pompeu,
a '_ Nesf.()l Ma&SWt.,
6 - Matnlu OlymPlo. I
Veloso Borges.
,
_
Vi valdo LAma.
'1 - As.sls Ohateaubl"land ("')
Vitorlno Freire ,"
li - OlaiT BrtnOe1Jo.
B'- JCâ.o Vl.lUtSbo1lS,
WoItél" Franco.
M02an Lago.
SE'Cl'etáÍ'io _ E:vandt'o Mt!n les Ví·
f·' ", Substitu1do tnter1l1alllcn!.f 76 -- Júlio
Le.rt~.
anua, Diretor de O~'çalllento,
pelo Sena.dor Cicero' d.e va,sconCCltli·.
secretd.rk - Ju.Jiet!
ReunJões às quartas e ..>exta""-J.~iras,
("'.U)
$ULstituldo Interinamente Son~~,
às 15 horas.
oe!'o Senador Silvio Curvo.
Rew"liõe,:,
secr' r:1l'io - J B Castejon BrflllCO noras,
Reumões - segullda.s~felra",' 'I
Len;S'8ç20 Socia;
Presarwr~S e 30 minutos.
1 - Come;:, de "Oliveira .•

H -

Auztltar -

Ha."llm...-•.m No:rueíra

n

- Fl&vto GUlro....--.,
- Gome. de Ollvelra# '
- Joaquim ptre.e:.
- Olavo Õllveu-a.
- WaJd""'U pedro....
- MoolU'I Lago,

QUlDtela.

ABIJIIIATVJ.AS

Arêa Leâc,

i

1
8
8
10
11
!li

Job1m~

Att1l1o fT1vacQUA.
Camtlo lI4erc1o,
.FerÍ'wa de .so11%& •.

Secretario

f.'restdellte.
3

5 6 -

'-

1.5 - Ne.onm Massenl.

AVENID.A RODRIGUES ALVES, I

Vic6-

Presutente.

l' - f!a.nWtoD Nogueira.

Impr ...o nas Ollclnu do Doparta'mento 111> Imprensa Naçlonal

.orelt-

I. -

'1Ot-

AloySIO <lo OanaIllO _

3' - A.D.Wa

eM.". DA ••• lo .11 ... OÂ~O

'

PrelUlt1nte~,

1 - Dario carao.o -

Pre8idSnte.
Vice-Presidente.

~

.

Gomes de OUvel.r).
t.lítUlo Vwacqua.

DOnungos V~Ja.sco.
prUico dos santói.
g.er~maldO vavalcantt.
V"lctonnc· Frwe.
Vlvaldo L1ma,
7 - Clcero. ,je vasconcel<n1.
SeCl;etáriu - NinOl1 Borges Leal.
OChou Mãder.
secreláru", - Aurea de Barro!' nêgo
Secretárto - Pedro de' Oarvalho
AntonJo Bl'lyma.
MuUer, ,
.Reunfões ~ qUlnt.as~fell'as, u H.i
Auxiliar ~ Cl'Irmen "LucIa àe f:lo- hOraS.
• t', Substituído pelo
Neves dfi\
De Inquérito sôbre Os Jogos
b.nâa Cava!canU
Rocha.
Reunlóes à,.-; segunda:'i-felras
d~ Aza •
Secretario ~ f"ranclscQ Soarea.:\1"·
Segurança Nàcíonal
ruda.
lsmal {
GÓIS Presidente ,.
1
~
PrISCO c_.::. .::;jantOS Vtoe-Pte~ ~
1 -- .Pinte;, r..leixo - p1'eSlàente.
Reun;ôe~' ~ quartas·teiras, U
Redação
fidenteo
tlOi't'l,! .
2
Onolre Gome! ..:.. Vice-Prt.sl·
3' - Kenana. 1C Cal'alcanU -- Ae~
dente. ~ - .Joaquim Pires presicUnte.
lato? U .. , OI,
2 - Aloysio de carvalho.
Vlvruac uuna,
3
Mogllhães Barata.
, - Ba.ndeira de Melo,
.
l5 - Novae.! !'-'il.bO.
• - Ismar de G61s.
" - Carvalho GUlmarâe.;;.
.
, .
...
SeCrettt.riCJ J. li
Ra VIICO ~
Para emitir parece, sobre o ~t)d.rade.
S - Costa Pereira.
5·
Silvio
curvo.
.SecretArio _ Cecf1Ja de Reze:II\e
Projeto de Raforma constitu'l
Mart1n8,
6 - WaJteJ Franco.
'cional n." 2, de 1949
.
De Revisão do CódigG
AUXilklr _ Nthércla d. Sá LeJtão,
7 - Roberto 01all"r.
•... JoysiO ele Carvalho
Prestdente, J
Cometei·al
Reuniões ia quartas felra2, II l i secretdriD - t\ry Kerner veiga ::le
bor ...
Da.rlo cardaeo,
'
1
Alexanare Marc(mde~ Filho
Castro.
PranclScc Oallottl.
PreSIdente
Reuniões àS ,cgundas-fctrae
Gam1Jo l\I!erClO,
~ - Feri eltfl dOe Sotl:r:a -- R~la~,,'
Exteriores
ti -
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5 -.':.'ecretarlu -. João Alfredo Ra'.soo
de Andrade
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Quarta-feira 5

Atas das Comissões
Comissão de Finanças
5') , HEUNIAO, EM 24 DE NOVIDIlIRO DE 1954
(24. <lo

E.,·üraordtnário.)

DIARJO 00 PONCRESlDO NACIONAL

o

o

da ata,

SR. SYLVIO CURVO,

(3crvindo de 2. ° Secretário), pro-

ÀS 21 horas e 50 mjnutos, .sob a cede à. leitura da ata da sessão an..
- presidência do 81'. Ivo d' Aquino, pre~ terior, que, posta em discussão, é sem
.sentes os Srs. Domingos Velasco, Al- debate aprovada .
varo Adolphú, Pinto Aleixo, Mathias
Olympio. Victorino Freire, Euclides
o SR. ·2." SUPLENTE:
Vieira, :Veloso 'Borges, Albel"to Pas·
(servindo de 1, ° Secretário), .Ioê f?
qualini, Durnl Cruz, walter Franco,
(plínio Pompeu, Ismm' de Gó'J ô e seguinte
Apolônio Sales~ reune..:se a Comissão

de Financas.

DeiXanl de compare-

cer com - causa justificada os 81's.

Cesar Vergueiro e Fen-eira. de Souza..
É lida e apravada a ata da xeunjão
\ . aI.)terior.
.
O Sr. Presidente dâ a palavra ao
8r. Domingos Velasco que apresenta
a ~dação Final das emendas d{l Senado of-erecidas ao Anexo' n. 9 Comissão do Vale do São Francisco,
'dO "Projeto de Lei da Câmara nú.·
mEro 214, de 1954", que estimr: n Re·
celta e fixa a Despesa da Unia-O para
O exercício financeiro de 1955.
Nada. mais havendo a tratar o Sr.
Presidente
encerra a reunião, lavrando eu, Evandro Mendes Vianna,
a presente ata que, uma "'ez apro'vada, será, assInada pelo Sr. Pr-esidente.

12,' SESSÃO DA CONVOCAÇÃO
EXTRAORDINARIA, EM 5 DE
JANEIRO DE 1955
Oradores inscritos para
o Expediente
J. o Sen:

Neves da Rocha.
2." Seno Ismar de Góes

ATA DA 1J.' SESSÃO DA 4"
SESSÃO LEGISLATIVA EX·
TRAORDINARIA, DA 20" LE·
GISLATURA, EM 4 DE JANEIRO DE 1955.
'PRESIDll:NClA DOS SRS. ALFRENEVES, CAlUDS LINDEN·
BERG E EZECHtAS DA ROCHA.
AS 14 HORAS E 30 MINUTOS COM·
'PAREOEM OS 'SENHORES SE:NA:DO

lOORElS :
Anisio Jobim. "- Magalhães Batata. - Cart'illho Guimarães. _
Joaquim Pires. - Onofre Gomes. rlinfa Pompeu. Kerginaldo Ca ..
ralcanti: - RUy CctTneiro. - Velloso
fJot'lge~. - ,Novaes Filho. Djair
Brtndelro. - Ezechias da R.ocha.
,Cícero de Vasconcelos. '::-'" Ismar de
GóeS', - Durval Cruz. - Neves da
Rocha. Aloysio de Carvalho. _
Carlos Lindemberg. - Lut.;:· Tinoco.
- Alfredo Neves. - Pereira Pinto. GuWlerme lIfalaquws. lIamilton
'Noguei,'u. - Nestor Massena. - Dozn,ingoS Velasco, - Dario cardoso. posta Pereira. -:- Silvio Curvo. - Vesj)llstano Martins. :- GOnI·es de OliÍ'ieirtt. - Alberto PasquaUni. - (3D
DEIXAM DE: COMPAREOER OS
~~s SENHORES SENAOO-.
; Vivaldo lAma. - Bandeira. de Mello. - Prisco dos Santos. - Alvaro
A.d.olplio. -- Antônio Bayma. - Vic ..
torino F1'e'ire. - A.réa Leão. - Maehias Olympio. - Olavo Oliveira.
f'Jeorgino A velino. _
Eerrefra de
Souza. - Assis Chateaubriand.
IAvolonio Sales. Julio Leite,
"alier. Franco. - Pinto Aleixo, ,.Itlilío Vivacqua. - Sá' Tinoco.
ito~art Laço. Bel'llardes Filho.
f.- Levindo Coelho. - Cesar Vere!ro. Marcondes FilllO, ' - Eulydes Vieira, - João Villasbóas. , thOn. .Müàer.
1!lâvio . GuimarãeS'.
.... Roberto alasser. - ' Ivo d'Aquino,
L.. Agripa de Faria. - Alfredo Simcll.
__ Camilo lIferciD (32) ,

~

-=-

. ciec:ade leg:::.lmentc constítuioa para
defeSa de direitcs autorais, à qual O
nutor fôr fílíado e que o tenha reg'istl'ado na fOl'ma do art. 1D5, § 1.°, do
d,;;c. 11. 20.493, de 24 de janeiro de
(2.874-C~53} na' Câmara)
1940.
Cvnceàe i~en~ão de direitos, taAl't. 2,0 Revogam-se a:::. disp~.sições
xas aduanetrrl.s c dR. i1npôsto ele em contrário.
consumo, pa1'a cinco imagens de 1
A Com. de Educ3.cã-o c Cultura.

Projeto de Lei ria Câmara
N.· 4, de 1955

SR. PRESIDENTE:
Acham-se presentes 31 81'S. Sena~
dOTe". Havendo número legal, está.
aberta a. sessão. Vai-se proceder à
l~ltura

Expediente

Mem;agells de 11.8. 1 a

3~55,

do Sr.

(Seçã_o."~;",)="""===. :~"__~~O de.1955 __ 27_

mármore, destinadas ao COlégio 1
Regina Coeli.

o

•

!.EGISLAÇAO CITADA

Naciona! decreta:
Al't, 1.1' E' concedida ísellção d.c
direitos de ímportaçãc. taxas alluaneiras e de impôstú de cansumà, exceto ~ taxa de pr-evidêneia socjal, para
5 (CInCO) imagens de màrmol'e importadas da Itália e Cestil1adas ao
Colégio Regina Coeli, COIU sede 110
Distrito F~deral, à Rua conde BObCongl'e~so

DECrlEt{) R.o 18.521,

De

10

DE

1953
Regulamento Gilberto de Andrade L. Lei Getulio Vargas nu
que se refere d liscalizaçâ.o do 11
direiios (io autor.
DE;ZEMBRO DE

.Capitulo V

fim, 1.305.
Da /isqalização dos direitos
PreSIdente da. RepúblIca, devolvendo
A1·t. 25' Esta lei ent.rará em VIgor
do autor
autógrafos dos Projetoo de Lei da 11a data de sua publicação revogadas
Cã.mllra ru. 225, 2~4 e 192'-:;4, j~ as dispo.sjçõer-; em contrário.
Art. 42. _ . Para os efeHo.s da fls.'Sancionados.
As COiu. de Econcmitt e de Fi- calizac;ão dos direitos autorais (artigo 29 dD citado Decreto Legislativo
nanç~.
'
Ofícios:
númel'O 5.49:2, de 192,8), o empresa_ Dols, da Câmara dos De:putad\J.S,
rio apresentará. para registro, à cencomunicando a remessa à sanção d03
"ll'a das eMas de Diversões, no DIs ..
Projeto de Lei d~ Câmara
Projet-os d~ Lei da Câmara- m. 269
trit\l F'ederal, e fi. repartIção compeN." 5, de 1955
de 1953 e 32, de 1954,
tente, nos Estados e no Território da
Acre, o contrato celebrado CDm o HU"
- Doze, da mesma Casa, sc!1 nú~
(974~B-50)
tOl' par8- a. l'Copl'esentaçã-o da obra tea ..
meros 1.774 1.600 1.780 Considera de utilid.ade 1J1iblica tral, sem o Que nã-O será a m€sma s.u1.752 - 1.893 - 1.894 - 1.895 a Federação Brasileira das SOcie- tOl'i2ada.
1.847, encaminhando autógrafos dos
dades de Tubel'cu!os(I.
seguintes .
Parâgl'afQ únIco - No livro de registro dos contratos dos autores se
O Congresso Nacional decreta:
ínscreverão os nom€s do ::tutor e QO
Projeto de Lei da Câmara
Art. 1.° E' c0l1S1d~rada de. utilidade emprezzál'io, o título da obra, o local
púb~ica a Feeeração Bra·sileira das da representação, o valor dos dtreiNo" 2, de 1955
SOCiedades de Tuberculose. sediada. no tos autorais e a forma de pagamenDistrito Federal.
.
{4,579-B-54, na. Câma.ra)

to, e' o mínimo das récitas ajusta.das.

Al't. 43 - A realização do espetáArt. 2,° Re\'ogam~se as disposições
Autoriza o poder ExecutivO a
culo, em que se representem peças
a.brir, pelo Ministério da Educa. .. em contrário.
'ção c Cultura, (O crédito especial
AE. Com. de Educação e Cul- teatrais de quaisquer espécie ou exe..

cutem numeros de canto, música, bailado, . declamação' ou pantomina, depende de aprovação do respectivo programa pela Ceru;ura das Casas de DiProjeto de Lei da Câmara
versões, no Distrito Federal, e repartição de fUl'LÇão eqUivalente nos EstaNo" 6, de 1955
dos e no Territ6lio do Acrt.
(4.316-A-54, na Câmara)
§ 1. a _ Para &:;e fim, o empreza.rlo
Modifica o art. 135 do Decreto~ apresentará o programa impresso ou
lei n.O 9'.760. de 5 de setembro de dactilogl'afad<>, em três vias, acompa194.6, que dispõe sÔOre a aquisicão nhado da autorização do autor ou nUde imóveis da União. e dft. outras V'l'e.s dos números que o constitull'em
providências.
e da prova do registro do. contrato a.
,
que se refere o artig() anterior.
~ Congresso N~\(;iona.l decn~ta:
I

de Cr$ 2.500.COO,OO, para paga.
mento da subvençáo à Faculda ..
de de Filosofia, Ciências e l,e.
tras de São Bento, da pontlfída
Universidade Catôlica ae São
Paulo.

tura e Saúde Pública,

O Congresso' Nacional decreta:
Art~ 1. /) li: o Poder Executivo auto ..
rlzado a abtir. pelo Ministério da.
Educação e Cultura, o crédito es-pectal de Cr$ 2.500.000,00 (dois ml·
lhões e quinhentos .mil· cruzelNsJ.
para pagamento, no exercicio de 1954,
da. .subvenção concedida à. F9.cul~
dade de Filosofia, Ciênciaa e' Letras
AI'L 1.° O al't. 135 do decreto~k!i
de São Bento, dl\ Pontífic1a. Universidade Ca.tólica. de São Paulo, nos n. 9.760. de 5 de setembro de 1946
tênnos da Lel n. 2,154, de 30 de que dispõe aâbre a aquisição <Ze imó..'
veis da União, e dá outras pl'ovidên..
dez;embro d~ 1953.
cias, para a ter a seguinte redação:
li Art.
lS5. A alienação do imóvel
Art. 2. v Esta lei entrará. em ,igor
da
União, uma. vez autorizada .se fará
na. data de sua publ1ca.çlo.
em concorrência pública. exceto para
08 locatârio5, legalmente autorizados
Art. 3." Revogam-se
que resida.m nos imóveis há mais dé
em contrário.
cinco n.nos, ou venham a completar
A C(!lllissão de Finanças.
esta. exigência, e por preço não Jnfer1~J1' ao seU valor atualizado, fixado
pelo Seniço Público da União" ~
Art. 2.~ Esta lei entrará em vigor
na ó''ata de sua. pUblicação, revogadas
Projeto de Lei da Câmara
as dLsposi'çôes em contrário,
A COUl, de Finanças.
No' 3, de 1955
.,3.9!t1-B~'53, na Câmru:a)
Isenta lk. direitoB de importaçlio, impôsto de cOnsumo e tal'as
aduaneiras objetos de artes que
pertenceram à família imperial.

Projeto de Lei da Câmara
N.· 7; de 1955
Altera dispositiv()$ dos aecrstoJ
M. lB.S:n, de 10 de dezem.bro de
1928, e 20.493, .rle 2:4. de jctnciro de
194e.

o CongreEso Nacional decreta:
Art .. 1.0 E' concedida isenção de di ~

l'eítos de importação, impôsto de con-

sumo e taxas adumeíras aos o'Jjetos
O congresso Nacional decreta:
~ ~bra.s c."'e arte que pertenCt;ram aos
.:\rt, 1.° A outorga, no territál'io
ult.lm\lS Imperador~ do B~a!$lI.
.
::"-tacjonal, da licença- ~utol"al para a
Art. 2.0 Esta, le1 entr..ara em 'V;f;or :,ealização de re;,:.a....sentaçôeB.
nu data, de SUa publicaçao.
execuçõe.; públicas e tele-transmissões
pelo d,dto ou televisão, de que tratam
Art. 3,0 Revogam-se aS dlspoSiÇ082 \ os arts. 42 e 43, § 1.°, do dec. l1ú"
em contrário.
mero 18.527, de la de dezembro de
1928, e 88 do dec. n. aO.41}3, de 24As Com: de Economia e de F'i~ Ide janeiro de 1946, compete exclUllillf\nças.
1'ameonte ao }}r6prio aut<n:' ou à 80·

I

DECRETO-rzI N. o 20.493 -

DE 24-

DE JANEllto.DE 1946

ser-

Aprova o Regulamento do
viço de Cen8ura de Diversões Ptí ..
blicas do Departa.mento de Segu-

rança Pública.
Capitulo IV

Art. 88 - O S. C. D. P. não iJ;pro ..
,'ará programas de quaisquer audições
musicaLs, representações artisUcas oU
Ji!usões ra.diotelefônicas em casas de
diversões ou lugares de reúll1ões pública ou coletiva, po.ra os quais se pa ..
gue entrada, ou por meio de convites.
ou quando. constituam atraç40 pública.
00.'] intuito de lucro direta ou indiretamente, :;em Que os mesmos pro ..
gramas preencham as formalid'ades
legais e venham acompanhados, cadt\
vez, de Butoriza.ç:ão do autor ou de
'Pessoa subrogada nos direitos dêste,

I

C<1.pítulo

)t

Do direito do autor

Art. lOS _ As sociedades nacionaL!
ou estr~eira.!;, legalmente oonstitufdtlS para a defesa de direitos autoraiS,
rel'Jutar-se~ão mandatários de seus
aS!sociados para todos os fins de di~i..
to, pelo simples ato de !1liação áll

mesmas.

§ 1. o _ AS associações a qu ese re ...
fere o presente artJgo promonrão O
rec:Uttro d.e &eU/I aMoCíL\{'(os n<l S, C •.
'O, p,
-

alARIO DO CONGRESSO NACIONAL
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',Seção 11)''.

Janeiro de 1955"\

-,

teressados ausentes .ou desconhecidOS I púibUca dispor das terras apul'ad~
incluídas nas citações as mulheres nos casos e formas que a lei pre.scre...
a.os que casaQ.QS forem. O edital terâ Ver.
prazo de 3ü (trinta) dias.
Art, 1<1. Esta lei entl'Rrá em vigo~
. ParagTafo único. As citações vale·
r-M para todos os- atos e termos da na da ta de SUa publicação tendo pol'\
ação, desde a fase prelíminar até subsidiárias as disposições' gerais- do'
fInal demarcação das terras julgadas processo, revogadas as disposições em
contrário à.s pl'e...~ntes dererminaçôes
e para a.s questões incidentes.
Art. 5.° Nos 30 (trinta) dias se~ especificas
gUintes à citação inicial, deverão os
A Comissão de Constituição Q,
Interessados levar a jUizo os títulos
Justiça.
em que fundarem suas alegações, deV1dnmente riliados, para prova do doProjeto de, Lei ,da Câmara
minto particular. Em seguIda, com
N." 13, de 1955
VISta por 30 (trinta) dias, :prorrogá-I
veis a critério do juiz, dirá o representante da Fazenda Püblica, artícu(2.291-A.-52, na Câmara)
lando o qu-e fõr de direito,
..
Estabelece
paridade de venci ..
Pará.;ral'o único EntrandO a. ação'
mentos entre os funcionários civiS
na taEe contenciosa, de ritmo ol'clináe. militares das fábricas de expZO_
110, sbril'-se-ã o Uh'mo de contrarie ..
swos do Exército, e assegura maior
dact'-2, pl'ossegulnúo com observância
salár!o. de insal1Lbriàade a seus •.
das normas processualS· vigent€S, aplioperarlOs.
.
• cAveIs 1i etlpécie, despacho saneador,
1933) :
Cr$
'Y' ""O
Nacional decreta:
p~{)vas e Ulf5trução e julg-amento" su"
o Congresso Nacional decreta;
O C (ll1"l c....,
.
jelta a declSão aos recursos legals.
Verba,_.1:3-':1.C3 Funçôes
a
Art, 1.0 O art. 1.0 da Lei n. 1.122,
Art,. 6° A obrigfl.Çã'l. de exibição de
,Ar.i. 1·° Os funcionários civis das
Gral>lflCaaB.S ........ . 2. '3Z0,Ü~o;ÕQ
de 3 de junho de 19'5;), pasas a ter, e titulas e documentos, para prova da fê\.bl'lCas de explosiVOS do EXército ob..
V-él ba 3-6-(JI-03 Substi180,000,(;0 CQill vio'or dESde aquela data, a .~- propr1edade particular, quer de início, servadas _ as respectivas categórias,
tUições .. , .......... .
guinte ~edação:
qu.cr· na fase çontenciosa (art. lISO do p~~ee:Pel'ao 'vencimentos iguais ::lOS
Verbo 1-6-G5-Q'3 Sahíriu150.(}:JO,ÜÜ
"Art. 1.0 E', cDncedida à viúva de Decreto-Lei 11.° l.€ÚS, de 18 de setem .. nlll1tares.
família .. " ......
Eugênio Precht, - Geor;rina Renner bro de 1939 - Código de Processo
Art. 2,.0' Os operál'ios dos mesmos
2,65C.OD'J,OO precl1t _ falecido em 1 de dezem·..>ro Civil e Comercial) ficurá sob. as co .. estabeleClmentos terão 6{1% (sessenta
Total ...... .
______ de 1945, Quando no ·cumprimento de mtnações 'legais (arts. 218 e 2'18 do por cento) de acréscimo "'a titulo rie
Art. 2.° Esta lei entrará em vi- 'missii.o cívica oficial ts-el'viç:os eleito- me.sh10 Çódigo).
iDsalubridade.
gOl' na data de sua pUblicaçã{).
rais) , a -penstJo especial'de Cr$ 1.000,00
Art. 7,0 Proferida a sentença, OC111
~rt. 3.°. O DAS?, dentro em 30
Art. 3.°
Revo3'um-sc as dis;:0- (mil,ci'uzeiros) m,.emais, acresclda da os requisItos exigidOS pelo mesmo CÓ~
si-ÇÕes em c0ntl'ál'io.
iinr;::ll'tâncla d-e 01'$ -fi,J,Q::J (cinqüenta cUgo de Processo, entrará a ação na ~tl'll1ta) dl~S da aprovação desta lei
crt!Z-~:ür('s) por filho, enquanto menor, f-as-e cl~marcatória, logo que transite- l~estl'uturara os quadros de funcioná ...
A. Comissão d2 Fil1:u:ça~.
1'10S civis a que se r'efere o art. 1.°)
da, i:~neJiciada·'.
,
em .1nlgr:do a decisão.
Parágrafo único. Mesmo que haja eEt.abelece~ldo padrões comparativos
Ai't. 2,0 Esta Lei entrrsá em vi~or
11:1 data de .sua publicaçto, revogadas recurso de efeito suspensivo. também que P!!l'nutmn sua justa execução.
, Projeto de Lei da Câmara
as di..~P:sj::c~s em c::mtrário. ' .
pl'ússeg-,uirá. .oberiecendo as \ nor~~
Art. 4,0 Esta lei entrará em vigor
N.· 9, de 1955
. C ,d c: ns'i""uic'o (! fC%;JectIvas, VIgentes. com as modl!l· na. ~ata ~~ sua publicação, l'evogadas
AS \Hnr~soe.::; e o ti " ~u
Cl.\'"ces se,guintes:
as dlSpOSlç:oes em contrário.
(4..193-D~54, na Cámarfl.)
Justiça e de F!llnnç.as. .
'
I~) os trabalhos d':3 agrimensura. se,A:s Comissões de Seniço PúbÜco
Coucede o fit('X1lio especial (Ie
) rao executados pOl' técnico do quadro
CI VII c de Finanças.
Cr$ 500.(]()O,G-O Cl paróquia de SanProieto de Lei da Câmara
de funcionárJ.Ds da dutOl'a, cu por ela
to Angelo das lIiisliões, no EstodO
toutl.':1t:ubs. mediante aprovação do
- Dois, do Sr. Ministro. da Guerl~a
do Rio Grande do Sul.
N.O 12, de 1955
~uíc', ou\!indas t\s pal'tes;
c dO, Sr.. Chefe do Gabinete Civil da
_
li) a Fazenda-autora custearã.. as PresldêncIa da Repúblíca
encnllli~O Congre,s,so Nflciclla.l d0Creta:
(4 C':4-A-54, nu Câmara)
neQJe.sas do arbitramento de linhas, nhando M seguintes
•
Art. 1.(1 E'. conCedido o auxilio 2$lt.wantamento e diligências, além da
Hegula o processo nas ações dis- d emarcaçao,
reco bran d o, Pl'opol'cioINFORMAÇõES
pecial de Cr$ 50,fI.CÜ'{},OD (quinl102lltos
crim,inutorias de tel'ras públicas.
,.
I
I d 'd
mil ',cruZeU'ZlS) a p!l.rcquia d€; :;~\ntO
ll3J.men e, 11 co' n BV1 a, na torU1:l de
aireito;
AviRO n.O 1.015-8 - Em 29-1{),54
All'!clo das ;:\'Es~ões, no Estado d:J RI,Q . O Congresso Nw::i::;nal d~crçta:
Grãnde do Sul, destinada. â :.!Dnst:l'l
Cl Só serão le\'antadas, alem da IiSenho!' Primeiro Secretário:
.
vação du l.gfeja Matl'iz -~ nlOUli;il~"~- I Art.. 1.0 Compete i'l. União, aos Es- nHa. periméttico., as dI' extrema-;ão
•
to histÓTi1C~ ali sitl.:i3dü - e :tê.;:co- Lados e Q::JS .lvlunich:ü:s :1 ação dis- da.<> [;.erras públicas, nào .se cui1ando
,Eme at~nção no oficio n.O .738, de 15,
dução, na mesma, do frorntcsplcio d!.l crin1i,natórín, pnr~ deslinde das tCl'- das que individuem meras DClSSes exis- de se~emol'O de 1954, em que essa SeIgreja S, Miguel, hoje- em ruína:::,.
r.1S d,e .seu dOl11.inio. O procêSs~ cons~ tentes n9.<:; áreas julgadas h Unif.o, ao cretal'ia transmite () teor da l'equeriPal'ã3'~.ab único. \5 obl'r,s ,sen'lv tará de três fa~es: a prclirrlinal', d~ F..stado ou ao Ntunteínio:
mento n.O 449-54, do Sr, Senador Guimlentadas e fiScaliz?,;:bs f.-çlâ dl1'et;)- chama~nent:J à instância e exibicã::l dos
à) ficam
abolidas, n:1. espécie. ns lherme Malaquias, t.enh(.l a honra df>
ria da p:ül'imónio-Histc'dcú e Al'tis- t~tU10S de propriedade; a c~mt{'·nck~Gn, eX1gências processuais e técnicas es- pr€-~tar ao Senado' os .se~'uint'.;s csclatico Nacional.
que finaliza 1,)01-0 ju16:ament'J d() domi- trl'l.nhf\s ap deslinde das terras públi- l'ecunentos;
,
Art. 2.0 pnra ~reilo do urevistn no ::1iç- e a deJn&l'cat.ória,
C!lS, tais COlDO parecer sôhre com:oo1, A, etapa de que trat~ II letra IJ'
arUgo nnteriar o 'P-Odet Executivo é
s!!(a'o geológÍca do mIo e ahertura' de do al't~go. n.o 02 da Lei n.O 1..316, da'
autorizado a abril', pelo l\.'1inistériJ da
Art. 2.° A Faílenda Pública it'.struirâ vias, de cOll1unicaç§.,o. E', porém, es- ~951, clt~da no. l'~fel'idü requ~rimEnto.
Educaçáo e cultura, cr2dit::J cs']Je::Ld apedido inki:11 ~::Jm Cf; seg'uintes ele~ :;encial a c:escl'ição e medição das ma- e pê.~a, ,n~ Exi:l'cIto, a tõjas M 'pl'a/are n, importância uêle determinada, mentOS:
t:'lS e ca,pJ:~-irões c:dstent'i!s nas áren!': ,ças ~mhs.tll~~nente, em espécje ou
que será auoomàticamente l'egistr'i:.do
cn llH-lna do
percurso previo da 10 lJ~trjmól1io nÚ'::ij(:o,
em dmhelro, del)t:1dendo, c.a prw'u se
n.<>10
Tribunal de üontas e distribuid0 ZOl1",,~ 3. ,.,'-'el" di.,<;crinünada, com a dcliA
I B•o D Ul'ante
' o pl'Q.::esso discri- achar
na situação
de arr3.nchadà
ou
Z"~
.'11',
desnrranchada,
na forma
dos ,'o"ul"ao Tesouro Nacional, cuja entrega mita.:?ão
p::-rim.étl'ica·,
minalo'",'o
e seus
"ecu"'o,
d c- m'2ntos em -rigor.
' o >
•
,
.~
,nao:co
será feita ao vigário da paróquia de
b) r,elá.çs.o U{)3 ocupantes cncontra- tti.-o :>el' aIt-eradas ru; .... reas e divisas
Santo Ange~o das Missões.
As
dos nas ~erras, suas p:Jsses 'Ou pl'<:SU- eTIt!ontradas a.o te, mpo da pr'::::"v':::,sltur"" ,
d pl'aças acima rGfel'idas, comp,'emfve.lS
propriedades;
ficando:! ));':::ibidas l>« ' det'l'ubadüs de eu endo subtenentes, sargentoo, cnbf)s
Art. 2.° Esta Lei entrará em vigor
mato sem ccnsent.imenw ex'oJ'~S'3a da e solctad0S, na forma' da ueflniC'ão do
na data de ,<:ua pnblicaçãQ, revo'zad'\s
c) menção às moradias, culturas e a~li()l'idad0 competente. depois dz OU~ E~t.f!.t.uto dos Militares, têm recebido
a$ disposições em xll1trário.
bení'eitorias prindpais, 'C às matas e vld::l o representante da autora, umbcs ~este Minlsr.61'io, etapas corl'icilS sen{
- A Comissão de Finanças.
l'€.Sponsãve!s.
mte:'rUl)ção.·
capooeiras;
P~l'âgrafo tínic{). As questões' p3S2. As etapas p:tc\dstas no parágrafo·,
d)
indícios
ou
provas
de
existência
Projeto de Lei da Câmara
t.essOrl.t>!1 e incidentes, Objetivando ter- 2.° do artigo 92 d'-'\ Lei 1.316, d~o1951
.de terras do patrimônio público.
ras
em
aprêca,
são
na
(:Dmpet'm~ia
segunda parte da l)ergunt~ form\.1~
N,· 10, de 1955 '
Parágl'afo único. O mapa, conside· do 1l..leS11l0 juízo, pOdendo a, aurora Iada no ítem 1.0 do requerimento em
rado meramellt~ informatlvo, não d?· titular da discl'iminat:jria usar de mo: apre-;o, - são atribuidos aos miJita(4.6D5-B-M, na Câmara)
penderá de leva!!tamento, ohedecendc, nitório,e interditos CQntt:a v infrator 1'05 com 'dü'eito à'alimentação, quand:!
Autoriza ~o Poder Executivo lt porém, à técnica e devendo con.signal" f.:sses incidentes serf,(j autuados en~ em serviço etn organização sem rantlbrir, pelo :Ministério da Educa~ nlgyns pontos e linhas fixas ao SOID, ,:;'.çpan:::c1c.
cho e são pagas p3lo triplo do valor
ção e Cultura, o crédito especial para razuável individu3'i;ão do objeta . Al't. 9.° Os v-encldG." 1ls,Q.'3rão ~S das etapas ordinárias, porém o di ..
de Cr$ 3. 9ü0. 001),00, para lJaga~
Art. 3.° Estas açõt'S serão aforadf\f ,CUSt.:>.S qUê houvereJ?1 d3.dO- CaUE.1 e reito à Vel'ce-pçSo pelo Ü'iplo, estâ sumenta da l.ll cota d Caixa de Mo- na comarca ele. situacáo _da t(1talirt>id'E ! nartlcioa;'Ro nro rata das d&ueSa.3 da jeito aduas condiçó2s estabelecidas
bilizaçiio Bancária, pela aquisição ou da m:üOl' parte da àren diS~l'ünj·, ::l~e _d,.?11!f"'cató!'ia. c']nslderada a ex- pelo mesmo ~rtigc:
l,enSã'J d:;J llnh~ 1)11 ;lnh_'1."l de De! fJOl1~
.
(lo imóvel situado à Rua Humaitâ nad~.
t9,<'ão con'l ~.." :'IrG:l" )1t':;:lliCBS.
- que o llliIi~ar es.teja em sel·.viço:
ll,o 8(}-84 e Travessa Joéo Afonso
Art. 4.° Nas citac,.ões, obserVD.r-se-~('
•
quo
o serv'ço
'eJ a e m orgamzflç'a')_
.
.I1rt.
hL
t\
s:epfEY\{'f!.
dz:finit,',"",
e
"
_
-,
,v
"
J
11.° 56.
as d1sposições do CódlsO de Pl'oce~::;'J h
T
."
-, ~C n lancho
CIvil 'e. comercial (Oecreto-LE'l '1'1- .. OD1o.-.':l.""atól'ía d0 d?--"lP:'C1d!(1 s,··n'J
o Congresso ::Naci{)nal decreta:
mero l.ü{}8. de la de ,Cjetemb~:J ~e l.r~)"~""lbS cU '·::'?;.:'h\') l~ú-1jlic;) de> lm6·
3. O Avisa MinisLerial 11. 0 52.1, cie a
s " d~ ~;1Y'~~'c"', r,,:m; ft'''1:J,iv:'''l ">"h cl.e n~9sto c,e 193] .'foi b:lh.:a.ckJ em fac~
1939)
e
mais
leiS'
vigentes,
pUblic:1l1_1't
Art, 1.° E' o :Poder EXecutivo autod'JS '''.lhe l,m,. tl:l (t) f'l"'t'ln!:',l t'Jn:J:!l':H,J(,J'lda inte!'pretação tjUe o milit.?l' 'ern
l'izaóQ R labrir, pelo Ministério da do.se edital de chl'lllwment-o
..
..,
C!~,]r> f'nf,:J11 n:-:'1frú :l ffdmínis~r<'''i'i') .!õervi-;o 1105 .. 0narteis Generais c nas
Educação e Cultma, o Creüito especial
P"oje[o de Lei da Câmara
de Cr$ 3.9DO.()OD,OO (três milhões e
~J.' 8, de 1955
nove:entcs mil cruzeiros), COl'l'€spondent-e ao pagamento da t,:l cota à.
~4. J;:O~A-C4, na Câmnrara),
Caixa de Mobilização Bancál'ia, pela
A./({af1"ta o padcr Execulno .a aquisição do imóvel situado à Rua
1
(:/)1 :-, pelo D~pClrtamenLo _A,dlltt- I Humaitá
números Bü-84 e travessa
1?:~-::i:G,tivo do Serviço Püblh:o, o J{)ão Afm1so n.o 56, 110 Distrito Fedee:càtto suplementar de Cr$ .... l'a! o qual está. ~nd() ocupado pelo
2, eS'J .-cGJ,OJ; ('m. ictôJ'ÇO ao Anexo Oolégio Pedro II _ ExtRrnato,
número 5, da Qi'(,:amcnio Geral da 'Art. 2.0 Esta L~i entrar ú.em vigor
Unido (Lei n,') :1.125, de H de na data de sua publica.-;.:ão,
d'J:ell~bro de J9'::3) ,
Art. 3.° Rev.3;am~s:e ns disposições
em cJntrário.
A Comissão. de Fjnanç,as.
Al't. I,:J E' o PO{h~l' Executivo auW!'lzad:! a l:blir, pelo Depal'tanl€ntc
FI'oieto de Lei da Càmal'J
Administratho-:J do Se:'viç~ Público, o
N." 11, de 1955
créd1to .suplement.ar de C!'$ .,." ,
2.6eü.CCQ,QfJ '.<1-ois milhões s,eis[;{!ntcs e
\4 174-A-54, na Cãmara)
cin~üent? mil C!'UZ·2Ü'OS), em r~fõr.ç(J
das ~eg-uin!es dotaçõ-Es do Anexo D. °
Modifica o art. 1.0 da Lei nú5 do 01'ça::11'ento Grral da União dei
mero 1.1'2-2, de :1 de 11m/!o de
n. ° 2, -l.:!3, ci,t;õ 14 de d5:~zembro. de
19'30,
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repartições congêneres faz parte or- Mesa recebe\} ofício que vai ser lido .. bio comercial. Confio em que Sua 1e a dedicação dos tuncion:.hios. não
I!: lid{) o seguinte
EXcelênCIa o Sr. Tenente-Bngudeiro poderão posteriormente restaurar."

gânica destas repartições e desempenha função especifica própria da especialidade de' cada um, ou seja, função de rotina comum de expediênte
diário não sujeito à escala prévia.
A atual administração reestudando
o assunto, constatou o equivoco daquela decisão, uma vez que a Lei nú··
mero 1.316-51 dá direito às praças em
serviço, a pel'cepção da etapa tríplice, desde que a organização em que
servem não seja dotada de rancho e
aos oficiais, nas mesmas condições,
quando se "permanência obrigatória e
continuada, durante ~'a jornada". e
tornou insubsistente o Aviso n.O 521,
de 9 de agôsto de 1951.

Eduardo Gome~, homem de prol e de
Depois da fazer outra.s afirmn-;ões
altas qualidades, oonhecedor s~guro a. respeito do fI.::sunto, termi.na desta
_ como criador e sustentador do forma:
Exmo. Sr. ~ Preside.nte do Senado Correio Aéreo Brasileiro - das difi"Hã milhares de volumes' prejudi-_
Federal.
culdadcs' e necessidades que oprimem cados pel{\. água ~ nada impede que
nossas populações sertanejas, confio chuvas iminentes tornem a cal1sar
Newton de Barros BelO, brasileiro, em que S. E.'l:U., DO seu alto cri· prejuízos maiol'cs, de vez que o Ip.scasado, deputado à AsSembléia Le- tério ntenderá fi. just:1 solicitação tituto não tem, mesmo, onde colocar
gislativa do _ Esta~o. r~idente nes~a que ~ povo sobralense, por intermé- SEUS livros.
cidade de Sao LUlZ, elelto n~ elel- dio do ilustre presidente da sua veçôes de tres de outubro .de 1900, SU- neni.vel Câmara Municipal c, por
Os Senhores precisam ir até la. Na
plente do senadol' Antolllo Al~xandre nossas mãos, a.presenta· a S. Exa, Sala de Leitura. sempre í"ranqueada
Bayma, sob ~ legenda do Pa;rt1do ~o pru:a que sejam regplarlzadfls as atl~ ao público, D. Angelina 05 atcr!derá
ciaI Trabalhista. e tendo Sido eleIto vldades do campo de pouso de 50- e perconerá com êles as dependências
nas eleições de três de outubro do bral.
quase em minas onde, por ironia, se
corrente ano, deputado federal, vem
O ilustre titular pre.stará, assim, dep<lsita o que pG3&ui tanto "\jalor.
.
:pelo }Jresente renunciar o seu' man- mais um excelente serviço que se· Seria ótimo.se algum
Senador
~ 4, Ql:la:nt?a pel'gunta da alínea b dato de suplente de Senador, pedindo somará aos múltiplOS já concedidos fêsse até à Avenida Augusto Se'."?est~ MmlSté~lo responde 9ue ~. de- seja desta 'Bua deliberação dado 1::0. à minha terra, atendendo às solicita- 1'0 ... "
c~eto ,.executIvo e u~. aVISO mWlSte- nhecimento a essa Augusta Casa,
SI', Presidente, estou certo de Que
r~~l nao podem m.odiflcar oU contra~ Aproveito a oportunidade para apl'e- çõ{'.S do povo daquela. cidade.
A segunda, leva-me a apelar para meus colegas nií.o conhecem essa ciml'lar text~~ de 1m; . e a re~posta a sentar a V. Exa. os meus protestos
a~inea c ~a está contIda nas mforma· d I t a c<;:tima e grande considera- o ilustre Sr. Ministro da Agricultura, ve situação do lnstituto Histórico e
çoes do Item 3.
e a
...
pernambucano conllecedor da vida Geográfico, l'azão por que estou lençã.Q,
ruralista, a fim de n§.o demorar a do trechos de -recorte de "O Globo".
Aproveito' o en,sejo para apresentar
Maranhão, São Luiz, 2() de dezem- atender ao pedido que, através d~ e, no mesmo passo, fazendo apêlo ts
a. Vossa Excelência os protestos da
Néwton de Barro[; meu ilustre suplente, Coronel J.oSE! Comissões da casa, no sentido de
minha alta estima
distinta conside· bro de 1954
Gces de Call\"90s Ban'os, lhe dil'igCIl.l emitirem, o mais depressa possível,
l·açâ.o. - Hen.riQue Baptista Du.fles Belo.
0..." agdcultores do Ceará para que seus pareceres sôbre o assunto, a fim
Teixeira Lott.
Reconheço a firma e respe<:t!va lhes sejam entregues as 200 moto- de que seja resolvido quanto· C!üe.s,
letm de Newtc.l de Barl'o.s=nel<l. São bombas que, por certo, facilitarão ~e êsse problema de importância vital
Ao Requerente.
Luiz 2<l de dezembro de 1954. Em muitD as afanosos esfol'Çús que temo para o Instituto Histórico e GeogrÁ.Em 21 de' dezembro de 1954.
test~munho da verdade (3ssinatur:t. de desenvolver na vida de planta· fico BrasHeiro. t"llfuito bem; muito
SenhOI' Chefe:
ilegível) Reconheço a firma supra, dores. bem) I
Como muito bem frisa o ilustn;
O Oficio de 2() de agôsto do cor- José da cunha Ribeiro.
professor Campos Barl'os, as popu
rente Rno, sob o n,O PR-51.421-54,
O SR. PRESIDENTE:
lações nordestinas,
particularmente
O SR. PRESIDENTE:
trouxe da parte dessa Secretaria a
esta Prefeitura, requerimento formu~
as do Ceará s:3l1tem-se sob a ameaça
S6hre õ.\ mesa rcque~·im::;nt.o que V:I)
O oficIo "'Ial à publicaça,tJ,
da l'enovaçãó de uma estiagem no de- ser lido.
lado pelo SI', Mozart Lago, sôore a
Está
finda
a
leitura
do
eXíPCOlente.
curso
da
qual
as
dificuldades
da
vidu,
pouibilidade do estabelecimento de um
Tem a palavra o. nobre Senaaor _ qUe já são demasiadas _ aumen.
sel'vico regular de lotações oU de ônifi:: lido o seguinte
bus para a Muda da 'l'ijuca e para :\ OnofI'e Gomes, prImeiro orador tna- tarão. Não obstante, poderão ela!
cr-ito.
ser minoradas com a colaboração, I
~:i~~da~~~n~o~;~~a i~~;f;so~~~e~:;~
com a ajuda dessas motobombas, I Requerimento 11,· 1, de 1955
o SR. ONOFRE GOl\lES:
que permitirã.o a criação, mesmo em
ximidades do paláció Monroe,
pequeno grau, de ;reas de umidade, Requeremos, 110S termos do art. 124
(Náo foi 1'e~isto pelo oradoJ'J '2. Encaminhndo o assunto â Sem'eonde se pcrssam tentar, mesmo sob 'u do Regimento Interno, seja consignataria Geral de Viação e Obras, a Sr Presidente, Senh<lreS Sena<.torM, canícula, cultura, cujas colheitas mi- do em Ata um voto de profundo
mesma emitiu IJareCer, reconhecendo re~ebi, ôntem, do Presidente da CQ- norarão as angústias do po.vo ce3- "PESar pelo fc.lecimento, ocorrido em
ser de real interêsse para grande parte mara Mml.ici"pal de sobral, o se- !'ense.
circunstâncias tão dolorosas, do emida. população local a providência sn~ guinte telegrama:
Confio em S. Exa, que, sendo um nente estadista Don José Remon
gerida por aquêle Senador, a qual,
"Senador Onofre Muniz Go~ nordestino, conhecedor da dureza. e Cantera, Presidente da RepúbliC'<l. do
entretanto, só poderia ser concretidas dificuldades das fainas "!.'Ul'filS, Panamá apresentando·sc condolências
me.'> Lima - . Senado Federal,
zada com o planejamento geral dos
bem compreenderá a. Ie!Zitimidade do ao Govêrno do pnís amigo, por intransporte.s coletivos da. Cidade, já em
A Câmara Municipal de Sobrttl apêlo que, por. meu Intermédio, lhe termédio do Ministério dRS Relações
fase de ultimação, náo só pelas rescomunica ao ilustre contelTa.neo d1rigem·"Os agrICultores cearenses, i.10 ExterÍDl't:s,
trições que a essas providências ofe"
que em novembro do corrente sentido de apressar a entrega aos
Sala t1as Sessõc.s, em 4 de jancirq
rece a Lei n.O 775, l'eguladora. das exano foi inaugurado o campo de trabalhadores agrícolas do meu F..sde lD55.
plorações de transportes coletivos por
pouso de.sta. Cidade, faltanão a. tado,
das
duzentas
motobombas,
.ia
. meio de ônibus e lotações, como tamhOmQlogação por parte dos po- destinadü.s às atividad€s agríl3clas do
A Comissão de nelfl.:;ões Exteriores:
bém' pelO congestionarllento dos lOgI'a- .
deres cr.rrn'Petentes, e por êste
Djair Brirtdeiro _ Novaes Filho douras centrais. •
I'
m<ltivo as companhias de nave- Ceará.
Sil1."no Curvo - Cícero de l'asCOllce~
gacão aérea não está<J escalando
Acredito que. dentro em breve, eu
3. Todavja,'procurando melhorar as
em' nOE3U Cidade. COnfiamos no possa, desta mesma, trib'.ma, a:pl'e- los - Mathias Olympio.
Gondiqões de transporte do clÇ:ntro da
máximo
empenho de V. E.>::.a sentar a S. Exas. 05 agradecim:::ntos. O SR. PRESIDENTE:
Cidade para a Ti.iuca, aquela ~ecl'enara cxecucáo da homoJogaçtio. do povo cearense, em face da aten.
t.aria c Geral encaminhou á decisao do
pelo que ~ muito ag1'adecemo~. ção d"lfipensada à solicitação que,
o ReQuel'imcnto qne acubo, a~ ser
Atenciosas saudacões. Gerardo neste momento. d1rijo aos dois r e- lido é tia Comissão de Relações ExExm. Sr. Prefeito processo, pronun·
dando-se néle favoràvelmente ao resROdrigues
Albuqúerque. Presf. I claros cidadãos Ministros da Aero- teriores.
mbeleciUlento da linba- de autolotadente.
náutica. e da AgriculturEl. (Mullo Em votação.
ções "Usina-Aeroporto", qU,e. fôra !lI· 1
jbem: 1'U ito bem), _
~erado para "Muda-cttndelarIa".
Do meu suplente, COl'Q"nc1 J<lse de
(Para c1zcaminlzar a votaçCTo - Le
o . seguinte discurso) S1'. Preside-nte:
.. .
.,
.
Ooes iBârros, ilus~e professor da
O 0R P ESIDE'NT"
'L, EuSllC ,paleceI teve, da." pa~te d~ Escala de Cadetes de F'ortaJeza, rt'-I
u
R
,(:,.
iniciou-se desgraçadamente para o~
S. Ex., d. . .spt1:Cho de defenme to, E b'
s ulnte cabograma:
.
povos da América o ano de 1955. Foi
eom êle, fIcara, de certo mod.o, aten· ce I o eg
Continua a hora do expediente.
assassinado, fda e covardemente, Q
dida u. sugestão df!quele Senador, até
Senador General Onofre G<lmes
Presidente da República. panamenha
que, como ,anteriormente ficou indi~
Muniz - Sennd!! Federa"L
I
O SR. EZECHIAS DA ROCHA:
'0 Coronel Jose Cant.em.
..
t
eado, as condlçõzs permitam saIu cão ,
'mai~ cab::tl.
.
Em virtud.e amd_n. da incer eza.
Sr. Presidente, o l/Globo", de 31 de
O ilustre niorto, uma d.as mais re.
, d a s chuvas, a Se~ao do FOl:nentn dezembro de 1954. traz uma publica- presentativas personalidades. politicns
5. Resp0D;dendo, ~sslm, de. ordem
Agrícola FcderD..I, por men. mter- cão sob o título: "Expostas à chuva da época contemporânea, nasceu na
do Sr. PrefeIto, ao CItado OfiCIO adessa
médio, solicita urgente l!lter!~~ âs rnri.dades do Instituto Histórico e Cidade do Panamá, a 10 de junho de
ChefL.'l., venho solicitar a V. Ex. que
rência do enlinente
anugo no Geográfico" e 'com o subtítulo: "O 1908 ou seja, cinco anos após a data
as informações prestadas sejam tl'ans·
.:;entido de prestar ma!s um rele- Senado l'etem o projeto do Deputado da proclamação da Independência de
1
mitidas àquele Senador.
vante serviçO' a nossa. t~rrai con- JOSé AugUst.o, cedendo o Silogeu ao sua Pátria. a mais jovem das RepÚ..
segul!:do que o Mm1.Stério da Instituto _ Os Senadores .precisam blicas deste Continente. Pertencia 8
Aproveito :l oportunidad.e para reiAgrlcultur::1. deten~11ne fi rem~a visUal' o pardieiro da Avenida_ Augw.;- umn. dafi mais ilustres famílias da BO~
teral' a V. Ex}" as expressões de meu
de
duzentos . ll1;)tobomba.s· na. to Severo antes que a naçaO 8fi1"il ciedade panamenha, o que não impe~
elevado aprêço. - lIélio Caire de Caso
muit,) consignadas ao Ceará' e prejudicada em seu patrim,ônio".
diu se identificasse df'sde cedo com a!
,ro Faria, Secretário do Prefeito.
insistentemente reclamadas pelo!
'.
classes populares, distingumdo-se amAo Requerente.
!3.~ricult()r(';::. Saudações. (fi)
DepOIS se lê.
da na escola pelo seu e~pírito demo~
aGes".
"Retendo o projeto do DeputadO. cr~tico, pela sua _fidal~Ula e lh~t;eza,
o Sr. Ezechias da Rocha deixa
t
~ José AUgusto. que resolve O pro~l~- alIadas a. um carater fIrme e r~tll.lD.iO,
a cadeira da presid.ência, que ,,; .: . .~::.~p duas, 81. .~;
Pre.~.den.e,.M .so ma do Instituto Histórico e GeO(graflConcluldOs seus estudos prllll.anos,
ocupada 'l)elo Sr. Carlos Linden- I!.Clr"çoes qu('. me fszem. A prllne~nt, co
concedendo-lhe os ten'enos ç:J:l matriculou-se no Instituto Namonal,
berg.
que .dfl!'!u1 rtl~iJ?, ,com o n;~u lÍaot;!?, atual Silogeu, na Avenida Augu~o onde obteve, :od ano de 1927, o titulo
ao Ilu~tF~, Mmls~:t0 ._d.~ ": on",utL~ Severo, c abrindo crédito. d~ . cinco de Bacharel em Humanidades. Em
.J SR. PRESIDENTE:
n~ ~en~lQo ....de. Ôderu1LHll as proVio mllh5E.3 de cruzeiros para mIcro d~s· seguida, 193(), ingressou na Escola Ml•
:len~rflê; f':; ...lvel~, de mod::> a que
OlT'" d"" cQ11stru"ãd de um prédIO litar de São Jacinto nno Capital do
Do Sr. ;o.Jewton de ~aITc.s l1êlJ, SU-I cnmp1 dp pouso de Sobra.1 entre em l~V~'
Senado está causando à p.l'e- México e ali Be graduou em Oficial
plen,te . de Sr. AnW!1l,o ~,~:i~;m~, qu~: nttvid;:d€".. f~cm:~:~f' mmm, .. ~:~ J~-iU: l~iO.su'.Jocumenta1JC:o guardada n~·qu~le Té<:nicó da Arma de Cavalaria. Anos
.rer.Ul1C'lOll 5ntem ao lMl,-,dato
Se- de
mellS
COlJt~llnnecs, pal}.::-\~r v?lh:.'.i<:i!l1 prédIo danOS que a tccmca mnlS tarde. cursou ~ Escola de Cavar.a(jcr pelo Estado do Maranlmo . .a 'lwntr nC). ~I.1Z B~ refere l1.J jnc,:_c, .. ,n.
o ,
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DO

CONCRESSO NACIONAL: '(Seção

Jaria Riléy, no KallSaS', n;Cados UniA Mesa associa-se à manifestação
dos dn América, adquirindo, então, de pesar do Senado pelo falecimento

conhe:clmsntos taticos especializados.

P'ossuido:: tameéY1l de n.p'.:eciáv~l cl..tl-

tUra. geral. entroll, fÜ1a.l1l;lente; na

de Dom Jose Remou cautera.
,
Continua a hora do expediente.
(Pausa) •

Guarda NacicnaI <:lo Panamá, onde

Nilo havendo mais quem queira 113.\1
depois 0/= vários a.nos de brilhante da palavra, passo à
ntu;;~áQ 1::.0 s8io drt tropa. atingiu l}
., posto IOU:Jre!Y'o rie Coronel Comnndao'te. Nes(~a. <illaliânàe, em 1{]4!}, t.JrnOi.1-.52 a fi~U,Zl eentj:l'I1 dos acontecimentos po1íticcs deSen~'Dl~l(iOS 110 seu
pa1E, e n:l'> quais orsempenhOu valo-

ORDE;MDO DIA

O SR, rRESIDENT'E:
As

-1'0501_ missP.a. na clrlesa da C:mstituiçao e d!l-<; Leis.
Ne.o !lDS ccmp::te ne-Zll é para istD
ocasiáo pi'Q::1i~Üt ana1i3~r :1 pGlftic~,

"

três primeiras matérias constan·

tes do avulso ,estão em fase de votn·

ui'

brorem juros de mora sóbre dívi~,. 'Projeto de Lei da Câmara nÚll1ef11l
das proveniente de serviços 'P1'es~ 92, de '.1953, que concede a: pensão

tados. ParecEres: da comissão de mensal, vitalícia. de Cr$ 3.500,00 8(1
Professor Luiz ,Alves' dos Santos.

Transportes, Comunicaç6es e Obras
Publicas, SOb n.o 1.037, de 1954
favorável,} com a emenda. que ofe';'
Tece; da ComiSsão de Finanças
SOb 1t.o 1.038. de 1954, lavortível
ao projeto e à emenda.

~

Projeto de Lei da Câmara n. o 226.
de 1953, que autoriza o Poder Extcutivo a construir edifício para ~d-e
dos serviços do Quartel General da
2. a R-egião MHítar, em São paulo,
alienar. o terre.no onde se encontra
O SR, PRESIDENTE:
edificado o prédio do -mesmo Quartel e
dá outras providências,
Em diScussão.
Não havendo, quem :faça uso da pa~
Pl'O!eto de Lei -dl'.l Câmara 11.° 314-.
lavrft encerro a discussão I
! de 19u3, que concede favores aos deVou encerrar a sessão; "designando) v~d~res hjpotec~o5 das cauas Ecopara a de amanhã a seguinte
nomlCas Federals.

ção. Acusanr'o':'sc a luta de pl'esenç~
() comparecimento de apenas 31 Sra.
S-enadOl:es, passa-se ao itell1 4.
in~ernQ
ou ex~.:rna daquela Naçii-O
DiScussao ú1~ica do projeto cte
amiga, I;,~C:;~}I-8st3ve!, porém, é que, j
Lei da Cdmara n.o 386; de 1953,
ORDEM DO DIA
frente eb govérno d'J panamá, o falc;;
que dispõe 8ôbre zonas indispeneido l?l"csidente Remon Cont:era se
sãvEt's à defesa do país e dd ottvotação, em discussão unica, do
p'ortou como um Chefe de Estad.o "de·
tras providências.- Pareceres; aa Projeto de Lei da Cã.mara 11.° 44, de
cidido e p:ltrlótico, empreendendo vaComissão de Constituiçiio e J~ -lS53, que fixa normas para. remessa
liosas' oeras de caráter cultural e ecotiça. sob -n,o 1.044. de. 1954, favo- de tropas brasileiras para a extetior.
I!ômico, nos diyei'sos êampos da adrável, com as emen.das que ofere· Pareceres, favoráveis: da. COmissão de
ministrac~o pública, _ não descura:ndo.
ce, SOb ns. l-C a 9~C; da Comiss40 Segurança. Nacional, sob n.<l 88B•. _de
entre outros, os problemas agríCOlas.
de Segurança Nacional, sob na· 1954; da Colhissão <.!e Finanç.as, sob
educaclonaís, de saüde e transporte,
l1I.era 1.04.5, 'de' 1954; favorável. ao n.<l 389, de 1954.
-'
bem como os de Previdência SociaL
projeto e às emenda!: da Comisscto
O coroamento. entretanto, da sua obra
de
Constltuição
e
Justiça
e
afere·
votação" em discussão unica, do
de -estadista foI, sem dúvida, a l'e\l"i~
c~ndo as de n$. 10-C a 25-0.
Projeto de Lei da Câmara no? 254, de
.sã,Q do Tratado de 1%3 coni ris 'i",.sta~ .
1953, qUE'.,autoriza·o. Poder Executivo
dos· UJ)idos da América ,dó Norte, ~a,.' O SR, P'RESIDENTE:
a abrir, ao' poder Jtidiciãrio - Justi ...
refa de Que se encarregou o seu ilusu:e
Ministro das Relações Exteriores "José Pelo nobre Senadm' OthOI1 Madel ça do Trab!!lho, da La _Região - ti:
Ratnon GUizado, que, asswniU. COp-lC foi enviada n Mesa uma emenda. crédito especial de' Cr$ ,117. 32[),OO,
pata ps.gamênto de gratificação de
V' Vice-Presidente, as' rédeas do go~ (Pausa).
r€-pre:::entação -'aos vogais das: Juntas
\'êrno rio Panamá, 'depois do - trágica
desaparecimento C{) Pres~dehte R~mo!;
E' lida e a.provada a seguin.tê
de Conciliação e Julgalnento da P.ri~
meira R~gião; Parecer favorável. sob
Cantel'rt
EMENDA N.o 26
11.0 1.0100, de Hr54, da Comissão de
Os pan3nlenhos,~ Sr. Presidente, 01'Acrescente~se onde convier:'
Finanças.
gulhosamente e com razão, chamam á . Art. _ São confirmadas as conee5"
sua Pâtria de "Ponte do Mundo", sões ou transferências. de terras que
Votação, em díScussãQ única, ~a
"-Coração do OnHrel'so" e l'Espelho das os Estados tenham ef'etuado, com. aU- redação tinal (ofereelda 'pela OomlS"
Américas". De rate, no que pesü a torização do _senado Federal .até. a s.ão Diretora em seu Parecer, nú"me ..
opiniãO -dos clássicos e modernos geo- presente ~data. na zona mencIonada ro 1. 121 .. A-54) do Projeto de Reso·
politicQ.S, aquêle_ pequenino ~daço de ,no art. 2.0 desta lei.
lução .n,o 53, de 1954, que alt~ra ~
- terta, que ligando as Aménca,s; Une
artigos 194~ 195. 196 e 19'1 do 'RegU.19uálmente os dOis .grandes oceanos.
Justijicaçdo
lam-ento da. Secretaria do -SenadO. ~
merec~ aquelas des.igna~ões pit?TeSc~s.
O projeto de Lei ora em dlSCllss~
Votação, 'em disCUssão úntc~ do
em 'VIrtude -da. excepclo~n~ü' sltuaçao
Senado é a regUlamentação do dis· Projeto de,Lei da. Câmara. n.<l :3.1'5, de
estra~égica que ocup~. Assun send!) e ngS.itiVO constitucional que restringe íl 1953, que aut'oriza as conoes:nont.rio.s
especla~mente, exammado à luz tl?S Poncessão de terras 'que possam' inte- e as 'administrações· de porlos_a'co"
prmcIp1os. norteado,'es do Panamerl- c
a. 'segurança' -nacional
brarem juros de mOra s6bre dividn.s
~nismo. o trágico acontecin1ento q'll:c r~~~ntece porém, que antes dest& provenientes de serviços prestados.
enlutou a ,brava gente pan.amen~a co- d ta o Senado Federal pela Resolução Pa.receres: da Comissão de 'Trans~
bre de luto to~os os P~V05 ame1'lcan~ ~ i« de 1950 autorizou o Oovêrno portes Comunicações e Obras Públi ..
para ~s .quaJS constItue - ~U\. sérul ~~ EsÚU:to' do pa.raná, a conceder até CM sO-b n,o 1.037, de 1954, f.a.yorâvel.
advertencH\. aquel~a. dral!látwa. cen: 200 mil nectares 1e telTo.s, para a com a emenda Que oferece;' da. Co.
tIue . e~sanguentou n ll,lal~. nova da ... onstituição do patrimônio da Funda.. miss:"~ de Finanf"as, sob n.O 1.038, d."
Repul?hcas _ dêste hemiSferlo .. ~aza c ~o paranaensC de Coloni.saçã.o e Imi~v
aos cem; nao se trate da preludIo_de ça _
têl1UOS do Decreto-lei n.' 19'".>4, fafOl-áv,e1 ao pl'ojeto e à emenuma. . onda de aten~~dos e -5~bver.~es, ~~çag~ ~9~fj.4'1 e da. Lei fi.o 125. de da.
com qu,: .ll?l ~os. p~or~s inImigo.:. da n-iQ-4S A aludida Fundação é umA
Segunda. discussão do pl'Ojeto de
nossa clvUlzaçao crlsta _. o comu- 3
•
t a d ' fi s exclU"
8
d
39 d 19~
nismo internacional _ pretende envol- i1:utarquia ~o ~ _ o p~la 11
Lei do e-"la o n."
• e
>n, -que
t
r
d N
Mundo :S1VOS de colonlsaçao_
cria. o Museu da Abolição, eOm sede.
ver as erras lVrcs o _ ovo.
.
Entre eSSas t.erras concedidas, algu-: na cidade do Recife, Estado de Per-'
De qualquel' forma, qua. l 5qUeI que se- maS estão situadas na. fronteira dó natnbuoo (a,provado em 1.a discussão
jazn aS razõ~s profundas detel'1l1inan- B -asil com o Paraguai no município na sessão de 29.12-1964), tendo Pa ..
tes daquele 'brutal t:tep~adO; 1"el)te- d~ Foz do Iguaçu, naquele Est.ado € receres favoráveis: da. Comissão de
sen~am elas um p~flgO, umd grande qUe já. foram. 'pelo govêrno' estadual. COnstitulção e Justiça~ sob n.O i .015~
pen~o à paz-e ",seglU'ança o nooCso divididas em lotes c vendidas a colo.. de 1954', da comissão .de Educ&ção
contmente. POr este. motivo, a
0"à
u1tivam com
missão de Piplomacia~ 'julgando r_e~te: naO~ioqun~ ~~f~~i~~ w'es~l~çãÓ. Não s§,o e CulturD. sob 11.0 1.016, de 1954: ela
sentar o pensamento do Senado e o:: p. 1'\ r
d"volut"'.,.. nos 'têrmos Comissão de Finanças, SOb li,o 1,017,
,sentimeut os 'd_o povo 'br··j'leu:o
'pro - dma15ConstituO
er as...
" , cultivlJdas d e 1r.::..1
.
...."
ão pois ""'estão
.,;r.c,
clama o intenso pesar gerado en~ nos- a
po e licO'ibma. de seus -proprté.
Discussão únicá do Projeto de Re~
S3.$ almas pelo doloroso el;·ento. COM- e na
58
c
partilhando. dest'arte, ~das a.preensões tã,rios.
_~.,
• J • • t _ solução n_O ~.! de 1954. que diSpõe
c 'dos sofrilhentos da nobre nação irmã. P!"rece ?<ns, mdlspensa.ve. oa 3:'
sõbre pro:PO$lÇM declarada mconsti(lJ-fuito be'm' muito bem).
duç.ao no Proleto de Lei n, ~"""'l ~ tucional, tendo Pa~oer da. com~ão
,
um artigo que salvaguarde a ~Feu- de constituição e J1LStiça, sob n." 931,
·
RO
çã.o n.O 16, de ,1950,. do 5ena4o
-_ de '1954. pela ·rejeiçlo.
t
O SR. DJAIR I!R IIDlll:
dera!, e 03 VUltosOS cl!reltos e lnte
Levanta-se li sessáo iS )5 horas
rem $que dtl&.: decoI'Terarn.
e 10 mInut-os.
Em ~'ot?-ç:lo o Requerimento_
E' o ,qUe se pretende com esta
OS senhores que o apl'ovam. queí- em~nda.
4
ram permanecer sentadOs. (pausa).
Sala. das 5eSBõCS, em
de ja.neiro Resenha das Matérias votadas
:&5tã aprovado,
de 1955. -. othon Ma.«er'.
no mês de Oelembro'
<

<

tct

$erâ consignado em Ata 11111 voto de O SR. PRESllJEN'l'j;,
A' Sanção:
pl'ofundo pesar pelo falecimento OOOr..
•
rido em circunstâncias tão dolorosas, Em di&:!ussão o Projeto, com aE
do e1lJJnente estadista Don Jose Re~ Emendas. {pausa).,
Projeta de Lei da Câmara llúmel'O
1l10n Calltera. presidente da Repú~ NãO havendo quem peça a palavra., 46, de 1951. que cria a Diret-oria do
blica do Panamá, bem COmo apresen~ declaro·a ~ncetrada..
:Materia.l Bélioo da Aeronáutica.
tadsa condolências ao govêrno do palsl O Projeto volta s Comissões para
Projeto de Lei da Câmara número
ami~, pOr intermédio do Minisi:jrio opinar sôbre a Emenda reoem apre· 19 de 1952, que acrescenta pl;U'ágrafo
das Relações Exteriores, .de acôrdo sentada.,
~
..
_
,aol\al't. 8.(1 da Lei n. o 1.181, de 17 de
com. o voto do plená.:lo. _
.
.DiscussãO única do projeto. de agôsto d~ ~950 (q~ autor~ a 'abertuO Sr: Carlos LUl.ãenberg cU1J:U ~
Le{ dá. C4m.aTa n.- 375, de 1953 ra de credIto espeCIal destlnado a.sub~
a cadfira da Pf"é.údé11.cl4, q~ 4~
Que autori.ia Os concB$$ionári08 e vencionar emprezas de 12'anspol'te aé~
ocupada pelo Sr. Alfredo Nev~,. \
as administrações de portos a co- reo.

I

Jalleir'õ'de 1955

Projeto de -Lei da Câmara n. o D,
de 1954, que cria a Faculdade de ,Engenharia do Ceará.
Projeto de Lei da Gàm.ara n.o 11,
de 1954, C"ue autoriza .0 Foder Executivo a abrir, ,pelo Ministério da. Saúde,
o CIédlto especla) de Cr$ l~.Ooo,ooO,OO.
para construção na· cidade de Recüet
",Estado de Perna.mb~o d~ um Hospital de Pronto Socorro, com o nome
de Ag-amemnon 'Magalllães.
Projeto de Lei da Câmal'a n: o 43,
de --1954, que auttll·iza. ° poder Executi~
vo a abrir, pelo Ministério da Agricul~
tura, -o crédito especial de ..... ~ ...•
Cl'$ lQO.()f)(J,(JO, para. atender às despesas com a. realita.ção da. LI!. Exposiç1\O AgrO-Avícola,

.no M-uníciplo de

Canoinhas,_ Estada de Santa Catari-

na.

--

projeto de Lei da Câl1làra n. ° 55,
de <1954, Q.ue autoriza o Poder Executi~
\'0 a' abrir, pelo Ministério do Tra.ba~
lho, Indústria e Comércio, o crédito
especial de Cr$ l.~.OOO,OO para. atender a -despesas com o compw::ecimento do Brasil à 36. a Sessão da Conferência Internacíollal da Trabalho,
,Projeto de Lei da CáInara n. o '73,
de 1954, que transfere para o Quadro
Permanente do Ministério da Guerra,
car~ isolado,- de provimento efetivo.
Projeto de Lei da ·Cà~a n. f;I '16.
de 1954, que exclui da,. classificação
cOll'stante do art. 1.0 da Lei n. o 122.
de -22 de outubro de 1947, o .Municipio
de ~ecjfe, ~tado de Pernambuco:
projeto de L&i da- Câmara n.1) '47;
de 1954, que autoriza. o Poder. 'EKe~
cutivo a abrir. pekJ Ministério das
Relações Exteriores, o crédito especiai
de Cr$ 800,000,00 para 'atender ãs despesas de Instalação e do ,pessoal bra-.
slleU'O a serviço da Colllissão MiBta
BrasU Alemanha de Desenvolvitnen.
to Econômico.
PrOjeto de Lei. da Càmara Íl. 0,82,
de 1954, que fixa os efetivos das, Fôr~
ças Armadas em tempo de paz.
projet<J -de ·Lei. da C4mara. D.a OG,
de 1954, que cria () Instituto de Apo-.
sentadoria. e Pensões dos Econon11é.rlo~
e dá. outras proVidências.
Projeto de'Lei da Câmara n.<l·l04,
de 1954, Que autoriza o Pader Executi"o a àbrlr# pelo Ministério. da Justiça
e Negócios Interiores, a crédito especial de Cr$ 2,000,000,00 para atender
a. qespesas COm o pagamento de etapas
de . alimentação do' De8S0al do Corpo
de Bombeiros d~ DIstrito Federal.
Projeto de,Lei da Câmara n. O 132',

~6 1:5:h~: :~~~Jr~gedoEx~~~~:

lho, Indústria e' Comércio, o crédito
espeCial de Cr$ 1.100,000,00, para pa_
gamento de diaristas do In'esmo Minis·
tério.
Pl'OJeto de Lei da Câmara n. o 13(;,

de 1954, que d1s-póe sôbre .a inscrição
no Registro ]?úbllc-O, da emancipa .. ,
çã.o por outorga do pai ou d~ mãe.
Pl'ojeto de Lei da Câmara n.t! 14-0,
de 1954, que _cria. no quadro da secretarIa do- Tribun.al de Justiça do
Djstr1to, .Federal três funções gratHiCRdas de secretário de' tUl'nla de julll~m~mt{).
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. . . Projeto· de Lei da Câmara n. o ~ 184,
l.'rojeto Cde Lei da éãmara D.· lI35,
de 1954, que abre a() 'Poder Judiciário de 1954, que autoriza o Poder E:ltecuti~
- Justiça Eleitoral-- o crédito' espe.. vo a a"bl'ir; p~lo' Ministério da Edu ...
clal de Cr$ 7.966.7Q para. pagamento caçãô e Cultura. o crédito espeC!lal de
de substituições ·nO Tribunal' S,uperior cr$ 26.111.410,OO. para pag''!lento do
Eleitoral.
abono de emel'gência e salário-familia
Projeto doe. Lei da Câmara n,o 190, ao 'pessoal do Quadro. ExtraordináriO
de 1954, que autoriza; o POder Executi- da Universidade do Brasil.
l.'rojeto de Lei da Câmara n. 236.
Vo a abrir, pelo Ministério da Aeronáutica, . o cl'êdito - especial de ..... . de 19'54, que abre, ~lo Ministério daS
Cr$. 5.455.960,00. para. .... atender .. ao Relações Exteriores, o crédito pspede
Cr$
3.400.000,Cfi
de.sti~
~ag-amento de subv~nção à Panair do cial
nado à l'ealizaçã.o, em Paris. da ExBrasil §. A ... · " -" .~, - : ~ .
poSição " Vida e Obra de Carlos C.ha ...
'Projeto de Lei. da Câmara n.~ 20Z, ?"a.s" .
de 1954" que autoriza o POder~Executi
Projeto de Lei da Câmara n. 242.
vo a abrir, 'Pelo Mínistério da Justi1954, que autoríza o Poder ~e
ça e Negócios rI-ltertores, o crédito es- de
cutivQ. a abrir, pelo Ministél'lo da
peci21 de Cr$ 26,0!28,OO para. atender
e Cultura, o crédito e5peao pagamento de gmtilicação a Abel Educação
ela} "de Cr$ '367.001,60, par-a cagaPinheiro Maciel Fílho, médico ,classe mento de lfornecimento e s~rviçol'l
N, do Q. P. do Territorio do Acre,
à Escola Técnica de Manáus. .
. Projeto de Lei da Câmara n. O 203. . Projeto de Lei da Càmara. n. 244.

ObraB P11blicas e a Rádio Clube elo às despesas com a realização do 1.'"
"BrMil S. A. para estabelecer uma Congresso ~N.acional de Profes:='0)'·2~
estação :ádlo emissota de lreqU&nCla. Primál'io.s.
m<Jdulada, no Distriti;) Fed-eral,
Apr'ovados:
Projeto de Decreto' L-egiSIativ.o nUR
Veto
2, de HHi4, do .Prefeih1· J{!
mero 104, de 1953, ot'iginãrio da ca.- Distl'ito 11.0Federal,'
ao projeto de lei
mara d.os Deputados, que mantém t\ municipal n.o 1.2{14~D-53,
que ~~~:a~
decisão do Tribunal de Contas dt>ne·
bel€ce
o
regime
juridico
dos funcjO!jj~ O
gatórla de reglsh'o ao contrato cc'·
lebrado entre o Departamento Na- rios da Prefeitura do Distrit.o Ped.~ral.·
c10nal de" Portos, Rl<>s e Canais 13 o
Em V" d.scusstla, , Prõjetq deLe i
Laboratório Dauphyno-:.s dy Hi'll'au~ do Senado ll.Q 21, de 1953, que es'
Uque . Neypic, de Ol:'onoble, França:, tende às viul'f?s dos militares o,.; ai"
p.ura a reahzação de e.studQs, em mo~ reito~ assegurados as suas filhas e
dêlo reduZid<J, do pôrto de Mucuripe, irmãs, .nos têrmos do i.:l.l't. 2.° do D:em Fortaleza, Estado do CearA.
t:il'e:to ,n..o 471 de 1-8~18g1, do art.. 27
ProJet.o de Decreto Legislativo nu- do Dec'!:cto n5' 1J95. de 1890 e cto De-_
mero 1l~, àe 1953, <Jl'iginál'io ds. Câ- ereto Legislativo n.o 521, de 1 de ju~
mara dos Deputados, qUe aprova o lho de 1847_
contrato celebrado entre o Estado
Em' prirneira. discus.::ão o ProJeto
MaIor do Exército e. José Alves de
Oliveira, para desempenhar as fun- de Lei do Senz.do n.o ~9, de 1954, ([tH'
ções de mecânico ehl máquinac de cria o Museu da Abolição, COlll i)ed~
na cidade do Recife caplt,al do ~stado
de 1954, que autoriza o POder Executi- de 1954, que revigora, pelo prazo de cnntabilidade. ~
de Pernambuco.
vo a abrir, pelo Ministério da Saúde, dois anoa, o crédito e....::pec1al de ,.",
Projeto de Decreto Legislativ.o :n-o~
Em primeim discussão o Projeto
o crédito especial de .... , ..........•. Cr$ 1, OOU, OÜ1>,OO, autorizado peb. Lei m€ro 13, de 1954, originário da CâU
Cr$ 10.000.000,00, destinado a ocor- n ~ 1. 705, dE. 22 de outubro de 1952, mara. dos Deputa~.os, que aprovl'\ o de Lei do Senado D. 46, de 1934, que
para OCOrrer a· despeS'as de exerciciD.3
regula fi ação do .Ministério Pú"bJ1co
rer às despesas COD.1 e. restituição, ao findos.
contrata celebrado entre () D€parta- na fiscaliz~1Ção da ob.s:ervância dos ~ li
.
FUndo' Internacional de Soco1"'ro à
menw Federal de Compras e a fir- 20 _ 22 - 23 _ 25 e 32 do art. 141.
lnfâncln das Nações Unidas, de 800
Projeto dE Lei d·a Câmara n. 289, ma. Thol'l1ycroft Mecânica e !mpC'i'- da COllstitUiç8.0 Federal,
toneladas de leite em p6,
de 195·3, que crio. dois Distritos ne tadma. S. A .. para o fornecimento
1. a classe no Departamento Np.do- de uma lancha ao Departamento FeRequerimento 11.° 619 de 1954, do
Projeto de Lei da Câmara 11..0 2-DS, nal de Obra.i e Saneamento do !\lU. deral de SeguraIlÇA Pública.
Sl', Djair Brindeiro e outros Srs.
d 1954, que m.odifica O art. I. o da nistérl0 da Viação e Obras Plih:i ..
Projeto de Decreto Legislativo nú- Senadores nedinç10 que passe à Co~
Lei n. o 1.556, de 12 de fevereiro de cas, e dá. outras pr6VidênClas.
mel'O
47, de 1954, originál'io da Câ· missão qU€ se segUir no despacho
1952, que autoriza o Poder Executivo
A 'Pl'omulgação:
mara, dos Deputados, que aprova .o inicial nc distribuição f) Projeto de
a abrir pelo Minist4rio da Educação
Projeto de Oecn'!to Legislativo nú- contrato celebrado entre a União Lcí tia Câmara n. o 336, cujo prazo
e Cultura, o crédito eSIX!cial de ., ..
na Comiss~o de ConstituiÇão c JusCr$ 300,000,00, destinado às despesas mer.o 82, de 1954, que autoriza C) Pre- e Ci~-er{) Florentino de Sá Cavalcan- tiça se acha esgotado,
sidente d'a República a ausentar-se tI e sua mu]her~ para aquisição e
do C.ongresso de AnestesiQlogia.
do Pais, a fün de ir á cldadr. de instalaç8.{) d-e uma roda dágua para
ReqYerimento n.t' 621, de 1954, ::10
Projeto de Lei da Câmara n,O 207, Sal1tft Cruz de la Sierra, da R.epu- irrígação de wrras de proprienade
de 1954, que auwriza o PodeI' Executi- blíca da BolíVia, em data a Ser fi- d<lS mesm.os. situadas às margens do Senador Domingos Velasco e outl'uS
vo a abrir. pelo Mihistério da Justiça xada oPortunamente. para a inau- rio São Francisco, no Municíp:o de solicit.ando urgéncía para o Pl'0.ldo
de Lei da Câmara n,O 76-54.
e NegÓCios Interi.orM, o crédito espe- guração da Estrada. de Ferro Brasi!- Cabrobó, Est;ado de Pernambuco.
cial de Cr$ 96.870,50, para o fim que BaUvia,
Requerimento n,o 622, de 1954, do
Pl'üjet{) de Lei do Senado n. 15, de
específica (regulariaação das despesas
19M, que regula a ação do Min1.'5té- Sennd.or Carlos Lindembcrg e outros
A
C.om1ssão
de
Redação:
que no exercício de 1952, ,foram l'ealirio PúbUco na fiscaljzação da obser- solicitando Ul'gênda para. discu~sáa
zadas, além do crédito próprio V,eIa • Projeto àe Lei da Câmara 11. 3B, v{m~ia dos §§ 20, 22, 23, 25 .e 32 do e votação da Projeto de L~í dn CãAdministração do Território do Rio de 1952, que institui normas e3pe- art. 141 da Constituição ~eral mal'a. D.a 234-54,
Branco) .
ciais para ap1icscã.o de crédjt-os 01'- aprovado em primeira discussão em
ça1l1entárlo.s € adicionais concf.!dídos 27 de dezembro de 1954).
Requerimento 11.° 623, de 195'}, do
Projeto de Lei da Câmara n, o 209, para promover e estümilar o ctesenSenadol' EuclYdes Vieira, pedindo Ul'de 1954, que autral'iza· o poder Exe· volvlmf'nt.o da investigação cientUica
Projeto de. ~i da Câmal'a n. 52, gência nos térntos do 1I1't. 155, § 3.0
cutivo a abrir, pelo Ministério da Jus~ e tecnolõgJca,
de 1954, que dispõe sóbre a Rede do Reglmento Interno, para ,o Pro'tiça ~ Negócios Interiores, o crédito
ProJeta de LI/>J do Senado n. 21, FerroViária do Nordeste.
jeto de Lei da Câmara n,/) 231, de
cspecu!I de c.r$ 1.500,00{),00 para de 1953, qU>e estende às viúv:\.<: de
P:'ojeto de Resolução n, 53. de 1954, que regula a contríbuição d~
atender ao l>agamento de despesas militares Oi;; direit-os assegurado·- M
ao Instituto d~ Aposentadona
com pessoal do quadro do mesmo Mi- (suas filhas e irmãs, nos toêrmcs do 1954, da comissão Diretora, qU·') !l1- vida
e Pensões dos Empregados em Tmns·
nistério,
! art. 2.°, do Decret.o 11. 471, de 1 de tera os arts. 194, 195, 100 e 197, d-o portes e Cargas.
Regulamento da Secr-etaria (referen'agõsto de 181H. do art. 27, do De- tes às funções dos ajudant~s de PorRequerimento n.'O 627, de 1954, do
Projeto de Lei d~ Câmara n,'O 220, ereto n. 695, de 1890 e do De::rcto t.eiro e AU'filiares de Portaría).
Senad;Jr Mathias Olimpio e outros
de 1954, que autoriza o Poder Exe- Legislativo n. 521, de 1 dE: julho de
cutivo a abrir, \ p~10 Ministério da HI4'1.
.
Projeto de Lei da Câmara n. 241, Senhores Senadores, pedindO urgência
de 1954, que autoriza o Poder Exe-, nos têrmos do art, 155 S 3.° do lte_4gricultura, o cl'~dito especial de
Projeto
de
necr~t{) Legislativo nllCr$ 500,000,00 para ocorrer às despe- mero 19, de 1953, originário da Ca,w cutivo a abrir ao Poder JUdiciári.o - gimento Interno para o Projeto de
sas com a l'eaJizacão da Festa da La. mara lios Deputado.s. que aprova os Justiça Eleitoral _ {) crédito suple Lei da· Câmara. n.O 223, de j,954, ~ue
ranja.
.
mentar de Cr$ 6.624,00 à verba 1, ~utoriza o Poder Executivo a ~orjr
têrmos de contrato e aditivo cele- consignação 3, do Anexõ n. 28 do pelo
Ministério da Guerra o crechto
brados €ntre o ServiÇo Regional àe Orçamento Geral da União par~\ o especial
de Cr$ 52.000.000,00 destiObras da 9.!lo negião Militar e a fir- exercício de 1954.
de
nado ao pagamento de gratificação
ma
Construtora
Lupa,
pa.ra
a
exe~
vo a abrjr, pelo Ministério da Guerra,
Projet-o de ~i da Câmara n. 268, por trabalho com risco de vida. ou
o crédito especial de Cr$ 52.000,000,00, cução de obras de ampliacão de 7
.
de
1953, que cria., na Exército. o Qua- de saúde,
boeiros
na
Estrada
de'
Ladáril),
~m
destinado ao pagamento de .gratifica'dro
de
Auxiliar-es
de
Administraçã<J.
Corumbá,
Estado
de
Mato
Gl'o...~o.
Requerimento
D.'O 629, de 1954, do
çã-o por trabalho com risco de vida e
l.'roieto de Lei da Câmara n. 328, Senador Alfredo Simch.. pedindo i~
Pt:?jeto de Decreto Legislativo n'dw
saúde,
meto 34. de 1953. origimirfo da Câ- de 1950, qU€' fixa a cUvisão adminis- clusão em Ordem do Dia do Prole~o
Projeto de Lei. da Câmara ll.O 225, mara dos Deputados, que aprOva o trativa e judiciária do Território Fe de Lei da Câmara n,o 178, de 1.954,
de' 1954, que autoriza o Poder Exe~ contrato celebrado entre o Ministé- deral do Rio Branco e abre cl'Mito que extingue a câmara do ResJUs~
cutivo a abrir, pelo Minístério dR Ma- rio da A.eronáutIca e Luiz VQlen~ esp~ial de Cr$ 332.880,00 ..
tamento Econômico,
rinha, o crédito eSlJecial de ., .. , ... Pottl, para desemp€nhar, no Ir.stl ..
A Câmara dos Deputados:
Requerimento n.o 65( de 1954 peCr$ 360. (}OO.OQO,OO, para atender ao tuto Techniógieo de Aeronáut1~.3., a
pagament-o de despesa no exercício de função de Professor-Associado de
Projeto de Reforma. Constitucional dindo oasse à Coreissão qUe se se1953.
Eletrônica Aplicad.a·.
n.'O I, de 1.954, que acrescenta dispo- guir nô despacho inieial de distriProjeto dI" .Decreto Legíslativ-o n'O .. sitivo.s ao Ato das Disposições Cons- buiçã.c:t o Projeto de Lei da Câ.~~,l'a
Projeto de Lei da Câmara n,o 226, mero 41. de 1953, originário da Ca.~ titucionais Transitórias.
n,o 354, de 1950, que abre ao Mm~sw
de 1954, queautoriza o Poder Executi .. mara. dos Deroutados, que mantém a
Projeto de Lej do Senado n.o 18, tério da Fazenda, o crédito esp~clal
vo a. asldar a· dívida contraída peJa decIsão do Tribunal de Contas, que de 1954, que dispõe sÔbre o exercicio de Cr$ 50,000,000,00 como contrIbUiniversidade do paraná e dá outras recusou registro ·ao Mrmo aditivo l10 das funções de Prefeito.
ção do Brasil ao esforço de guerra
providências.
contrato ceIebrado entre o Gorêrno ~ Projeto de Lei do senado n.'O 45, das Nações Unidas para a defesa da
Projeto de Lei da Câmara. ~" . . ; 231, da. União. e Otto Johann Robertt de 1954, que denomina Melo VIana. República da Coréia,
de 1954, que regula a contribuição de- Borger, para desempEnhar a ~unç[", ao aeroporto de Três Corações, no
ReJeitado",
vida ao Instituto d~ Aposentadoria e de Chefe da SUb-SeçAo de Impres Estado de Minas Gerais.
Projeto de Lei do Senado n.o 34, de.
sã"o
do
Serviço
Geogrâfico
do
Exér..
Projeto
de
Lei
da
Câmara
n.o
74,
Pensões d()s Empregados em Transcito.
de 1954, que altera o art. 1.0 da. Lei 1950, que dispôe sObre a apUreção do
portes e Cargas,
n,O 8.264, de 1 de dezemPt<>jeto de Decr€to Legislatlv{) nO~ n. O 403, de 24 de setembro de 1948, Decreto-lei
Projeto de Lei da Câm~ra H,o. 234, mero 92, de 19'53, que apr{)va. os atos qUe reestrutra os cargOS: de tesou- bro de 1945.
de 1954, que dispõe sôbre a abertura, de Sexto c.ongresso da União Po,::tal reiro e ajudante de tesoureiro do
projeto de Lei da C0.m.ara n,a 49 1
pelo Ministério da F'azenda, do créili- das Américas e Espanha.
Sentiço Público Fedel'al.
de 1952. que iguala a situaçáo dos que.
t-o especial de 'Cr$ 1.350, O{)O,OO, para
o
Projeto de Decreto Legislati\'o nnProjeto de Le1 da· Câmal'a, n. 94, desem.penham funções gratificadas,
)Jagamento de diferença dos proventos mero 112, de 1953, que mantém fi
de 1954, que autoriza o Poder E~e
Projeto de Lei do Senado n.O 34-,
(je jnativjdade n fUJ:1'Cionál'ios aposen- cisão do Tribunal de Dontas den-8Z.:t- cutivo a abrír, pelo Ministério da de .1953, que concede isenção de todoS
tados da Secretaria da Câm.1ra dos tária de .r:egistro ao contrato eel~br::t~ Educação e CUltura, o crédito cspe- os impostos à Helvibraz - , SoCiedade
Deputados.
do entre Q Ministério da Vla~a..o e da! de Cr$ 300.000,()O para aumUar. ~1lSlI JlraSUelra
Ind11strla .lIl;é<lICQ
M
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Dentál'ia S. A., para o mater~a! ne- 'Projeto de Lei do Senado n.o·-Sl,
, cessál'io à sua instalação e· funciona- de 1954f que autoriza. a concessãD de
menta, Que fôr importado.
a~cionaiS aos funCionáJ:Ios que men..
Projeto d Lei do Senado n." J7, de ClOna.
.\
195~. que acrescenta um parágl'.:lfo ao
art. '1.595 do Códig'o Civil Brsslleiro;
Projeto de Lei do Senado, n.o 68 de
lS54, que- ampara os sargentos inslrU"
FI\))~to- t\e . Lei do Sen-ado \1,0 7,. tores dos Til'os de GuelTa nas condide 1954, que autoriza, o Govêrno Fe- cõe,s que menciona.
deral a incluil' verba próprIa. no 01'çaroento da República para a' União
Projeto de Decreto Legls1atiro 'nllNacional. dos Estudantes, com sede mero 122, de 1953, origlnáriQ. da. Câno Rio de Janeiro, e suas miaIs nos mata dos Deputadas, que aprova o
Estados,
têrmo de contrato celebrado entre o
projeto de Lei da Câmara n.Y 28, de Depa,rtamento' doS Correl,os e 'relê1954. que· autoriza o Poder ExecutIvo grafos e' a firma Standard Elétrica
a abrir, pelo Mínistério da F'nzenda. o S. A" para fornecwento de tefmlcrédito suplem'entar de Cr$ .
naiS telegráficas e terminais de ondaS
• 900.000,00, em refôrço da vei'ba 3 do portadoras 'para telegrafia 'e t".le.fonia,
aneXo 19 do Orçamento da União (Lei
n,o 1.757, de 10 de dezembro de 1952).
Projeto de Lei da Câmara n.O-· 222,
pl'ojeto . d-a Lei do S€nado li,o 26, .de 1953, que autprlza o Poder Exede 1954, que enumera e regUla os ca.. cutivo~ a abrir. pelo Minlstél'io da
sos de extinção de mandato lW(.3lc.-~ Educação e Saúde, o crédito' especial
-tlvo
de, pr$ 5,ºOQ,Oº~.OO p~r_a Q~c211:er AS
0·0· • • • ,

,.

Janeiro de U55-

,-1i~pe~ ooPl-& reparação e I'esta.ura..

\ér'no. pli1'a o ProjelO ae LeI àa Câ.cão dOS ';f6átros da Paz. em Beléln dO mara n.. 216. de 1954. que autoriza (I

parã,;do ,Amazonas, em Paro, ..
Poder Executivo a BPrlr, paiO MiniS..
. Projeto", de Le~ da Câmara n.o 315. térlo da. Educação e CUltura, o crédito
9'3 '
mel especial de Cr$ 5.000.000.00. "ara aude 1 .. , que assegura a
usa!> na
a l'econstl'ução dos ed1ficlos cs..
Tabeltt :Unlca. de ExtranumerAr!os xiliar
MensaUstas do Ministério do Traba .. eo-l'ai~ do Ginásio SãO José, t-m Novalho, Indústria e. Comércio na funçãO Hamburgo, Rio Grande do su'
.
~
de Identü1csdor, 'doS semdores que
, !3ENADO~ FEDERAL
exerçam aquele cargo a titUlO precâ"
li\).
'
Requerimento n.G 617, de 1954/ do
'Sr. Alfredo Simch e outros Srs. Stl!r PORTARIA li~o I,DÊ 3jj~' .1ANÊiRo 'DE 1955.
nadores, pedindo urgência, nos termOs
do are. 155, § 3,°, do Regimentó In- lO Diretor Ge~al•.O uso de susu; atl·i....
ternQ,' para o' Projeto
Lei' da Cá... buições.8 de ordem .dO. Sr. 1.0 secre--mara 11.° '18, de 1954, que extingue a tário l'eseolve designas Wilson Tanu..
Câmara de Reajustamento EcQno.... ci,' Almoxarife,... pa.dl'iio O, para ter
mico.
exercicio'no Gabinete do 51',3.° Sa..
RequerimelltQ, n,O 618, de 19M; do cretário, pelo prazo de 15 dIas, sem
Sr. Alfredo Sftilch e outros $,1's. se.. direito à gratificação.
.
i
nadores, pedido urgenc~ nos têrmOSI Em 3· de janeiro de 1955. _ Luiz.'
do ,m't, JS~d ;3,,'. d~ ~egim~J)\Q ,~lt:,_ N.~uco.~Qr geral.
'---
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ção exigida. O mesmo, por certo, su~
.cederia" oportunamente, aos !1Uhtares
da MarInha e Aeronáutica, em idênticas condições aos seus camaradas do
2,- legislatura
. Exército.
7. Os parágrafos 1.0 e 2.° do artigo
Em 6 de janeiro de 1955,
1'1,30 horas,
1. o, intl'oduzid-os por emendas da Comissão de Finanças, diminuiriam os
no Palácio Tiradentes
efeitos Ptejudiciais que a aplicação do
disposto no artigo 1.0 iria causar nos
ORDEM DO DIA
milib1res que não tivessem feito parte
da FEB ou que foram promovid,)s deVeto presidencial (parcial) ao Projeto de Lei n." 1.667, de 1952, na pois da guerra, no que diz respeito a
Câmara dos Deputados e n." 32. de 1954, no Senado Federal, que alteIa a sua promoção e ingresso no Q. A. O ,
legislação sôbre o impôsw de J'enda; tendo Parecer, sob n,O 17, de 1954: da de acõrdo com a legislação vigente.
S. O art. 2.", oriundo de emenda.i
Comissão l\fista designada nos tênnos do art. 46 do Ree:imento Comum.
de plenário, estende os benefícios do
DlaI'OSITIVOS VETADOS
Projeto a vários elementos da Aero~
náutica que se encontram em diferenNo al't. 2.
tes situações particulares.
_R-S palavras
,Não trata, C01110 também não o ta,!:
o al't. 1.°, conforme nossa referência.
"nos lí1'l'OS exigidos no art. 141
no item 4. dos demais Sargentos e
'ficando o texto assim:
.
Suboficiais que, na Aeronãutica, se
"Art. 34 - As pessoas jurídicas que declararem o lucro real de- 1 r. cl1am em situac{{ão normal. Se o
vem comprová.-Io por meio de escrituração em idioma e moeda lia- ~ Projeto tivesse sido sancionado, apecionais e na forma e.stabelecl-da .pelas legic;.lações comercial e fiscal". nas alguns gl'UpDS de especia.listas de
~.O)
No art, 7.°
I10f:S!)S Fõr-ças Aéreas nêle estariam
inc1llÍdos.
as e..~l'essões
9. O art. 3:° conseqüente da emen" ...•. e 140
da do plenãl'io c êle aprovada, não
passàndo o texto a ser o segtúnte:
obstante parecer contrário da ComisI. ArL
7." Suprima-se na Seção 1, do oapítulo U, do Título lI. são de Segurança da Câmara, modifica
os artigos 124, 136 do Der;:reto n,o 24.239, de 22 de dezembro de 1947 inteiramente o sentido original dõ
Pro,ieto e da Lei 1. 782-52 f:Stes, cui ..
e acrescentem-se os seguintes:"
,
daram de beneficio.s~ aos qUe fizeram
3;0) Art. 39 - Substitua-se o § 1.° do art. 188 do Decreto n," 24.239, parte da F, E. B., tomando parte real
1. Em j.nnelro de 1953, o ilustre
Deputado Moura Brasil apresentou de 22 de dez:emoro de 1947, pelo seguinte:
na guerra. O artigo 3.°' entretanto,
estetlde os mesmos favores, dentro de
um Projeto de Lei que tomou o nÚ-1
"§ 1.° - A faculdade de proceder a novo lançamento ou a lanmero 2.825, pelo qual os benefícios da
çamento suplementar extingue·se em cinco anos, contados da ter.. idênticas condições de ·graduações ('
curso, aot:; aue pel'manec(1'8.h1 no TerLei 1.782-52 seriam estendidos aos t
minação daquêle em qUe se efetuar o lançamento anterior".
ritório Nacional. Dest.a· maneira sesubtenentes e sal'gentO$ que participaram da c~mpanha da Itália e con~ • 4.0)''' Art. 40 - E' revogado o § 2," do art. 188 do Decreto n," 24.239, !'iam promm;idos no põsto de 2. 0' Te~
nente, todos ou qtla3~ todos os Subduiram até 23 de mal'ço de 1947. o de 22 de dezembro de 1947.
tenent.es e sargenf,::li:í oUe serviram no
Curso de Comandnl1te de SeçãO, Pe'P.x{>l'cito durante a. guerra e que sa.
lotão ou eq:uivalente,
2, A Lei 1. 782-52 manda pl'omO'irer E>:é:...cito, porque Q seu artigo 1.,) ape- outros, motivos, porque "'as leis espe- t,isfacam a condit~ão, de curso aindA.
automàticam.ente ao pôsto de segunda nas se l'efere a subtenentes, laJl'gentOs ciais criando ou estendendo benefi- úxie;ida. Põsterio"ll1~nte, o mesmo suTenente os 'Subtenentes, Suboficials e o curso de Comandante da Seção DP cios a ,parcelas das classes militares, cederia aos seus ca.;r:arad:1s· da Marie Sargentos do Exército e da Aero" Pelotão, iSto é. a elementos relaciona- concorrem para a desarmonia no seio nha. e da Aer')n'Íut~('.1l, Que' também
serVIram dmante a !,lllerra. em qual.
náutica (1,0 Grupo de Ca'{a) que to- dos
das Fôrças Armadas". (Do parecer quer parte, com pos~os cort'esoonden~
exclusivamente ao EXército.
maram parte nas operações de guerra
Dêste modo, a Marinha e a Aero- do Deputado Alvaro CasUlo).
tes e cursos' eq,uivaien[,es. feitos em
na Itália, como inte~rantes da F.E.B. náutica
Por outro lado, o Ministério da qualquer fo.:')oca..
fir,l),riam excluídos dos benee. que terminaram .até 8 de maio de fícios
do Pl,·ojeto. Esta falha, cert:l~ Guerra opinou fa~'Ol'àvelmente e foJ
1945, data. relativa ao fim da guerra - mente seria cOlTigida ma-is cêdo ou mais longe: Julgou que não deveria
10. O' art, 4.-, conseqüente de
~ o curso de Comandante de Pelotão,
mais tarde, como, aliás, seria de jus- se~ fixado Qualquer prazo para tér~ emenda . de plenário, refere-se <t:)S
Sc{,ção ou equivalente, ou ClU'SO de
tiça.
. 1ntnO de curso. A -sugestão foi aceita Fullciom~,I'l.-::.S' Públicos Civis da União
r!'inf ";slista da Aerc.náutica.
5. A pl·úposição. em aprêço, se pela Comissão de Segurança da Câ- e. de elltidad~s t:utárquicas, que tc3. Na realidade, o que prcten:leu o transformada'
em Lei .. acarretaria, na- mara e o art. 1." do Projeto tomou l'~31n uma prOlnoçao ao serem tl'Rllsfep:o~et.(l MOura. Brasil, foi s.penas dilanova redação para atender a liberali- ndos )ura a i~_:1tividade. desde QUt:'
tar de 8 de maio de 1945, pal'íl, 28 de turalmente, a promoção de um .núme- dade alvitrada.
houvessem fiervido nas Fôrças Ai'Inn·
apreciável de militares ao posto de
roruço de 1947, o prazo !ixadJ a LeJ ro
~ 6. Em conseqüência da' modifica- das dUl'a;)-L.'~. a guerra ApIíco.r-se~ia a
!,782-52, para que os militarei
ha- Segunto-Tenente. Dai, ter' a comissão Qao
mesma
medlda aos funcionários quc
feita, todos ou Quase' todos os
lJilitru:sem com o curso e:eg:id -1 vara de Segurança da Câmara pedidO ~ SUbtenentes
e Sargentos que fizeram se achassem, durante G mesmo perío·
necessé,rias
informaç.ões aos srs. MlPl'nmoção.
~o da gUel'rn, scn"indo em Países b:o4. O Projeto Moura BrasU, entre- nÍstros da" Aeronáutica e da Guerra, parte da P. E. B. seriam promovidos hgern.ntes.
O
Ministério
da
Aeronáutica
opiP~to
de
Segu,pdo
Tenente
visto
ao
tiJ.nt,Q, talvez por um lapso, s6 Lonceque nao lhes seria difícil a hab1llta- ~~. Com c!>tu form.a, foi o Prod~u o novo prs-zo aos mi:itf'\l'el! do noU contràriamente BO Projeto, entre
ie(o enviad.o ao Senado. Que o apfc.3,- sessão conjunta
4. a sessão extraordinária
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vou com em~nda ao al'tigo e pela
qual se dilat:lva G D1~z.o de determi-

nação de UlU'50 par.). (I~ militares
ne:í';ciadüB por. ~St8 grÜ;;J. no fim
ano de 1945, Dar;] o fim do mês
lTI8.l'ÇO de lS4'f. Esta (!mcnoa foi,

OIRaTOlt ""A"

ALBERTO DE BRITO PEREIRA

ci:;l.
".2.

CH""'.

Em 22- ·~2-;:\4. o Sr. Pl·esidt·r~';-,e
d;~· _~,,"úb!ica. C:)n1unicou ao Sena!.lo
Pe:icl'ftL seu veto ri.'J IJl'ojeto núm:?ro

entl"e oaü'as, pelas se-.. .
razões:'
.
•
i
- A estl'UtUl'fl d:3s i'Drças Annadas
é.,:n:l?)~~~ ?elaS l1'2ce;:sidades da téc- L
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2.825-H-~3.

,U_llcfll.

k!s. a discussão foi encel'l'ada, sendo
ipropQsição 9. provada no dia seguiU'
te, em 2. a discussão. A redação !in
foi aprova.da na 'sessão de 12 do m€s
mo mês, sendo o projeto envin:lo a
Senado noO dia seguinte.
No senado recebeu o projetn o nu
ômero 92, e llarecel'es dos órgãos téc
nicos: a Comissão de constituição
Ju.stiça, pela sua consti.tucionalidade
a Comis~ão de EducaÇãO e Cultur
não, se opôs à aprovação; a Comissã
de Finanças, embora declarando qu
"a legislação social vigent-e não prev
tais exceções", con.c;iderou não se
possível ';admitir que fique sem qual
quer amparo- um profe~sol' que, a.pÓl
ter preparado, durante quarenta anQ
"á.rias gerações, passa, já com 70 ano,
de idade à inatividade", -pelo que C011.
cluiu fàvorável à 'aprovação do ·pro
jeto, "atendendo ao c.aráter excepcio
nal do caso",
Os autó:rrafo.::; do p~·.:>jeto foram, fi
nalmente, enviados à. sanção do Ex
celentíssiluQ Senhor presidente d
República, por S. ,Ex. a o Sr. V!ce'
Pl'esidente do senado Federal, 11
exercício da Pl'e.'3idência, no di:l lf,
de novembro p. p.
I
. O Exmo, Sr.' Presidente da República, \"etou o projeto, "pOr oonsiderá-i
10 oontl'ário aos interé.sses· nacionais!', atendendo a que "a. situaçã<J
financeira do Tesouro Nacional de.'>3."
conselho. quaisquer aUlI1ento.s de d{'spesa pública que não sejam exigido~
,por necessidade inadiável", E "óalknta "que as medidas como a de qUê
Cogita o· projeto, visando at2ndf}' :.t
Eituações isoladas, en1bora jUS~[l.s. não
obedecem a critél'ios pl'e€staoelecidos
e . dão m3r:sem à abertUra je prece_
dentes. suscetiveis de ocasiona: 110VO~
e' elevados ônus para oS cof1'~,:: pú ..
blioos. Assim
que, 'em situação semelhante senão ídêntica à do ~~",·ofes ..
SOl', que o proJ.efo ,beneficIa, haverá,
seguramente no pais, muitc3~ outros
cidadãos, COm longos anos de dc,ticados serviços ao magistério, que h~
Dariam investido3 no legítimo direito
de pl~itear do Estado igual fav')"". de
vez que não é admi.ssível a hipótese
de privilégios -el11. face do J)....·cet:oltc
constitucional de igualdade .de todos
perante· a 'lei". Finalmente, l-embnt o
ExnlO. sr~ Presidente da Rapúblka.
/lque as pensões concedidas ao, -próprios servidores públicos, pOr fÔl'ç..<J,
das disposições legais em vigor, e dependentes de' de....c:contos feito::: c1uran":'
te tõda n sua vida funcional, ~ão, via.
de recira, fixadas eOl, lilllite inferiOl'
ao EStabelecido no caso em 1;!x\l;ne·'.
Feito· o relatório, seguenhse ~t: documentas' r'eferentes . ao projeto "-et~~
do, desde sua apresenb.ção à Cimara,
dos Dl."puCadQs, até'o Veto prC'f.JJlcl':.-

DEPARTAMENTO DE' IMPRENSA NACIONAL

nn:mente. aproi'a1:l r{']a Câmara e
em seguida esta Casa do Congrt'sso
n~n1(·teu o Pl'ok~ü à ,'~ nção Pl'eside1.1-

llL.:l

Janeiro de 1955 \

E X P E DI E N,'T E

00do
de
fi,-

gU:llTE','j

nf

,
'mpre.se nas Ollcln •• do O.parl.menlo cle.lmpren .. Nacional
AVENIDA RODRIGUES ALVES, t

\.

ctZ!SI

di\'ersas unidades e órgãos de Sen'iço
riê'3 sãu estabelecidos ::ll:~)itl'àriamente.

- O Projeto n.O :l.825-H não atende
a'os 'princíp~os básicos de. organizaçãe .
milital' c não cogita da' existência ou

J.III_J.TIIJlJ.1

FlIIfCIOII.UIIOI
nfio ie fun:;:õ~s para as quais seriam ItEI'AJITICUS I PAIITICUL.lIII!I I
p,:,omovidos, nem cJg:ita das conse-.
c:ipilal e b.lfrior
Ir
IlaJliül e I.serlor
ou 2 ncias dos claros abertos em ma3sa
•
&li
1&.00
I'DI"ire
........... ~ •.
~.:.Su~~~~~S~~;U1pli.~~odç.~~~~dI)S em con- . ~n"'
..
~,

,&"' ........... .

A

-' o número de })l'Ol1.1.0ções no posto'
de 2.° Tenente seria, segunno ainda
as razõ~s do .v.eoo. )~e 7-ê:l'Ca. de 4.00\).

•••:•••

lno

_ Diz textualmEnte o Sr. Pl''E'sident.e:

.

~

••••••••••

.. •••.•.......

crt

auo

•••• ~ •• I' •••-•••••

1s.o0

...•.•............

Crf .lOa.oO

M,oo~....

:&>torl..

~,

~

_ Excatuadâs

1&

116,00 ....

para o enerior. C"

IIrlo ....rI puai., M

/'POl: mais· ponderáveis Que poss!'Lm assinaturas lIoder.. , .. -h ,"omar. .Dl· q:aalc('tr 'Joca" Jor ••il JIleleJ
parecer os· interêsses. individuais em OB ua aDet.
jôgo, é evidente e intuitivo que não
- A. fim de pOliibi11tu I r'.I.&I. ele yalora. aoo.,aD.hacloa de
podem Sf~ sobrepor às superiores c"n~
,reniências do serviço público. nem eaolarecimentas quanto • iua a»]ioaç'o. lolicitaw.a.. dk. Jn.fer6ncia
l·f.vogal', de plano, os pt'ihcipios e conà remena por &efo de al1ecu.. O. Tal, pOltaL o.iUllolI • fayor 40
ceitos fundamentais,.uos quais se ba- T,so1!reiro do D.par1am.Jlte ~, 11B.Jr'RiO. R4~10.al.
seia. a orgl3.1üzação e t' funcionamento
_ Os iuplemento. . . odI96•• do. órgl •• ofloi&i. s.d. forIlclcl ••
da.'" institui<,:'-ões militar~.s.
1.01 usinaptel ~bmeDt~ ·'JIl,dJa.te lolicJtaçlo.
.
_.
Em outras ocasiões, principalmenl.€
_ O cuot. d. m111lero a\t~.d. . .rá ..er.scldo h CIt 0,19 I, ,or
após o último conflito mundial: forum
criadas condições especiais de· acesso
lXereleio d ••• rrl.do, ..lIrilr-••-1o ....1. Cr' 0,18.
como recoOlpensa de serviços relevantes prestados. mas .cuja., coticretizaçifo
ficava subordinada à· tl'anSfel'êi1cia ·ao . --'---~------'--"""7-----------~------
~neficiaõ:o para a. inatividade, o que
pOrtanto. evitava quebrar a hal:monia Comissão Mista encarregada de
Relatório 11.' 2, de 1955
e '0 ~quilí.brio dos quadros da. ~tiva
relatar
o
veto
total
aposto
pe'
'cujo ipgr~sso se encontra regulado pe~
Comissã<! ll!ist~ Clesignada p!lra.
. lo E."t~ tuto . dos Milita]..'es"
relatar o. veto apósto pelo senli ar
lo Sr. Presidente da Repú-

e

I

. Dellois de expor várLas razões 'tif.
ordem técnica diz ainda· O Sr. Presidente da Repúblic':
l'Também de partiçulal' significa:;ãc

é . 1) aspecto ünanceh'o da quest:lQ
,pois o aumento de despesas, decf)!,,rentes da prom.oção em massa de subtenentes, suboficiais e sargentos ne

pôsta de 2.0 t-enente, náo deve ser

colocaao à 'margem de considerações
máxime no momento em que o PJ.i.s:
se vê II braços 'OI1l :sérias dificuldades financeiras, que o impedem dE
promover urgentes tividades de int,erêsse público, Nêste. particular, aint1a
mais gravosos serão: os encargos resultantes do que 'jispQe o artigo ~[
dI' projeto·em exame, que assegurat!3
uma promoçãõ' à classe 'imediatamen~e
supel'lor, na ocasião óa aposentado.ria. aos funcionários civis da UnHe
e das entidades autárquicas, fique
prestaram serviço militar nas FôrçlH
Armadas dUl'ant~ a última guel"l'a
bem como aquéles que sel'viram em
países beligerantes dm:ante aqu:!h:
conflito mUlldü\l".
. 13, Nã,o me cabe como Relator (
de acôrdo com o Regime!1to Comum
do Congresso Na.cional. concluir soare
" justeza' do ato :"~.i'esidencial vetando
Q Pl'oje:o de Lei, 11.° 2,825-H.~53.

I

blica ao Projeto de Lei (n,·
2.825-H, de' 1953, na Câmara dos -DeputadOS e n.· 337,
de 1953, no Senado Federal),
"que .estende aos subtenentes e sargentos que participaram dã Campanha da Itália, habilitados com o· curso
de Gomandante de . pelotão,
secção ou equivalente, os i)enefícios da Lei 1.782, de
24,12-52 etc. "

~EGUNDA

REUNIAO RE.>\LIZAD!\

.

EM 4 DE JANEIRO DE 1955

\

do mês de janeiro do
ano de mil novecentos e cinquenta e
cinco, às 16,00 horas,na Sala de Leitura do Senado Federal, ~presentes os
Srs, Senadores, Onofre Gomes, Pre31dente, Mozart, Lago e Plinio pompeu
e Srs. Deputados Vitorino Corrêa. Rep
Iator e André Fernandes e ausente
com causa justificada o Sr. Deputa.:io
Paulo Couto. reune-se esta ComisS~.,.
. Ó Sr. Presidente concede a palana
a,('. sr. .Deputado Viwrino' .corrêa, Re~uponl1o, contudo, ,que, com i\. !';i.n~. latOl' . ~o Veto. ~u~ .lê seu Re~atório
pIes leitura do Projeto, e com a. lI,,: eXPOSltl~o do historl~O 40 prOjeto t
geira exposição contida nêste re~~ das. razoeS do veto, que e aprovado· e'
tório ficam, os Senhores OongresslS- assmado.
tas
oondições.de delibel·ar.
Nada'lnais havendo que tratar. en, Sala das Comissões. 4 de janeiro de cerra·se fi reunião, ,da -qual eu.; Ode1005, _ Onofre Gomes, Presidente. - ne~ Gonçnlv~ LeIte. SecretárIO, laVítorinf' COf'7"h1,. Relator. Mozart Vl'el a presente. -..ata. que. depois de
lAgo. _
PUnia pompe'il. A?rdré lida.. e aprOV'Q.d.a é assinada pelo Sr.
Fernandes. .
,PreSIdente, - Onofre Gplnes, Pl'es,

em

Aos 4

di~s

Presidente da República. ao Projeto de' Lei (n.o 9'Oõ, de 1951, na
Câ.mara dos Deputados e S2, de
lS53, no Senado Federal), que
"concede pensão mensal, vitalicta.
de Ç'r$ 3.500,OQ, ~'Professor Luiz
Alves dqs s'mtos".

Relator: Senhol' Joel Pl'esídio.

o ilustre Deputado Campos· Ve~'gal
oV-"esent-ou à Câmar?J" em 21 de julbo
de 195-1; o projeto pelo qual se COllcede ao velho' mestre Luís Alves dos cial.
Santos, ~professor secundário no' EStado de São Paulo. "contando. 'alual-' Comissão Mista designada pameD:te, mats ·de 40 anos d~ "ervlços
I'a relatar o veto ap'ôsto pelo
prestadQs â causa: da instrução
blica, secundária", uma ,penSão menSr. Presidente da República
sa.l vitalíéia· de Cr$ 3,000,00, _
.
ao Projeto de Lei (n,· 905, de
Justificando a proposição, o emi,-;
1951, na Cã!1]al'a dos Depunente deputado salientou Q.ue aquéle
velho 'professor, "segundo opiniã{)
tados
e 92, de 1953, no 'Seunânime dos :mest"res. foi, .em. HH3, I
fiado Federal) que "concede
aleivo.samente desclassificado COm .a
m~ia 6,7 no concurso que então pres,..
pensão mensal, vitalicia,de
tou e determinava nota 7, para aproCr$ '3.500,00, ao Professor
\iação'~. Exonerado, em 1951, e após
Luiz Alves dos Santos".
havel' lecionado mais seis anQs cnuEecutivos no mesmo estabelecim~~~t,,) 2," REUNIãO RE..'\LlZADA liC.a
contando 70 anos de idade e mais de
JA~IDiRO Df! 1955
40 de magistério, oO· Pro!, Luís Alves
dos. Santos atravessa situação de .pe_~os 4: dias do mês de janeiro de
'núria material.
~
1955, às 16l)Ó 'horRE, na sala das CoOs órgãos técnicos da, Câlllar:t opi. lllÍ1:-sôes do senado' Federal, pl'esentes
na!'anl: a ·COllli.$ão doe Finanças, ~m os SIs. Joaquim Pires, Pre.sidente,
p..."'!meh·o lugar, contra a aprovação Joel Pr.esídio, Relator. Anisio J<>bim
do projeto; a Comissão de Edu'!ação c Domingru Velasco. deixando de
e CUltura, pela aprovação, reduzind.J, comparecex, coni CàUS3. justificada m:
p(;~'ém, a pensão mensal pata .',.", S!'S. N.estQl' Jost e Vasco Pilho, rcuCr$ 1.500,00.
'
Íle-oo esta Comissão Mista. para coDiscutido o proieto na sessão de 5 nhecer do veto apôsto pelo Er. Pr-ede maio de 1953, falou o seu autor, sI dente da R~públic3 ao Projeto de
e não havendo mais oradol'e"s inscri- 1 Lei (n.o 9Q5~ d.e 1%1 na Câmara dos
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,DeputadOS e 92, de 1953, no Senado

'Federal), que "concede pensão men;sal. vita,lícla', de Cr$ 3,WO,ro, ao'pro ..
;fe3:::or Luiz Alves dos Santos". ~_
O Sr-. Joel Presídio lê seu relatól'io
exposith·o do hu;~rico do projeto em
fieu aspecto ·.formal e das razões do
'\'f'to, que é 3provàdo e assinado,
O 51". presidente arites de ellCarrar
'Os ~ ;':)·balhos agradeCe a presença dos
.seu" Pares, e, em particular ao Se1!lhor Relator, p·?la clareza e concis:io
IqUl' lhe é p2culial', fazendo reSSRlta1'
mo relatórín os motivos, a l'e;Jercuss.âo
te conseqüências do veto.
~
Nada. mai.::; havendo fi. tratar: 1C':8,11Ita-sê a reunião lavrando eu, Joir)
1Alfredo Ravasco de Andl'ade; Se:;l"~
rtário, a presente .ata que, depois de
lJida e achada conforme, é assinada
,pelo SI", presidente.

Relaiório n,· 3, de 1955,
Pa.rec€r. da ComiSsiio MiMa 110'::
me!lda para relatar o veio preSi~
d,-;ncial (tO projeto n. 4.218-54 da
Ctlmum e n. 220-54 do Senado,
projeto "que autoriw o Poder
Executit'o a abrir, pelo Ministério
da Agricultura.. o· crédito especial
de CrS OO~.OOO;GO para ocOrrer às
despesas com, a realizacão
da
Festa da Larc:nja" _
.
.

t~nto

~l},:ar.

quanto

se opera no sentido de

o homem no ~ampo, el-'itan~J

mteltgent-ement eseu exodo para a. CI_
dade. Quanto mais se encaminhal'em
os hcmens das zonas rW'ais para as
ci"daé.'es, m.enor .s~l·á a pr<:dução- c!DS
generos ahmentIclOs e malDI' o COIlsUll1:0 naqueles centroo já d·ensamen.te
habitados..
. ...
.'
Ep: :t'ápld~ anallse, este e meu p~latorlO relatIvo ao Veto do SI. Presldente da República, cc·ntida na menBagem :n0 539, de 24-12-i~·~,
.
~ala dafl Se5s~es~ 3 ã~ j.nneiro d.e
19<)5. ----:- f\ Co~u;sao MIsta: Alberto
t:asqu«1lnt, Pr~lc',ent€: . Campos
~. ergal, Relator·. - Plmw Pompeu. Coellw de Sou:~a.
,

(Seção /I)
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social, de Sei'viço PúbJicc blica 80 Projeto de Lei
IChi1
e de Finanças, tendo parecet'P2 1952, na Câmara dos
favoráveis dessas Comissões.

(n. o 2,486, de

Depntudos

f

11,0 96, de 1954, no Senado ·Feder':>"{),
Em 26-2-54. é anunciada e éncer- "que cria o Instituto de Aposentado-

1'~0,a

a V' discussão. Submetido il
votos, é aprovado"
•
~Em 9:0.3-54 é anunciada a 2,a discussão. Em votaçi":io, é aprovado, C
Sr, Nestor Jost requer verificação di:
votação, sendo dado como aprovado.
Em 7-4-54 é lido c vai a imprimir
a redação final, sendo em 19-'~-f)4
ap'-·ovad.-a a '"redac[,o final.
.
No Senado Federal; o Projeto to;
apreciado pelas Comissões de Legis-lação $Ociãl, serviço Público Civil (
de Finanças, ·tendo pareceres favoráveis. Em Plenário· o Senador othon
Muder apresentou emenda, dando no'Comsissão Mista encarregada va redacáo ao art. 2·' do Projeto
voltando ~ às Comi"ssoes e rccebenclc
de relatar o veto tota I. aposto parecer contrário, sendo' rejeitada c
pelo Sr, Presidente da Repli- emenda na sessáo (lê 3-12-54 e ,apr.,'
't o de L'
0 .. p;",-\..j et9.
bl Ica
ao PrOle
el n, o vado
Com oficio n.' 986, de 13 de lIc·
4,218, de 1954, na,Câmarà zembro de 1954. foram os autógrafe,
dos Deputados, e,n.' 220, de do Projeto enviados à sanção,

1954, no Senado ·Federal),
RAZõES DO VETO
"que autoriza o Poder Exe- o SI', PrESidente da República, com
·
.
. ao Mensagem TI,o 540, de 24 de dezemCU t !VJl a abrir, pelo Mmiste- bro de 1954 comunicou, ao Sr. PreSlrio da Agricultura, o crédito, dellte do senado Federal, haver ne·
especial de quinhentos mil gaco
,imção do Projeto de Lei da Cá·
mura, (u,O 2,486, de 1952, e n,o 96.. de
cruzeiros. (Cr$ ~500,000,00), 1954,
no Senado Federal) que cna c
I t·t t ' A os ta·'o,',·.' e P'nso· oo
ns , u o co p eI> cu
<-"
Para ocorrer as despesas dos
'1IJ~onomiários por considerá-lo
com a realizacão da festa da contrário aos interêsses nacionais.
Laranja".
~
' E n t r e outras razões. diz O '>1·. Presi~

ria e Pensões dcs Economiários e dá

outras pl'ovidênciHs".
lt lid3 e sem 2.lt·~rações aprovadr:. a
ata da reL.nião anterior. .
O Sr. Presidente concede a palav.:"'LI
ao Sr. Deputado CElso peçanha, relator do veto, que procede a lettura ~(!
seu relatório expositivo do projeto e
das r3zões dei veto, que é aorovo'do e
.:
assinado. .
Nada mais havendo que tratar, encerra-se a reunião. da .;ual eu, Odenegus Gonçalves Leite, Secretário, l~t ...
}TO a presente ata que, depois de lida
é apl'ovada e assinada pelo Sr, Pre.5i ...
dente. - Lui,z Tinoco, PJ'esidente.
RELATóRIO N,o 5, :0E 1955
Dct" Comissáo Mista desi.r/1llt1.to
para relatar O veto aposto pelO
Sr. Presidente da República aC
Projelo" de Lei ~n.O 901, de lã,jl,
de.. Câmara dos Deplttados e ni~ ...
mero 140, de 1954, no Senado Fc~
derat; que "cria no Quadro ela
secretaria. do Tribunal de Just.iça·
do Distrito Federal, três !unqõ~
g1'Gtijicadas de SeCretário da TU1
ma de Julgamento".

Relator: Seno Neves da Rocha.
Del>. C, ampos Vergal.
O Sr, Presidente da República. no
, o ilust.re Sr. PrcsIé!enle da Repú~.
uso das atribuições que lhe conf€1'em
'blictl., em mensag~m ao congresso,
os artigos 70, parágrafo 1. 0 e 87 n,O Il
mens~gçm sob n. 532 de 24 de dezem·
da Constituição, comunicou ao Sr.
ibro (k~ 1954, vetqu o pl'Ojeto acima
dente da República:
..
l'efel·ido, alegando, além do 1.150 de SEGUNDA REUNIAO R.E!ALIZADA
':Por" muito qu..e .se fale em econo- Presidente do Senado Federal, em
Seus direitos constitucionais, ser, o
EM 3 DE JANEIRO DE 1955
Lia nâ jl.l.stificação do Projeto, a vel'~ Mensagem n. 542. de 24 de dezembro
mesmo projeto corrtrário aos irUerés·, ~r.
,.,.
dade é que o InstitutQ provocal"i~ &~~- p. findo. haver apõsto veto ao Pl'ojl::to
ses Ili\ciúnais, ·tomando em co:nsideAo~ a o~ do mes ó;e Jan.€!to do. ano pesas administrativ~ desp!OpOr~lona!s de Lei. n,O 901, de 1951 da 'Câmal'll
~·a9ão a c:: ..1Nntura econômic~-final1. ~e ~0I1 nm ecentos e cmquen:a. e ClDCO, e no que .tange ao ~p~ovel~amelto ~(lS dos Deputados Que cria ÍlO Quadro
feml., que V2U1 o país at.ravessando. as 5,30 hor~, na Sala de LeItura do equipamentos admimstratIvOs, \'[rI.a da Secretaria do Tribunal de Justiça
[len..sando de seu eever promover, })o.! ~enado Federal, presentes os, l?enho. trazer outros disperdicios por ser mal~ do Distrito Federal, três funções grn ..
!todos os meios ao seu alcance, ~sta- l~S Senado!, .Alberto Pasqua~ml, Pr~- um a 'estabelecer multiplicidR;de P,::l tificadas. de Secretário de Turma de
•
ibelecer o equilíbrio orçaruentâl'io e sIdente, Pllmo Pompeu, VlCe-Presl- paralelismo de serviços. E a contl'i- JuI,gamento.
Ãll'OlllOi'Cl' o saneamento das finanças ~erte e Srs. Deputados Campos Ver- bulção, que seriá ~ imposta às Oaixas
HISTõEICO DO PROJETO
!públicas.
,.
ga ... Re1ator e Coelho .de ~?uza e aU- Econômicas :Federais para manutC!lcom ca~a: JustIflcada,
os ção do nOVo lnstituto, de 18% (deZOIto
- Encare 5, EX,a a necessidade dê se sen~es
atentar pal'a a _simação do. Tesow;o Srs. Senado.r. Ant~D1o Bayma e Depu- por cento) dos vencimentos de se~l~ o projeto çm· téla teve ~ Eua 0:1 ..
,INaclon!l.l que nao cQmporta noy.l]S ta}do La~eI!a B!ttencourt, reune-~e servidores (letra b do art. 6.°). sel'lá. gem na Câmara dos Deputados, etn
~C?lllpl'omissos . senão para os que t.e- eS,va COIDlssao MIsta encarr~ada c.e de acôrdo com as informações dos ÓI'- face de ofício da Presidência do Tri·
!l1ham efetivamente caráter obriga.~ó- re~at.ar. o . veto total a~t~ pelo Se- gãos técnicos tia Previdência,. Superior bunal de Justiça, em que justificava
1'10, inadiável. pl'àticnmente compul~ ~hOl: ~rt:sld~nte da ~pu.olicâ, ao Pro- aos seus atuais compl·Olnissos para c ·aprovava o pronunciamento d'a Co ...
::;Ôl"ÍO. Entra, pois, S. EX,a num regime Jeto ~e Ler (n. 4 .... 18. de 1954. na com o I.A.P. dos Bancários, etC.
missão de Regimento Interno daquele
:pe ausLera economia, de sincera par- C~m31 a dos DeputadOS e n. 220. de
Assim. com o relatório do Projeto Tribunal, alegando que tendo a Lei
'f;;imônia. desejoso .de t\ffips:rt\r a. ;,i- 1?t!4, l1Q Senado Fed~Ial)" "qu~ auto- e o resumo do veto que acabamos de· n. o 1.301, de 28 de dezembro de 1950
,1;uação. eco:1~mico-financeira. do país, ll~a ?". ~oder Exe<;utrvo a abnr,.'p~lo· fazer, julg~mos 'ter cumprido ~om c criado três 'funnas nas Câmara Civis'
rencammhant.'J-a 'Para um aconse- MIllisler~ da. ~'glc~ltura •. o cle~to isencão o que preceitua o artIgo 34 Reunidas para julgamento ·dos feit~
Jhável. equiliíbrio,
espec a
e qum en os mIl c~uz.elros dlJ Regimento Comum do Congressc discriminados nas letras a e o do seu
DOUtro lado, vêm as al'gumel1t.açõe~ (Cr$ 500.000,OO~, l?ara~ oeoreI' as c."1es- Nacional.
artigo 27, deveria também ser si.do
Çl.os 81'S. Deputado AdroaldO C-CS~l. PE'7a.s. ~?m a leaIrzaçao da f~sta ~a. I E o nOBSO "Relatório.
criada a função gratificada 'de Seautor de. projeto, e do Senador .Al~ lala?-J~ .
_.
Comissão Mista 4 de janeiro de tretário para. as referidas Turmas
.berto Pasqualini, relator da Co~i~')ão
E lIda e s~_m altera,çao aprovaaR n 1954. _ Luiz Ti7WCO, Presidente. _ como ·0 "fizerl\ a Lei n,O 973, de 16 de
4e Financfls; no Senado. considel'p,m ata da. l"l'1euru.ao antenor.
Celso peça1tha~ Relato!'. _ Carlos Luz dezembro de 1949. com relação às funOS dois IÍllStres parlamentares que a
O Sr. 'esldente concede a palavra _ Euclides vieira..
'
ções de secretário das Câmaras õ.o
:hnnlidac!e é in.centivar I) tiesen;o~vi- o Sr. Deputado Campos Ver~a1, ReTl'ibw1al.
mento da cih'ieultw'a, na reg;ião d~ lator do. ~eto, qU~ .faz a leIt~a de
.tste pl'Ojet0, foi aprovado, na Ci...
;vale do Rio TaqUarí, no R, G, do seu relatOl'lO. exppsItlvo das. razoes d~ Comissão Mista.' encarregada
mara Faderal, com pareceres favorá ...
!Sul. o~lde se realiza. anualmente a veto e .~o hlSt~l'lCO do proJeto que e
de relatar o veto lotai aposto veis das Comissões de Constituição e
~esta d<\. Laranja. , a que acorrem r~ll- aproVRc.:o e. aSSlllado.
Serviço público e Flnal1çal'l,
.t-enas de agricultores dos muutCÍ])i(\s
Nada maIS ~yendo que tratar, en-.
pelo Sr" Presidente da Repú- Justiçn,
com um substitutivo desta. última,
Çirc!lllvizinho.<:: .q';le a Esta~âo EXll~~ cerra-~ a ~eunlao. l~\'1"ando ,eu: ?deo
blica ao Projeto de Lei (n. aprovado em Plenário e no Senado
!l'imental de Ponllcultul'a, cstabelecl.. negus Gonçalves LeIte, .secret~1o, ~
mento citl'icola, ali mantido v~jo F..s- ~resente ata. que," depoIS de l1da .e
2,486, de 1952, na Câmara com pareceres favorá.veis das COUl:Stado. comemorou, em meiados do an.:l aprovada e assinada pelo S~'. Presldos Depuiados, e n,· 96, de sões de Serviço público e Finanças_
- lPasswib, o Jubileu de Prata de SU:il. ~ente, Alberto Pasqualtm, Pre:fundação, e por isso, deliberaram ('5 .<;rdente.
1954; no Senado Federal),
RAZõES DO VETO
técnicos daquele centro de pesquisas
"que
cria
o
Instituto
de
Apo-da.r à -Festa da La\'anja mr;lor realce
Relatório
4, 'de 1955
senlador'la e Pensões dos senta.
o Sr,asPresidellte
da, República ap!edo qUe nos ancs antí'riol'e .. , pois, à
seguintes razões purll neg::u
.mesmas deveriam ter compaücid',)
Da Comissão Mista, encarregada
Economiárlos
e
dá
outras
sanção ao projeto, cUjo ato deverâ
de 1'eratar o veto tota.!, op6sto pelo
. d
I C
N .
também os citl'ícultol'es elo vale ~,o I
provl'de-ncl'as " ,
.
(nse.'I', aprecIa o pe o ongl'eSSD amoSr. pres id en te da Repu'b/'wa. ae
Rio Caí.
'
Projeto de Lei (n,O 2.486-B-52. na
Além de cogitul'cm ê.ie outros te- I
Câmarà dos Deputados, e n.O 96 SEGUNDA F.EUNIAO REALIZADA
V» Não .se justifica a Pl'Ovidência
mas, como a constJ:ução de nOvos pa,de 19-54. no Senado Federal). que
EM 4 DE JANEIRO DE 1955
l-tl'oposta em face de considel'ar (lHe.
;vilhões e da continuacão do certame
"cria o Instituto de APosentado- A-o.s 4 dias do mês de janeiro tio o funcionau'.ento normal, uma vez
agrícola, os
defenso-1-es do Drojct,)
ria e Pens6es dos Eeonomiários (; ano de mil nDvecentos e cinquenüt e por semana, das referidas tUl'mas, não
consideram modesta, discreta, a
dá,outras pJ'âvidéncias".
cinco às 1545 horas na sala de Lei- l'ec1ama nem ocup:t a função de um
Quantia, outrossim, que nunca é perdida -o auxílio que se emprega na 1aRelator: Deputado Celso Peçanha. tura 'do ~ado Fed~ra1, presentes os Secretário' exclusivo par!?' cada uI?a
SIs. Senadores Luiz Tinoco. Pre.siden- del~, CUjos deveres e .~n~mbêllcla.s
,voura. pois que sendo nosso país deO nobre Deputado Ulysses Ouima- te, e Euclides Vieira, Vice-Presidente s~rao normal~ente atendIdos sem esJic.icnte em -sua pl.'()dução agrícola,
convém, tanto quanto possível, aju- rães, apresentou em setembro de 19&2 e S1's. Deputados Celso peçanha, Re- tono do servIço a elas afetos.
9ar, incentivar tôda-s as iniciativas projeto de lei criando o Instituto de lator e, Carl.os Luz e a1;lsentes com 2,0). T.rata-se mais de· ate'llc1er 8
que digam respeito à grande batalha Aposentadoria e Pensões elos Econo- causa Justifrcada, os S1'S. Senador uma pretensi\p de servidores, que ~o ..
da produção da terra, maximé no se- miários.
Othon Mader e Deputado Armando derá ser adiada par'l melhorfl:! iõa:J
tor da pomicuHul'a, Convém consiO Pr.ojeto -recebeu o. número 2:48~ Corrêa, reune~Se esta Comissão Mista uma vez que não s~ tem em- vist 1
<lerar que quanto mais se auxilia., a e tr~m~tou> na C~!L:I.~a, nas se~umt",s en?lrregada de rela~ o veto total propriamente! ir de encontro a
agricultura e se encoraja o, agricultor, Comlssoes: Constlt!-uçao e Justrça, de ~posto pelo Sr.' PreSIdente da RepÍl- va<l. necessIdade de Se vi
p
.,/J3'lO é';
r ço.
Rclatol'~

I

I

n.·

A

c,i;

Reiatól'io 11.°.6 de 1955
Iapl'oveltament,o
o o:rtigo E::m ;Juestão ohjetiva c.
,
na carreil'!t de DêL~!~
im~os}çü~S lIO :u:l!l1cn::ó dificil 'll;.E I Comissão Mista designada pa~ ![·i..:e de todos qua,ntos concluiram curRtrave's~a :l N:l.r!uo, qU] e~oge a ll:nt-I
.
. .
~ . IIS~)s decsa denollunacão na Escol;} dE'
ta~r:.o r;i; ;r~2to:i c~m p~s~oal, e cl.lm- . ra relatar o veto parcial apos~ Policia. do Depmtarrlcnto Federn1 à~
p~.~:"':~;,_.~;:l,~ Ü;',Sp~:~'t~ rt:~:i.C?~:, :;~11::"":11 to pelo Sr- Presidente da Re-·, ~CgUl'alH,;a." ~ú~lic~, nos_ anos' de ~'.l;;}
CJ",)l::L."dfl.'.' 1)J_~D.~1i,0 .n.. _.l~1' .. :'.c ••..t.
IJ['J'IJI'C a ao IJ
'ei'o (I"" .~...0'1 (n" I"aos1952'
.. lf!SS_S CW80S y!ao ~lltor.ga'.'a.m
V:!I.
'
I rOI.
cHndIdatos
neles lUscntos, o di4.:.\' E.:t~l:'i~ Cl PJ~l~l' f1ü;;lico p.::'~~'a-II
258, de 1951, na Câmara ~~itose à n~~eaf.~o p:u;f1 o cargo, o .qUE
d,. de :1li~J:'li~l~li:? Il1Di.·[t~ pam ilt")~)1I
dos Deputados e 162.) de. °10 re:p~ ~t,w, ap~~ conc:u'so, ~t2.~c
O~l sa<:;2i.'h· d:'a!::J.uer majorac5.c de tl~lQt:~
S' I r: d~' '\ p~ DAS. 5~S C.~I~os-fOIam J •.",_but.:..".. : p:U:l "ra::;cl'. t:ac} à CJ!~2rÜlr;t ~; ..~ i
~J~: .11~ .... el1a~ O. ,e d a!.r l1l~~doS prln .dll:C%I!.O .~o.., estal.Je.:e0:~
d~f!Clt 0:'(',muc:,,~1:'::)' cu nnnD~'ar (~:J.·I q~e dlspoe sobl e o provl~ u~e,1to. como slUw1. . s Pltop .. rÇ. de . . ;1.1..
~r
U'
'"O co'bi-sc ~.-,
. ri
de·
dIdatos ao referIdo concurso e o (,u'"
~~~:7~lJ3J~;,m~?~1.0~)J (lj~pt~~~::llo~/ l;;'C~::!;;~ I mento .~,~ cargos· a ~lTelra~ torl:a n _conclusão dc curso esp~ciI~CÕ
tiiye:,<; t! m\:'a:)~ ,Ir:' ~ütc!:".
'I de .DetetIve
Quadro Pe!'- atendlhlento
(;qUlv~Icnte a con?U1':..o, para' et~Jt\J dE
"
~ t
d do'ti··
ao dlSpoSto no urtIga l8f
5.0) E'~~l U.CC ri:!:; p',mct:::rdçO:s ex!.
manen e o iVllnlsterlO da da Constituição, é a precêdência íle
3<1 .'\8 p.~SD;:.::;r,3 \lCC'),!.'l'Cntes cie (;;.1.:\
tn;.c13 tl\'U \1étO .!:~ a}ust.:1.l11 as SCVl'X·l.~

!

-

r

.

\;i

•

I

I.

j~stiça e ~Jegócio.s Interiores ~ei. .,.~~ue ~ iJ".lstítue ~ exame fi~aI yU~
_ Depa"';·arlellto Fedel'~1 de lJl,";-,-,;:-de .u. dlploma~ao do?, candldatos.
I l '.
rL·
AI(!l11 cllsso, tal dISpositIvo ;se choca
s.~gUl·ança Pública".
com o a~"t, 4. 0 do pro~eto, que estah,J-

ll~!)stas c. c:,Hlsir:emndo que a· iüe:,;:'s·

t(~ncia ::'.],'8 fun~ões g'l'atlllCadrls on;·
'Lstas· lD ll:'Jj(!{,:J 1120 e~~a p;:üvOCa::1D;:
!~,nYl.nH;O ,1~;:; tr:-t,h:'l11w:) judiclários d~
l"_~lerijc lH',1jclc} c:mtraria :tOS i'lt"

O Senhor Pn~sldellte da Repúb\i;;u
em.. Mcnsagl2m. n.O 242, de 1054, que
(,. \'eto 1':;1 Gl)Ü,StO c!2.i.1Ü'O (lo '.J1"::',2::: f.oi lida 'na s'!ss8.9 'de 2U. de dezembro
es(;(),'nlccid:) ·pc:'a C:JIlstitHíçJo ,,:' ~ ultuno, 'comUD1COU ao Senhor Pl'e!-uC.:m:;l'e~so NJ.;:lOl1Ul, t:nna!1d.c c~nlleJ\-1 (lr'nte do Senado havet vetado o ::1.1'nl(;n~~ do!' ll~otn·()s c;ue. le,·nrr..!n>/! S:- tigD 5·° elo Frojcto je Lei d::.!. Câmarf:
Pl'e~l~entr a~l.. Hepubh('a a v~""r . { q?S p8p~tados n.o ~58, de 1953, que
Pl·O.lt!,t} n~ Lel 11.° 901. de, 1901. fF1 mfipOe sobre o prOVImento de carf{cs
l'ê"st's L1'J.do:,.üs.

•

I!

Ieee o mlGlo do prlmeiro curso d{
detetive no ano de vigência da lei E
ainda, tal conce~são tiraria '0 e;~,í~
mulo aos·d"cl.1:,is candiclatos inscl'itos.
. Sala das Comissóe CID 4 de janei"o
de < 19~5. - Cicero~' de lrascOllceUds
Prcsid~ntc, _ SilVio Curvo. - f{t!,':'
Q

gi:ia1.do Cavalcanti.

tou algumas das" e.mendHs C0l11 que lhe
foi devolvido O Projeto, eavial1do-o
C:~1. ~seguida, à sunção.
'.
2 - O veto não· inquina de inconstitucional· a proposiçâo, mas :i consicte~a co~t!. ária. aos interêbses na~iô
l1ms: "em fnce das profUl'ldus modificaçõc:, est.ruturais que sofreu o Projeto de Lei que u~omp:;mllou a Meu-'"
I:;a,gf:m do Poder Exccutj"vo muitas das
disposições nêle contidas 'são contrânas aos intrêsses nacionaIs"
Acrcscema o Sr. Prc.sid-enU!: da República que "não só o ü1terêsse nacional. pelo aumento imoderado e imp~'cvisÍvel da despesa, como ainda a
dIversidade de tratamento e~1tre os
fundonátios --dos cl'iver[';QS órgãos da.
administração pública, impÕ"-"11 o veto
total do Projeto".
Acentua logo após Q Mensagem:
"Diante da grave conjuntura vem enfrentando, tem sido o Govêrno compelido a vetar inúméras medidas legislat1vas, que, embora justas,. acarre~
b.m, apreciavel (!.umento dc despesas".
mas premete mandar ao Congresso no
~ln.is curto prazo possível, novo plroJcto de lei disciplinando a remunera~
ção dos fundonários "cj.ue influem direta e decisivamente na arrecadação
dos tributos", e cita., no fim, os agen~
tes H5Cais do impôsto elo consumo, os .
flll1clOllários das alfândegas e oS'"agentes fiscais do impôsto ele renda.
3 - O projeto foi remetido à Presidência da República no dia, 14 de no\'c-rubro, segundo verificamos na' Se-cretaria da, Câmara. O vet-o tem a
data de 24 dêsse mês. Está, pois, llos
limites constitucionais.
4 - ~sse o sucinto relatório, que.
nos têrmos do Regiment.o Ccmuni, não:
deve conter apreciaçôes. .,.')bre as ra~
ZÕes do veto.
~ala elas C.9missões, em 4 de ja11e1ro de 1955. - Carvalho Guimarães, Presidente. - Carlos Luz - Relator. - Luiz Tinoco - Tarso Du-

C.àmal·:J, dos ~2Put:"dos. cstà em {"Jll-1 na c~l'r;;irn de detet.ive do, QlUH.h'c, 2." R·EUNli\O REALIZADA D E1! 4
(lIções IIJ ,dell~Ci':::J';
.
Pcmmnentc âo Ministério da .•Justa.;.,: .
DE 1t-1NEIRO 'DE 1955
S ia. C~ c,;'ni~")"S 4 d·' jall-trQ .1-1'Z! Negócios Interiores - Departamcr;t;{:
.
.
::1. "",s
:.. ;"'pt.é, pr'-"~:d"lC,tf' ,to Fed2ral de S€gura:1ca· Pública, pOl
Aos_ 1. (lIas do I]lês de janeiro de
... " 1 " , , ·-1·,··.·-1
i"
t·(
"I
",.'. 1955 às 16,00 horas na Sala das Ca5 -.oa(]/ttlh .1<~,
1:1;).
Np"/,cs
-'''1'1'('''
o ~n~,~ms.l
UCIOlH'l
e O canhallC
.'~ es d? 8 enada 'Fe
deral,. presentes
~~'. da' Por;'W
~ I " , . 1;'"
~'_'.: '--: CIWJ.t'IJ~uga
' ... ~u.:;
inter2sses
nacionais.
disp.Jsi- l11l.sso.
l"odngucs. - D1a,r· BrtMlelro.
tivo yebdo est~, assim redigid.o~:' "O:: os -~rs., CICCl"O. je Vasconcelos, pre~i
. bômeficios da pr~sente lei aplicam-Sf é1fn~e'l Ary PI.tomho, Relator, SylVlO
tnmbém a...(' detetives jã diplomados Cun'o e Kergmaldo Cavalcanti, dei_
pc·' f}:;cola. de polícia, do Depm:t..l- ,x.f~~do de comparecer, com causa jus:Relatório 11.° 5, ,de 19.50
Ul(,_lto Federal de SE!gul'anl.;a l~úbiic::l t11lCada os Brs, Lopo Coelho e ~m~1185 ano:; de. 1951 e 195~~·.'.
ra~ Gurgt:1, reUl1e-l;le. e.sta COnllSSaC
. ,;' Mí t d '
d"
• Preliminarmente, c:tbc-mc esclar~- J\.!lst.~ desl.gnacla. pal'a relat~r o vet-o
Coml~ao. .$ a eSlgna ..~ pa cer que o veto está em tzrmos consti~ p::.rclal aPf1Sto' pelo Sr. Pl'esldellte da
ra ,'elatar O veto aposto pelo tuciomlis ele sel' conheeidb pelo Oon- ~epú~lica ~o projet~ de Lei (nÚmel'·8
'e 'de\1t A RentllJ!ica gl'e.~so, uma vez que foi formulado e:u ... l)~. t·;; Uh)1, na Camata dos Dl?pll
,'"
cousonflllcia com as normas p.stahelG· t.;".. C((J.<i (' 162, de 1953, no Senado 'FeSr . PI SI ,C ~~a
ao Projeto de leI (11. 0 gOL de cidas na nossa'Carta Magna.
dera!) que "dispõe ~ôbre o pl;ovi~nentc
195"I, 'la'
CAm""l'a dos Oenu.. Dessa forma, como }Jreceitun o ar, d!.. cargos da CarreIra de DetetIve ele tra.
I
Q. 1 a c
Il
tigo 34 do Regimento Comum de' Qua~ro Permanep.te do Ministério da
tados e 140, de 195 11,.., no Se- C~.l11gresso, pü.ssemos ao
.JustIça e NegócIOS Interiores - Denado Fectcl'ai) CHIe •• cria :iO
HISTÓRICO DO PROJETO
gg~;~~en~o F~deral de Seguran~a Pú- ComiS&ão

,,°

. I

p

quadro da 'Secl'eta6a do Tr'i~
bunal de JLisliça ~do DiStrito
Fede'!'al tres fun"oes.
gratlfl"
'(
...

cadas de Secl'etário ete
"J "
t'"
ve ulOctmen o ~

••

E:n 37 de a.))ril coe lS51, o depuU.d::: . O Sr. Ary PitomOo lê_ seu rela1;,)!"io
José FJntes Romern npresentou à expositivo de histórico do proj~to t!m
7l.1 C'
't d I
Seu aspecto. formal e das razoes de
Mesa. (a . amara um proJe o e el veto, que é aprovado a eSS,',l"do.
<.tue recebeu o. n.o 258, dispondo sêbre
<>

Tur~ o provimento de cargos na ca!';'eira

clt) DetetIVe do QUlldlo PermanentE:
do I\.Jinistério. dá· Justiça e NegócioE
IIntcl·íores. O projeto em questão tra~
~p ::\.EUN"lAQ REAL12.'\DA E~'1 - DE nüt.ou, na Câmara, pelas Comissõe~
~
dc .Justiça, Serviço Público e Educaçãe
€ Cultura, tendo, na últí1113. recel>!d'J
JANEIRO D!l~ lDiJ5
a emenda que .agora vClh de Sel' veAos q dias do mês !li:' janeiro de tada pelo' Senhor Presidente da He1955. US lG,C8 hOl'as, 11ft Sala ·das Cu- l1ública. Aprovado o projeto em remissões do senado Fejel'al: pl'eSclltf':: clnção final a 12 de junho de 1953
()S 81'S. Joaquim Pires. Presidente, Ne- foi o mesmo encaminhado ao senado.
ves ela Rocha, n..~.btOl.. Chagas R0· onde recebeu. o n.o 162-53.
.
drigues e Dj~ir • .Brlnc1~iro. deixandc
No Senado, o projeto foi estuu.ajc
de GDll1p:1reCel",. com caU8a Justific9.c!a pelas, Comissões ,de Justiça, que c
os S_8. Brocl1udo da Roelu e AIOertc julgou constitucional, Erlucaçií.o e 0'..11Deodato, l'eU!1ep;)(j esta Comissão Mis- tura e Serviço PUblico. Nesta última,
ta para c01}l1eccr do veto apôsta pe~o foram apresentadas enlendas que oh·:
. . Presidente da República ao Pi'O- ti"êhj.lll aprovação em plenário. Voljeto de .Lé (n.o 901, de 1951, na 00,- t:lndo o projeto à Câmara para apreruara dos D2putados 3 140. de 1954, BC ciação das emendas, com o oficio ·n· c
. Senado Federal) que "cria no quadre 368, de 18 de junho d~ 19M, foi de·
da S~cl·')tal'iu do Trlbul'lul de JllStiC:l1 si.gnado o Sénador Flávio GuimarâeE
do Distrito F,ederal três fU:::l;õCS gra- .para acompanhar o estUdo, de acôrdo
tificadas de secretário de Tmma m com o art· 39, ~ 1.°; do Regimento
Julgamento".
Comum.
A Câmara rejeitou uma ement.l<l f
o 'Sr. Neves da Rocha, lê seu ~·l~~.a aprovou outra ,que mandava supl'imir
tório expositivo do histórico do [)ro- do art. 2·° a .expressão "do sexo ma3jeto em seu aspecto formal e das ,1'<1- culino".
·zões do veto,.~que e aprovado e :'I.ssi- Em 10 de dezembro de 1954, fot'am
nado.
os autógrafos encaminhados ao Senhor
da República que lanço:J
o Sr. Presidente antes de enCe1.'l'ftI Presidente
os t . . abalnos. agradece a presença elr: neles o segUinte despacho: "Sanciono
com
as
restricões da -mensagem
iieus Pures, e, em particular 'ao 5r.
Em 22·12':54. Feita essa reRelator, pela clareza, concisão que UH anexa".
do histórico do Projeto
é· peculiar, fazendo ressaltar no rela- consideração
ainda em cumprimento do art, 34 do
tório, os mótívos,' a l'epel'cmsão e COl1- P.egimept.o
Comum, sinte~izcmos a:
sequências do veto.
....... , Razões 'lo veto
Nad.a mais havendo a tratar, le·
segundo .alega em sua Mensagem c
vanta~se a :reunião lavl'ando eu . .Joác
Alfredo Ravasco·' de Andrade .. Secre- Senhor Presidente da República, c
5.° (vetado) parece-lhe inconaartigo
tário, a presente nta que, depois dE'
lttla e achada ·.conforme, é assinada tltucional e cont.raria oS íntereEses napelo Sr, ,p,residente. - Joaquim 7ires. cionais.

ma

Mista designada para I'elatar' o veto aposto pelo
Sr, Presidente da, República
ao Projéto de Lei (n.· 1,978,
de 1952, na Câmara, dos
Depurados e n,· 320, de 1953
no Senado Federal) que dispõe sóbre a carreira de Agente Fiscal de Impôsto de Renda",
.
,
•
2.:1. reulliã.o rea:lizad;,..em 4- de janeiro

.. 0 ,sr: pre~ide~te antes de 'ellCe~Tm:
O.' tlub.t!hos ugtadece a. presença dor:
seus pares, .e, em· pal:ticular ao Sr.
'~ela~ol', pe1:: clareza. c concisão <lu!:
lüe r:; Jlp.culmr, .fazendo ressaltm: ne
relatono~ o~ motIvoS, a repel'cussao ('
~01;.seqUenc~a do veto.
t'lada maIS t:~vendo a tratar, levanta-se f' re1.l.DlaO lavrando eu, Joãc
A.lf~'edo Ravru;co de Andrade, secre~
•.
tarlO, a presente ata que, depois de de, 1955,
lida e acha~a confOl"me, é_ assinada
Aos
4
dias
do mês de janeiro de
pejo 81- Presnl.mte. - Cieero de Va:;19?5,_ às ,16,00 horas, na Saia das Co~
cancelos.
Ullssoe:.; do Senado Federal, presentes os 81'S. Carvalho Gui.marães PreRelatório n,' 7, de 1955
sidente, Carlos LllZ, Relat{)r, Lu1z TiComissão Mista designaCla para neco e Turso Dutra, deixando de comrqlatar o veto apõsfo ·pelo Sr.. Pre- parecer, cem causa. justificada· os Sesidentne da .República ao projejto nhores Alde sampaio e Othon Mãder.
de lei (ns. 1.9-78,' de 1952, na Clt;:. reune-se esta Comissão l\Iista desig~
mara dos Deputado8 e n." 320, de nada para relatar'o veto apôsto pela
1953, no Senado·Federal) que "dis- Sr. Presidente da Rept!.bIica ao Propõe ,1bre a oarreira de Agente jeto de Lei (n.o 1.978, de 1952 na
Câmara dos Deputados e número' 320,
·Fiscal de. !m'Pôsto~ de Renda u •
de 1953, no Senado' Federal) que "d1sw
Relator: Senhor Carlos Luz ...
põe a carreira de Agente Fiscal de
1 - Fulminou o Sr, Presidente da rmp6sto de Renda".
O Sr, CarloS Luz,' lê seu relatório
República, com o seu veto total, o projeto n.o 1.978, de ~952,. que resultara expositivo do histórico do projeto em
de mensagan do Poder Executivo, pro- seu' aspecto formal e das razões ero
tocolada 11a Câmara a 16. de outubro veto, que é aprovado e assinado.
O Sr. Presidente' antes de encerrar
daquele ano. Tjnha dito pYojeto alto
objetivo: dotar. a Divisão do Impôsto 03 trabalhos agradece a presença. de
de Renda de funcionários especializa':' seus Pares, e, em partiCUlar ao Sr. Redos e as~gurar-lhe os meios de que lator. pela clareza, concisão que lhe
carece para atender à fiscalizacão do é peculiar, fazendo ressaltar no relatributo) na .forma prevista em ~ lei, e tório, os motivos, ti. repercussão e congal'all tlr, sem elevação de taxas, a re- seqüênCias do veto.
Nada mais havendo a tratar, levancuperação da receita desviada, frente
à conhecida 'e apreciável sonegação que ta-se a reuniã{) lávrando eu, João Alse tem processado €m razão dessa de- fl'edo Ravasco de Alldrade, Secretã ..
ficiência do organismo fiscal".· Apro- rio, a presente nta que, depois de lida
vado na C~ara Çom diversas emen- e a~~hada conforme, é assinada pelo
_
d'jlS e remetido ao Senado, foi tam- Sr. Presjdente.
Carvalho Guiinarães
bém aU emendado. A Câmara accl-

--

. tluinta-Ieira

~
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SENADO FEDERAL
Relação das Comissões
Cómissõc~ .Permanentes
Marcondes Filho Alfl'edo Neves _

3 -

Vespasiano Martins

4 -

5 -

Ezechias .da Rocha -

tário,

"

Presidente,
1.° Secre.

cuntó.

PrHi-

a-

'flnoco

LUIS

àent6.

HanWCOD .N"Og'UalrA.

.Rw Carnelfo.
ó) otbon !vlã.aex,
ti - Kergma.làO ca.valcanti.
" _ Ctcera Dde Vasconcel08.
Secretárw - Pedro de carvaJb.o
'l -

2."

Se~

Carlos Lindcnberg -

3.°

se~

cretário,

Au..i:ilzar ~ Carmen Lúcia de Ha4." Se- tanás. Cavalcanti,
Reuniões a.:s . segundas-feiras ài
1,° Su·

cretário.

cretário.

Prisco' dos Santos _

6 -

o

Gome. dI OllveJ.rà

1
~ -

Comissão Diretora
1 2 -

Legislâção Social

'MUller.

plente.

7 -

COSta Pereira _ 2,~ Suplente.
Secretário: Luiz Nabuco: Di·
retor Geral da 'Secretaria,
Reuniões às quintas-feiras, às 10

Redação

no

22 de setembro de 19.11.

z.

1.0 Seno Assis Chateaubrh1.nd
·2, ti Sen. Mozart Lago
.
"3,0 -Sen, RUy Carneiro.

1 - Pereira. Pinto Euclydes VieIra

PresidenU.
~'tceMPre.u-

em aUe fõsse mantido um instrumento diplomático que regulasse o processo de arbitragem para a solução
das. controvérsias que pudessem surgir entre os dois países, Dadas. porém, certas características obsoletas

ATA DA 12." SESSÃO DA 4.'
SESS:ÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINARIA, DA 2.' LEGISLATURA, EM 5 DE lA·
NEIRO de 1955.

Reuniões _ Segunda.s-felraa, :'. '"
noras e 30 minutos.

o

Tanto o Govêrno brasileiro, co-

mo o it,aliaJ.l{), estavam interes.sados

de qu esc revestia a c~onvenção ,de
1911, o Itamaraty propas, por nota
dirigida à Embaixada da Itália, em

4 de julho de 1949; a negociação· de
um novo tratado sôbre a maté.I~.
4. Pàrtind-o de um projeto apresentado pela Embaixada da. Itália, as
negociações culminaram no texto da
"Convenção de Conciliação e ,solução
Judiciária" que tenho a honra d~ submeter à aprovação de Vossa Ex~e
lência.
5, A referida convenção pl'e·..ê dois
processos °para a solução das can ..
trovérsias entre os dois pS,:Íses; o das
comissões pel'lllanentes de conciliRção
e o judiciário. Ambos são combina·
dos de forma que, Be o primeiro não
der resultado, haverá Bempre o :-ecurso para o segundo, ou seja' para a
Côrt.e Internacional de Justiça',
As
habituais ressalvas.. qu~ tanto enfra •
quecem o valor dêsses instrumentos.
estão excluídas dessa convenção, que
atende inteiramente aos interêsseB de
nOl:sas relações COln. a Itália.
6. O instrumento em apreço, que
foi asõinado em 24 de novembro pró.
ximo passado, 1)01' mim e pelo Embaixa-dor Givanni Fornal'l, devidamente credenciado para êsse ato pelo
G01'êJ"hO da' Itália, se aprovado por
V
~
.
d
á
ossa Excelencla, ever ser subme ..
tido ao Congre.s...<'() Nacional, de 'con!.orml'd a d e com o ar t·190 6"6, item r,
da Constituição Federa1.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor PI'e ..
sidente,. os prorestos do meu mais
profundo respeito. - ta) Raul F'er ..

Vlcs- Carneiro - Apolollio Sales - Novaes
Filho - Djair Bri1ideiro _ Ezechias
Luiz Tinoco.
da Rocha. - Cicero de Vasconcelos :s
Nova·es F1111o,
Nestor Mesrena..
4. - Bernarde.s Fllho.
Ismar' de Góes Durval Cruz Olavo OUvelra. ,-)
Neves da Racha - AloySio de Car ..
:> -' OJall BrtndeU'O.
,:to)
SUbstitUído pelo Sr. MolUl
6 - Math.!" OJynipl0. ("
valho Carlos Lindemberg AlLto,gO.·
• '1 - A.s8lS Cha.teaubrland. , .... )
fredo Neves - Pereira Pinto - GuiSecretâno - Luiz Cadas Vieira. da
8 -. Jo10 VUlasbOaa. ( •••• )
lh,erme Malaquias Hamilton NoFonseca..
.
(_ ... ) SUbstitUído
tnterinamente gueira - Mozart Lago - Nestor Mas·
Auxilwr - MarUla PlOto Amando. pelo senador Cicero de vasconcelos. 'sena _ Domi71,gos Vela.sco _ Dario
Reunlõe3 - Quart·as-tetra.a, ta \I,JO
(' .. -') SUtAtitu1dO tnterlna.mente Cardoso Costa Pereira Silvio
hora •.
pelo senador Silvio cuno.
Curvo - GOmes de Oliveira - Alber ..
Secrftario - J, B. Castejon Branco to Pasqualini _ (35-).
Econumia
J -

de

2. Entre os instrumentos diplomáticos, assimdos pelo Brasil e a Itália na época anterior ao conflito, estava a convencão de Arbitramento
Geral, !üma.dD
Rio de Janeiro em

HamuCQn Nogueira
Presutente,

!l -

Tra~a.do

Paz.

Joaquim Pires - Presidente.
Aloys1o de carvalho.
Bandeira de Melo.
PRE9IDl'lNOIA DOS SRS. ALFR.ElDO
Carvalho Guimarães.
horas,
NEVES E OARLOS LINDEMBERG
5 _. Cost.a Pereira.
A's 14,3{) horas comparecem os
Secretario _ Cecilia de Rez!'\nde
Constituição e Justiça
5rs. Senadores':
Martins,
Dario' Cardoso - Presidente.
Vivaldo Lima - Bandeira de Melo
AUXIliar __ Nthércta de Sá Lel tão,
Aloyslo át'" Can'alho - flice,PTeIn' . Reuniões às quartas-te1ras, àI li - A.nfsio Jobim - Magalhães Barad.elll~ ,
ta
Carvalho Guimarães llfaI hor ...
AniSio Jobim.
tIdas Olympio Joaqu.im Pires Relações Exteriores
AttUlo VivacQuà.
Onofre Gomes __ Plinio Pompeu ·J:1'erreira de Souza.
Olavo Oliveira - Kergínaldo Caval1
Georgmo
A
"elmo
F'làvlo Guimarães.
canti _ Ferreira de Souza _ Ruy
àente.
Gomes tle OUvelra.
Joaqu1m Pifea.

1 2 3 .~ -

dispositivos do próprio

13." SESSÃO DA CONVOCAÇÃO
t';TRAORDINARIA EM 7 DE
JANEIRO DE 1954 .
Oradores inscritos para
o Expediente

SR. PRESIDENTE:

Sau' de Pu' blica
Acham·se presentes 3'5 81's, Senadores, Haven<lo número legal está
Levtndo C~lho - Prestdenu.
aberta a se&São. Vai-se p1'oceder à
~ -, Júlio Leite.
Alf redO SImCh - Vlcil-PrCSldente. leitura da ata.
:; - Costa Pereira,'
.PrlSco do~ santo..
6 - PUn10 Pompeu.
,
Vlvaldo L1ma.
o SR. 4.- SECR~TÁRIO;
'1 - Gt)nles de Olh'eira.
SecretdrlO .._ Aurea de Ba.rro.s lUzo
.
(.) Substtti.!1:1a' pelo ::,r,nndot Ne:JReuniões '" qu1ntalll-feU'aa~ lLa J.6
(Servmdo de 2, O).:. pl'oced~ à le1noras.
tura la ata ,da se,.ssao antenor, que,
t..or Massena.,
Secretario ~- Aroldo MOl'ell'
""l'a ça Na 'Ional
posta em dIscussao, é sem delnte
Se
}-I
li
n
C
aprovad.a.
nandes.
Reuniõ~ às quin~as~felras.
1 - Ptntc> Aleixo ..... PT~Stàen.t,.
1 -... Qno!!'e Gomes ~- vrc4-rrt"lt.
O SR, 3,- SECRETARIO:
3 -

dente,

Sã. .'1'1110CO . l·)

Edugação

e Cultura

1 __ Flá.vio Gu1marifla -

•r5re•.

u& vasoonceloe:

\'~"

dettt.,
2 -

Clcet;

hesUUnte,

i - Arê.. t...-eifo,
., ..... H8.lliiltoD Nocuelra.
&- - L8\'"l.:.'1.áo coelho;
~ - Bernardes FUbo.
7 - EUClldos Vlelr••
Secretárto - Joi.o Al!redo ft,a.vucc

I

d."t.

3 _ M~a.lllâe6 Barata.
~ - Ismat de GóIs.
5 -- SUrto ourvo.
~ - WaJter Fr/UlCO.

Servl!Jt7

li

ICO

'U horlU.

3
..
•

Nestor .Massena.
Vivaldo Lima,
DJalr BI1ndetro,

6 '1 -

Júlio J..e1te.

Ivo d' Aquino - President.,
Ismaa- d.e Góis - Vice-Presidente
Alberto Pasqua1ílli.
Alvaro AdolphO,
Apolonio Sales,
Flávio Guimarãel.
César Vergueiro.
Domingos velrusco.
Durval Cruz,
Euclides .Viein.
Mathlas Olymplo
Pinto Aleixo.

àl

ReuniOes; à5 segundas-feira..

1 :I

PI'1.8co dos Santoa
dente.

LUiZ

'!'lnoco

C"I
IVI

"""i-

Vf.c,·PreJl-

Mozart LagO.

Secretctrto -

h()~:~njÔeb u

Jullete

1

.0),

lê

o segumte

ENTRE o BRASIL E A ITALIA

I ... o Presidente da República dos Es_
Mensagem o 4, de 1955
tados Unidos do Brasil 'e o Presidente
.
,
da República Italiana, desejando C011-'
S~nhoi:s Membros do Conglc-sso cluir uma Convenção para' a solução
NaclOna:~
~
,.~.;
... ~.nng·avel das controversias que ve~e acordo c"m o. p~"ce.to consti
nhum a surgir entre os dois paises
tUClona.1.. te~o a honra de s~~m~ter nomearam para: ta) fim .seus Plellipo!
à ConSlderaçao de Vo.sS~8 Exc.e!enClCts, tenciál'ios:
.~
<u:ompanhada de ~~SlÇão de Mot!..
O Presidente da República dos Es....
V06 do Sephor Mll~IStro de Estado tados Unidos do Brasil, o Senhor Dou ..
das Relaçoes ExterIOres, a inclusa tOl' Raul. Ferr,undes Ministro de Es...
jjco.nyel"!-ç~,o ~e Conciliação e SolUÇão 1I Vtado das Relações 'Exteriores; e
Ju.d:Clál'la , fmuada pelQ Brasl1 e a
O Presidente da República Italiana.,
ItaIla, em 24 le novembro de 1954. o Senhor Nobile Giovanni Fol'nari
ruo _de Janeir~, em ·~1 ~e dezembro 1 ' Embaixadol" Extraordinário e Pleni':
de 19;)4. _ Joao Ca.fe Ftlho,
potenciário'
As Comissões de ConstitUição e! Os qUaiS' depois de havel'em trJcn. ...
-Justiça e de Relações Exteriores. do seus Plenos Poderes, achados ein
~Em 30 d edezembro de 1954.
I bOa e devida forma. acol'dal.'am· 110&
PDo/DAlj2.28j9-50. (4"2) (9'6)
; segUintes p_rtigos~
1I

dente,

Santos,

e

n,

Cas~o.

', P'bl'

d

Expediente

'l - Ro~o alu3er._
secr~tãr1O -- Ary Kernar Vel"

110 Andrade.'
.
Aux1l1a.r - Carmen Lúcia de BC)'
lfUlda CavaJcantl.
Reuruõe. - As quintaa-feiru, ~,

Finanças

."
'
! (;:;ernndo

I
~
-ICONVENÇA'O
SõBRE CONCILIAÇAO E SOLUÇA0 JUDICIARII4

R.tbetro

~OE

quartas~fe1r16, ãa 11

I
I

I

A Sua Excelência o SeDhor João;
Artigo 1
Café Filho, Presidente da República.
Senhor Presidente,
! As controvérsias de qualquer natu-Euclide! \T1eJra - Presidente.
O artigo 44 do Tratado de Paz com reza que possam surgir entre as Altas
. Onofre Gomes· - Vice-PreSidell!f a Itália prescrevia que cada uma das Partes Contratantes. e que não te...
Alencastro Guímnr~e!. \',
Potências Ali~da.s e Associadas deveria nham pedido ser resolvidas por via.
PUnio Pompeu.
Otbon Mãd-er.
notif1c3r ao Govêrno it.aliano, dentl"o diplomática O1'dinárja, .sel"fl.o .&ubmetiVeloso Dorges.
AntonIo B!l"mll.·
de um p~'azo de seis me..s·es, a ~onta,: I das ao processo de conciliação. pre..
Vitorino Freire.
(.) SubsUtuido pelo Sr: Ne\'(~:; da da entrada em vigor do mesmo 'l'ra- i visto nos artigos 4 a 15 da presente
Walter Franco.
Rocha.
tado, unü1 Usta dcs atos bilatel"ais que I Convenção.
Secretário _ Evandro MenJe;o;. ';1·
Secretãrtú
f'r:mcisc-o SoarN .-\f· d-ese-jrtria manter .em. trigor ou
Se a conciliação não !Ôl' obtida, pro ..
R.nna, DIretor de Orçamento.
rudtil.
ral', dentre os concluídos com aquêle 'ceder-se ...á de acôrdo com a solução
Reuhiões àS quartas e 3exta~Ml~iras
pais, anteriormente à guerra,. sempre jUdiciária previste. no artigo 16 e s&-o
R-euní!J:,s U: Clu.'l.rt.âs~telra.'i. &..'1
horas.
... 15 horrts.
nll:" 05 m€smcs n:'lo colidissem .~{)m 03 gu!nte~ df\ pl'es~nt.e Convtmção .

Transportes, Comunicações
e Obras Públicas
.

I

.revigo-I

,

38 Quinta-feira 6
Artigo rI
As controvérsias para as quais um
processo especial csteja pi'evisto, em
virtude de outras convenções vigen~
tes entre as Partes, sm:ão reguladaS
\1elas. disposições de tais convenções,
Artigo nI
No tocante às C\:>ntl'ovêrsias que, se~
gundo a legislação interna· de uma,
das Part·zs, pertençam à competência
de suaS autoridades judiciárias ou
administrativas, a dita Pãrte .poderá
opor-se a que s erecorra aos dive'rsos
'processos previstos na- presente Conv~nçã.o, antes que tenha: sido tomada
uma decisão definitiva pela autoridade competente, dentro em pl:azO ~u
zoável. .
A F~rte que, em tal ct':.so, pretenda
rtcorret aos processos previstos na
presente - COilvenção deverá notificar
a outra Parte dessa' sua intenção, dent.ro em seis meses. contados da data
da _mencionada. deci;ofi.:!·

DIARIO 00 CONGRESSO NACIONAL
Artigo VI'
No prazo de 15 dias, contados da
data em que uma das Partes haja
subÍnctido Wlla controvêrsia à Comissâo de Conciliação, qualquer das Partes poderá, pru.ia examinai' a controvél'sin, substituir o seu próprio Comissário por ou'tl'O que esteja mais especializado úa matéria.
A Parte que se valer dêsse direito,
notificará. imediatnmente o fato à ou~
tra . Parte, que, llêsse caso, terá a
faculdade de n'gir dá mesma forma,
no' prazo. de 15 dias, contado,!) do dia
do re;::ebimento dessa l~otificação:
Artigo VII
A Comissão' de Conciliação se reU~
nirá, salvo combinação em contrário
das. Partes, no lugar designado peb
Pl'esidente.
Artigo vm
A Comissão de Conciliação compete
esC'larecer· as questões contl'overtida.s,
colhendo, para tal fim, qualquer informação útil; e procUl'ar concilia!'
as 'partes.
Depois de examinar a' controvérsia,
formulará ela. -em relatório, as propostas que visem a solucioná-la.

(Seçiõ 11)

,

Artigo XV
Durante () decurso efetivo dó processo, cada comissário receberá ho~
norários cuja importância será fixaé1ã de comum acôrdo pelas Par,tes,
que assumirão a responsabilidade dos
mesmos, em partes iguais,
As despesas gerais pr:.:-ra· o funcionmnento da Comissã.o serão repartidas do mesmo modo ,
Ar.tigo XVI
Se uma das Partes

n~o

·hceitar

PS

propostas da Comissão de Concilia~
ção ou não se pl'orulllciar a respeito,
no prazo estipulado pêlo relatório,
qualquer delas poder§.. solicitàr .. q"e~ a
controvérsia seja subm~tida à Côrte
Internacional de Justiça.
Nô caso em que a Côrte Internflcial1al de Justiça não .reconheça caráter
jurídico à. controvérsia .. as Partes conVéUl em que a mesma seja resolvida.

ex aequo et bano.
A~igo

XVII

Janeiro de 1955 ,,
"

Artigo xxm
A presente convenção !terá ratificada no mais breve prazo possível
e entrará em vigor comb a troca de
ratificações, que se· efetuará em Roma. A Convenção será válida por
cinco anos, a contar da data. da traI ca. dos instrumentos' de ratificação,'
Não ~ndo dé'nunciada seis. mes~$,.
antes da; data do seu término. n Con-'
venção cOntinuará em vigor }:or novo
periado de cinco anos, e assim.

sa-

~sivan"lente.

acinla nomeados' s..ssinaram
a
presente, ~~Jnvençf.o em duas vias,
uma, em português e outra em italiano, ambas igualmente válidas,
e
sôbre elas apu8eram 0-5 seus selos.
Feito no Rio de Janeiro, aos Yinte
e quatro dias do mê.s de novembro de
mil novecentos e êinquenta e quatro.
1:{08

- Rau! Frnands, nari.

Giovanni

FOI" .. ,

Mensagem n, o 5" de 1955

As Altas Partes Contratantes estaArtigo IV
Snhores M-embros do Congresso
bele.cel·áo,- pro'ao cada caso partícula l', Nacional:
,
I
Dentro em seis meses contados da
um compi'omisso especinl. que preciN~llorma do artigo 66, 'aUnea· T, da:
data da. entrada em vigor da presente
se claramente o objeto da controvér- Constituição. Federal, tenho a honra.
COnvenção, será. constitmda uma Co~
sia, a competência particular que fOl" de encaminhar rI. VoESas Excelênrr:issão permanente da conciliação.
cOlúerida à Córte Internacional ele cias, em conformidade com ri que.
Artigo
IX
•
Essa. 'Comissão será composta de
Justiça, bem como as demais condi- sugere o Senhor Ministm de Estado
O processo - perante a Comissão ções entre elas acordadas, O comp~'o
três membros .
•
das Rel!l-"Jóes. Ext-eriores, na ExoosiAs .Altas Partes contratantes no'; de Conciliação· será contraditório,
misso será- formulado mediante tro:.
mear&o, cada uma, um ComissáriO esTal processo' sel-9. regulamentado cas éle notas entre os Govénibs dbs ção de Motivos anexa, aS Convenções
concluídas em Genebra em 12 de
colhido entre os respectivos nacioQ.ais, pela própria Comissão, .que levará em Partes Contratantes,
~ .
agôsto de 1949 sob os ausDícios doe designarão de comum acõrdo o Pre- contá, salvo decisão unânime em contIe será interpJ.'etado, em todos os
Intel'n~cional da cr-uz V-er';
sidente, que" não devera. ser cidadão. trário, as àisposições contidas no tí- seus pontos, pela Côrte IntcI'nadon:)l COlütê
melha. .'
. .\
de nenhuma das Altas' Partes Con- tulo lU da Convencão d~ Haia, tle 18, de J~stiça,
. .
Rio de Janeiro, em 31 de dezemoTil
tratantes. nem ter residênCia pabitual de outubro" de 19Ó7, sóbre solução
o compromiSSO não fôr concluí- de 1954. - JOão Café Filho,
em território de qualqu~' destas ou ,pa'cifica dos c~nflit-os internacionais. do,80dentro
em três meses a datar CIo
j>...s comissões de Constituição
~
estar· a- .seu serviço.
dift. em que uma, das Partes tiver re- Justiça. de Rela{";ões ExterioreB.
ãE
Se, 'Por falta de ocôrdo; o Presidente
Artigo X
cebido da. outra o pedido de soluçã.o Saúde ·Pública e- de Segitranca Na'';
não for nomeado no prazo a que alu.
As deliberações da Comissão de judiciária, qualquci' das Partes pode:' cÁonal. de a primeira alínea do presente artigo, "ou, no caso de substitUição, aO Conciliação serão -tomadas, a portas rá recorrer à. Côrte. Intel')1.aciorutl de
EU"l
3-0
de
dezembro
de'
19M,
térr..ino de três meses contados da.- fechadas, a. menos que, ao Comissão, Justiça mediante simples l"equerime\'l~
DAI-DPo-227~615.· (00),
.
'"
vacância do cargo, sel'~ êle designadO de ac6rdo' com.as ~artes, decida· de to,
, A. Sua Excelência o S-enhor João
modo diferente. _
da maneirà seguinte:
pafé.
l<'ilho,
PresidenTe'
dá
República~
":l'tigo XVIII
Cada' urna das Altas Partes Contra~rtigo ,XI
Senhor Presider.te,
_ Se a Côrte Internacional de Justi~
tantes a?resentará dois- candi9-atos,
Tenho a honra de pDssar às mãos
escolhidos na lista dos membros..- da ,. As Partes terão o direito de nomem' ça declarar que n. decisão ,de uma nUCôrte Permanente' ,de' Arbitragem· de junto à. Comissão, agentes própríos, .toridaqe judiciál"ia, ou de qualquer de Vossa. Excelência, em sete cópia4
Haia. que não sejam membros desig- conselheiros e -peritos, que ftu1ciona- outra autoridade de Ulna. das Partes aut~nticadas de cada uma, as tra ..
nados' pelas Partes. nem tenham a rão ao mesmo têIl!po como inte:r:me-: Contratantes. se encontra, inteira ou di.Lçues das Convençées asina'Clas en!
'llacionalidade de qualquer uma. dela~. diários entre as próprias Partes e a parcialmente, em oposição ao dirci~ Genebra em 12 de agôsto de 19~
O Presidente será escolhido, pela sor- Comíl?$ão, 'e promoverão, àlém disso, to das' agentes, e se o direito dessa p'ara: 1) a melhoria. da sorte dos f~..
te, dentre os candidatos assim apre- a tomada de depoimento das pessoas Parte não .permitir, _ou permitir ape- rldos e enfermps dos exérciws em:·
nas parcialmente, a anulação das caD;lpanha; 2) a melhoria da sorte dos
sentadoS,
' cuio testemunho jul,guem útil.
No caso de não apresentar uma das
A Comissão,' por seu turno; terá a consequências da decisão em questão fendos, enfermos e náufragos. da*
Altas Partes Contratantes os seuS faculdade de pedir explic~ções orais por via administrativa, será conferi~ fôrças armadas 'no mal'; 3) o trata~'
candidatos, será deferida. ao P:l'esi~ a<lS agentes, oonselheiro's' e peritos da. à Parte lesg.da umg, satisfação menta dos prisioneiros ·o€. ~ueI'l'a;
4) a proteção dos civis em te-mpo clíil
dente da Córte Internacional de Jus- das· duas· Partes, bem como às pes- equl~a~iva, de outra _ordem,.
guerra,
tiça, a requerimento '...d,a outra Parte, soas qqe julgar útil'convocar, com o
,Artigo
XIX
a designação do Presldente da Co- assentimento do respe~tivo Govêmo,
Eni ,194~, ao t-erminar a 2.ll. Gtlcni
missão permanente.
A decisãO' da Côrte' Internacional Mundml, () Comitê Internacional da'
Os rnembr~s da Comissão serão esempenhou-se
de Justiça será executad:1 de boa fé, Cruz Vermelha
Ar~igo XII
colhido,s para o prazo de três ..anos,
pelas Partes, As divergências que pos- uma tar-efa. ~e cOllliideráH~1 ampliO:
podendo ser reeleitos, Permanecerão
As Partes comprometem-se a fa~ sam surg'ir de sua 'interptetação serão tud~, 9ual seja {t de' desenvolver e
em funcão até sua substituição e, em cHitar os trabalhos da Comissão <ie l'€solvidas-pela própria Côrte de Jus- R·perf-e~çoal· as normas do Direito Intodo caso até o~término do mandato. Conciliação e especialmente a forne- tiça,- à. qual qualquel' das I Partes po~ . ternaclOnal de ·cartel' l1Umanital"io li
Eriquanto o processo não tiver iní- cer-lhe, na mais lnrga medida pos- d.erã recQJ'!'er para tal fim, l11edian- lllz da~ .experiências 'do conflit0, Êl'a,
cio, qualquer. das ,AI,tas PaItes C~n~ sivel, todos oS documentos e informanecessar:.o prep!l-rar a revisão de tré::
simples !·equeril};ento.
tratantes tera o dll'elto de revogar a ções úteis.. Compl·ometeü"l-se. alêm
C~nvençoes vigentes (Convenção óé
nomeação· do próprio ·Comissário, oU disto,· a permitir-lhe, por todos os
Genebra de 1,929 para melhoria .-da
XX
Artigo
substitui-lo, bem como retirar seU meios a seu dispor e de acôrdo ..com a
5út.te ,dos feridos· e dos, enIérmos d()~
I,
.
prõprl0 consenso à nomeação do Pre- própria legislaçãq, que proceda. à ciNo curso do processo de conciliação ~xer~lt05 em campanl1a; lO.n Con,
sidente.
tação e à inquirição de testeJ11unh~s ou tio Pl'OCÇSSO judiciário. as Altas ~ e~ç~o ,de Ha~a.' 190"7, para, :J.dr,ptação
As Altas Partes contmtantes pro- ou, de peritos.
Partes Contl'ata..'I1tes se absteráo .de .a gilrerra manhma dQs principios da.!:
videnciarão, no menor prazo. possível,
tomar q1.l:l.lquer inedidll que possa tlL.gas ConvepçÕ€,s de Genebra de
sâbre as substituições que se tornem
prejlidicar rI. aceitação das propostas .11::54 e 19:06, Convenção de 1920 sôbn
Artigo xm
necesSál'ias, para. preenchimento de
dtO
dn. Comissão de Conciliação ou a· ú tI atamento dos, p'isioneiros
vagas ocasionadas por cessação do
A Comissão de Conciliação apre- execução dH.. decisão da CÔl"te Inter- guerra) _c ~obretúdo elaüorar uma
mandato, reyogaç{í,o, morte, demissão sentará seu relatório dentro em qua~ nacional de Ju.stiça:·
C:onve,nçao destinada a pl'oteger os ti:
ou qualquer outro i~pedime!lto! se- tro mes~s ::t. contar do dia em que to.VIS, dIploma cuja falta . foi muito df.
Artigo XXI
guindO então () proceduhento lndict\do mar. conhecimento da controvérsia, fi.
l:Jmel}tar-:se na última .. guerra,
.
para as nomeações.
menos que as Partes convenham em
se, p'or ocasião" do térmülo de \'0.- • Apo-s dlVel'S~ reuniões, de técnicos
prol'rogar êsse prazo.
!idade desta COln·'enção, estiver pcn- g:Jver~amentals ~ dns Sociedades ~,ra
Artigo V
Um' exemp_lar do relatório será en- dente algum pl'o~~~ de. cQnci1ia~ão ClOnms da Cruz Vel'n"l<:lha, l'ealizou-'S€
A comissão de conciliação será con- caminhado fi. cada uma- das' Partes .. ou processo, judlCiárlO, tal processo d';} 21 de al?ril a' 12 t'e a,:;-ôsio de 1949
vocada media.nte requerimento dirigi .. O l'elatório, seja. no tocante à exposi- segUirá seu curso nOl'lllal, de o.côl'do í1 "Con!erencia diplomática para fi
do ao Presidente pelãs dUM Pru.'tes~ ção dos fatos, seja com relEição às con- 00l.11 ·~s 11orm3S da presente Conv(m- elaJ)oraça.~ de CC';.1V~nções intel'nacioem, comum acõrdo ' ou, na faUa de siderações jurídicas. não terá caráter ção ou de qua1quer Con'venção Que nam ,destmadas a proteger as viii.
a tenha substituído, por decisão das mas de guerra I'. da -qual l'~ultaJ.·á!l'
ftcÔrdo. por qualquer das Partes. . de sentença arbitral.
as quatro C0l1venç6:=s cUjos textos or~
PJ.rtes.
., requerimento, depois de expor o
~tigo XI'[
.'
...
.apresento a Vossa Excelêncln.
'
,
objetivo da conu'ovérsla. convidará· a
Artigo X X I I . .
Convençcio para a melhoria da SOrA Comissão de Conciliação fisará
CCmissB.G a tomar tõdas as medidas
A.'s contl'ovérsins que fossam SUl'gii'j f~ dos' feridos e enfermos dos e:c:é1'2
necessárias para chegar.. se a uma con- o prazo' dentro do qual ás Partes deverão pronunciar-se s6bre nS propostas ci:t interpretação ou da execuçáo da. CltO,S C"In çaJnpanha.
A tmdicion::!l
eiliação.
'
de
resolução
constantes
do
relatório,
presente Convenção serão submeti- I'Coav€l1ção de·~Genebl'a'J .. 01üborac:.il.
.Se o requerimento tôr apenas de
tese
prazo
nã·o
ultrapassarão
três
diiS.
·meliante
slmSJ-les
l·"CIU€l'il11ento,
el:l
1864
por
iniciativa
do
Comité Inuma. das Partes, a m-esma. deVerá imel
à 'cô~'t.2' Internacional do(! JWitiça. \ ,ternacion::ll da Cruz, Vem~elha-, ~ Q
diatamente notifical' a outra. hrtc. meses.
,

Em
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fundamento das cl1ãmada.s Conv'en.'Ções deJ Geuebra, hoje universais. Foi
ela que deu impulso à obra da Cruz
Vermelha. no mundo inteiro e ao vas.
to movimento do Direito internacio_

arbHràriamente· 'pl'h'ados de tal' QU;l- realizada, sem que as alt!:,ações h~f- seja enfim, para introduzir na refelida de. estabelecel' com mais preci- jam sido precedidas dos necessários :;-ida lei altel'ação de seus têl'mos prisão o regime do cativeiro, levando·se estudes técnicos,
mitivos" quebra· a· sua unídnde e é.
em conta a importância adquirida
3, Embora elaborado CO-m o obje- portanto, inconstitucional.
pelo trabaiho dos 'prisioneiros, pe!os hvo Hl)€naS de l'ealizar ]'etificações de
a, Mais ainda, se o orçamento da.
11al tendente a l'egulamentar as J1Df;w 'sacol'rOs que recebem ou pelos p:;.'o· ('!TOS resultantes 'de defeituosa publi- receita pel'manes.se imutável, por ser
iilidade.s. Embora" os :seus pl'incipi6s cessas que lhes são' movidos,: LR.Sés cnção ou mesmo de eqllíyocos em qu~, vedado ao Estado receber tríbutos que
funé;'3.ll1entais coutinuem atuais,.. essl;! são -apenas alguns -dos Pl'obleroas que pela llatmeza do a~untOr o própn'l não tenham sido exigidos por lei auato 'intelllRcional teve de sofrer a1- aconselhavam a revisão em,preendi- lc:;,islador poderia ter inc:)l'1'ido 1\0 vo- tfl'iol' à de meios e que. desta contém
,tel'::!ções e acréscimos qUe o ajus- da em 1949.
tal' o orcamento, contém,'na l'caiida· l!ll't. 141, § 34), jamais estaria assetassem àS novas circunstâncias, o que
10.' Convenção ·relativa à proteção ete, o prôjeto, mOdificações da lei ar·· guradO o equilíbriO untre recei.ta ~
OCOrreu nas Conferéncias diplomáticas dos civis em tempo de guerra, E..'lta ç;amentária.
.
cespesa, indispensável ao bem do poVÇtl
de Hl06 e de 1929.
'
Convenção c-onstitui progresso llr..4, Face aos têrmos do art, 74. d::t :: ao progresso d Nação, pudessem us
5 A 'Convenção revista, tal c:inã pOl'tante no Direito Internacional 0-S. Constituicão Federal, o orçamento da \'cl'bas' e dotaçÕES nesta última con~
Slfl'giu daS" d~liberações da Confel'ên':-' crilo, de inf.e.rêsse humanitário. . A República deverá ser enviado à sanção signadas, sofrei: alterações, com ma ....
C1<1 de 1949, permanece inteiramente omi.s.são qos civis nas· dlSp0.'5içóes ~'e e estar, portanto, definitivamente, jm'ação de encal'gQ.'l para o Tesouro~
Cltt linha tradicional. Procede
dos lativas às .leis e costumes de gu<?n-a votado pelo Congresso, até 30 de na~ ÇOt' simples 'leis cle retificação, Para.
principias !undUI11'êntais que já lla- cada vez menos se justificava, par- y,embro do ano anterior ao .... do exer, suprir eventuais deficiências da des ...
iriam inspirado as versões anteriores: que o deserivolvimento dos' al'ma!Uell- cício a que se destina. E, tâo rigo- pesa c-rçamentária fixada e permitir
!)S militares feridOS: ou enfêl'mos iil- tos e a extensão COnsiderável do raio 10sa é a existência constítucional que \."I atendimento a necessidaades urgen~efesós deveUl.sel' respeitados e tnt- de ação dos exércitos mostraram que, fi. falta de sanção à lei de meios ul- teso e imprevistas,· institui a Lei Sutado~ sem distinção de nacionalidade; efet-ivmnentl', os c1vis prutjcipam da' t1'8.passada' aquela data. jmporta em prema fi. autorização legislativa para
o pessoal que·os assiste,.os edifícios guerra, sujeitos aos, mesmoS perigos lJrorrogação do olrçamento vigente ao " abertura de créditos suplementares
9 uc. os abrigam, o material que lhes. - às vêzes a pengús mais graves - exercício seguinte,
ou extraordinários (art. 73. § 1.°. nlÍ ...
lê consagrado, devem ser igualmente que Os militares,
5, Não obstante do. texto .invocado mero I e art, 75, parágrafo único).
11.· Fui somente na Conferê!1ti:l resulte; indiretamente a fixaçã-o de fm'ma pela qual l'emove, sem quebra
!protegidos., Quase todos os artigos ficaram maIS explícitos, e houve certa diplomática. de 1949 que, retomados prazo ao Congresso para ultimar a da unidade orçamentária, os óbices
1'estrição nos privilégios concedidos ao os estudos do "projeto de TóquiO" elaboração do orçamento, na. realida- que desta poderi;:tru advir Pql' fôrça
3) es soal e ao material sanitários em de 1934, intenompidos pela guerra, de, é ali fixado no Pl'esidente da R~· de circunstâncias especiais ou extra ...
!poder da parte ac.'versáJ.'ia em face se chegou a elaborar o texto ("'Jm- pública um têrmo fatal além do qual cl'<finárias.
das condições da guerra mÓdenna.
pleto de uma nova convenção d('~,:l- lhe é defeso dar sançãO a disposiçõ,~
9, Além de centar o projeto con..
6, Convenção para (t melhoria da nada à proteção dos civis, a qual orçamentárjas.
vergirem as razões de ordem const! ..
"$Orte das feridos, enfermos e náu:- pl'oibe, principalmente:
6, Não podei'á, portanto, esta Pre- tucfonal acima Jnvocadas, é inda êIe
'(ragos das jàrças armadas no 'mar.
a) os atentados à vida e à mt-eante os têrmos peremptórios inconveniente, dado que, tendo sidO;
!Já em 1868 cogitou-se de adaptar. à gridade corporal dos sêres humanos sldência,
do
artigo invocado, sancionar projeto ;(provado ao término do exercício fi ...
guer~a mal'~tim~, os princípios .da Con- e, notadamente, as torturas, os !inde
lei
que
inclui normas orçamentárias nanceiro, pode ocorrer Que as subven'Vençao de Genebra, mas os Al'tioos plicios,' ás tratamentos' cruéis;
modificadoras da lei espeCificamente çóes e auxílios 'cujos titulares sáQ
iAdkionals então elaool'3dos não tob) a prjsão de reféns;
destinada à previsão da receita e fixa~ substituidos já tenham sido recebidas
rum ratificad08, e a matéria. só foi ,c) as deportações.:
:
,diSCiplinada por· uma das Conv~nd) os atentados à dignidade das cão da despesa pÚblica após ,o têrmo c que as obras públicas previstas nQl
orçamento e cuja emenda o projeto
,Ções 'da Hain de- 1899, que revista, pessoas, notadamente os ,tratamcnt()s âli estabelecido,'
7, Não apenas por fôrç"á dessa dis-. altera substancialmente, tenham sido
PaS:SOll a' ser a 10. n Convenção da humllhantes e degradantes e os traHala; 1907,
~ tamentos discliminatórios, fundadQs r;\)sição constitucional impõe-se a esta executadas.
_ '7, O projeto de- revi.são €lab'J!"adQ em diferenças de raça, cõr, naciona- Presidência o dever de negar sanção
São estas as razões que me levam
pelo Comitê Internacional da Cruz lidad€, i,'eligião oU crença, sexo, nas- ao pl'Ojeto de lei em exame.' Assim é a negar 'sanção ao projeto em causa"
que, nos têrmos do art. 73, da Lei razões que submete à elevada com..
Vermelha em 1937 serviu de base cim~nto ou fortuna; .
)lo· no\ro text-o' que resultou da Cone) as condenações pronunciadas e Básica o orçamento deve seI' uno; preensão e douta apreciação dos se.l-crência diplomática de 1949 e que as execucões efetuadas sem jUlga- tôda e qualquer proposição que a tí- nhores Membros do Congresso Nappl'oxima as matérias da Convencã-o mento préviO, proferidQ por tribunal tulo de retificar el'l'OS ou equivocos cional,
.
fnuritima das da Convenção "tenes- regularmente constituído e proviqo nele verificados, na realidade o modi·
Rio de Janeiro, 30 de dezembro da
tre", com um acentuado paralelislUo, das garantias' judiciárias reconheCI .. fique. seja pam alterar o montante H)54.
- João Café Filho.
~o contr.ário dn. de 1907. que oonti- das como indispensáveis pelos. povoa de dotações, seja para substituir por
nha sobl'etudo disp-ooições humani- civilizados,
outras, entidades a que tenham sido
A Comissão Mista, incumbió.
~ál'las' própl'ias à técnica da guerra
12, Tratando...se. pois, de atoSl Que consignados- alDrilios oU SU'bVeJl\Ões,
de emitir parecer ~
:naval.
visam a lIassegurar o respeito à dig8 .• Cõnvenção relativa ao trata- nidade e ao valor da. pesSOa humana,
PROn:TO A QUE SE REFERE O VETO:
~nento dos prisioneiros de guerra. afastando qualquer atentado ao.s di~
iTem cento e quarenta e três al'ti.. reitas que lhe são essencialmente in~
PROJETO DE LEI DA cAMARA
Ir0s, além dos aneXQs..; a de 1929 rentes e às liberdades sem as quaIS
~ntant noventa e sete, e o capiLulo ela :perde sua razão d eser", penso,.
N.o 124) DE 1954
~..elativo aos prisíoneiros de guena Senhor Presidente, que as· presentes
tio Regulamento da Hata. dezessete. Convenções mel'ecem a ~provaç~.o do
(4.044-D/54)
. Tal' aumento traduz, sem dÚvidd., a Congl"esso Nacional, pelo Que .as passo
~ll1.plitude adquirida pelo "cativeiro" às mãos de VQssa ExcelênCla, P'lra.
Retifica a Lei n: 2,135, de 14 de dezembro de 1953, que estima
:na guen-a moderna, bem como o o devido encarhính'amento, nos têra Receita e fixa a Despesa da União. para o exercício financeiro
!mPUlEO que recebeu a preocupação mos do artigo 66, alínea 1, da COnsdé .1954.
tem a. sorte dos lJrisioneiros, a qual tituicão Federal, se com isso 0011~ desenvolvera a partir do ronas- cordar Vossa Excelência,
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
~1mento do direito na.tural e s0lJreAproveito a oportunidade para 1'~
JUdo graças aos movimentos htm13,.. novar a Vossa Excelênda. senhor
Art. 1.0 São feitas ~s seguintes retificações na Lei n,!) 2.13~. de !( ~
nUários do século XIX, Impô.s...se, Presidente, os p{'Otestos dQ meu mais
dezembro de 1953:
finalmente, à consciência do mundo profundo respeito, ~ Rane JamanTc.
çivilizado a concepção de que o pri-- •
.
ANEXO N,o 11
I;loneiro
de
guerra'
não
é
um
<,imiMensagem
11.' 6, de 1955
lhoso, mas a]}Cnas um inimigo jmMINI"'rÉRTO DA ,~GRICULTUU
(pedido de retomar ps'rte na lut3., e
E..",cclentissimo Senhor Presidente
i;lue se deve, poís, libertar aQ tim
TerbQ. 3 - Sei viço!' t Encargot:
das hostilidades devendo ser l'ê::.pelR
do Senado Federal:
Consignação 1 - Serviço3 de Terceiros
ado e tratado com humanidade. en..
Tenho a honra de comunicar a Vos~
uauto fQl' prisioneIro. Desde en- i:.a, Excelência que. no uso dR atribui" 10 - SerViçal ClInicoi e de hospital1zaço...
~. juristas e diplomatas esforça- ção que me conferem os artigos 70,
11 - Departamento Nacional da Pl'od"t40 Amma:
lõam_se, com sucesso, p<>r tl'anspô ..la ~ 1,", e 97, II, da ConstituiÇão Federal,
se lê: .
~ra o plano prático. tendo surgido, resolvi negar sanção ao projeto de ti. - Onde
DIvisão de Fç.:nento da Produção Anime.l , .•.••••••••••,
üe ncôl'do COl11 a evolução e a ex.. Lei da Câmara n.O 4,044 de 1954 (no
Lela..se: !í')eriência, o Pl'ojeto de Bruxelas de Senado, n,O 124 .. 1954), que retifica a M - DivisA0 de Fomento d.t Pl'cduÇ§.o Animal ............ .
Ú.,oot
11874, as Conrençôes da Haia 189rJ Lei n,O_ 2.135, ,de 14 de dezembro de
Verba 3 _ ServIços e Encargos
1907. os acordos particulares entre 1953, que estima a receita e fix~ ,a
1
serviços
de
'rerceirol
ConSignação
lbe1igel"alltes, assinados em Berna em Despesa da União para O exerCICIO
Onde se 10:
11917 e 1918, e. ,enfim. a Conv€l1~ão financeiro de 1954 pel<'ls razões que
1,080,000 ttcltal da subcowügnaç!io 10 - Seryl~OI oUnloos
de Genebrl~ de 1929,
V'
passo a expor:
~,
e de hospitalizaçâo). . 19. A ConvençãQ de "í929 contrlbulll
2, O projetQ em apreço nao se 11Leía ..se:
tle ll1811eÍm efícaz para a proteção mito. a corrigir enganos com que tenha
1.130.000
Verba.
3 _ Serviços e Encaro!'- _
:tle tnilhães de' prisioneiros de guerra Eklo pUblicada a lei de meios para (l
que ti, ela pUderam recorrer no úl- corrente exercício, nele se deparando,
Consignaçãc 2 - Aux1110B e Subvenções
tin1Q c·onflito·, Todavia, pareceu, a ao oontrário, ora a majoração pura
03 - SUbvenções extn:.ordínãrlas
todos que dela se f>eneficiaram ou e simples de dotação constante.s da
05 - B.hJ.
{lue precisaram a,plicá-Ia, que ct~via referida lei, ora a mojoração com O
Onde se lê:
Frer revista em muitos pontos. Curo- saldo proveniente da redução de ou .. Associação Rura~ de ltunçu .....• '.' .•••..•••.•••••.••.••••••••
!pri-a-, em particular. am.pUar o' cir- h'as ora a substituição de beneficiá ..
Leia-se:
çitlo de pessoas em condiçóe:; de l'jOS' ele auxílios e sUbveuções, ora, fi .. Associação Rural de ltaberé. •...••.••.•.••. ; ••••••••••••••• ,
.~,a1e,l'-se da qualidade de pri.sionelm nalmellte, a alteração das emendas de
13 - Mato Grosso
~e guel'ra em caso de captura, aSiie:- dotações destinadas à execução de
Onde se !ê:
Centro Cperâna Rural <te Várzea Grande e Centro Rtuo}
·.g'Urá-la aos membros dos exércitos, obras públicas, com modif1cação da
i!Y1tar- que os prisioneil'QS se vissem natureza ou da local da obra a ser Nossa Senhora da aUla

1
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DIARIO DO CONCRESSO NAC!ONA.l· (Segioll)

40 Quinta-feira o

ColorH~it

e C.:i~ônias A~Tieol~s:
Nucleos Coloni=:.iS:
:1, _ COlõnias Agrlcola&: \
I

Leia-se:
CtrClll,1

Ure1'31'io

B:üral

àc

VÚl':t.ta

G'ranJ.e

e .cil'cuh>

Opel"árw lZurrlJ lie uuix.

z>1iJ)[tS Del'Ris

J'I

VerUSl.

Qnúe -se te.'
AI'f"'CI:'!ção Rural dI" UtC'J'aba

,

:.ao

Oud.e se

-

S-r,lesianas :..1.0 Estada- .' .. " ....
~

3{!Uisiçúo

(1~

300 .1JiJO

;móveis

Ot,ras
~

'.::o;~ch:,I,ão

e"SU:1. 1isc::l.lização.

Regüne

Especial

(total:,!, l.'êe.tJecti\'amcntt!, da Ui , DtjP.u'tamento de Aélminjst\'~(:r.o e da mesma SUbConsig ...
naçau o:! _ Pl'osseg'!:mentr) € c,)nclusâ~l' e sua fl~calizaQãQ}

de

Leia-se:
<

1

118.~oü.ooo e lb6.071.55~

1.

1{::

uespf.~a.s de. qUtllJ'.H'l'

narurcz.\ etc. • •....•..••..••.•.••

1
ar~' qualnucl

Despesas

natl;' ('z:".

~~c

< <. ,

< •••• '

.s:el'v;,t'c~

em

Regime

Éspecial

ANE..."{O

,Vtro.á ~

Seniços e Encarg'ls

çonsl};na;;tW J -

{l2 ,

,

LOIIC.C-OO

da

N',\J

C61~4ig-

19

','

AuxUioS

Sub'VençÔl'5
(lij _

f'

sub'rencões

ordinál'i~s

Cear~
/

se lc;
Cofre d..1 Santa Luzia On~ie

Fortaleza ... '.................... ...
SOda.l1C\o Coi:l'P' Santa Lücia - ' l"ortaleza .• , .'0 . . . . . . . . . . . . . . .

SOdaildJ C?~re Santa Luzja -- Fortaleza ....•. : '..• ;.; .••.•...
Leia-se:
~Soctfllh::jo catre Sn11tn Luzia fo~ol'tale2a

de

F:.nanclumbnto
o

Onde se lê ~

,l'c.s))~div8111ente,

MlNISTÉJU'l D.~ EDUC.'.ÇÃO I: CUl'...Vf.A

•

Leia-se:
'
1 - :'1€5envolv:msntLl da cuu:Ul'<'l do chá em çaet~, MlmUi
.
Gentis_ em COlabol'a~ão C;':ll' !J Municipio de caeté
Verba 3 .... Sel'l"1!.:us ~ c.:ncargos
~

{tota,"i,

imôve1~

llaÇão ~ - Obr;w e da Ve~'b,-l)
Leia-se:
H~.tl6~.OOú e lJ6.v3ii 55!', resp:!ct:\jamente,

....•.•. '" .........•

Onde se J5:
'I _. lJesenVOll!1H:'Cllto:' da cUHuJa cIo chá em Caeté, Minas
Gerais, Clt) COlb',::'vr"ção (:"~!' "o Estfldo
.. ' .

confilgna'Ç~,~

'-,.

~ 265.0OQ e·9fi,76b.OOO, ,respec!,:;;.nmentc~
"el't.a ~ - Obrfls,-equit.'aI:'llent".'s c nquisição de

onti" ,Ee lê:

! I

Lciá'~se:

10.000,
5.000

10.000
25 000

dE' oa, _ Divlsao QO Fomcntu da Produção Vegetal; 13 Der.-drtamentCl NacíOnal d~ ?rodu.;ào Vegetal 'e da sub·
consIgnação 1,4 _ Dr-senvClvimcnto da Produçáo) ,

. Onde se lô:
Conferencias Vlccntinnt de 'Jari.1·Jara .. " ...........••..••.
SOCjeà::~de de São V"ICN.ftõ de Paulo .- .Iara, ...........•...••
LeH\-lie: .

10.00(
5.VO<J

Leia-se:

SOciedsde de São V!CCllte de Paulo _ Jr..ra ...... ;.: .•••..•

15 COO.

U',48tl.()OO, l:dli. 9ai .OCt ~ 3aO 907,QO-o (respectivamente,. totais

123.170'.000, 121',670, OOC e 381.592,COO, Hspectivamente;
Verba 3 - Sel"VlçOS e Encargc.s
'
Sen'~-;:c~
ffil
Regime Especia.l
conslg'nação 3
FinanC13meni,·
15 - I1Tizaçii.~e·enerí-:h. lJfdl'áulica J

Ou.de se lê;

Con!crenCl.:l. .-Sáo Vicente .de' Paulo - Lavl'as dl'! Mangabein,
'SOciedade de São Vicente de Paulo de Lat'ras - Lavras de

de,

A-iangaoejra

Leia-se:
Soc1edadc,_'de São Vicente de PtlU!O -

e '12.?[·t..tflfl, respMT,jvaUlCL!te.
'ferOR 3 - Servl('m, (' "EncarguoS
Onde se lê:
1'1.508,806. 890,799,507 e 1. 523, 9CC, 713 -( tot~i.s. respectiva-~·
mente, ja COllSlgDflÇão 1 _ serviços de ·rerceiros. da
• 1:>.65U.OOO

6'1. 5:>11. aoo, 8110.284-.507

Verb'1 ~ - t)ervtços e
Cons1gnação 3 _

J!'lnancmmento '
01 -

Escola Rural !\orn181 Santana - rtnlfl,tu ., .••.... , .......• 012 - Maranhão
OndE' se lê:
Colégio' Coelho Neto de Balsns, Balsas .•...•.•...•..• ' •.. ,.
Leill ..se:
!:ducandf.,l'io DJelhõ..... Neto- - Balsas
13 :.... M~to Gl'015S0
OnetE: se lê:
Sociedade BenefIce-nte São Franciscc de Paulll _ Alta 'Paragu~l

Serviços em. Reglme Especial de Finan-

ciamento C,Da verbn 3 Leia-se:

Sel'vIçOs e Encargos), _

e 1:525

~25.713,
Encargo.~

Se! viçcs

respectiVRmente.

................... ..... .

-'

'

em

ACÔl'dos

Superintendência do Enslno Ai'l'lcola e
Vt'terináI'io
3 ~ E3coJas Ag~fcolu
Onde ie le:
iIaCola D. El1seu Mel1des, no MuniCípio de PacotJ, ceará

Lei~·se:

11) -

LeIa-a.:

.

1> ~o.1.a D. Elisep Mende~, C~8ri ... , ..•.•...••.•••••••.•..•
. Onde le lê:
I 'yerba 3 - servIços e li!Ilcargoa
ConSignaçâu 11 - D1verSOJ
94 -- D1VlSão de Tena., é Colol:úzaçá,o

1 -

Despesas de q11alquer natureza com a insta.lação e manutenção dos 8egUlntes Nflcleoa
CoJonlru.s e ColOnias AgrtcolM~
!J - NUc!eos Coloniais:
2) - Colônias Ajp.·leoJas:
9,i , •• Sangradouro. Mato GrllaSo

Leia--!e:
:3 - SeI'VIÇOS e Encargo,
ConBignaçào 11 - Dlversoa
04. - OlVido de Terras e ColOnlzaçAo.
1 - Despesas de qualquer natureza com. a. insta...
.lR9âo e manutenção dos seguIntes, Núcleow

lyer-ba

Lavras de MUllgabcil'a.

Oníle ~e. 16:
E6cola Norma~ RUl'~l Sallt.ll1a - tguatu •. , ..... , ... 7.: .. , ..
,Escola Rural Normal Santana ~ Iguat,u .' ..............••.. ' ..
Leillase:

Leia-se:

Conslgnaç{\<J :) _

., .••••..•••.• , •• ' •••• ' ••••.•.••.••..••. : ••••.

Socleàade de São Vlcer..te de L~aulo d~ Muogaoeira _ Soare~
de Mangabeü-!' ... . .•. , ... ~ ' ..... , ............. , ... , ... .

Or~tlr:. se !ô:
j7.0éO.OOO (' 74:45t.:QOO u'espe'Jtjvamellte, totais de 12 :..- Depa.rtamento ..NRmona1, da I:-'l'oóução M1nera~ e da referida
sulJcousIgnação 15 lnigaçúo e ener~ia hidráulica)

~

~

~ l' S!.8{lf),OOn c ali.SOO,O:\()

H _. IJeSeut'cH'i:ucllto ria Produção
l:i _' Departl.lment.o Nacional da Pl'OàuçàO Vegetal
D:J - Ol\'isão de Fomento da Produção Vegetal

I

- ' Sanp;radouro Zl'lato GI'OSSO, em convênio com

Onde ~~ li'::

1"lUnncl;u'!llJllto

i 1)

~,

_ Obms. eqnitlmnento;s

i.\:. .- Prosr,egum'wllto

,

Leia~se;

1 -

--

as r..flsSQ("",<;

~

•

1)

l\,Il!;ignaçâ:l

., ........ ........ ........... .

S',clC;tade RUI'<ti do 1 f!,'.ngu!o Mh1eirç
VerM :~ _ Sel'VlçG!' '! ltnc:ugt:~
SCl'H]lIF., em
(JOllslgn:1::àr. 3

1 -

.Janeiro· de .1-955

SOCiedade ..eene,ticent,e de São Vlcr;ntc de Paula _
~

Paraguai

1100. eoo

100.000

de Alto

• .14 _ Minas Gerai.
Onde 6~ lê:
SOcieda(le de SâL> Vicente de Panl(' .- Dlonisio ...••.••.... , ••
Leis,-se:
Oonferência de Se.c Vicente de Paulo - ,Dion1sio , ..•..••••••
18 - PerllRmbuco
Onde lIe 10:, '
IJocier:!ade Benefic'ente São Joaquim
São Joaquim do Monte

'11000

LClz,,·SC:"/

8ocieaad.c .l:;Sene:ficente Mixta São Joaqulm

São Joaquim do

Monte ......•..•.....•... , .. ' ........•.....•..••....
.23 -

Rl0 Grande do SUl,"

Onde se iê:

ColégiO Santo Inácio - São Salvador ...:. Montenegl'o ....•• \ .•
OJná.&oJ Anehietr _ P"lto Ale-~,e ."., ......... .-.,., ...... : ••

Leia ..~e:
SOCIedade Litcl'ària Padre Antollio v!etra, sendo 100 000 parA
o Colégio Santo lná.ciO, São 8nlvj'ldor. mUDJC'pIO de Mont'-Ol'I.:oqrn p. lO,{'(}fJ Pr-n'a o lJo1tglO- t\nchieta. Põrto Alegre

,110.000

,

, Quinta·feira 6.
DIARIO. DOCON6RESSO NAGIONAL (5<lçáo 11)
Janeiro de 1955
=e~~~======~"~~,~~~~==~~~~~==~==~
"fer1M 3

Serviços e rl:ncargoG
C9nsignllçâo :J - Aux1Uos. c Subt"ençõcs
03 -- eubvençõ~ extra\.t!:dínáriA~ .
Oó

~

Qodl'! fie lê:

AtI.roOtaçao Pro·MtlllOramento Hural de Bano-Barro •......
:3oQlcdade Prá-MeibQramento R'_~raj - Ban'o .. ," ....

Leia-se:
fioci.edade Pl'ó·MeUl0rmnento !{llral de Barro ..............•
12 - M::t.ranhão

...:... f'j"

I

\I '

] 2)

~"'ntôn1o

I'.

•.......•.•" ••.......•... , .......... .

Leia-se:

COI~gio

P1.') 01113.0 do Pãc d.f"

Sant~

Antônio -

Crt: :!Q OUO,OO p~J:2.. obras ~O ..~iii.lS)

São Lub.

11n1.1o Upc!'l'ária B~ba!en5~
14 - Mlnas Gentis

(}2 - Autarcmlae educa~1ollais

00.000
{I). GlJO

11JO, <J<)O.IJO

D~oni!5io

DíOlllSio .,.: ....... .

Conferência de Sân V:t'emc: dl~ P::-ul0, de São Pedro dos Ferros
C~ntel'~ncia de São Vicontc ele Pn\.ilü - São Pedl':) dos .Ferros
Leia-se:

Vel'~a 3 _. Ee! vtço~ e Encargo'!!
COl1s!g:naçã.· ·2 - A:u."'{ilios 'I" SUbvulções
1}2 - Sub\'enç:ll.'s ordinárias
05 - Departamento dE; Administração
C4 -- Divisão no Orçamento
. 23 - aio Grande CC Sul

JO .000
. 10.000

Onde .se Il!:

Onde 'se k!:
Pcnt~

Vila \'l('.el1tina -

Or(l\nato Santa Tere5.i·nha do Menino Jesus -

GIOSS1.· ........................ , .. .

Mítlo São ,ilccllte rlf Paula para 0'011.. 5 da Vila \TicentíllEl,
Ponta cfl'06~a ••.. " _.. , ...• , •..•.••.••.•..••..•..•.••• , ••.•
"18 - Pel'lJamb~jco
Onde lie 1(.: '
Instituto Padrc FauUJnô'':'': 'I'l':'\jiÜí

CaruarU

Ortanato Santa TCl'€sinha do Menino Jesus
25 - São .Paulo
Ond~ .se lê:
V"Cra Cruz Arare - b':;titulç~VJ de Asslstência SO~laJ c Educação

70.~

.100.000

Vel":l. CrI;:;>, Avaré -

Jnst.>tutc São FauMine _ Xrapla _ Caruaru

................

Rural -

Ond( se lê:
i)ocledade Beneflcfllte São Joaquim -

São Joaquim do M0nte

LeJa ~se:·
~ciedade "Benef!cente ·MortllárJ~ }.l1~ta São Joaljuim _ São
Jo~quim. do Monte
, . . . . . . . . . ............ .
2:3 - RiC' G1'21,de do Sul

s.e

10 OOJl

10

I

úO() .

lê:

Oinasio

CODCÓl'c!in

-

Porte ...l:.legre

Sal) .,Ierúrurno ... ...••...

. ..•...•. ; •••. : •..••.••...••

iliiomeaade uUltui"a! .Jerol1lmens~' _ P1'O-1!!nsino Secundário _
timasio São Jel'ónimo ................ ,., .. ,., .........••
~medaal'! fie .bnucaçao e OnteUl a
tioJ:to Alegre .........• ,_
iklCleOaUt~ de I'~allc4~ac e CultUi fi portoau>grense. mantenedol'K.

Institu:.ção de Assistência social c Educação

Avaré

<"

., ••••••.. , ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~o.ooo

Leia~se:

tioclcdade BenelicCJ.1Le de Prot€çãê â InHlOci~ de 'ratuamUllha
r Porto d!" Pedras).

.0 VoO
1Q.(<uO

1,: -

8.0. ilOO

Mmas Gel'als

Ohdf'; se lé:'

3(1. ~!lO

patroll,nto...Ca.rlos Cp:'l.g>\!
Juiz d~ For" ., ....••..•.•• , ••. , ..
Leia-se:
.&rll;C::Inc.âl'io Carlos Chaga~ _ Juiz. de FOnl...... , ......... .

_w

do COlégj,) J;;l'~eJ;ta~BrRSikl"O _

10.000

VerlJa 3 - Scn·'iços e Encargos
ConSIgnação :.; __ Auxilios e SUbi·wt';.ôes
O:I - SUbvenç6€'s extl'a~ITdinár;ns
05 ~ Depm·tarnento de Administra<:ão
o·, _." Divisão d') or('am~nto
02 -- AI ago,h
Onde ~e le:
AssOClaçae.; Bcneli';l:ni.s Qe Prote{'ãc 2. Intância de Tatuamunha
iP'-'I"tç de PedraS);
.

30 000

CO!CglO Conc01'1ÜI -'- l'Orto A;,Ç';l f ..... ' . ' •.•....•.....••. ,.
Ua~a da Jm:emuaf do Ginásio Anchleta _ Portu ALegre , ... ,
ifficwoade Lnerana !?a,Vlf AntÔ(L1C Vieira. para obras du COlégio
AnchJftp _ POrtll AJegre ................•. : .... , ..... ,.
50C;U::áacte (JUit,und J';;~':nnllem:~ -- Pl'o-B:nsino ·::ecundal'IO _

lOO.OOO~

Leja~se;

2.-«JoO i

Leia-~e:

iO.oot

Pcirto Alegre ......... '.

ANE..'!{O N.' 2[

.Lcia-~e.

A&sociação Ginâaio Concórdia -- PÔl'to Atcgj>e

.

.tlocie<1aae Llterarla ~aare Allt/;nír, Vie:ra, sendo iU.OllO para

a vasa de JUV~!ltv'1l. do CoJcgio lI.r.chieta ~ 8~O.OOU para
o'Jras do CoJe~1U ~~lj."Cl:Jjeta .. , ....... , ... , ....... , .... ,:. ,
.t1ocleaal1..: ClUtuntl -,~'((;.mmenBe,· Pl'ó-Ensino SecUlloàrio ~
São J erOl1imo " ......•... , . , .•. , ....•... , ............. .
SOCIedade d Eaucaç:a .... :c' Cultura POl'toalegl'cnse manlenedora
do DQ!egk JH'seliU Bl'asileh·o - Pôrto Aleire
n

Onue se lê:

-. Utnã.Slc l)io .xil, de nês de Mnic, Santa ROEu., ...... .

cje ()UlLIna Mo,'al e FI~ica, 'mantf'.ncdma do
Glnàsi0 Pio XIl, I'res de J\~{l:o, ··~<lnta Rosa
Leia-se;
bOCIeOa:ae de {)u."Lur~ M:;\: I1l ~ F\~ka. m;\""I.)ienedora do
Ginásio Pio' XII, Trê!i (fe Maia, Santa Rcs3. , .....•.......
Verba 3 - Sen'iços e Enc:al'gos

-

CaxJas do Sul

Leia~se:

LeIa-si:!:

.

N. o 22

"M.INJ$rthlO D.\. ,1"l;'5T!ç,\ E NEGÓCIOS IN'l'§IOUS

Vicpntin:1 São Pedt'o da Sociedade de ~âo Vicente
de Paulo - São Pedro tlOS PC::l'l'OS .•••••••.••••.••••••••
17 _ Parann.

Onde

Bl'aül.

!~NEXO

lO.ôIJO

COn.!:Cl'enCla

As~OCH1,çào

I

Cr$ lOtI.ÍIfIO.CO ao Centro de PeSQuisas Elldl'ocrinológic3s da
da .f·acuIdade Nacional de

4,.11. Cadeira de ClIn1ca ·MédlC9
M-edlci~n da Oni . . . ~rs}dade d3

Leia~se:

Conferência ti::- São V",,~nte de Paulo pnàe sr. lê.:

<

'.

Leia-se:

Onue te lê:
Sociedade de Sã,}. Vicente de h'l.üU

. -:
)

u9 .- Deparl amenw de Administração
(!, Dlvisão do Orçamento
1) J.)()tação para a tçndel' às despesas com
rtlvcrsos encargos' da Universidade do
. l3rasil et:-:.
Ond\': se lê:
Ol'~ 101.' ,UQG,CI) 1\.0 Instituto <Ir;: Endoc-rinologia da~ Faculdad.
«e MedlCmrt;

•••• ,'. , .• , ••... ". , ••••.•

Bacabal"

,

órgãos Autâl'quicos ou sob ,l'cgiule·

rSD€Clal

__ •

Leia~se:

100 GC'O

Serv!'1os c Encargos

. Consi:;!nação 10 -

~sendo

Onde .:;e lê:' .
•
Unfào Arbstica de Bacabal _ BaCi4bal ..-..• , .•....•...• , .
Uniá,I) Operária Sacat,alense _ Bacaoa} •....•.. , .•• _•....

I·

de Cru'ual'u

eT!Ja '3 -

j

. L-eia-se:

(

Onue se té:
Colelio de l~Umtl.l~U ...•.....• , ...... , ..... , ............ .

1 2)

7&. tOO

ln:clO ou Pl'oss{'gunnento de obras ~m
eSCOH).f, do ensjno médio. mcdlantc acõrdo
com lI!. segui'ltcs eslaoelecilllent·)S de cnsino:
Pernambuco

18 -

I

_ São Luiz ........ ~ ... , ..... .
Uniüo (lo Pão de Santo ~I·tõnio- -'São Luiz (para obl'fts

.!OciaiS)

~,

,

48.000
3O.C!l\l

Onde se Ir:'
-- Pia. UnIão de Santo

2'1 -- hUititutc Nacional d~ Esiudos Peda.gÓgicos

!1

Ceará'

41'

~OCleqad{·

•

Conslgnn.çiio

~i

Financmment,)
1)1 - ...Acól'dos

em

Especial

de

IKJ.OOO
.

I

'1

>9() .00(;

MIrilSTÉRIO D.~ s.o\úDa

\/ero. S - Sel'v{',;')~' t I'.!ncargos
conslgU;l.·;a0 :l - Amillios e: Sub,'ew;.ôea

{!2 - SUbvençêêf. ordinál'iu

100.000
130.000

<o

00f

IlO.tY'.)(l
1W.OOO •

íJ6 '- Ceará
UriW. li.'

le: •

SRllta Calõ,:::l de Cnlto

IfU9f

Leia-sI':<:

Cas;t de Uaridade do Cl'ato ..•..••••••••.•••••...••..••••• ,
18 - Pe.m:-mbuoo.
Onde se lê:
LI~a

de Combate â
Leia-se:

C>i.p.

{'ontra a Turel'culose
Sergipe

Pernan:,i;)U'~aDtl

2b -

Tl!t'el'culos~

,

pnde se lê:
·j.AE.;St1CwçaG dr Pl'oteç:'w l\ Materhiàade é à Infância - Estância
l ASSl..e:IaÇ::lO de Pl'Ote~ào e Assist>.:Jllc:ia ti. Mnternidaae e à Infân:
Cla IMatcmidade L.l:opoldo AraU;oJ - Estância ,......... .

18~L

000

160.000

+eia-se:
'1Asso~iaça~'

.'

.

~

de Profecth.·... e Af;Sif,lt-Dcia à Ivlaternldade e à
(h Ciclnde de Estância CMaterniclaãe LeopoldQ
ArauJo) - .E5tf\l~Cia ..
'
..... , ...•.• , ...... o • • • o • •
lnnh~('ja

;Vero~ 3 -

ScrV1Çú5

e Rr..cargo:.

Auxilios

Cpnsignaçâc 2 _
,I.

•

G2 -

j,

Subren-:;-6f'f.
llG-_· Ceara

14) E:>r.jr:: d~ !\1ata de Deus ... , .' .•...•.••...••..••••• ,.
,'~\J. 000
Lei~-se;'
. "
. ,.
.1'.
14) Brejo df-t Manre ele Deus .. , ..•...••• ~.

SUbYeI1ç'ões

<i

cxtr~H'Gtir.ál"laS

JhSSOCiluçâo _lgmltuellse ele Ass!stcncia ,Social e de Proteção à'
A%teJ'olüaOt;: e H

l!l!ancia, malJtenedora da Casa de Saúde

eJiN~at('rllldndc Santa TEreSinha, .de 19uatu
C.~<;a-cJ.e Sr.;~C:c ~ MntCl"Oldade Santn. 'l'eresmha,

1·

..... , ..... , ..

Iguatu ...

dê.

40.000
90.000

L\~b-se:
.s.\..:..:i..,Ol..'1Çlh) 19t',lluensr: áe Assi.;.;tGncin Social e de Proleção à
MDtcl"m~j<ld" (- a I!Itâl1cia., Il'nutenetiora· da Casa de_Sa.úde
•f
eKl.Vlatcmioa.(!e Sallf~ ~Tel'esü!ha, ar, 19uatu ,'.: .......... .

"
1

l ']c'

I(-

aI

'I'1l1r',S ,ro
•
..;teI·a1S

<..ilnde se lê:·

·Jiosp~{a,1

ltaOlra. ......•....•••.••

",'-'à"~

Sant:BJCas ...

.. '1'

d~

.

: I, ..

de Minas

Sll\'€-stn Ferraz

ltabira .,' .........•.•.

Silre::'tr~

\30.000

60.000

15. OlJÓ

FelTaz

,< • • '

~pUl'a

S~,nta

Casa)

9arme,-.
15.ilOO

•••••••••••••••••••••••••••••••• -._-

·17 -

••• o o. o •• ,

110 .000

Paraná

"

•

66.oo~

o o ••••••••••••• o • ".

• • • : ••:

o ••••••• ,

Angelim _

••

~

800 .000

,

40 .000

o ....... .

Palmeil'ina ".000

100.000
44.001

,.

Rio Gmnne do Sul

2) 'Pa!a linl1as tele;Sl'áf.ic:ls em:

4;) Sertão

RibeIrão. Claro ...•..........•

~ga de

Combate à, Tutt'rculose ................•.. ' ...~o
Ltga Pernambucana contra n TulJer~uluse _ Recife •..•..•••.
9' Leia.. se:
Uga. t'ernarnoucana contra a 'l'ubrrculose .•..•• " ••. o . , • • • • •
if~
23 -' RIO Grande do SU~
\"')
o' Onde se lê:
JIospital de Caridadil Sãc - Jerõllimo .................... o • • • • •
Hospital N. S. Apalecida Muçl1.m _ Guaporé' ............. ..
H~spital São Salvador - M1?~tenf'gro , ...... , ..•. o • • • • • • • • • • o
\ [) . Leia·se: .
. Hospital de CHrid~c.I,e, São Jerônimo ., ..... , ........•.. ,'..
IiJOcledade Hospitalar N _ S, -Apa,:ectda _ Mussum ~ Munic1plG
de Guaporé .. o • " • • • • • • • • • , . o, o • • • • • • o • • • • • • • • • o • • • • • o', ••
fioctedade de Educação e. Caridade,- para o Hospital São Sal~
vador - São - Salvador _ Montenegro ..... , ....•. ' .... ;. o.
26 - Sergipe
Onde ~e le:
~SOClação de_Proteção e AssistêlJ.Clô\ a, l.\rlatel'uluaae e ao llUAn·
• cia, para a Maternidade LPopoldo Araújo e construção
:{f do Hospital Infantil anexe - Estância .
Leia"se:
_
IIssoélaçlic de Proteção e Assistência li Maternidade e à Infância da Cidade de &!tância. para a Maternidade -Leopoldo
Araújo c consClllç'ão do Hospital Infantil anexo _ Estância

8O.~

I~.OOO

••• o •••

..

o ,.

o •••• ;

•

, ••••• ' . o

4NEXO N.o 2'1
NINlSti:aro 0.\ \'l,I:.C10 E OBRAS PÚBLICAS

ServIço?. l' Encarg~li:o

Consignação 10 -, Orgãos .t\utál·quicos ou sob Regime
Ee1'Viço~.: t.ransferidos d~a União
04 - Serviços 'federais ,SOb regime especial
::10 - Departame~to dos . C!,r.reios e Telégrafos
(Decreto-lei n. o 8.308. de 5 de dezembro

Especial e

o

de 19l5) ,

> •

de

23 -

Rio

,Gl'~nde

110.000

,

do Sul
<a.," • •

~.ooo.OIIt

2.100.009

ao':'oo

o • • • • • • 0 • • • • • • • • • ', • • • • • •

Leia~se:

"

de saneamentõ ,na c\dade de Ira! ........•..•. , ..

uio.eco

de saneamento na. cidade ô.e Itaqui , ....•. ,. o , ••
de saneamento no Município de ~anta Onu do Sul
(ie saneamento na ':1dilde de São Jerônimo ,o • • • • •
Verba 4 - OL'l"liS, equipamentos e aqUisição de imóveis
Consignação 7 - .Órgãos au~árquicos' ou sob_regime especial
01 - ·AuLaFqulas industriãis
32 -:" Departamento· Nacional de. bitl'adas de

J.OOO.oot

Obras
fi) Obras
7) Obras
11) Obu5

,......

2,~80.8OII

ROdagem
1) Pare estudos,. projeto!, pros.,~guinlento. e
conclusão de Cltras, desapropriação e aqUi..
sição de imóveis. obrae: de acesso, de pavi ..
mentação, de· complementação, reparos e
outras ObrM nas s~guintes rodovias:

180.000

. 30.000 .
44.000

ist.ooo

'2) Outras rodovias:

30.000
~.OOO

180.001.

Onde se lê:
. ~) Obras contra inundacão na cid.ade de Iraí ••.• , .• , ••• ~ •• ,
5) Obras contl'? as inundações' na cidade. de Itaqui .' .•....
7) Obras contrfl. inundação no Múnicipio de santâ Cruz do Sul
11) Para obras contra lnundaç~o na_ cidade de São Jerônimo.

...

:t

_'

4) São Jerônimo - Barão do Triunfo _ Sel'tão
Santana •..
Verba 4 - Uoras. eqUlpamentos
e aquisiçâo
de imó1"el!
.
,
Consignação 2 - Obras
02 _ Pl'osseg1l1mento e cOIlclnsão e sua fiscalização
33 -.Departamento
Nacional de . Obras ,
,
Saneamento •

oi)

Casa de N.:i~eticÓI'dia 18 _ .Pernambuco

de Sant.ana - Barão do Triunfo

no Rio Grande do Sul ...... ,.,.:.

1:, .Onue se UI:

[

•

CanhoUribo :., ...... , ... ,' ."_..
o"
o'• • '.
5) Sel"l'a 'I'aIIlada e c.lltim.bi - .. , ..•••. , •.. ~. o . . . . . . . . . . . , • , • o • •
7) Caruam c Rinche das Alm~!5'_ ....... o •••'~", •• , . o."; o •• , •• :

80.000

... ( Lela.. se:·

",JI

'

Cal'uans e Riacho das Alma& ........,: . .

iO.OOO

•

.Onde se lê:
Hospital de Caridade
Ribeirão Claro .......••. , •... o • • • • • ,_
'ianta Cssa de Miscl'icórdiá _ R!belrão Claro •......... ~ .•. ,

l!rba 3

,_,

~, . . . . . . . . . . : . o • • ,

,

o ••••• ,

4

o.' • • •

Lcia'·se:

Hospital Sao Vicente dr Paulo, ({('~ Itabaiana .......... .
Mantedora -do Hospita! e Maternidade São Vicente
de Pattlo. d.e lta~nlàna ... , ;, ..... " .. , .... , ... , . , .. _, ..
Leia·se:
,;oéiedade 'Mnnêenec1orn .:lo Hospital e Maternidade São Vicentt
de Paulo, de Itabaiana
. , .. , ..... , ..

.

;. • • •

Leia-se:

50.000

~ocledade

'l,:

_.

> • • • • • • ':' • • • • • • • • • • • • ,

5 16 - Paraíba
Onde se lê:

~ ~~ta.

•••••••

<l' Gal'uIlhuns --:: São João -

··L

'1 :dd Le13:se:
~ . .A:Bilo dE" S. Vicente clt' Paulo

")

200.000

Onde se 1(':

m

( Hospl,Mll NOSSQ Senhora lias Dores· .. ) J n.td~ se 1(': .

i:

7)

2:;1 - '

ele PaUl-J _

o • • • • • • • • • • • • • • • o.

Angelina ---:- palmeirina _

'w

5) Serra· 'lalbada ,e Catumbi

Leir.-se:

.
~

uarannun:::· - Sfio João _
Canhotinho .. , ...
~

.

V~('ente

São

I

•

.l\

-

200.000

.: Onde .se lr:
4)

I

>

"3

o ••••

2, Par,;! ·Unhas telegráfIcas em:

d::de se lI:::

I

Onde se lê:

i

3) Para atender despeS3t com a execução das
segUintes obras. em conjunto com o Plano
Post.al Teleg~'áficc
'lê; - Per\lambucó
Ü Para COll~trução etc.

Onde se -,lê:

13.- Mato GT'OSI!O

() Ponte -Barril do Gar:;as ~ T!,l'icueJO Ai!cS ................ .
Lela. ..se:

.......

.() Ponte sObrr o rio Passa Vinte ·na rodovia Barra do Garças
'80.000

180.000

/

- Torlcuejo _ Aroés ••••••. , •••••.. ~. o:', , o • • • • • • • ' o , . , . o o
Art, 2 .. ' O Conselho Nac~onal do Serviço Social e, 05
. WnlStérlo5 da Educação ,e Cultura e da Saúde consIderarão
cOmo relaclonadas, com as atividades dêste último, por serem
destinadus as instituições médico ..sociais. as subvenções orCUná ..
rias consignadas, sob n. o 23 _ RLo Grande do Sul _ no orça-

mento do

Mlriis~ério

1100.0.

da EducacAo e Cultw'a, as seguintes

entidades assistenciais:
.
a)
Associação Caridade. que é· ruantenedorã do Hospital Slo
Patrlclo.de 'rtaqul .... ; .......................... ; ....... .
b) SocIedade Beneficente ·Fredcricc Westph'alen, cuja designação certa ó Socledad e-c- Benertcente do Hospital de

Caridade Frederico Westpnalen _ Palmeira das Missões

c)

Soc1edade Beneficente São Pedro Can1s1o - 130m principio

-

Montenegro .•.... " .....• t .•... , •.••••.•. o • • •
o
~ta lei entrará- ·~m vjgor na data de S\ll!publlcacno.
Art, 4,>.1 Revogtun-se as dlS.Dosicões em contrá1:lo.
Art." 3,1J

0·0

•

,

••• ,

•

10.01»
,30.MIl

DIARIO 150 CONGRESStl fi...-CION'-C 'CSeçlo

t\uinfa-Teirá t!

H)'

DUrante t6da minha Tida paria- tiWcionaia, t medida excepcienal; e
mentar .abStive~me sempre, como Se- tanto assim é que só detery;tÍnadoâ
nador, da minha qualidade de mUi- projetos podem ser vetados, ,,' saber.
tar, de olicial do Exérpito; a n§o ser os que contrariarem a ConsjrituiçãOpara esclarecer ou colaborar. Pas- ou os interêsses nacionais.
Fui, nesta CaSê, contra minha vou- sando para a Reserva, como Tenente
O que está. acontecendo, .no en.
DEIXAM DE COMPARECER OS tade, relator dCE$a proposição na Co- Coronel e tendo direitos liquidos a tanto, não é isso. porque a. Presi ..
SENHORES SEN.4DORES.
missão de Segúranço. Nacional, por proll1oçõ~s~por feito da Lei chamada dência da Repú.blica examina:os proPrisco dOR Santso. _ Alvaro Adol~ determinação e 'insistência dos meus da 'praIa e da revolta comullÍst:J.. jetos ·enviados à sanção como uma
pão. _ V,ictorino Frei"re . .... Arêa Leão. ilustres c.olegas 'Senadores Pi?to Alei~ nunca .,pleitei tais promoções, simples-, espécie de segunda Câmara revisora,
_ Júlio Leite. _ Valter Franco. _ xo e. Onofre G?lneS, r~specttvamen&e, m~nte porque sou Senador. esperan- .segunda câmm'a-mirim, opinando uHPinta Alei.'CO-' _ ,Sá Ti}l~co. _ Ser- .P1'esIde~te e VIce-PreSIdente daquela do fazelo ,quando terminar o meu nal, de acól'do com seu ponto dI!
na1'dl~S Filho. _ Levindo CoéUw. _ ComLssao; e neMa qualidade fiz ques- mandato.
....,
\
vista e não levando. em ccmsidel'acão
César l(ergueiro. _ 1I1m'condes Filho, tão da colaboração de oficiais repreE,)h 1%0: fui Indevidamente trans- o mais alto PO·der da Repúblíca: O
_ Euclyá~s Vi.eira. __ Joc7o Villasboas, sentant~s dos Ministérios ,da Guerl'a'J fendq pal'a. a Rese~'va, porque havia. Legislativo.
'_ VespaSi,(mo Martins, _ Othon Ma- da Mal'lllha e da Aeronáutica, além. de p~Sado_ mau; de Olto anos em fun·,
E' patente o ê1'l'o da Constituicão
der. _ Fláli!O Guimarães, _ Roberto dois o.utms· do Comelho de segurança çao extl'anha à carreira das ~'\rmas, llO detel'minar, no art. 70, § '7,~'" que,
Glasser. _ Ivo d'AquilV". _ AlfredO Nacional. Durante Q, estudo da propo_- de acãrdo com o texto constítucionaI levado o projeto vewdo ao l"f'exame
Simch.' _ Cam!lo Jlfércio. _ (22).
sição jamais me afastei daS pO!,1tos de votado ,em 1946, cUjo artigo 182, § 4-.0 do Congresso Nacional, êste '.só será
Yista dêsses representantes dos órCtã,1s determma a passagem para a Reser- aprovado por dois térços dos preO SR. PRESIDENTE:
militares rJll'eh1.lnente interessados no va do oficial que se tenha afastado sentes,
I
Está findu a leitura do. exucdiente. projeto. ~To entanto, no mês·passario, d~~ sua fUl~ção mjJjtal' pDr mais de
A disposIção 11ão- é democrática:
'é
j
(Pausa) .
_
'.alguns jornaiS noticiaram que eu Jla~ OltO. anos.
. .super-presidencialista, porque o PreEm data· de 3 do corrente f.ci -lida via legislado em causa própria. Um, _!!!J?tendendo, 8r. Pl'esidente, que o ,sidente da Repliblica se sollrepõe. à.
no E;xpediente' a renúncia d'o Sr. An~ dê:es·- evidentemente como matê:'[a ml~lo da" vigência. désse dispositivo maioria do Congresso Naci®al, letônio Alexancre.Bayma ao seu man~ paga.- publicou minha fotografia., .seno.. a, !1ata. da p~'omulgação d~ \Tanda vantagem fora. do comum.
dato de Senador
Estado do Ma- em tres colunas, examinando o ass'!m- COllstltUlçao, Impetre! mandado de
Basta. que u~n têl'ÇD dos pl'ésente."
ranbão,
to à base de l~lentiras, calúnias e :)er~ segurança. qUe !oi d~negado, por não esteja de acôrdo conl o pensamento
Ontem, foI lida de'clarnção do su- fídias. Desde 10<10 ressaltou o dedo ca~r na espécIe. Nao continuei, por de S, Ex,:'lo - e isso 118.0 é \Üfícil plente de Sua Excelêncja,' Sr. Ncw- do pigmeu moral -que, -por bambnr- melO de -ação judiciário, porque, já. pa.ra que o veto seja aprovadO, e.mton de Bil.rros Belo, renunciando à. rio da' sorte e da política, alcançou o ao tempo, transi~ava na Câmara dos bora. muitas vêzes, a. maiorfã pense
suplência,
mais alto pôst,o do E..,,<-ecutivQ no m~u DePuta~~s ? .I~roJeto de lei que regu· ao contrãri?,
'J,
Dispõe o 'Regimento no seu art, 22, Estado For COincidência. achava.se l~va a matlvldade dos militares, cer·
81', PresIdente, como declnrei há.
que, os atos dessa natUl'eza produzem no RlO de Janeiro, a passeio e 'para tament~ envolvendo o assunto, o que poucos momentos, come relâ!to1' tido
os seus efeít-os depois ~e pUblicadOB.
trah: rle seUs negóciOS lucrativos.se conflrmou quando aqui deu entro.- Projeto que regulá a inativid:;we dos
_A publicação da renúncia do Se';'
Sl', Presidente, não uso esta tribuna da" ~lal1dando que a vigência do djs~ militares, aceito o desafjo Que me foi
nhol' Senador Antônio Bayma foi pu~ nem de)a abuso p~,ra atacar meus crd- P!?SltIVO fôsse. c~ntada da promulg'a- lançado. Na oportunidade {iue se;,me
blicada no Diário do Congresso Na.. versál'ios políticos; mas é desta' tn- çao da Consbtmção e. ainda mais, apresentar, mostrarei aos me1.JS pares.
[<2ona.! de Olltem e n do seu sulplente buna que (;5 homens pÚblicos
não qUe :.e~el'tessem ,à .ativa os oficiais não só historicamente, mas 'também
no de hoje,
cumprídores à~s seus deveres tl'aíd.J~ .a.ntellolluente atmgIdos pelo dispasi- à .luz da constituição, da lrazãOj. e
Está, pois, aberta uma, "R,ga na re- res do mandato do povo, de'vem ser tlvo.
,
.
' d a justiça, a improcedência :dn veto
presentação do Màranhão nesta Casa., apontados sem temor nem desfalêciDf;V?, en.tletanto, fl'lzal' bem que a ao dispositivo' a que me 1'eíeri.
não havendo suplente a convocar, ,mento, à e~ecração pú.blica, como ~aterla velO consubstanciada, ~o pro- Era o quê t,inha. a: dizer. (Muito
Em,obediência. ao disposto no art. 52, exemplo li nossa.-de1l1OC1'acia, oo.ra J~to. da Cáll,1ara. Nenhuma mterfe- (Muito bem)
parâgrafo único, da Constituicá:) a nnostra:." quão de errado existe' (;m renClll:. nele tlve, e os oficiais que aqui
Durante o discurso do Sr. lsmar
Mesa vai comunicar a OCOl'l'iC.'Ô ao nOS$::I. lei eleitoral D.a mesma forma acolnfa~ran~ !ma. .marcha. l'epresenTribunal Su"eriol' Eleitoral,. para os entendo que um homem público, .',.a~ tantes dos MllllstérlOs Militar,es e do
de Goes. o Sr. carlos Lindembérq.
.P
Conselho de seguran... N
I
deixa a cadeira da presidência
cada injustamente, deve lançar mão nhum
. _ .
~a aCIOna, n.cqúe é ocupada pelo Sr. Alfred1;
d evidos fins. (PaU!lal.
A fim de, conhecerem do veto pl'e~ de todos os meios ao seu alcance oara
n. obJeçao fIzeram, ao contrárIO,
sidencial lido no expediente, no Pro~ pUblicnmente, desfazer a. calúnia á 8°1' au gestã~ do, próprio .Conselho
Neves.~
,1eto de Lei da Cã.mal'a n. 124, de inJ'Úfia ou a perfl'dia
" e Segurança NaCIonal, o dIS}:}Ositivo
O SR, PRESIDENTE:
,
.
a
que me I' f '
t'l '
1954, convoco as duas ca.s'a do Con~ :t razão por que aqui me encontro,
'IÍ
f
' ~ no e 4U~ cons I ma o
a lllesa l'equerimento que vai
gresso Nacional, para,"s€ssão conjunta em defesa do meu nome e dos Ul"US PJ aI ~r~ o UIUCO do artlgo 14 do pl'O~ serSóbre
lido.
a realiza,r-se no Palilcio Tirad"-"'tes no atos,
00, o. transformado, por emenda,
E' lido o seguinte
Cj
em artIgO ind
d i ' t·
. dia :'7 elo més em curso. às 21 horas.
Sr, PreôIdente, não possuo l'eCUl'$tJS 11
"
epen. en,.e, J.u!1 ando-sePara a. C-omissão Mista. que deverá para fQ;lCr essa defesa. pelos_ jorn'<l.l.s, ~eU p~ragIafo. ,cuJa m?-t€rl~ pudesse
Requerimento
n.·
2,
de
1955
relatar ês.se veto designo os 81'S. Se~ mas graças a Deus teIiho o mandato le 10! atender aQS mteresses das
d
"
c
Nos ~rmos do artigo 155, L..3,·,
na d·ores,' - Band'
eJm e Melo,
que o ~ovc, me
conferlU e que
me Çoz asses
O dísarmadas,
T
. '.
Silvio Curto. - Mathias ,Olimpio,
dono por alguns minutos OU melh'JT C l ' POSI IVO, pO:t:em, foi vetado. do Regllnento Interno, requel'éilió's
por ~:f.mm tempo da trib~na d,J. !liS . a ?1-l1~e, Esperava que o Congresso, urgência. para- o projeto de Lei dá.
O SR. PRESIDENTE:
alto. Casa, do Co~gresso.
m,
1:e~~:\~a~d~~, assudnto comf" Isua Cãmara n,o 257-54, que autoriza.
O SE PRESIDENTE (FazeJUl
' t'
J Iça,' esse, a lna, a Tesouro Nacional a adqUirir pa,l.'te!;
Contínua a hora do expediente.
ós um' anos Le
o soar ul lIDa. pal{lv1'3. A~ol'a aceito o de~ beneficiárias da Cia, Hidro.!Eléttica.
Tem a. JXl.-Iavra o nobre Senador que d~ ~e )a e lllbro ao l~obre C?raclor safio _e vou" defender à projeto, mos· do São Francisco.
..;r.:
Neves d3. Eocha, primeirE) orador ins~ pRr n eO~~lui/S~sd,de doLS .mmutQ:S trando a improcedência-das razões do
Sala. das Sessões, enl 5 de., jalleir~'
· cri 10,.
'
_..'.. ,
~. lscurso,.
veto presidencial.
de 1955. - Apolonio Sales_ -,' Nova~s
O SR.-NEVES DA.' ROCHA'
'
'
,
'
J
?l', Presidente, no prinCÍpio das Filho.
- Carlos Lindemberg. _. 'M'q ..
PRONUNCIA DISCURSO Qr;E I O SR. JOAQUIMoPIRES;
llllUhas considerações, falei sóbre O thias Olympio. _ Neves· da_ Roch(~a'
SERA PUBLIC,ADO DEPOIS.
(Pela ordem) 81'. Presidente re- grande. número d~ vetos do Poder Onofre Gomes. - Ismar de Goes.,
Durante o dlscurso do S1'. N,?,~ queira a. V, Ex,R 'consult<e a 'Casa Exe~utlvo aos proJetos do Congresso Olavo Oliveira.
..'
.E· _
• ves da RoMa-, o S1'. Aljredo Neves sóbre se consulte na prorroO'ação "e- NaclOnal.
O SR: PRESIDENTE:
'o,
deixa, a Cadeira da 'Presidência, gimentaI da Hora do Expeodiente 1 a
áQuem q~~l' que atente para o fato,
,
,}.
qlfe é ocupada pelo" Sr.
Car ' 0S fim de que o nobre Senador Ismal' 11 de ve!lfICal';}lá pe pensar ,que. aI·
O R;€g.uel'lme!lto que acab-a: 'de S(,t
Ltndenberljo
de ..Góes possa. concluir seu discurso guma COISa esta errada. maI... onen- lIdo sem apreCIado ao fim da. ordem
.
, O SR. PRESIDENTE _ O Sena~ tada ou que o congresso pouco vale. do dia.
'
)·t.
O SR. PRESIDENTE:
do acaba de ouvir o requerimento Ma~ o Congresso va~e muito a quem
Finda. a pro1'l'ogação, da bora-x:: do
Continua a hom do expediente.
formulado pelo nobl'e Senador Joa- esta erra~o, mal Orientado. é o Se· .expediente, pncso à
Tem lI. pala.vra. o nobre Senador Is. quim P i r e s , '
nbor Preslden~e da RepúblIca!
ORm,l1~ DO DIA. .
mal' de Góes, seg<.md.o Qradol' inscl';~,1.
Os Senhores Senadores aue o apro-' N~o. é posslvel que o Parlamento
,vam, queÍl;am permanecer sentados, ~rasll~lro leve à sJlnção do Exe~uti~
Votaçâ"o, em discussão únicO'.·
O im, JSMAR DE GóES:
(Pausa).
'\lO tao grande numero de projetos o
do Projeto de Lt;i da C(tmara r~
Está aprovado,
,
que. ate1!tam con~ra'~ ConstitUição ou
mero 44, de 1953, que fixa -nor(!Irão foí revisto pelo orador) ~ Se
continua com a palavra o nobre os lllteresses nacIOnms!·
Presidente. oS vetos chegaram. A ;1ar~ Senador 1S111o.1' de Góes, '
mas, para remessa de tropas bra.
Não é possível que o.projeto, depois
Lir t1e r.oj;; o Congresso terá que apr:!~
de transItar pela COlmssão de Cons·
sileiras para o exterior. Paféce!
tituição e Justiça da Oâmara pM~
· cial' inúmeros vetos pl'esidenci::üs,
favoráveis: da ComisSão de Se'O SR, iSMAR DE GóES:
sando pelo crivo da. revisão da do
apostos a projetos do Poder I,egislil.~
gurança Nacional, sob núnterq
888, de 1954; da, .comissão de Fl ..,
Uva.
Agradeço a gentileza e a bondade Senado Federal, e do seu plenário,
nanças, sob n,o 889, de 19M:r' ,
O Presidente da Republica, Sl' ..JoãO do meu eminente amigo Senador Joa~ ainda vá, a nãó ser por um lapSO
qualquer, à sanção do Presidente da
Café· Filho, tudo veta.
, quim Pires .. ,
OSRPIIESIDENTE:
"
Os jornais pUblicam mesmo dados
Sr. Joaquim, Pires V, Exce- República eiyado de inconstituciona~
lidade.
rompa.rativos do nUluero de vetos. do lência nada tenl a ng'l'adecel'.,
. Sôbre a mesn. um rl"QUel'ime;o:~
Não é pOSSível Q.ue tão grande nú- vai ser lido.
rttual Govênlo com os dos Gov.§rnos O SR, ISMAR DE GOES - .. '
t
"::l,ntecedel1tes, do Marechal Dutra :.:! ~o c a deferência do Senado a fim de mero de projetos que transitam pela.
E' lido e a,provarlo O seg1Jinfe-~
Câmara
dos
Deputados,
pelas
comis· SI' Getú!ir V~ll'gas: e '8. diferen~a é que eu continue nas minhas considesões especializadas C! sofrem a. re':hocante A percents.genl de vetos rIo rações.
Requerimento n,· 3, de 1955
SI', Presidente, os Anais do Sena- visão integrar do 'senado, cheguem
G-ovérno atual vai além de 25%!
às
mãos
do
SI',
Presidente
dlt
~púNos têl:mos do al·tigo 164, b ~
De agora até o fim desta sessão f>X~ do estão ái, bem como o _testemunho
requeiro ádiá
1~'(\Ol'd~nál'ia le~ds!atura' OS trabalhos dos honrados Senadores. meus cola- blica. contrariando os interêsses. do Regimento Interno
. __menta da vot.ação do Projeto de ~
~lo. Cougrl;SSO Nacional -quase se ti;. gas. Jamais, apl'esentei,' defendi ou país.
l!litc,l'ão ao exame dos \'etos presid~'l. solicitei qualquer emenda a projeto SI'. Presidente. quem está errado, da Câmara 11.° -M, de 1953, para D
. )
que viSasse beneficiar os militares e quem está mal orientado, é O' Chefe dia 19 do mêS ell1 CURO'.
l!:als .•
Il&la. dM ~, 3 de janc-iro ~l:!
Sr. Presidente. consub-stancinhiient~ que. de qualquer forma, direta ou in- do Executivo porque: apeaar de Itr
v ,,('to um:;'! de SU3S ntrÍb\liçfW.s cans- 1955. - Atti1iIJ l'ivacqua.
_.
estou tl"lh!.ndo dê.5se assunto, pOl':"!lie díl'etmnente, me atingis~ .
COMPARElOEM MAIOS OS f>ENHO- a questão que me trouxe l tribuná é
RES SENADORES:
outra. Ar~nns liga-se a um dos veGeorgeina Aveli7/l.J. _ Veloso Bor- tos, qual seja o l'elativo ao projeto dt'1
ges. _ Assis Chateaubriand. _ Ltti~ lei que regula a inatividade dos mia
Ti~oco. _ Attilio Vivac-qua. _ (5). l i t a r e s . ·
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C) Dbedecer e cumprir as determiO SR PRESIDENTE:
O; SR. PRESIDENTE:
Ôs Senhores Senadoreg que o Q,p.ro..
n-ações . de seus "superiores em matév<J;m. queiram conscrvar"Se sentados.
Em disrussão, (Paúsa)
De acôrdo com 8 deliberação do ria de serviço;
Não havendo quem faça uso da pa- ,(Ptlllsa) .
: plenário, o projeto é retirado da Orti) cooperar com os demais funct:)Está aprovado.
dem d::l Dia' para fjt:;"urar n~ sessão nários da Portaria no desempenho ce lavra, encerrarei a discussão; (Pausa)
Encerrada,
'
. de 1'9 do cO!l'ente.
O .pt:O}ctc sc.rá 31'quisado,
suas .\,rl'igações;
.
Em votação.
e) auxiliar os PQl'teiros no des'),n~
Votagâo. em discussão única,
,PROJETO RETIRADO'
Os SI';:::. Senadores que aprovam o
do Profeta de Lei da Câmara nú- penho de suas funções.'
projeto queiram permanecer sentad')s.
PROJETO. DE RESOLUÇÃo
A::t.
~96.
Aos
Auxilkil'es
.de
P,_ll'mero 254, de 1953, que autoriza. o
(Pausa)
N,
44, de' 1954
Poder Executivc a abrir, ao po"- taria, classt: l' e J,' incumbe o :.;er·
~~
E' aprovndo e vai' à Comissão
der Juàiciúrio - Justiça do Tra- viços 6e limpeza geral do edifício e
'SÓbrc 'proposit;'10 declarada' irt~
balho, da l,l'" Regiâo o cré- dos móvel::. assim como, qualquer (lU~l'O,
de Redaç50 o seguinte:
constitucional,
dito eS'{Jecial .de Cr$ 117.3Z0,CG. que· lhes seja. . . determinado pelo Ad·
para pagamento de gratificação ministl'ddor do Edifício ou pelos che.- PROJETO DE LEI DO SENADO
o Senado Federal rt'solve:
esUrere:11
N." 39, DE 1951
ele representação aos vogais "das fes dos serviços ·em que
Art. 1. 9 A Comissão" de COilstjtui~
lotados,
.
.
,
• Juntc.'1 de Concili'lção e JulgaCriá o iWllSell da •. Aboli\'iÍo, com ção e Justiça do Senado só podé con-"
Art, 2,~ Revogam-se as dispcsiçóc;s
1jWnto da Primeira R,egião. Padeterminada'
sede
na cidade do R.ecife, no Es-, sideral' inconstitucional
em
'.'Qntrál'io".
recer javcrável, 8Gb ?l.o 1.080. de
proposição quando o respectivo pare, Sala ::ifl Comissão' Diretor.a, em :fo
ta'do de Pcrnamóuco.
1954, da Comissão de Finança.s.
, cer 1ogl'ar a maioria absoluta de votos.
de dl3ZdrJ:'l'Q de 1954. - MarcolttÍf.S
O Congresso Nncional decr'cta:
,Filllo, P!'esidente, - Alfredo N~ves,
J' SR. PRESIDENTE:
, §1. u Err,1 parecer qUe proclama a
Relator, - Costa Perçira,
inconstitucionalidade
da proposição não
Art.
4,"
Fica
criado
O Mus::'1J dn,
Em votação.
,
Oa 81's. selwdore..<; nue aprovam o
Votarão. em discussão úlüca, ao ~Abolição. com scde na cidnde de He- serão ·ndmitidos votos "pela conclusão
•
-Prcjeto de Lei da Câmara ·n:~ 2,;:;, cUc, capital do Estado' de Pernmn- "e ,. com restrlções".
projeto queirr..m pennanect'l' .sên~a
de 1U5:::, que autoriza os concessio" buco, em honra a João Corrci<1 de
§ 2," O parecer que termin~r pela
rios ,(Pausa).
narios e as administracões de lJvr- Oliveira e' Joaquim' Aurêlio B,1!'reto inCOJlstitucionalidtlde de
E' ap;.'ovaê.o e vai à sanção {) sedeterminada
tos a cobrarem juros de mora' ,~ê~ Nabuco de Araüjo.
g'uinte.
pl"Oposição não .pode cxtlminar J;imulb .. e d;vidas provenientes de sen:f~
ÇO>i prestados, Pareceres:, da. Ce·
mis«d'J de Transportes, COl1Pln!cações e Obras Públicas, SOb n,Q
:] '2'3'i, de 1954, favorãvel, com a
emenda qUe oferece: da Comis~iio
de Finu?tças; sob n,~ 1.0'38, de JD:J4,
favorável ao 1;rojelo e it emen1rz.

0ROJETO DE I.EI DA CAMAR..>\
N,o 254, DE 1953

" Autoriza o Poder Executivo a

abrir ao Poder Judiciário - Justiça, do Traballlo, Tribunal RegionaCdo Traoal1w da 1.'" Ilegião
_ o crédito eS,necial de' .. , •. '.
Cl'S 117,3:2.0,CO para payame1!to de
gratificcu;ào de rep1·esentaç{!o. a?s
vogais das Juntas de C07tctltaçaO
e Julgamento da pl'imeira Rey,ião.

O Co.p!p:êsso N'ac!{)nnl decreta:

~

t.

sa)

e

El'oIEND,\ N."

1

Art, L" Ficam os concessionários e
as administrações de portos autori?::t.dos a c01rar sõbre as dívida.s refê't.'entes a serviços prestados pelo pOt'to, não pagas no praZo máximá de 10
dias, co.'lt,<.tdo a partir da data
àa
apresente,('áo das respectivas faturas e
contas, juros de mora de 1% (um t:.Qr
cento) ao mês,'

.0 SR PRESIDENTE:
Em votação o projeto a,s5in1

emi:~-

Votação, em
discussãC! única, dado,
.
da ,'edação liJ)al (ojerectda pela,
OS 51'S, qúe o 'aprovam, queiralll.
ComiSsão Direwra em seu Pare- conseri'at-se sentados. (Pausa)
cer n,o 1. 121-A-54), do projeto

de Resolução

t·

O SR. PRESIDENTE:
Em votação· a emenda,
Os S1'S, Senadores que a nprov;\m,
quei~'a:n pennaneccl' sentados, (Pau• Jt apl'o\'ada a seguinte:

Art. 1.°. E' o poder Executh1.'C\. a~
tOl'izado a abrir ao ·Poder JudICIárIO
_ Justiça d{) Trabalho, Tribun~ Re-,
gional do Trabalho da 1.a ReglRo o crédito especial de Cr$ 117.320,00
(cento e dezessete mil trezentos e
vinte, cruzeil'os) para p:l.gamento de
gratificação de. re!?resenta9_ãO e Julgamento da. PrlmCtra Reglao, corresllondente ao exercício de 1952. ,
, Art. 2,0 'Esta lei entrará em VIgor
·na. data de fua ,publicação, ~'evoga
'''das as disposições em contráflo.
1.

#

n,o 53, de

~954,

Redtlção

:197 do Regulamento da Secreta,.io do ... Senado. I

, (Pi7,usa) •

_

, guinte.

PARECER

N." 1. 121-A, de 1954

"5a Comíssão Diretora.
Redação final do Profeta de R~
solução n." 53, de 1954,. que aJ,tera
os artigos 194, 195, 196 e, 197 ão
.Regulamento da secretaria.

O Senad..o

Federal reSolve:
.
'ro't. 1.0 Substituam-se os arhgcs
'194, 195, 196 e· 197 do !tegulamento
da Secret~ria pelos segumtes:
'.
"Art. 194. Os Ajudantes de Po:I: teiro, além de auxilia.rem o SUpêr~u
,: tendent~ dos Serviços de POl'tal'1a c
" Oow·lnicaçóes, executarão os. se~vtv(lS
'dos gabinetes. comissões. VIce-diretorias e diretorias, de acôrdo com ás
.determina~ões dos respectivos
~he

res.

Art. 195, AOS Auxiliare::; de Porta-

tia, claMe K, compete:

.

aJ a execução de todos os serVIçOS
'determinados pelo Superintendente

dos Serviços de Portaria. e Comuni.cações;
b) prover a Mesa, as bancadas :ios

8enadores, os gabinetes e salllS ~ das
comissões d.o materia.l necessâr1o;

(J

PROJ_F.TO DE LEI DA CÂMARA

O SR. PRESIDENTE:
Eu1 votaÇão a redação final.
~.. Os senhores Senadores que a apro'ram, queiram p€'rmanec~r sentados.;(
'- \ ~~ aprovada e vai à promulgaçBiO,
. ft redação final constan~ do se-

e ~'ai à comissão de
seguinte:

:g n~rovn.do

que

altera. os artigoS' 194, 195, 196 e

'

N." 375, de 1953
Autoriza os concessionários e

~s

administrações de portos a cobrarem juros de mora sôbre dividas
provenientes de serviços pres~~
dos:
Q C"lcne:resso Nacional decreta:

Art, 1.'" Ficam os concessionários e
as administrações de portos autol'iz(\dos a cobrar sbre as dívidas l'efercn~
tes a serviços prestados pelo porto, não
pagas no prazo estipUlado no art. &9
do Decreto n,o 8.680, de 5 -de fev:J:reiro de 1942, juros de mora de j %
(uni por cento) ao mês.
AI't. ~"" ll:: ressa.lvada a isençãD
tabelecida. estritamente em favor da
União, Estados e Municipios pelo art,
3," do, Decreto n,O 22.785, de 31 1e
maio de 1952, e excluídas '-da nV~Si1.Hl
as autarquias e sociedades de eeonomia mista.
Art. 3." Revogam-se as disposiç3:'!S
em contrA.rio.
Segunda discussão do Pi'ojeto 103
Lei do Senado 11. 39, de 1954, .1iJe
cria o Museu da Abolição, com
sede na cidade do Recife., Estado

es-

Q

de Pernambuco (aprovado em.

discussão em

~29

Art. 2," O (Jovêl'l1ü' Feder,!l, 'no
prazo de· Sesscnt<.l dias dél 'vigência
desta L..,i, enviará mens<lgefl1 a.o Con·
gresso Nacional solicitando autoriza~
ção p<lJ'a abertura do credi~o necessário à <1quisiç'ão do predio onde resi.diu João Alfredo. naquela cid<lde, conheCido como PalOlcete da Magdalena.
para adaptação e inst2l1aç50 do Museu,
Parágrafo único. O prêdio referido
será a sede do Museu da. Aboliçáo,
Art, 3. Q O 'Covêrno Federal expedirá as necessárias instruções
o
regulamento para o funcionamento da
Museu, c aquisiçãó de tudo quanto se
relacione, com os-· feitos memorúveis da
libertação do nascituro (1e,i de 28 de
setembro ,de 1871), limitação
pela
idade do escravo aos 60 alles· (Lei Saraiv:a) e a abolição imediafa e incondicional (Lei de 13 de maio de 1888),
~rt .. 4,° Revogam,se as disr>osiç6cs
('lU contrário.

1,11.

de dezembro de

(;1ne<lmente, a sua conveniência,
§_ 3,; A proposiçilo ou parecer pela
inconstitucionalidade será incluída na
Ordem do Dia para discussilo prévia
c terá Yotação cm globo.
§ 4,~ Se o Senado julgá-la consti~
tucional a proposiçdO voltará ã. sua
tramitação normal pelas Comissões t'
no pleilário.
Art, 2,~' Rcvogam-se <lS disposições
em contrário.

O SR. I-RES,IDENTE;
Vai-se procede;, na forma do § 5,~
do, art. 155 do .Regimento Interno, à
yotação do requerimento de urgência
dos Senadores Apolônio Sales e ou.
tros, para o projeto de Lei n," 257.

de 1951 . .
O SR. APOLOIHO SALES:
(Para encf!.mim-ar a

votação)

(Não foi rcvisto pelo orador). -, Senhor Presidente, uso da palavra para
Discussão única do Projeto de
eseusar'me, perante o $ellado. de ser o
Resolução
n,O 44, de 1951:,' que
primeiro signatário de um pedido de
dispõe sobre proposição declarada urgênci8,
inconstitucional, tendo Parecer da
Em
verdD.de,
('stou
acostumado
a
Comisstío de Constituiçfío e Justiça;
sob n,P 931, de 1954, pela rejciçlio. opôr·mc à tramitação nêssc regime. dos
Pt'Ojctos que 1150 tenham realmente
grande urSotência para' serem votados.
o SR. PRESIDENTE:
No caso, abro 'exceção pelo fato
Sõbre 3. 'mesa/unI' requerimenlo que de estar próxima <l data em que se
\'ui sei llido,
v
vai illmigurar em pleno sertão nordes~
tino, a maior obra dc captação de
E' Hdo()o segui.nte '
energia elétrica de que se tcm conheci·
Requerim~nto n, o 4, de 1955_ mento por aquelas bandas, Refiro-me
ao empr<:endirnento da Companhia HiRequeiro, 110S têrmos do art. 125. k,' droc1étrica do Vale do São Francisco.
do Reg~mcnto Interno. a retirada do que· inaugural'á, a 15 "dêste mês, as
Projeto de Resolução 11,'1 44 de 1954, três primeiras unidades da grande
de íninha autoriil,
Central Hidroelétrica de 'Paulo AfonSala das Sess'ões, em 5 de janeiro so, quando também .se .realizarão a~·
festividades oomemorativa-s,
de 1955. -,Nestor MlJSS('tl8 •.
Como o Projeto-lei n/ 257 completa
O SR. rRESlDENTE:
o plano de ektrifkaçao. - de ve: que
provê os' recursos necessários ao seu
Em votação o Requerimento.
desenvolvimenf., e complementação daquilo que já está em pIenr;> andamento O SR. NESTOR MASSENA:
parece-me, Sr. Presidente, que seria
(Paril 'etlcaminhar a votação),
de 'suma significação cstivesse êss~ pro~
(Não foi revisto pelo ~f)rador) ...:---. Se- j~to-lei com o pr~cessélmento legislati~
nhor Presidente. o projeto que figura vo concluido, a. ponto de ser possína Ordem do Dia, sob n.O 44', é de vel ao Sr. Presidente da República
minha autoria e contra ele se pronunciou sanciona-lo naquela data" e pre~
a Comissão de Constituição e Justiça. tendo fazer_Ih ea,pêlo nesse sentido
Apresentei requerimento p'ara sua re- logo ap6s sua aprQvaçã.o por essa alta
tirada, não por ter merecido parecer· Câmara Legislativa,
_
.
contrário, mas porque a matéria_ está
Era a e~p1icação que desejava dar
sendo considerada na revisão, que se ao Plenário encaminhando a votação
objetiva, do Regimento da Casa.
do requerimento de urgência, (MUitl'
Nestas cond:ç6es,· espero que o Se· bem)'.
nado <lprOVe o meu pedido. (Muito
O SR .. PRESIDENTE:
bem!) ,
'
Em votação o requerimento.
O SR. PRESIDENTE:
Os Srs. Senadores que.,o ap!'ovam
Em vota.çá-o o requerimento, ~pau~ queiram conservar,.~c sent<ldos;, (Patlss) ,

1954), Tendo Pareceres favoráveis:
da Comissão de Con.stituiqcio e
Justiça, sob n." 1.015, de 1954; da
Comissão de' Educação e CulllJ.ra.
sob n,' ,1:016, de 1954; da Comissão de Fmanças, sob n,D 1.017, t1e
80.)
1954.

Está t1orov;1dn

.

•
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o

ordem do dia!
da segullçfa sessfio ordinãria.
Está esgotad;.1 3 matéria da Ordem
do dia,
Tem a p<1bvra o,nobre Senndor Mo~
zart [,ago, primeiro orador iU8crito.

o

pr~jelo enlrará n~

SR. MOZART

L~GIJ:

(Não [oi revisto pelo orador)
Sr. Presidente, os jornais de hoje· noticiam, positivando, que o COllselho
Nacional d,> Economia respondeu p
consulb ·do, Senado Federal por intcr~
media da sua Comissão de Economia,
relativamente no Projeto de Lei llÚ~
mero 333. que concede aos empregados
participação nos lucros das emprêsas.
O parecer do Conselho, segundo êsses
jornais,- ignoro se já chegou à Mesa
do Senado conclui no sentido de
que Ll votação do proj-cto é inoportuno,
• vale dizer, Q Conselho Nacional ,de
Economia não se limitou a responder,
como dc\,t<l, à consulta· do Sen<1do sõbre
o mérito do projeto, e não sõbre a
..ma oportunidade, que o Congresso.
melhor do que ninguém, cst(t habilitado
a considerar.
Não obstante, quero s~licntal' o acon..
tecimento para recordar que. sôbrc o
projeto, o preclnró Sr. Presidente da
República. Dr, João Cafê Filho. dirigiu
uma c'arta à· Mesa do Senado, intereSsando-se pelo rilpido andamento do
mesmo. -__ E. curioso - S. Excelência
podia, perfeitamente, usar. da sua iufluência perante, o Conselho Nacional
de Economia não só para que rcspon~
desse mais brevemente às consultas do
. Senado, como também no sentido de
demonstrar~lhe que o projeto é ·simplcs
mente ;l, complementação de dispositivo
constitucional de execução rctarda4a
até hoje, desde a proclamação da Carta
p

~agna

de 1916.

_

Saliento o fato, Sr. Presidente. por:
que se está tornando corriqueiro êste
fenõtI1fno: o "Sr. Presidente da R;::·
pública tntcressa-se por uma providência, cscre\'endo ou fazendo discurso.
pleiteia~a, c ela é dada às avcssns;
Assim aconteceu com o projeto que
interessa imensamente às massas tra~
·balhadoras do País, c, ainda ontem,
aconteceu na COFAP. durante discussão do aumento do preço do pão ~
,
O Sr. Café Filho chamou o Presi
dente da COPAP e deu~lhc instruçõQ$
- todos os jornais o noticiaram - no
sentido de que o preço do pão não
fõsse aumentado.
Que fê: ela, porém? - Reuniu·sc e
resolveu não conceder o aumento, mas
permitiu que se elevasse o preço do
quilo do trigo e derivados. Orn; sería
melhor aquêle aumento de preço que
o de outras utilidades, tão necessária::;
e na exorbitância C!ll que. se operou.
Por exemplo Sr. Presidente: o farelo,
cujo saco de 36 quilos - V. Excia. é
fazendeiro e não ignora o fato custava, recentemente, Cr$ 10,00, passou
p

para Cr$ 25,00.
O farelinho, que cUstava Cr$ 12,<10
o saco, passou para Cr$, 27.00 e o
remoido, que custava Cr$ 14,00, para
Cr$ 29,00.
.
Com êsses aumentos dos preços dos
subprodutos do trigo, o pão n~o subiu,
mas. em compensação, subiu a farinha
de trigo c vão subir os preços dos ovos.
do leite, c dos derivados, principais
alimentos das galinhas e do gado·.
Mas não foi sô. Como os moinhos
tiveram algum prejuízo com a providência. a COPAP ainda permitiu que êles
aumentassem Cr$ 0,30 no preço da"

embalagem.

Assim, para o povo, ó cncarecimcnto
resultapte será pior do que o simples
a~mento do preço do pão.
O Sr. Presidente da República está
.de vi3gem, portanto n30 pode ter co-

nh.or Eugêuio Gudin~agiu l~"ianamcnté' natureza, Apenas m;:tll1quices como .I~
quando .:riticou QS seus untcceSSOfes. os que· est<:llll0S \'erifi:::êlnclç, a çada hcr.:.
O SR. DOMINGOS VELASCO,
quais, afimll de contas, não proccderani
como S. Exciu., não emiliram tanto Agradeço o ;)p~lrte de V. Excelfl~.:i;l.
Sr. Prc-sidentc. continuu LI S;:nb:Jl
quanto S. Exa.·
.
A respeito d<:t ação do nosso· l\'Iinistro I\hrc0s de Sou;:;i\ Dalltd~:
Por êstcs Jl10livos e considcr;)çõ;'~, ..
da Fazenda, faço daqlli lI.Il! apêlo a
S. Exa. para que ponha em execução por d('ver de oficio entendi, gu:md,)
- se o· nosso dcpósità elU ouro, nos exercia o c::lr~l'i dI.' pr.:-sidl'nte ('... c ... ~l
Estados Unidos, ainda nJo estiver apli- co do Bru~il. que se mt impulllm "
cado em outra finalidade - o esquema o'ori"3a-:::ã'J de !Jl'D::m:rara' uma so!u':ae
de finZluéiumento dei Petrobr<lS elaborado para o prob:cmêl, l' pensando h:>·;:·~d
pelo Sr. Marcos de SO,usa D;lntas,
CllcoHifaJo, submeti-a <la ._'amc d.c:ll i"quando Presidente do .Banco do· Brasil.
Aranlw. q\ll' lhe deu sita aprOV<lçzc l'
tre Ministro da~'" Pnumb, Sr. OS\'<:I1d,)
~ste conbecido fin::mcist<l concedeu ;'10
DiiJ.rio ·de Notí:::ias, desta capitul, UlllÇl
que obte\"(" por sua vez, a do prcsid.·nte da República, Dr. Getúlio Varg:'3.
entrevisto em que expõe os pontos fundament3is de seu esquem<1. Ela. de\·~
Em qw.' consiste _o ç.5(]ut'ma do .';i,'
figurar 110S anais do Senado, porque nhor Sou::u Dantas?
Visto:
responde cabalmente a uma série de
O Tcsouro Nacioll"J lem a p:ropri,~.
interrogações <1.qui feitas por aquélcs
que ainda duvid,lIn do bom ~xito da da,k do ouro dt-posiLa::lo no FeJ~r.i1
Reserve Bank. de. NovCl York, \' r.o
Petrobrús.
S. EX<l., 11;:t entrevist;:t,
foge a Banco do Brasil, Rio de Janeiro, \'<1.
discussão d·outrin;\ria de saber qual. a lendo DO preço oficial de 35 dobrç.<;
por onç~), .mais di;" -350 milhões J..:
melhor solução, se ü 11tKionalista. a mO
..tlOpolista ou <l panicipaç50 do capit~\l dolares.
Êsse ouro ao "câmbio oficial" de
:::strangeiro, Fixa-se na decisão tomada
pelo. Legisbt'l\'o, a qual S. Exa. qua· Cr$ 18,32 por dolar equi\'ale a mais
lifica de nacionalista, monopolista. E de Cr$ 6.500.000.000,00. ""es <no,.diante da manifestação do povo brasi.- mes recursos acham-se esterilizados.
leiro. através do Congresso Nacional, sem nenhuma serventi,J, nem mesmo a
de gãrantfr o papeI-moeda em circuI<l·'
não entra em mais debate.
Respondendo· a uma
pergunta quc ção, pois representa pouco mai:; Je
também lhe foi fonnubda na Escola 10% do total dêste último; com 3lJ':='Naval, declara S. Exa. saber perfci~ nas uma fração do produto da ve~Ja
tamente que a Petrobrás dispõe de rc- desse ouro. ou seja. cêrca de quarenta
tursos vultO!iOS em cruzeiros; Cl1ü·ctanto. milhões de dóbres a Petrobrás pod~.
as compras a serem feitas no cstrall- ria imediatamente adquirir e pag2f â
.gciro só p<?rleria pagã-la!> em dó!ares . visti], cinco petroleiros de grande teComo o Banco do Brasil não possui nel'lgem, que conjuntamente com os qljl'
dólares para vender à Petrobrás, resulta o Brasil já possui. nacionalizariam a
(, ímpassc: possui recursos em cruzeiroS tot,Jlidade dos fretes entre as regil'c.'>
mas faltam-lhe dólares para fazer frent~ produtoras de petróleo brasileiro ~ os
outtos de refinação e consumo J1ü Pnis.
às suas necessidades.
Com uma. parcela de setenta milhões..
O Sr. hcrginaldo Cavalcanti
de. ?ÓJ~res •.a ., Petrobrás" poderia :1d.
Permite V. EX<l. um aparte?
O SR. DOMINGOS VELASCO- qUll'll', trnedlatmnente, e pagar à "üita
(purceludamente uo longo da COnstruCom
muito prazen
O SR. DOMINGOS VELASCO:
O Se, Kcrginaldo Cavalcanti - Es- ção três anos), seis RefinariQs que.
(Não foi revisto pelo orador)
tou infonnndo que companhias estran- conjuntnmente com as já cxistent<:!<>,
5,·. Presidente, <lS notícias dêstc prin- geiras em operação _ no Brasil, foram quando concluidas. ntcnderiall1 à tocipio de ano não são muito alviçarciras autorizadas a exportar _ a título de talidade d<ls nOSS<lS necessidades de pro~
110 que se refere à nossa situação Íi- pagamento de dividendos _etc. mais dutos derivados de p"tl·ólco, COllSllllli ..
llanceira e também 110 que tange ao ç{e 26 milhões de dólares, para seus dos no País.
Com uma parcela de quarenta mi~
continuo aumento do custo de vida. paisrs de origem. ultimamente.
como há POUCQ ressaltou o nobre SeO SR. DOMINGOS VELASCO lhõcs de dólnfes, a ·'Petrobrás" podo.!nado r Mozart Lago.
Agradeço a informação de V. Exa. O ria ndquirir imediatamente e para à
A noticia oficial é que. numa única Sr. Marcos de Sousa Dantas, com a vista todos os equipamentos, bem como
semana. se emitiram três bilhões e 600 t::apacidade e experiência que possui. contratar técnicosi de forma a. se ata~
milhões de cruzeiros. atingindo·se. declaia qqc as nossas divisas obtidas carem intensivamente a pesquisas e !aassim. um recorde na história dils emis- por meio da exportação,' são de fato vra do petróleo nncional.
sões do Brasil!
O custo conjunto dessas· prOVidêninsuficientes para o pagamento·das imE' sem nenhuma <1legria. mas, pelo portações imprescindíveis e dos com~ cias, que poderiam ser adotad<ls cm
::ontrário. com a m·ajor
triste-za que promissos do Govêrno, nada sobrando pOucas semanas; jmportnda em cento t
tomo conhecimento dessa últ,ima cmis- para atender à Petrobrá5.
cinquenta milhões de dólares. A ecc"
são. pois ela vem compI'ovnr o que
DjZ, entao,
. - S . E xa.:
nontia de "divisas:' delas decorrentes ao
t enho sustentado desta trlbuna: desde
«E' essa, exclusivamente. a razão fim-de -4 a 5 anos upenas, seria de
o Império, desde a nossa Independên"Cia.· de nossa inércia. Não sei de outra. ou 450 milhões de dólares. ou seja tr~s
todos os Ministros da Fazenda preten- de outras qUe tenham sido apontadas vêzes mnÍor que
vnlor do ouro que
dem o equilíbrio orçamentário. lutam Ou invocadas para explicá~la. Ora, é Se houvesse vendido o que permitiria
contra
emissões éxagcradas, ou seja, inadmissível que, diante dêsse símples fáciImente, e dentro em pouco, recom-(_
contra a inflação.
b
I
pOr a reserva atual.
Já se djzia _ fazendo.se a· história o Sr.
stácu o .•. »
f
Presidente, faço questão de frisar
SR. KERGINALDO CAVALinanceira do Império - que o Império a expressão «simples obstáculo» usada
Permite V. Exa. um
era o dificit. O mesmo se poderá dizer por um homem da capacidade do Se- CANTI
ap'àrte?
da República.
' n h o r · Marcos de Sousa Dantas em asPor i3S0 mesmo, quando assumiu o sunto de finanças:
O SR.DOMINGOS VELASCOMinistério
da Fa:zcnda o ilustre Pro...
f
« . •• simples oQstãculo. qu~ não Com f todo prazer.
~ssor Eugenio Gudin. que· não
c intransponível ou incMi.tornãvel,
perde vasa para, pelo rãdio. pela im~
cruzemos os braços em desânimo e
O SR. KERGIUALDO CAVALprenSa, nos bate-papos de tôdas as for~
o Brasil pare, apático, inerte. indi~ CANTI - Veja V. Exa. como se
mas possíveis. condeDar a inflação como
ferente, fatalista,
esperando con~ está agindo em matéria dessa natureza,
o nosso maior mal - pareceunos que
formado um milagre que o salve de suma gravidade. Jamais tivemos ncS. Excia. seria capaz de deter a in~
tícía d~sse esquémà; desconhecíamos sua
flação ou as emissões. 'limos. entre~
ou a ruína que o espera.»
tanto. o contrário: nunca se emitiu tanto
O Sr. Kerginaldo C~valeanti - Foi existência. O atual Ministro da Fna Ministro da Fazenda quem o .disse zenda no entanto nlo podia ignoráneste país, num período de tempo tão _ até mesmo nos Estados Unidos da lo. Se o ig,:,ora, e.'ltâ aoinde de mã
curto.
América _ baseado ninguém sabe em fé, . com prejUízo do País. 01'9, ai
Bem sei qu~ disso não tem culpa que motivo, que a politica da Petrobrás está u~a fórmula que, apresentada ,.
o Sr. Presidente da RepUblica, nem, é suicida. Que se pode esperar de Nação, convenceira ;:)0.'1 mais recalcUrantampouco. o Sr. Ministro da Fazenda. quem tem nas mãos os dinheiros da teso de que podemos· enfrentâr vitorioEntretanto, desejo· acentuar Rue ~ Se.. Nação, c que usa de lingué'lg~m desta samente o problema. do ~tr61t'o. P, .n~Q

nhedmcmo dêstt!s meus n:p;:tros; md.~.
se nâo lUe falha a melllôria.
pouco,)
antes de 'embarca. parLl a Bolívia, hâ
um~, semana, S. Exa. nomeou o Ge~
neraI Juarez' Túvora. Chefe de sua Casn
Militar, par'l superintt!nder as questões
relativas ao abastefimcnto no Brasil.
Peço, pois, a <1tcnç50 do Sr, Genera.l Juare: Tá.... ora paro. êsk absurdo
que a COF AP cometeu ainda ontem. na
«bnrba:-> do P~lácio do Co.tde e do
Congresso N3cional. (Pau.oa).
Outro a::;sunta, Sr. Presidente, a que
hoje mc~ vejo forçadà a fa.:~r refetên;
cias, é o q\le diz respeito ao requeri.mento que, por intermédio da Mesa.
há cêrca de mês formulei oi Caixa Econômica do Rio de Janeiro, pelindo~lhe
informações sôbrc as opemções imobiliárias ali realizadas nos seis meses
decorridos dc 3 de abril a. 3 de ou~
tuI)ro de 1951.
A Caixa Econômica. por intermédio
:lo . Sr. Ministro da Fazenda, enviou
ao Senado a resposta, neste primor de
trabalho que -;- aproveito a oportuni~
dade· para dizer - devc-ria ser. vi~to
pelos Ministérios, para que todos to~
massem o lllesmo cuidado na elaboração
das respostas qUe porventura devem
mandar ao Congresso NaCional.
O trabalho, Si. Presidente. está clà~
ramente feito e ·em primores de -elaboração". EI! seria inj\1sto se não· acres~
::entasse que o examinei detidamente e
nada encontrei que mereça reparo. As
operações realizadas foram tôdas corretas c perfeitamente dentro das normas
regulamentares da Caixa.
Fe1icito~mc, Senhor Presidente. pela
minha iniciativa, porque-assim concorri.
para fortalecer o crédito de um estabelecimento em . que o povo
carioca
sempre teve fé. Oltimamente andava
sendo vítima de reparos, nas informaçõesrequeridas por mim delIlonstram que
tnis reparos não são procedentes.
Era o que tinha a dizer (Muito bepl) .
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Quinta-feira 6

é i6 ü:sô. Por que não surgiu em.tempo DOCUMENTO A QUÊ SE REFE_
RE O SR. SENADOR DOMIN_
is~,,, eS!ilJ('ma?
GOS . VELASCO EM SEU OISpçrcn..tt' êl~ ,-;c prenderia aO depósito
de dtlro quI:' linhillUos na Amêriça .do
"URSO
'
~·:órtl'. \10 t-,tTinistro da Fazenda sa:u
. con1
Apurelh.1nK!lto da PnfO h tas

Como a d:stü:1cia mediu é entre êl::s,
iJiê-rcia, nada temos feito, porque não
t{'1ll0S
.q:di\·isasJ' com que comprar t! aproxidamentc. [l metr-tde da que exi.~
pag<'lr o que é impreSCindível DO trans· (c entre os mais pl'óximos mercados
po;te. a Tefin~ção e à pesqúisa do produtort"s' c os nossos consurnidor<."s.
petróleo. Montou·se a P.etrobra:ts ..não enquanto não ttvermos pc!rúleo 1m,
'-'aqUI úccntemcl1tc, srm dizer ao que
a '-venda' de nossas reservas de há dÚ"lda; cst;\ organiznda: ji an('~ t:ion~l estaremo.~ ra:endr; cumprir. 3.
de maótcr no
cQ.d"i urna taxa. in$tituidü em seu ,bc~ norma inrern.(\(iQnal
ia,r: ê criminosaln{'ute. t:ontr<1 o interês·
.
ouro s~m qualquer onu:;
para o
ncIício: já -dispõe de recursos impor~ tr.:msportc trasatlântico metade de toS~ Ida Nacão. foi até ilquêle .pa:ís c deu
Brasir.
l,mtt's, depositados no Banco do Bra~ nelagem com a nossa bandeira c me·
~- p~lro "qCe 1;:1, temOS, qu.c vale trc::e~tos m:Ihócs de dõl(1r('s. como garaflrJd
Solncão of~fecidu pelo 'Sr: Mar- sil.· 1\.13.5. com cru:eiros apenas, não t..dC' com bandeira estwnÇ\cira (qecreto
". \io' emplJsUrno Que 'fez.
('os dc' SOl/Sã Dllntas.- cX-l'(csid~n- ~(' compram perIuratriz.':!s·e petroleiros recente do Chile, alêm' de muitos OU~
'
A Naçi'lo preci.':iu sübl:'r dêssc fato'
fe do Banco do Brasil, par~'l p pro- (' nào se montüm refinarias. Os forne- iras caso.s),
Assim nâo hú o ri.Ko de ficarmos
bleTlla de diu:SllS nccc$saria4.. a;J 'eeoores dêssl's bells sâo estrangeiros:
pa~;l d~lIlasC;:lr"lr as tartufos qt1~ ai. ~sdcoy'nllolPiTT/í'flf(l da"': nossa llldlis~ c quereI1l receber o pagam('nto d~ seus com cxecesso de petroleiros. ,qi.iando
tJo dt's~rvilldo ~ N<lç50 c contnbumdo
~_..
I
tri <l pctrolifcr 3 1 «Cada ano (c {ornccimcntos 'em dólares ou na .sUa cstivcrmos prodti"zindo petróleo tHic~.
pa~:t levar D p-aí,,,, ao fraca~sO.'
atra.so custa ao Brasil 300 milhões própria moeda. Ora. sendo sabidameo- na] em quantidades ~uficieIlres,
S~:.~ DOMING?~ V:gLASCO C'~
... de
clôlúrcs;.'
S<:riam dcspendi,. .te' deficitária ou na mclbor dâs h;pó~
Sr J Pn:')~ldenft', o apdr,c do nobre 0,-,"
dos apcna::; 150 milhões nas ()PC~ te~es equilibrada ii nossa balança de
Empré.stima do Tesouro il Pet;obrií$
) ,~~or Iílrrginalclo Cavalci1i1ti tem grilllrações.
paçpmentos co.1l1 os principa}s paiscs
I.. t~
opot:tunid;:.de .. purque O::s~t"· esquêAo fim de poucos anoS. a cco- industrinis, em condições de ~nos ven·
5) Com uma parcela de 70 milhões
í!.'
cOMO V. Exa. está vcrificandu.
llomia de divisns obtida .pC'rmitirã der aqt1éles bens. }mpossivcl se torna de dólares, ti pctrobrús poderia adqui.
..; ~ ;~.lsdj 00 ouro que sc enccntfa dcrecompor fàcilmente a rCserV<l atual â Carteira de Cfunbió do Banco do rir imediatamente. e p~gar ã ·vista (par~
,:;~~iti;d~·2
.. em Nova Iorque e aqui no
_ «f: imperioso e urgentl' agir .Brasil fornecer â I?etrobra.ás os dó- ccla?àmentt·, ao longo da. construçfio
Êahco o Br~sil, Tanto qUI.' S. Excecom dctcrn\iua.ção c rapide1.!).
1ar:,s, líbras, marca;; ou francos, por em-3 anos), 6 Refinarias que, conjunlf:l~lit ':
«Poucos problemag na economia ~ esta solicitados. A Pctrobra[is t('lll Crtl- bmentr- com as j:'l existentes, quando
.i'lldo:'s{" farii1 sem inlerfcri:'ncin nó na, política têm despertado, n~ Br:.a siL zciros com que compar essaS «divisas»), concluidas, atenderiam â totalidade das
,
c l ' e por óhvios. 'a car:osidad(', O lllt~rl"SSe, lHas o Banco' do Brasil não lhas pode nossas necessidades de produtos deri,.
n1q·':::td9.,.de câmbio, que em o<l.u scnn. él a(enç~o da opinião pública como vender, peI;). simples ;azão de não fcr vados de petróleo, consumidos no p"ís.
:P.:"illdic.ido por êss.E'S {lwnu.es pag~~~ ês~e do petróleo, Em resultado de es' o qu~ vendl'r. As «divisas)) obtidos 6) Com U1l1a parcela de 40 :milhÕes de
me7Jtos:-Ao contnirio, em pl'~Zo rclah~ tuclos. discl1:;~õl's e I.:ontrovérsias, na
pelo país com SU<.lS e"xportaçõ.::!'<: são de dólares. a Petrobrás poderia adquirir
1
d
vamentc curto, êle se sentirin
. <l i:ia o imorensa. no parlamento, em. numero~ fRto in.'iufi.cicntes para o paga.mento imediatam.:-nte e pagar Y' \:ista todos'
pC\~lS eçgnomias de "divisas'" g<lstélS na sa~ assocbções de elass(', ~m tóda parJ de suas importaçôes 'impre.'>cindívei.s. e os equipamentos, bem como contratar
.iinpc;:taSao do!' dcr(vados do petrólcp". te em suma, fonuarilm-se .dui1s cor ... dt' compromissos go\~ernanicntais e Ot1~ técnicos, de forma a St! atacar("m inp,1l1 :'iE'9uicb S. Exa. c~un~e,.a.. .ou· rentes de. opinii'ío extremadils e incon... 'tros, nada sobrando com que atender tensivamente a pesquisa e lavrá do
tr;lS razões que lhe pilri:'CcIl1 JusttflCa- ciliúvcis;' a do nacionalismo c do mo"" à Petl"C'brãs:+>\:
petróleo national. 7) O custo con~
dOliCS do 'seu esque rnR ,
. nopólio estatal, de um Ieda. c a da li~'
junto dessas .providencias, que - pode~
riam ser adotadas em poucas semanas
, Sr, E'residcntc'-s<lhe-se que o Senhor berdade, de inici<ltiva pa~ticu1ar, l1a J
SO!tl\'ilU cOllcrc(a para ('!, problcow
import,lria em 150 milhões de dólàres, .
tvlinisti"5. da Fazc11da nss.im proCt'd<!l1, cional ot\ estrangeira, do outro!) ~
4.J!: eSsa, exelush'amente
conti~ A ~conomia de «divisas delas decaI'.
JÚ'fmicto' pe!as contingêl}cias: Dai. a ril- declarou-nos o Sr, lVbrcos de SOl1sa
zãó pela qual selnpr~. su~tentel qu~, Dantas, ex~presid("nte do Banco do nuou o Sr, Marcos de Sousa. Dantas rente, ao fim de 4 a 5 'anos apena.~,
corno professor e teórlco, nada rnrus Brasil, {'lU entt"evista espcciaLtnentc con~ - a razão de nossa inércia, Não sei Seria de 450 milhões _de dólares, ou
. ~1:adàvel d:J que 'ouvir o profeS3or cedida ao <;Diúrio' 'de Notíciasl!' sôbrc de outra, ou de outra" que tenham" scjn' trê~ vêzes maiOr que o valor do
~·Ja.n. Cabe ,aqui repetir, em pOl·t_U- o pl"Obkma dt' obtenç.fío de divisas sido apontndds oU in\'ocadas para eX~ ouro que se houvesse vendido,'o quI"
tr.es, um verso de, Goet.he en: qu~ ele
P
b'
plicá~la.
Om, é inadmissível que. permitiria fàcilmentc, e dentro em pou~
iida que a teoria c seca e a arVOle da pê,ra'B dro raso
d~'sse simples obstác~lo, que não é co, recompor a reserva atual. 8) Tudo
..v idi.1 é sempre verde,
I
iefransponivel ou 'illcontornÍtvel, cru:::c~ se. f~ria, sem inte·rferéncia no i ~l1crcado
«ln~Jcd()$o agir com detcrmill.Jçiio
~mos os braçoS" em desânimo e o Bra~ de CitmblO, que em nada seria' prejudi~
Entret.Jnto, quando passamos d<l' forc rapide:#
•
sil pa1'(', ap:1tico. indiferente, fafalista, cado por, ésses. grande.~ pagamento§.
mubção teórica pora a vida •. ' ..erifica·
. .t e~ d e con«Ni'ío sabe <l esta altura :....... pros5e~ esperando conformado um milagre que Ao contrario, em prazo .relativaIl\entc
mQs que tôda eSSB teorm
dicionar-I'e às dificuldades. as contra· gtlin él(" - . tmzct" mais runa 9Plllião o srih'e ott·a ruirla que o espera. Por curto, êIe se sentiria aliviado 'pelas.
d.i~~es do meio em qUE" se .atua.
doutdn:tria ao campo puramenlc teó ... êstes moti.\'OS co eOl1sid-c.rações, e por economias de «divisas)) gastas na .im.
.
rico do problema, favonivel a uma oU ae\"'er de oficio, entendi, quando exer~ pr,rtação dos derivados de petróleo:
O plano ê basebdo no ouro dl?pv- outra corrente. avolumando 'ainda mais cia o-cargo de presidente do Banco do 9) O «modus' faciendh> consistiria num
.o;.i(<idu nos Estados Unidos, I'vlas, "o 'a di.scuss~o em 'tôl'no de assunto jil Brasil, que. se me impunha a óbriga'ção empréstimo. a ser feito pelo Tesouro
Sr, Ministro da Fazenda foi obrigô- tão dE'"batido e estudado. Creio que de procurar uma solução' para o pro~ Naci.onal à" Petrobrás, da importância
de{.., aO que estou informado, não a n50 se omitiram, de parte a parte, ar ... })lema, .c pensando havê-la' encontrado. em ouro ll~c~.<;sária à realiznção do
:vender o ouro, maS a assumir o com- gt~mentos e razões .. N<lda de novo submcti~a' ao exame ,dd ilustre ministro p:ojeto, 10)' Por êSfe prOCesso, não·
prijtnisso de não dispor do mesmo.
hu\'cria que acrescentar-lhes. A etap;:l da Fazenda, dr, ·Oswa.ldo Aranha. SOmenfc estarta providcnciado o for.
~i essa a garantiu dada por S; Ex- da disc\.lss~o _ acha~se (',ncerradül com que lhe deu slta aNovação c; que obte~ necimenfo de «divisa;;~ â I:'c'trobrás,
<:C".\~nci":: não .dispor do ouro ah de· ~\ palavm déci.s~va c deHnitiviI.. certíl Ve. por sua ve.::, n do presidente da como ela disporia imediatamente de re-.'
'Po~it<ldo para outra oper_aç~o.· fi~an~ ou errada, do poder competente. o R{'púbHc~, dr, G:'túlio Vargas. Nisto r cu~so.s, em cru;::eíros pelo prazo do ""em.
do nssitrt .ligado tiO empreshmo feIto, Congresso, que já legislou a respeito, con~istia. o proces~o simplíssimo, fácil prestmlo,. no v<llor de. 6 .bUiões e meio
{' com él criaçãó da Petrobrás,
e de resultados stíluros e imedia'tos do de c~uzel_ros, o que importaria' nurou
o nobre colega _senadc;n' Kel:g:illa.l«Acham'o-nos diante" de ·.uma situa· alvitre:
.
a~ n t eClpaçao
.d e usas receitas, ~ apresdo': tem. tôda a raz.ao quando. diZ que
@.s{e OUl'O ali ficoU pra:a pag~r ?es~ ç~o de fato, Venceu a correntl: nado,O Tesouro Nacional tem a pro- sando o. in}cio de $uas atividades. llj
Petrobras podel'á dispor assim, jm{'~
lJei;'~s de muito menor lmportanCl~ à nallsta-monopolista, Nada adiantará priedadc de' outro, depositado' no Fc:,.
Jkonomin nacional do q~e se fosse reabrir discussões interminãveis. Ponha,. ,dC"r;ll Rexervc' Banb de Nova YOrk. dlatarn~nfe, ..de recursos avultados,' tan.
~pregado na .e~ecução dp plano S?U" mos agora nlãos tI obra. b imperiosQ. e no Banco do Brasil. Rio de Janeiro~ t,? .em cruz,elras como elU <divisas~), ,uzoe.. D a n t a s , '
. e. urgentz agir com determinação c". ra~, val~ndo,. ao preço oficial de 35 dólares flCle~tcs para um impulso vigoroso ao
Sr, Presidente, 'desejaria o Senhor p:dez, lá perdemof; muito tempo. Cada' por onça, mais de 350 milhões de dó~ mov!.mento· em prol da solução tão
Ministro dã Fazenda proV3s~e a im~ ano de atraso ClIStit ao Brasil 300 mi~ lares. 2) Êssc. ouro, ao' «c'tlmbio ofi.. descjada e ~nccessária para o proble~petroleo' no, BrasiJ. E isto, senl
tl:'ocedência das aCusaçÕES que lhe ~ão lhôes de dólrires,. quanto dispendenios cialll de Cr$ 18,82 por dólar, cquivale ma
. ilontalmente dirinidas, dc que procuril anualmente com a importação de óleo a, ~ais d.e c;r$ 6,500.000.00000 (sei.1 depe~dencia de capital estrangeiro, seni
"U
e derivados,
,bo. tar a execuç~o ·ôa lei que ~riou' a
•
, blltoes e qnmhcntos milhões de cruzei... condiÇões ou subordinação a quem
,dmpõe~sc o fU11cionamento ja e ja. tos) . .1). ,?sses enormes recursos acltaD1w. ~uer, .qUe seja, preservadas a- inteira
L\:trobrãs.
e 11 pLeno. rendimento .. da Petrobr<Í..o:. se csterrhzados, sem ncnehuma, ser'\tea.. hberôade e a indcpáld'ne,'a d
·
• '. ,
...
e Slla'.
rpediria a S. Exa·. ti fim de dirimir~ Nisto devem concentrar~se com priori- t ta,
nem .rneí\mo a de garantir o pa~ 1ll1Clabvas e atividades]),
.
m~s a dúvida ftzcsse o passível para. dade 05 esforços e a tenção do go~ pe1~.tnocda em cil'culação pols repre:'
P§,r em prática o cSqUêl~~ Souza Dan'" vêrno, da direção da Emprêsa, de to'~ sentam pouca mais de 10% do' total
t<3S' 'naturalmente con,d1cll?uando-o ~o dos os brasileiros.. Creio Que, neste dêste último, .4} Com' apZlla<; unla fra.
pl."lllO do Minhtro Bitencourt- Sampalo, ponto. não há divergência de opinião"
Concluindo suas declaraç'ões, salícn,
. ção do, produto da venda dêsse ouro.
4úe, segundo estOU _ inform~do, !oi Por qu~. então, não se dá conmêço aos U !fe}a, d:rca de '!O milhões de dólar~s tou ainda ,,', Sr. Marcos de SotJs~
!lilJ"Ovado pela dire.Çtlo da Pe ...l'obras. trabalhos c não se executãm os planos a Petrobrás pçderia imediatamentc D<lntas~
«Essas. elU Unhas' ul.uito gcrais.,
:JSI'" todo o ouro ainda' não esÜver li' já estudados' e estabelecidos, que ali~ adq\liri.l' e pagai à vista (parceladaijJ.clo a 'qualquer 'cmpréstimo; se, alnd3 viarão o Br<3sil do insuportá.vel pêso' mente ao longo da construçãO que n~o a sugestão que, apresentei ao govêrno
)lOS resta dessa parcela de 3.,0 mIlhões do enorme dispêndio em' moeda forte. pode ser conduzi4a em menos de dois ·passado. que a acolheu favorYvehncn~
dôbrcs. os 150 milhões, necessã~ios. que o' vem esmagando"
anos) 5 petroleiros de grande tonela~ te J! que se dispunha a mand~-la estU'
.â P<!trQbrás, que S, Exa. mande' exe~
<iA resposta não é difícil. Dei,.a -a gem que conjuntamente com os que o dar em todS"s os seus pormenores e
ctH;Jr imediatamente o esquema' apro~ um ilustre oficial de nossa Marinha. Brasil
possui, nacionalizariam a to~ aplícá.1a sem tardança desde que ·obti.
"\"3do pr.lo MinistrO Osvaldo' Aranha e que me interpelou a êstc 'propÓ"sito., no
taHdade dos' fl'~tes . entre as regiões da a 'indispensável autorização legis,
?1!lo então Presidente da Rep~bli.G:. ·final de uma palestra que. proferi em produtoraç de petróleo brasileiro (" os lativa quando ~urgiralD os trágicos
Sr. Getúlio Val'gtls. I {Muito bem; mw· fins do ano pas!;atlo, na Escola Na~ Centros de rE'"finaçi'io co consumo
!lO acontecimentos de agósto de qu.e t"c-'
.)
vaI dc: Guerá, --- n[io romp~1l10S a país.
suJtou a mudança. do Ç1Q1(Çrno. Ofc~
')f"m).

b

I

4

E

.n

A:

eto

~

t\e

rI

tt

a
Quinta·f~ira

OIARIO DO CONGRESSO NACIONAL

fi.

(Seção li)'

janeiro de 1955' 47
. .f

Obegado no comêço de máio a p..8'ta
à s atuais autoridades ,do meu mundo. sobretudo da ~ chamada «Santa I DI&CURSO PRONUNCIADO PELO
reço~a
Aliança» Ora encarado o fato dêsse SR.. SENADOR OARVALHO G~· terra. - perdoai, Sr. Presidente e se~
pais despretensiosamente. com o úni~
. . ' .
_
.
RAES NA SESSãO DO DIA 3 DE
nhores Senadores que l'eviva estas meCo 'propósito de c,ontdbuír com· uma pontq de v:sta •. runguem n.egar? razão
JANEIRO DE 1955
marias, porque desejo apenas enalteidéia que me parece nova, para solu- para que S11cllClC UlU ll;;\Clonallsta em
cer o gesto do homem a .. qu~m te-).1ho,
O SR. CARVALHO GUIMARÃES; no momento, a honra de demonstl'Rt'
ção de um dos mais sérios c prcmen~ face de se ter dado a esta CasaCo nome
tes problemas do Brasil. Se ela for de Palácio Monroe. Se esta asa em
minha estima e meu afeto â -sua gran ..
• das au
s,', Presidente, sempre ine acostu- de memória.. A primeira pessoa \ por
lo'h- ve~ de Palácio Mouroe se chamasse
acertada merecer a aprovaçao,
Panair, estou certo,'
Sr. Presidente. de mei a cultual' o sentimento de .'~ra- mim procurada foi~ justamente o g,' 'an ...
.
t"r,'dades e da opinião púb1IC,a _e
v
d
que outros brasileiros teriam protestado dão, Que acredito e considero um .j(",s de homem de levl"3S que se cham:m
.p1
',cada' c"'m
patriotismo,
e,
clsa9·
l'Sl4
'
do h ornem d e h_t~;'.l. H"
'n' 'uh"""
"ti ~
v
d d
contra essa designação caricata" O
aí, maiores'
atrIbutos
enl'lque Coe lho"
~'1e t o, 'd e_I
,0
' pensar
1
'
P ',dez e escrupolosa honestl a c,P ,na
t
por que o presti .... ioso matutino Q «Cor·
For a5SlID
e me la bl'tu a'I 'a· 11ll1'açaO
e d c Ininho« estl',na• '"
\
tcnh~ du'vida de que: a,n,assa
atm
ti
'd
',ue ho'e ,-eul,o
v
d
reio da Manhãt>, a não ser ressalvado assun prece eI' e I ,
J,'
Lembro-me tê-lo procurado na I C,lrecolherá. imensos bend1cIos
r Stl<l
• 't
d comentá '",
ocupar a. atenção da. Mesa e dos !1oJ~ nlara dos D,"""utad~'s, na antirra I"a .•
$CU eSpltlO, a grttç~ o
ri .... brn • SI'S, Senadores pal'a tendel' ~o~
~V
v.
~ v
c:xecução)},
- ' 101
c ' f e I'lZ ao aprese nta, aos
~
Em -t dt;. janl."iro de 195:>_ .tl O'"
la no de nao
. f'los
u
'menagelll
à memória de Uhla das n~ deia Velha, ,~nuncjei-me.' eJ dll1"l~, c
Mais bem examinndos, acabaria dando gi.u'as ,mais eminentes e mais ,cultas longas horas, tiguardel o mss~re, ~I1; ...
Noticias'V.
j ;'<1zão a éste obscuro nacionalista,
d
.,
l....
'le'
R fH'O me târde, ao recebeI-me, disse que ,'I",
.
o jOl'nauslUo ul'aSl Ira,
c
por mim poderi.l fazcr; e aconseUllu
o SR, PRESIDEI'ITt:
Fiquemos com Monroe, Não nos fa.: ao e~-Senador .Fernando Men~l':s ude me voltasse para rmnha terra. o~~;
nia! algum. Não temos contra os Esta- AbnClda que abnlhantou a cadel ~ 9 C OS meios me voderbm ser lUtüS fát!fl~,
Não há mais oradores inscritos,
f
dos Unidos nem contra seus homens, atualmente, sem. nenhum me'!'Lo,
Foi a minha primeira de.3ilu~o'.j
,
~! Mais tarde. Sr, . Pl'esid~pie, ,~s:-,('
o SR, KERGINALDO CAVAL4 ao contrário do que muitos supõem, qcü~'o n:>t,a Casa,
qu·alquet mâ vontade.
SI" Ptes~dente, Fel'na?do ~enQe~.~~~,j mesmo mnranhe,m:,e Imortal fje w!'n,Jl)
CANTI:
Sou dos lJrandes admiradores da HÍ!::;- ~l~clda ela mestre do ,JorUQllsmo l'~'llll'leU grande amlgo, disDensa~do-'n~, o
Peço a palavra: Sr, PresidentE":
toria dos Estados Unidos da América 51le:1'0, Passou pela lmprensa de::; '. :::eu aprêco. Cousenoo ainda ',dêssc \'1do Norte. Aprecio sua literatura jovem; ca\?Üal como ~m homem de be!-l1, ,,' 11linoso espírito os mais honi1osos f lo...)_
o SR" PRESIDENTE:
Seu n0I!le f ..cou gravado ,1),2; lmpre.: comentos da sua estima paro. comi'];o,
g osto de acompanhar a histõria dos
Slt d.o p~s como um profJ.'3Slol1al lH.C ,'Tr,
, 'aÍ! d
"
"~.O, esmOlecI
1 a.
,'ryL
,
Tem a palavra. o nobrE" Sel13dor seus homens emientes e quanta vez se habituou a exercei' sua função com
não
tenho
·sentido·
imenso
entusiasmo
d'
'd
de
sabêdol'ia
e
honra
para
c
Res~a\'anl-nle,
Costa
Rüdn<>.ues
e_ U~,
Kerginuldo Cavalcanti.
a ,
bano Santos, que ~, Ex,~} S:-. Pn!S!pelo gesto dos contrutores da.quela
O SR, KERGINAL"DO CAVAL4 grande pátria.
.
c ~sree no :'JOrn~l do Brasil", fez.,'1.J':ll::, dente, bem os conheceu:
-.
'1
CANTI:
O fato, porém. não implica perder e.scola de Jornalismo honesto, 113, e;)·)CJ.
Procu!'ei Costa Roctngue~,).naq~JeI::lt,
a~ C3r<lcteristicns de brasileiro, seus tr,l' em c;.ue não havia as faciUdade~ U:'"l!, época denutado; e tive a m~ma aesi~
. (Niio foi revisto,pelo oiad~r) -:- Sc- ços. s~us fundnmentos. enfim, o cspi· financiamentos dtls Cai~as EconOmi- lusão. Recebida" p03tel"iOrm~é'nte,,(},,~al'
nhor Presidente, quando se dIscuttu ~m rito d~ nacionalidade. Nesse ~spírito cas nem apelos aos D1StItutos de PL'e- U,-bano santos UVe' o .wesmo de,'V:lt.::rédito especial destinado a subvcnClo- tC!mos que calcar nosso destino. Dentro vidência' para manutenção dos· jÇlrnalS, canto,
)"
'1
nar a Panaít' do' Brasil. no calor da dêle devemos forlUar a nação; e \) SUbS4 E at.rnv{'~sou tôda fi. sua vida de fn:fl.~
.I!:: certo que me aconselhou
CIl'lht
discussão, falando a respeitor tive opor~ trato essencinl, O substrato espifitual com altivez e,d, ignidade I?al'a com, {'".., a,)drigues regressasse à ll1inJ.l~ ten\t
J
1 t' seus companht:!ll'os de JOl'nada nr.- onde me daria o lu~ar de reVlSOl~ no
't,n,'dade de estranhar o nome dessa d
e um país SÓ .se consegue pe (I <lg li I' róica,
antigo e tradicional diário Pa.cotilh~'"
'
c:ompanhia, entendendo que ela d evcl"l..a, nac--'i.o m1cional consciente.
'd
d
r.4 t
r d
S- r ,_ Pres,'dcntc, qUaJld~ pugnamos pela
Si', Pl'esl ente, no nno c 190, e\'t~ de CJ.ue V, E.x,~, 51', Presidente, nu [l,
ne' e• • ponto de vista, ter deSig,naçao
p
1
üCI)!'rência o centenário do nnscill1~nio EC recorda,
.
(' "
.:-1a ocasião em que conversava ~ol111
nacional. Salientei que a a~a~r, c- vitõria das id~i~s 'nacionais, n50 no, dCS.:;a figura modelar do jornalismo
vando a b:=tndeira da nossa patrm .ao~ move. individunhl1cnte, traçar orienta- brasUeiro, sem que houvesse, por pane o Sr. Costa. Hodrigues entl'ou, como,
países estrange'iros, com is.5o co~trlbU1 çõcs ou -ntmos; i1\:' contrário, procllra~ dos seus companheiros de impl'ensa, que por enc.:mto, o então Senadol' l<"e;- .
grandemente para nosso eonhecllne~to lllO~ as linhus mestras do nosso próprio qUe conheCel'alll de perto uquêlc vutto nando Mendes de Almeida, que a mIm
lá fora. Declarei ainda qu€', com co· destino. rracejando firmemeNe, gis,:mdo ímpar de homem de letl'n.5, quem. ,..;~c se Jirigiu espontâneamellte. pel'~urt,
· nhecimento pessoal dos fatos. se~s. ~s" com consciência !limitada os marcos' fu- lenllrasse qUe êle mourejou, trabal!IIW'.l hmdo-mc se eu el'a maranhense, q:..e
critórjõs eram vcrdaddrüs rCposltonos turos, de onde sc irradiará nossa grande incessantemente em bem do Brasil c Unha vindo fazer e o que deseja . . :i,
,de coisas pátria~. de ca~áter itnedia~o. p
da. democracia, pela pureza do jor:J'l- C.,mt-ei-lhe mihl1a histÓl'la; e êJe, ua·,'l:l
S
P 'd t d d lismo de sua pátl'i~.
dêsses gestos de nobre~~ d'alm.a, '1l'.tle,·
atrave's de J'ormus e reVIstas, que n,\o áOtri~,
d
ai por que,
r. l'eSi en c, an o
O Senado também se esqueceu ÔO nau, me que o procurasse às 5 h01''IS
só aproximavam os bras.ileiros. qU,an o expressão mais p<úpáve! ao meu pensa- \'clho batalhador de tantas lides ~lUC da tarde na. redação do "Jurnal: do
viajares através de palses . ~Str<hllH:S, mento, explicação, aliás, àe cordialida· cO::lheci na minha adolescência, qu·m- Brasil" - que e::'n a sua. grande 'l>::l.lmas também davam uma alta lmprcssüo de para com os ilustres reda!ores do do cheguei nesta ten-a e muito brilill1u xão, '
'.
do nosso progrcsso e do no~so descn~ «Correio da Manhã'..>, afirmo qUe c:otã nesta Cas~ com ,as luzes do seu ü\;.:31' Presidente, .senti-me rejl.H'~l1(":
volvimento.
.
muito bem posto o nome de yalácio lento multi.forme.
_
chIo nas minhas energIas, pois já"'me
O ~Correio da Ma1í.hã~, ,porem. num Monroe' a Este edificio, (Muito bC'lJ1:
$r, Pl'esldent~, é a gratidao !~lo) ~nCQntl'a\'u quase desalentado,
lIuc1to dos mais interessantes, fez um muito hcm),
' 1n'l,eesttlr'ea'zPàeIOtral';:'ullg,',~,e pelo protetor (!t!c
Aô entl'al' na ,redação daquêle diâ4
comentário' sôbre IDeu nacionalismo, à!4
u
..
rio ~ haura marcada l'ooebeu-me 'eom
rendo, aliás - permita-sc-me qUe o ~1O SR. PRESIDENTE:
Já dissc de outra feita, que sai do o cl\l"inllo com que costumava. aCOlhê):"
t
Maranhão, do sertão, de minha. terra, a 11l"Jcidade: e ordcnou-me que no dIa
tHl COIU muito espírito que, fim °
Não ha.... endo mais or<'ldorcs inscritos, diretamente para o Rio de Jrineiro,
,.
, '/lf!,
,
b - talvez cu reclame contra a
O
t-l'egumte o procurasse na sua resz, ['n.m re\oe,
_'
uc tem vou 1'11Cerrat"· a sessão.
esigl10 põl.r.:J acossado pela política local, quando cia à Praia de Botafogo, lev::mdoJ atd-i-signuç50 de Pala(,lo M~nroe q p" tt de depoIs de amanhã a seguinte,
vencidos fomos· na C:unpanhia Civilis- guns trabalhos. que acaso tivesse,,;(t{tt
·.l Senado porque se referm <l um . ~o,;~
ta de que fui pal'ticipante,
Illinha passagem pelo jornalismo, lI.'Ul
~\dcnte dos Est<ldos Uoidos da Amerlc3
ORDEM DO DIA
aInda bem Jovem aCudi aos i1.pe~os minh::t terra.
.~
do Norte.
.
.
I dQS homens miados aa divino Rllj'
01'. Pl'esIdente, perdoe1U4me y, f.."..::a
Confesso que Se tivera de huti~ar estu - Discussão única do Projeto de Lei B~r~3sa.:. na justll: camp~nh~ da d,elflo_ ü J Senado est..'1. revelação: mas de.s~;o
· Casa teria cscolhiç!o, com efc!to, U!U da Cãl1}ara n,~ )87. de 1954, que COll- cl~h ... ~ça~ do pa~, ,na -tusta p:!eJ_~ de fiquf: c:msignada. 110S nossos; A.:lJlis,
nome nacioDal. E com isto nao tc: na 'cede abono de emer-gência aos a.po~ plepaH.~ç~o da le\oluçao
bIaSll~tra. com.) demons!J:nção de gratidão àq~ro(f!
praticldo ncvhulIHl incongruência (' ('S.. sentados e pensionista.s do Instituto que, dcpolS de O'nu~Itos anos s~. tom:m n. quem devo tôdas as pequenas vH:o':'
'r',o'
ate'
mesmo,
pelo
que
sinto,
mais
àe
previdência
e
Assistência
dos
SerrealIdade,
Ché,:>uel
a
esta
Cnpl!aJ,_
sem rjas ,conseguidas, as quais , conft!As(j
t,
"
. .
"
,.
sequer trazer uma recomcnaaça.o a devo,
tambén', mais :i circunstàneHt
de acÔrdo com a nOSSa tradição c co.:n v:-d?re~ do Estado. e ,da o~tr;~s p .. o- quem ouer qUE fOsse,
de Ser jOl'nali.c;bl,
~
li 110SS0 espírito,., isto e, com -:1 formaç;::o vlde~cl~, P(:,rec~r~s lav?ra.v~·lS: ,d~
Oposicionista na minha terra, acomFoi com .0 alvoroço de um m~F.
n~cional.
T
C0I111SSaO de Se! VIÇO Publlc? ~ CIVIl panhava o ex-Senador Costa R{)drt~ nhcnse qUe Fernando Mendes de AlMas é preciso distinguir. 1 Não ~c m.o 1.1<10, de 19ü4); da Conussao de gues na sua atuação opOsicionista, de mcJda l'ccebeu.me em sua casa, p1iS
posso .conformrtr, com a palavra Pan,ni'. Fin~11ças,_ 11,0. 1:1ú1, de 19:54 .
outros tempos; e para aqui vIm, con- manhã, e a quem entreguei os DlA1ID
Ela: encerra.' Sr .. ,Presidente, l1ma deDlE_cussao _ulllca d~ pr~JetQ ,ge R~- flad ....-em que terh\, pelo menos. o nm~ humildes trabalhos daquela épo~a,
a
5ignnção universn} no que. sc. ref:rc soIuç,ao n," ~, de 1904. o erecI,o,pe
paro daquêles pôr quem trabalhei e Leu,os c, muito acentua-damente, fied xo Comlssão Dll'ewra, que ,concede hcen- po:' quem minl'~a. fa.mília sacrificou teve .. s.e 'nos artigos que escrevi SÔ!)l'C
I
" pmL mal>. no que .se re ere u mr eL
ça a. ~~bastião verg-a ]lara aceitar tóda n sua energ,'a, em 'e111 de ""la
'
'1' t
do <teor
Qt::
...
u
.....>
Ru1 Bs.l'bo&.'1. na Campanha. CiVi1iSf~
que os eminentes Jorna lS a s .
,~_ bolsa de
estudos concedida pelo 00· ·vitólia política naquêle Estado, Eu Fernando :vIendes de Almeida, 41ie
reio d", M<lUhã» mç tragam uma exph· vêl'l1o llorte~nmericano.
era. em Caxi3.s, a invicta e gloriosa havia' sido o maior arauto da calldicação qu~ sirva ao nosso paladar na- ·Di.~cussão única da redação final CaXias, uin pllUllitiro nos jorna.18 ~()" dntura Her111es~ da Fonseca, dera, ~11!
donalísta,
(oferecida pela. Comissão 'de Redação cats'e na literatura.
.
seu jornal tôda :l .sua. vitalidade ém
· Quanto a Monror, Sr. Pl'cSidente, em seu parecer n." 123, de 19'54) das
F~screvi o primeiro ~l.ltigo abriml0 a bem da vitória daquela candidatum,
de:vo confessnr a. V. Exa" com as emendas do senado ao Projeto da Lei Campanha. Civilista no sertão mal'a~
Ai fiquei, SI', Presidente, com ~:""~e
minhas explicações proferidos. no lOtCIO da Câmara n,O 52. de 1'954, que dispõe nhense; e nela. m~ emp~nhe,i ço~ ~Oda, grande amigo, DepOis do almõço, em
desta oração. que n<lda terin a respigil r sôbl'e a Rêde F€rroyiária do Nor- elle.rgla e. t~da mmha mtellgen~18. . sua residênCia, no seio da sua familia,
: nessa cl?oca, também ainda.. Jovem. para o qual me convidara, levoll-'rle,
éontra o ·nome. E a razão. bem €'.~me- deste. .
rilhada, é das mais sill1ples e das mais
Discu.s-s:}o única. da. redaçãó final J~ havIa" Instituído' naquela cldarte {} enl seu automóvel. ao Senado da. ln~ ..
convinCentes: Monroe. sob certos ns- (ofe:'ccida pela Comissão de Redação Grêmio tlterári~ Got;çalves Dias. Co~ pública, na antiga Rua. do, Areal, no
,
em seu parec-er n,O 1.125. de 1954) a, cGrrespondência desse Centro, t1!rl'" ,velho casarão do Conde dos Arcos
p"ecto,s, se bem que seja um ~mcncano das emendas do Senado ao projeto gH~-me nos homens de pensrunent? do
SubIndo a es?adar)a. cOlnlgo ao J:t:tr,
do nork. revestiu as caructcrísticdus do de Lei da.. Cânul.l'a n,l) 263, de 1953, p~llS, lnclüslve ao meu conterran~o Fernando Mendes de Almeida apl'~,
nacionalista. Sua doutrina, encara a no alie cria, na E.x-ército, o Quadro de coel~,o Neto, a quem todo o Ma,ranhao sentou-me ao velho Peixoto, anti~fl
tempo, foi de prcscr v oç50 continental: . 'I'
-d ~d ' ' t ' ..
admu:l.va e bem queria.
J1ortetro da.quela casa. dízendo' <la1
:Iuer dizer, um'} doutrina,. de 'preser\'Cl- AeXll<",ns e. n11ms J:sçao,
POis bem, Sr, Presidente, !oram ali está. o Sr. Carvulho GulntarA.e,s' -et1X..;<10 das nações nmcric~n<1s contra as I
EnCel'l'tl_,se a ,,,e~s50 às 16 horas du~ únicas credenctsh, qUe tronxt' tor do "Jornal do Bras!}", e m~n J.f>nmr,",ç<!s qUl' podcrl<lm ..,'ir do vr.1ho
e ;jO minutos,
p.arn est:l metr6pole. .
.crct.átin Dllirticllbr".
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E assim foi me conduzindo à ~r~- continuação
dêles. Respondeu-lhê
Presidente, desejo que o Senado dedicar uma palavra de saudnde A
s:::Jlça dos maiores vultos políticos da- FernandQ Mendes de Almeida eom a releve-me por essa. demonstração de sua memória, que a imprensa brasia quem leira deveria venerar como um pa ~
drão de honestidade profissional.
por Lc:so, não poderia em absoluto sus- . Recordo-me que não trazia sequer
e tantos Q\ltrc·;;,
Ainda milito na imprensa: :!O:1to,
R:;,éc.llo.me, com emoção, a vitó:'Ü\ pendê-los,
do meu Estado o curso secundário, quarenta e cinco anos de lutas, Q?J8
- pO;:-so '"dizer - de minha vida; se:,',.., t'
'.to
Aqui
cheguei
e
logo
matriculei-me
no
nunca
cheguei a solicitar, de qur.:n
tant:.1o pobre, que mal teve com que
.... cn ~nuel a ~rev~r en4ua,n
nem
11::-' c~nl' a pa!3sf'~g('m para esta capital, 1 entend,l, e por lS?D dl~O que Fernando Extermito Aquino. Mal podia. pagal' ru; quer que· fôsse, wna recompensa
fo~ ~SSf' humem quem me deu a mãe.. ~Iend~" de AlmeIda ela um me?tre ~o mensalidades, porque, naquela épOI!!t, pelo meu trabalho profissional, ~'5aH'O
ara que i11gTeSSass'" '10 Jorntll1~mo, ,homem que compleelldla. tínhamos remuneração muito pequena o ~lJn8equent~ dQ exercicio da: nünn~
I'''' r.,z"':·'
..... H . . . _J'C' p,
ser o ]ol'uahsmo a expressão do peu e recebiamos os honorários por melo funça,(,',
jOl'n ..~l13mú l:arioca, Daí por diaIlte,
> ' . ,
_de. vales de que V, Ex. a deve' recaI':'
vi,.mc cercado num crescendo de C011- san:~nto, e da hbeldad~ e .~ao essa dar-se.
8r. Presidente, nesta época em qth)
pidel'ação e de apl'êço, pelo gl'ande li- facIl,ld;1de com que se lllutlhzam ~~
tudõ se 'falseia; em que todos s?o in',d'
~<:,
·nlpl·ensa,
.
aU:,blço,es
d?s,
m9Qos,
r:om
que
se
d.~
',,1
Termina.do o meu 5.° ano de Ginãd
" .. 01
d no .... ~ 1 - ,
tl'Ol a mtellgencla da Juventude braSI- sIo, surgiu a r,eforma Rivadávia, €'ÍÍl dIferentes e, como PUa tas, lavam BI
mãos ante a degradaçãQ ,do país, fat<:,
O seu primeiro gesto de confiar.\.:a leÜ'a, impondo-lhe escrever aquilo que 1911, e perdi todos os exames que h:t·
que tanto ~descrédito nos causa. e llão
fol aquêle em qpc ~e designou p:.>~ft-, bem ·se amolde aos iní;el"êSSes dos do- via prestado, Tive de fazer, de uma sbmente
como tamMm no esn:::iatGr do "Jornal do Brasil", .tl.ln~..o nos d~ jornais. V. Ex,a~ Sr, Presidente, .s6 vez, todos os exames vestibulares, trangeiro, aqui
quando as populações l'Ul'a~5
"U rà!ácio do Car.ete .. Assim come,'e! jornalista do meu tempo, sabe oer- na Faculdade de Ciências Jurídiêas e
morrem de' fome e apenas sc atende
minha l!.lta no jornalIsmo ampara~!o feitamente que Fernando Mendes de. SociaiS, a fím de receber o título que, à gente da cidade, eu, a.pesar de vt.,Te~
--DO;'· í.!uem me deu tqda a sua amizade, Almeida foi l'ealrnent--e um homem de hoje, com orgulho, conservo na minha
na. metrópole; jamais esqueci o povo
tl'lÍ.t sua
cOllsidei'nção, tõda a sua temperamento vibrátil, de vivacidade profissão de advogado.
do meu sertão. Com êle vivo e palpIto,
\..~.l!lla.
mental.
S,: 1 Fl'e.sidcnte, Fernando
Men,,!es
E devo afirmar Senhor Presiden~e, intimamente, oarticipando de suas an.r....eml.--to-me. 5r. Presidente.
como Que o título que mais prezo, de que b-ilstias, dos í1agelos' que o assohm,
de Ainleida foi jornalista na expressào da palavra, Não era de seu ~I';·.O seu secretário e redator do seu jOl'n~U, tanto me desvaneço, é o de jorna1is~a., 'acompanhando-lhes o êxodo para 98
ataques pessoais, intel'êsses pl'Ópl'i,)S '1ue muitas vêzes êle se rebelava con.. que não perece por que decorre da grandes cidades, arrastados pelo deou de terceiros, EnSinou-me a d~z~r tra a intervenção nos EstRdos, ~m [unção da lnteligência. Devo, portln- salento, Obseryo, porém, qu~ todos es_
ses sofrimentos aconem por culpa exS:;:~l1Gré a vCl'dade, a expressar'com JI.!. h-ora pCl-tencendo ao parbido que :'.(lS- to, à imprensa grande parte dos êxitos
clusiva dos poderes Públtcos, que só
tillez (' co~..sciência do dever 'cumpr'::do tumava intervir. RecOl'do-'!ne que cer- da. min}la ,vida. .
arre"'imentam nlassas para aplauditHdo quanto pu.desse servir à -::aU3:t ta vez. quando houve a intervençã,o !'lO
Sr. presidente, ao ingress!u' na .P'a" los ~ manterem bem limpa a "sala de
pÚt1i':;'h. à causa, da democracia, Ti'o:!- EspÍl'ito Santo, Fernando Mendes de
culdade de Ciências Jurídicas e t:!('1- v:i5itas" .
(:omendot:-me nunca levasse a púlJlj.-~() Almeida relutou, mostrando a incons- dais,
era o Dr. Fernaudo Mendes ãe
Quero dizer que as populações rú . . ·
11ma. ·nctícia que fugisse à realidade, titucionalidade da medida e o perigo Almeida prOfessor dêsse
estahelei!1'
T[;dJ, Vf:'Z que tivesse conhecimento rie para a demoCl'ucia e pal'ft, o Brasil. mento,
rais ainda não sentiram os efeitos dM
e
seu
.fundador,
tendo
sldc"
um fato deveria apurar-lhe os seus. Descendente de nobl'es da, Casa dos também, um dos fundadores dos Cur- reformas trabalhistas, simplésmento
fund:amentos par evitar equÍvocos, Falcões era filho do grande geógrafo SOS Livres de Direito no Brasil, e pro- porque criamos sindicatos para aphUé':Tf'::> e injustiças que pudessem des- e jurista tradutor dos Códigos. Filipios poderoso,s, em vez de funda-kiS
fessor de Prática de ·Processo CivJl. dl.r
pera assistirem 50ciallpente ao tra:J:.t ..
merecer a vida ou 'a reputação dc nos, o imortal maranhense Cândido
QUem quer que seja, Foi assim· que Mendes de Almeida; SenadOr do 1mPois bem, S1;. Presidente, jamais fnl lhador;' e não s6 o' da cidade COlIl0
apl'endi a ser jornalista, na expressão
desamparado 'por êle, e; nos últ1mos· também o do campo, porque é lá ,.;!,~Q
pério,
que
tanto
ilustrou
o
Senago
do
anos
do meu curso, estando eu em "ias se cria a fortuna pública, é lá 'lua
do têrmo.
seu
tempo. Era Fernando Mendes de d
d" 1
f lt d
"
medra a l'iqueza, é lá que·f está. o buçO
Almeida, embora fidalg-o um demo. e per e- o pOl' a a e numerarlO
<l
SI', Presidente; se me permite o 3('· ~rata _ muitas vêzes não se sabia se para OCorre1' â contribuição de todo que sustenta o capital e qrnece o dl~'
nado, recordarei episódios dessa ,~,}'J- ~ra Fernando Mendes de Almeida um o ano que eu estava devendo, porqfle, nheho para os esbanjamentos dos :50;
c~, que tanto me agrada e que 'T,e fIdalgo democrata ou um democrata como acen~l!ei, o ~que eu ganhava na- vêl'nos.
levam a Sêl' o homem que apena~ ~~,b~ i' 1
quela ocaslao, nao dava nem para
Sr. Presidente, à época em que te
ciizzl' aquilo qlie pensa e aquilo (llIe f Il8.g0.
• pagar a nlensall'dade do curso, ",',.
t
...
organizavam os sind1ca os,. ·pl'OCUl'el
~e!lte.
Sr: presidente, sei que estou to- com surprêsa minha. e à minha l'ev.'!' meu antigo cOll1paheiro .. de ünprens~,
Lembro-me de que àquêle teml)o, o mundo' o tempo do Senado, mas 11& lia, foi ú Secretaria da Faculdade fr,- Lindolfo Collor para dIzer-lhe. que
flJornal do Brasil" publicava apenas necessidade de se reviver a mernorm dagar da minha situação. ~ de tast:- não· anlaudia a 'criação de sindicatos à
artigos assinados das figuras mais res- de um homem que soube ser jornalista nu\r que o Secretãl"io da Faculdade mane{ra das corporações políticas 'da
peit:iveis e conhecidas da imprenstl. honesto, amigo dos que o estimav,un Sr. Max Fleiuss, haja falecido, por- Itália, para apla.udir. mas que eram
brasileira: João Ribeiro. Afonso Cel- ·e d.os que pensavam alto em bem ~o Que poderia dar seu testemunho. FoI necessários sindicatos assistenciais que
56, Ca1'los de Laet e Fernando Men- Brasil. E para demonstrar o qu:tn,to êle quem me revelou a particularidade velassem pela saúde e pela educação.
d es d e AImel'da, êSte na prmlell'a
"
co- de bondade existia naquele
, d coração
' ó"'de ,de que hoje dou conhecimento ao Se~ que clamassem por vias de, comunica's
ço-e" e tl'ansporte, que prestassem as ..
luna em que resmma
a emana F ol'1- ouro, Guero lembrar
d ~ dam aJ eplS
I ulO
d nado.
tIca assinada com o ,pseudônimo de ocorriGo na r~ açao o," orna
o
O Professor Fernando Mendes úe sistência. social e hospitalar de que
"MarcÍo''"
Brnsil", que n§o chega até fora senãÇl Almeida inteirDu-se da minha situa- tanto necessitam os trabalhadores rumomento, quando desej/? fiq-!e, ção e pagou tôdas as mensalidades rais.
o meu Estado que há muitos anns neste
nos Anais desta Casa, Era atrasadas, para que eu 'não perd';!!)s,"
t
d
"
surre as agl'uras da poJiticalha m~s" eregistrado
"ie autor do arti2:o "Semana da ruS~. Presidente, razen o para· o "cqUinha, naquela época. denatia-se -!O"\'fl utica" e êle próprio
~
revia, às duas o meu último ano do CUl'BQ.
na d o est as peq uena. demonstraço-0>,
(t ralts de tl'anspOl'te.
81', P1'esidente, é verdade que r~. na
hora em que
venho, apenas,
rende.!':
horas da man h~a, as provas t'lpogr,ã.ti l101uenagem
à memória
de 'um homem
Afonso ~enna, que visítara o r..1a- oos. certa vez, o seu artigo velo com gatei minha divida e ainda guardo co ..
a quem tanto venero, não é demsfs
ro..nhão e para atingir o Piauí viajara varlos el'l'OS. ~le o ,emendOU e o d~- migo o competente recibo.
dizer que os traidores do povo, os Pila ...
doze dias de navio, ou melhor de bn.~ volveu, para que fôSse retificado, 7:11Não
me
pejo
de
contar
êsse
episódIo,
,tos
modernos, o esquecem e CUidam.
t·elão, pelo rio 1tapicul'~, resolvera tando ent.retanto duas ou três vêzes, nâo para 'recompensar o bem que élO exclusivamente,
do seu próprío bemmandar construir a eSÜ'ada de fer~ com os mesl11.QS erros. "Escreveu à me fez senão revelimdo à Casa, a que estar.·
,
ro São Luís-Teresina. O traçado margem uma nota. e quando as'" '()ru- .também êle. pertenceu, ilustrou, e ao
dessa ferl'ovia, que se deve a José Pa- vaS voltaram traziam de acréscimo não país, tudo quanto fez para o bem óe
Lembro .. me, a propósito, - e pa:fl.
lhano. de Jesus, engenheiro de gnn:'le só os erros como também a'llota. Teve sua p~t:i:ia e da sua'clasa~.
amenizar um pouco o fim do meu.di3t:ultul'a c probidade. cortava todos <.s então, Fernando .Mendes de Almeida,
curso _ que um dos meus granrles
centros de produção do Estado, p;-'I.1'a unI gesto de irritação, a 'ol'denou ·que ISr. Presidente, estranho. porisso, amigos, companheiro de juventUde.
que o Maranhão tivesse os behefícl:.l3 fôssem despedidos o revisor e o tipõ- que a imprensa. de meu país, os jo- poeta maranhe.,n.se, Vespaziano Ramos,
dessa. estrada e a sua, produção se (>.~ gl'UfQ. Assim se fêz. Trés dias depois nalistas e a· Associação Brasileira de tratando dos traidores ·e dos Pilatos,
~o.nsse com mais rapidez(
entrou pela redação do "Jornal do Imprensa.. hnjaln E!.SQuecido êsse 110' terminou certa ·\tez um soneto dizen~
Brasil" e se dirigiu ao velho secretá- merrl que. no seu tempO, foi figura mi)' do:
Pois bem, Sr. Presidente. o traçu!ú
delal' na imp.rt!nsa. brasileira,
'
"Christo!
.• :31 desviado pela ação poUtioa, para rio, Artur Costa, que V. Ex,a, St'. Pl'eEstamos, porém, atravessando tUas
flue a estrada marginasse un~ rio L',J:I,-' sidente, bem conheceu, dizendo: Se,
"egàvel em todos os tempos, e a fer- nhor Costa, o senhor já fê? ãs novas de esquecimento; o mundo, contur'1a
Pl'o~et~s '~oitàl': 'nã~ ~~11:~ Ch-rlsto;
'JvIa. destruiu l? navegação fluvial do nomeações para os lugares dos fun- do pela, inquietação,dos interêsses "p>3S'
cionários disuensados? O "velho" Cos- soais, concorre para o olvido dos 110"
Serás 11re5O de novo às l;1oras mudas
-:,:cado.
ta respondeu ·que ·aguardava ondens mens de bem, Flutuam, apenas, cs
Depois de novos e divinos atos.
'
Escrevi, então,~ uma. série de artigos do Sr. diretor do jornal. E êle, pron- que sabem fazer negócios com R .sil6
Porque
na
terra.
deu:se
apenas
1st.,);
a.tacando ês.se procedim.ento· da {'Oh- tamente, com ar de alegria e de CDn~ profissão e dela s~ servem parn DI.' ..
Multiplicou-se o número de Judas
tlca maranherue., O Senador Fernan- tentamento: "pois bem, readmita os go~iatas escandalosas,
E vai crescendo a prole de Pilatos",
. do Mendes de Almeida era pal'tidár.!O mesmos homens, porque precisam gaSr, Presidente, não desejo incluir..
Fernando Mendes de Almeida, Se~
da política sitllacionista 'daquela él)'}- nhar a vida".
nllor Presidente, não foi negocistn me na legião dos' judas, ne~ tampou'"
ea, no Mara~hão, e eu continuava a
Sr, Presidente. são episódios àessH porque. se o fôsse, não haveria perdido cc aumentar a. imel1!:1 prole de Pila~
escrever. Cel'ta vez o Senador Urbano
.
Santos procurou-me -,com ~le S~lll~ natureza que precisam ser revivi-dns o seu jornal; perda 'que. afinal, o le- tos,
pre mantive as melhores relações "pf'.s~ na imprensa brasileira,--porque' sabe- vou ao túmulo. Como acabei de diA minl1a homenag<!m, portanto, ôe·
!03.is _ para que suspendesse os U!'- mos que os jornais de hoje são apen,:s zer, sob esta inquietação. que estimula
tlgcs, que estavam prejudicando a po- emprê5a.s industriais, que jogam à r'l~. o esquecímento. não é justo deixemos profunda saudade à memória venerádemonstração de vel do meu sábio professor e grande
lítica do Estado. Respondi que não sem piedade, sem pena. os jornaUs~.,~s pDssaI' sem uma
pOderia deixal' de dizer a verdade, e que trabalham há cinco,' seis, sete t,U aurêço o transcurso do centenárIo de mestre d'o jornalismo brasileiro. Dr.
oito
anos,
.8. Ex.-, descontente, procurou o s~ . .
Fernando MendE's de Almeida, sem Fernando' Mendes de Almeida pela.
ocorrência do centenário do seu n!ls..
nador Fernando Mendes ·de Almeida,
cim.<:!nto.
diretor do jornal, a· cujo qu~dro eu
pertencia e onde se publicavam ,meus
E hei concluídQ, (Muito bem.' Mui·
artigos, pretendendo fôsse prOibIda a.
PRêCO DO NúMERO DE HOJE CR$ 0,40
to betn!)
qucw~ éPOCH, como Pinheiro MachadO, altivez que lhe era natural que -os gratidão e apreço ao homem
Qüinnno Bocayuva, Tavares de Lyra, artigos tinham um responsável e que, tant) devo na minha vida,
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8 DE JANEIRO DE 1955

CONGRESSO NACIONAL
No dia 21 de Janeiro, às 21 horas:

J;>residência
Convocação -de sessão conjunta para apreciação de

"veto'~

presidencial

O Fresidcnte da Senado Federal, nos têrmos do art. 70. § 3.°, da Consti~
ttlição ~F'ederal e art. 45 do Regimento _Comum, convoco aS duas Casas
do Congresos Nacional para, em, S~SSão conjunta a realizar-se rio dia 28
do 'mês em cúrso, às 14,30 horas, no Palácio Tiradentes, conhecerem do
veto ·presidencial ao Projeto de Lei n,O 666. de 1951! na Câmara dos Deputados. _6 n,o 19, de 1952, no Senado). que acrescen a parágrafo ao art. 8.°
da. Lei n,c 1.181, de 17 de Agôsto de 1950 (que autoriza a abertura de
cré-dit.o destinado a subvencionar empres~s de transporte aéreo.
Senado Federal. em 7 de Janeiro de 1955
VICe ..Presidente. 110 exercício
<la Presidência
'

Dia 10, ::'8- ..:4,;;0 l!Ol'liS:
Vet<J (total) -ao Projeto [I." 28. de 1950, na Câmara dos' Deputados,
e n. ~2 de 1951; no Senado Federal, que cria novos órgãos da Justiça do
1''rabalho, le dá ou~ros 'providência~.
Dia 11, às 2 L horas:
Veto <total) ao Projeto n," 2,669. de 1952,.na Câmara dos Deputados.
e n.O 259. de 1953, no Senado Federal, que modifica o art. 199 do Decréto·
1e1 n,~ 7.661, de 21 'de junho (~e 1945, que dispõe sôbre prescrição de' crim'é
fa.limentar,
Dia 12, ~i:) 14.30 1l,Jr:is;
'.Veto (total), ao Projeto n.O 1.146, de 1949, na Câman dos Deputados
e fi. .. 43. de 1954, no Senado Federal. que reajusta a aposentadoria e pensão
:tos bancários.
Dia 13. às 21 horrus:
Veto .<parcial). ao Projetô n. u 1.519, -de 1951, 1m Câmara dos Deputados
e n." 54. de 19&4 no Senado Federal" que regula a inatividade dos Mili·
:tares.
Dia 14, as 14,30 boras:
Veto (parci3l) ao Projeto n.1! 1.069, de 1950, na Câmara <Ioos Deputa,dos,
e n." 19. de 195.1, no S~l1ado Federal, que reorganiza as Secretarias do Ministério Público Federal, criA. a respectivo quadro do pessoal. reajusta seus
Qer~laoJ'es, cargos e ~'encimentcs, e dá outras providências,
.
Convocaçã,Q (elta e111 23 de' dezemb~'o de 1954 '
Dia 18; às 14,30 'horas:
~
"
Veto· (t.otal) ao Projeto de Lei ,(11. 2.825, de 1953, na Câma~a dos Depu;"
lados e n. 337, de 19~3, no E'enado Federal, que estende &.08 subtenentes
! &argentoo que participaram da campanha. 'da Itália, harAlitados com o
cursó de Comandante de pelotão, Seção ou equivalente, os beneficlos da Lej
}l. 1.782, de 24 de dezembro de 1952, assegura promoção, ao serem nposenndos, nog funcionâl'ios civis da União e de entidades autárquicas que presaram serviço milita!' nas .Fàrç.as Armadas durante e. última guerra e ,dá

'
convo::açã<, 'f('i: 2.. em 27 de deZ€.'ln.bl'O de 195.,L
No dta '19 de Janeiro, às 21 ;wras:

.

No dia 24 de Janeiro, às 14,30 horas:
Veto (total) ao Projeto (n, !;01, de 19á1. na Câmara dos Deputados e nü, ..
mero 140, de 1954, no senado Federal), que cria, no Quadro da Secretanfl
do Tribunal" de Justiça do Distrito Federal, três funções gratificadas de
secret~rio de Turma de Julgamento.
,COllvocação fega em 28 de dezembro de 195:'t

No dia 2.lJ de Janeiro, dS 21 horas:

(parcial) ao Projft0 de Lei n. 258, de 1951, na Câmara do.
Deputados, e n.o 162, de 1953, no senado Federal), que dispõe sõbre o
provimento de cargos da carreira de Detetive do Quadro Permanente do
Minis~ério da Justiça e Negócios lntedores _. Departamento. Federal de
Segurança Pública.
"~
,
,
'No dia 26. de Janeiro, às 14,30 hora~:

Veto (total) aO Projeto de Lei In,O 1.978, de 1952, na Càmara doa
-Deputados, e n.o 320, de 1953, no Senado Federal), que dlspõe sôbre a
carrejrá de Agente' Fiscal de Impôsto de Renda.

Convocação ~eita em 5·1-1955
No dia 27 de Janeiro, às 21 horas:
areto (total) ao Projeto de Lei (nO 4.044, de 1954, na Câmara dos
Deputados c n,O 124, de 1954, no Senado Federal), que retifica a Lei
o
n. 2.135, de 14·12·1953. que estima ,3 Receita e. fixa a Despesa da União
Dara c exercício financeiro de 1954.
5.. sessão conjunta
4,- sessão legislativa extraordinária'

2,& legislatura

Em 10 de janeiro de.,1955, ÚS 14,30 horas.
no Palácio Tiradentes

ORDEM DO .DIA
. vetà presidtmcial (~otal) ao Projeto de Lei n.O 28, de 1950, na' Oâmara dos DeputadOS, e D.\) &2", de 1951, no Senado, que cria novas órgãos
da Justiça do Trabalho e dá outras providências; tendo Parecer, sob n11..
,mero 19, de 1954, da ComiSsão Mista designada nos têl'mos do art. 46 do
Regimento Comum.

SENADO FEDERAL

'

Veto (toto]) ao Projeto n, 905, de 1951, na Câmara dos Deputados e ll. 92,

I

e Pensões dos Economiârios e dá outras providências,

Veto

ÁLEXANDRE MARCONDES FILHO

Ioutras providências.

Veto (total> ao Projeto {no 2.486, de 1952, n; Câmara dos Deputados e
n.o 96, de 1954, no Sena<io Federal}, qUe cria o Instituto de Aposentadoria.

de 1953. no Senado Federa}), que concede a pensão mensal, vitalicia, de
Cr$ 3,500,00, ao Pl·of. Luis Alves dos Santos.
'
'No dia. 20 de ,Janeiro, às 14,30 1.1.oras:
• Veto (total) ,ao Projeto (n, 4.218, de 1954, na Câmara dos. Deputados e
l1ume~o 220, de ~9~4, no Senado Fedel'aD, que autoriza o Poder Executivo
1} abrIr, pelo MInIstérIo da Agricultura,_ o crédito especial de quinhentos
mil cruzeiros (Cr$ 500,ooo,om. mH1 nOO1'l'f'1' :'Lo:; deSDe-.sas com a realização
da Festa da Larn'h,ia,
' .

Relação. das Comissões
Comissões Permanentes
Comissão Diretor:õ
Marcondes Filho - Pre·Sidente.
2 - Alfredo Neves - 1.° Secre-

1 -

tário.

-

I

I

3-

Vespas1ano Martins _ 2.° StI..
cretárío.

I

4 -

Carlos Lindenbe:g ,.... 3,° Ss,,cretário.

5 6 -

,'

Ezechias da Rocha _ 4.0 $ ..
cretárlo. •

'_

Prisco dos

~anto.s

plente,.

'

_ J.o 311...

o

50 Sá.bado 8

.....=._.,-

,_o
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Costa Pereira
2.0 Suplente.
Luiz Nabuco, Diretor Geral da Secretaria.
,
Reuniões à.f: quintas-feiras, às 10
horas.

. AJIltonlo Bayma.
(O) Substltuldo peta
Rocha.
secretário - Francisco Soares
ruda.
Reuniões às quarta·feiras; às
horas. \

E?<PEDIENTE

Secretário _

DE,PARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
aiAS TO" fMl:AAL

, Constituição e Justiça

,

l)'J.rio Oa rdcso - Presidente.
A!oysio de Carva.lho
Vice-Presi-

dente.
Anísio Jobim.

Attilio Vivacqull.
F'rreira de Souza.
Flávio Guimarães. ~.
Gomes de OliVell'E.
Joaquim Pirt's.
Luiz Tinoco.
Nestor Massenn.
Olavo Oliveira. (to)
(':') Substituido pelo 51'.' Mozart
Lago.
SCCietário - Luiz Carlos Vieira da

,

Fonseca,
Auxiliar _

Reuniõ€s

Marília Pinto Amando,
Quartas-feiras, "às 9,30

horas. '

Pereira Pinto - Presidente.
Euclydes vieira - Vice-Presidente.
3 - Sá Tinoco. ("')
4 - Júlio Leite.
5 - Costa PereIra.
6 - PUnia Pompeu
'1 - Gomes de Oliveira.
(*) Substituído pelo Se-lado! Nestor
Massena.
Secretário __ Aroldo Moreira.
ReunJões às quinta.s~feiras.

Educação e Cultura

.... "ViÇO

D.

eHa~1! DA saçÃo . . ACEDAç.lo

"UQt..ICAç:&IEG

SEçAO"

Improsso n... Olleln.o do Deportamonto "" Imprensa. NacIonal

•

'AVENiDA" RODRIGUES ALVES. 1

•

.

ASBI,IIATlIIlAII
REPARTIÇõES I

a.»~\a1 • IJlterlor
80.00 Il!tmeev. .......
11,00 Aae •••••••••••••• •••• Clt

Capilal .' 111\.rlor
SomOit.:ro ........... ~.... .. Crt
Ano. ...............
Cr$

ln.

FlIHCI01Uliiol

PARTICULAIU!II ,.

o.........

Cre

k\ulcw

.•••.........•....

0.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

&t 'OfiAO

- Excetuad. .. Ia para o .nerior. qUI serle .••m,re .s.·ai., ..
-aSlinDturas pod.or-se-Io hmu, tm 'lualqaH' época. por loi, 1111."
011

um In ••

- A fim do possibilitar • rlmllla U 7alore. ac:om.paBlladol 4•.
esclarecimentos quanto." •• 1 apliclçie. lolicltamol dlem prlf1r6ncta
m.iddol a favor 40
• remessa por meio do che:{lll!! o. ,.alo p..

,.l.•

Tesoureiro do Doparn.8nto L J lm,roasa Raci •• al.
- Os ·suplemlntol la ediçõos 4.. órgi.. oftoiail I.rlo fornlolioa
101 ISlinanus slu!lellte media.te ·Hlicitaçie.
_ O culto 4.0 ni..oro at.raaa.40 "ri aereac.i4. t. Crt e.iO OI '01 .
u:ercfcl0 decorrido. c.hrar .... -Io mai. Crt 0.a8.

_. Presi-

2 - ·Cicero de. vasooncelos -

Vice-

Presidente.

3 - Arêa Leão.
4 - Hamilton· Nogueira.
5 - Levindo Coelho.
6 - Bernardes Filho.
7 - Euclides Vieira.
Secretário - João Alfredo Ravasco

~d.e

DO

in.rlor

12-

Flávio. Guimarães
dente ••

14." SESSÃO DA CONVOCAÇÃO
EXTRAORDlNARIA EM 11 DEHELMUT HAMACHER
MURILO FERREIRA AL VES
JANEIRO DE 1955
Oradores 'inscritos para o
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
o Expediente

CH .. ~a

õ..........

Economia

1 -

ALBERTO DE BRITO PEREIRA

7 - Cícero de Vasconcelos.
Secretário pedro de Carvalho

Muller.

•
Auxiliar - Carmen Lúcia
landa Cavalcanti.
Reuniões àS segundas-feiras ..

Carmen Lúcia de Holanda Cavalcanti.
Reuniões à.s ~ quintas-feiras, às 15
horas.

Finanças

Ho~

Redação

Andrade.

Auxiliar -

de

c

1
2
3
4
5

- Joaquim pires - "Presidente.
- AIQyslo de Carvalho.
- Bandeira de Melo.
- Carvalho· Guimarães.
- Costa Pereira ..
Secretário Cecília de Rezende
Martins.
Auxiliar - Nathércia de Sá Leitão.
Reuniões. às quartas-feiras, às 15

.

9 - .Hamilton Nogueira.
4- - Rui Carneiro.
& -:- othon Ma(.fer.
e - Kergina.ldo Cava.lca~tt.

Saúde Pública
Levindo CoeUw Alfredo Simch -

Presidente.
Vice-Presidente.

ATA DA 13." SESSÃO DA 4.'
SESSÃO LEGISLATIVA EX·
TRAORDlNARIA, DA 2." LE·
GISLATURA, EM 7 DE JA·
NEIRO DE 1955
Presidência dos srs. Marcondes FI..
lho e Alferdo Neves.
As 14 hoars e 30 minutos compa..
receram . os srs. senadores:
Carvalho Guimarães :....- Victorino
Freire Arêa Leão ..:-... Mathias
Olympio JOCUluim Pires Ono..
fre Gomes - Olavo Oliveira - Kergtnaldo Cavalcanti - Georgino AveUno - Ruy Carneiro - Novaes Filhe. - Cicero de Vasconcelos - ls ....
mar de Góis Durval Cruz ,~
Aloysio de Carvalho Carlos Lindemberg Alfredo Neves Gui..
lherme Malaquias Mozart Lago
Nestor MaSJena Cesar Vergueiro :- Marcondes Filho - ' Costa. ...
Pereira - Sílvio Curvo - João Vil ...
lasMas Ivo d' Aquino Alberto
Pasqualini; (28).

Santos - Alvaro Adolpho - Magalhães Barata Plínio Pompeu _
Ferreira de Souza - Velloso Borges
" S.egurança Nacional
Assis Chateaubhand Apolonio
Sales - Djair· Brindei", - Ezechias
1 - Pinto Aleixo - Presidente.
da Rocha Julio Leite" Walter
2 - Onofre Gomes ~ Vice-Pre.si- Franco - .Pinto Aleixo . - Luiz Tidente.
noco Atilip Vivacqua Sá Ti3 -:. Magalhães Barata.
noco Pereira .Pinto Hamilton
Nogeuira - Bernardes Filho - Le4 - lsmar de Gõis.
vindo . Coelho 1i:uclJldes Vieira _
5 - Silvio Curvo.
Domingos. Velasco - Dario Card.oso
,6 - walter Franco.
, - Vespas1ano Martins
" Othon
7 - Roberto Glasser.
Miider - Flávio Guimarães - Ro-'
Secretário - Ary Kerner Veiga de berto Glasser _ Gomes de Oliveira
Castro.
- Aqripa de Faria - Alfredo Simch
Reuniões .àS segundas-feiras.
- Camilo. Mercias (25) .

I

dente.

Vivaldo Lima'
Guilllerme Malaquias
Ismar de Góis

Prisco dos santos ...
Deixam de comparecer os Srs. SeVivaldo Lima. _
nadores:
Secretârio - Aurea de Barros Rêgo.
Vivaldo Lima - Bandeira de Mel...
Reuniões às quintas_feiras. às 16
lo Anisoo Jobim Prisco dos
horas.
'

.Ivo d' Aquino - Presidente.
18mar de Góis _ Vice-Presidente.
Alberta Pasqualini.
horas.
Alvaro Adolpho.
ApoIamo ·Sales.
Flávio Guimarães.
Relações Exteriores
César Ver.gueiro ..
Serviço Público Civil
Domingos velasco.
1 - Georgino AveFno
PresiDurvaI Cruz.·
1 - Prisco dos Santos ~ Presidente.
Euclides Vieira.
dente.
Mathias 01ympio.
2 - Hamilton Nogueira
Vice2
Luiz
Tíboco vice-PresiPre-sidente.
Finto Aleixo.
dente.
Plínio Pompeu.
3 - Novaes Filho.
3 - Nestor Massena.
'4 - Bernardes Filho.
Velo.so Borges.
4 - Vivaldo Lima.
Victorino FrE'ire.
5 - Dj.air Brindeiro.
5 - Djair Brindeiro.
Walter Franco.
6 - Mathias 01ym.pio.
6 -:-= Mozart Lago.
7 - Assis. Chateaubriand .(>10';'';')
Secretário
Eva:n.dro Mendes
7 -. Júlio Leite .
.8 - João Villasboas. (.';:."')
.vianna, Diretor de orçamento.
Reuniões às ct.lartas e sextas-feiras,
(***)
Substituído interinamente
Secretário _ Julieta Ribeiro dos
pelo Senador Cicero de -Vasconcelcs. Santos.
is 15 horas.
(U**)
8ubstituído interinamente
Reuniões às quartas-feir3s, às 16
pelo Senador Sílvio Curvo.
horas.
Legislação Social
Secretário - J.B. CasteJon Branco.
Reuniões - Segundas-feiras, às
1 _. Gomes de Oliveira - PresiTransportes, Comunicacões
horas e 30 minutcs.
dente. '
,
e Obras Públicas"
2 - Luiz Tinoco'· Vice_Presi-

.

1.0 seno - 2.° seno
3.° seno -

Euclide3 V:~im - P,C'sidente.
Onofre Gcm2S - .Vice_Pre$idellie
Alencr...s>·,) G-l:1mfl.!.';;'CS.
Othen li:tid€l'.

(.)

o SR, PRESIDENTE:
Achani-se presentes 28 S1's. Senadores. Havendo número legal, - esta
aberta a sessão. Vai-se proceder à
leitura da ata.
,O SR, 2:' SUPLENTE:
(SerVindo de 2.° .. Secretário), pro ..

cede à leitura da ata da sessão an~
terior, que, posta em discussão, é

drbate

Sf:'m

o·

~provada.

SR. lo' SECRETARIO:

Lê- o seguinte·

Expediente
M:ensagens:

do

Ce n.s. 7 a 15 da 1955,
Sr. Presi~
dente da Re~J.bl:c.l, devoh'endo f.U:Ógl'af{ls dc:s Pl'o.iE:tos de Le':s da Ci:,''',;ra
ns. 75, e r', 134, 77. 1íJf, 55 e 132-54 e
3H-f2. 5~t [~nc::;mldcs e ac:..:.s:md,) o
r~:eti::l1::nl;) dos d~ DE.::::,etos Legi.slatn·os de ns. 69 n 7ê-34..

Sábó.do 8
DIARIO 00 CONCRESSO NAélONAl
==~==============~~
.r~, ficando estabelecido o pê.>o

Mensagem n.· 16. de 1955
N.O 7.

Excelentíssimo Senhor Presidente
.A.O Senado Federal.
Tenno a honra . de comunicar a
Vossa Excelência. que, no uso da atri·
bulção que me conf.erem os artigos
70, § 1.°, e 37, li, da Constituição Federal. resolvi negar sanção ao Projeto
de Lei da Câmara n. o 666, de 1951
(no Senado, n. ° 19-52), por conside
rá-Io contrário aos interêsses nacionais, pelas razões que posso a expôr.
A Lei n.o 1.181, de 17 de agôsto
de 1950, foi ditada precipuamente pela situação financeira das emprêsas
nacionais de n~vegaçúo aérea, desig-·
nadas pal'a linhas internacionais,
Tem a mesma em vista. auxiliar, :l
maneira do que fnzem outros países,
por êsse ou outros meios, as emprêsas nacionais que enfrentam forte
concorrência estrangeira.
O "quantum" então estabelecido,
como subvenção, foi ·c;uidadosamente
examinado, Além· disso, fixa<,l.o em
1950, certamente já não há de representar, hoje, o mesmo auxílio que representava àquela data.
O projeto, se convertido em lei.
faria. diminuir, ·de modo sensível, a
Teceita daquelas emprêsas, pois é sabido que o transporte da mala postal
aérea é um dos ítens apreciáveis daquela receita. Outrossim, a obrigação
de efetuar o transporte ainda. que
em combinação com out.ras emprêsas
congêneJ:as", necessariamente estrangeiras; pois a nossa política aérea é
contrária· à competição de emprêsas
nacionais na mesma rota, poderá leVal' os transportadores nacionais a.
contraírem débitos em moeda forte
com seus competidores estrangeiros,
sempre que, por motivo de interrupção técnica de um vôo, pêso disponívelou causa semelhante, sejam obri:gadas a transferir para 'os últimos as
malas que deveriam êles mesmos
transportar.
O Govêrn.o "iria retirar, por um lado,
:I>Mte daquilo que, por outro, dá a
titulo de subvenção. Não seria de
estranhar, portanto, se, dentro em
pouco, as emprêsas abrangidas pelo
projeto recorressem ao Govêrno para
reforçar a subvenção que ora recebem. alegando' a diminuição da receita. em vista da nova obrigação. Já
Bão "bastante, seguramente, as obrig.ações impostas às emprêsas pela lei
que ora se deseja modüicar.
São estas as razões que me levaram
ti negar sanção ao projeto em causa,
as quais ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso Nacional.
Rio de Janeiro, em 4 de janeiro de
V"

mã-I 36.0:00,00
neficiâ.ria da pensão anual de Cr$
outorgada peJo art. 5.° da.

de· ~ (~~S) .q'.lUogr.amas. para
ca.da mala ·d}p.~omatIca, mcluslVe o
respectivp ~eclplente".
Art. 2.° - Esta lei entrará em vi:;:01' na da"t:<'l de.l!.ua pUblicação',revogadas .a~ d.lSPosl'{oes em contráno,
OfICIOS.
.
- ~ez, da Cam~ra dcs, Deputad~s,
encammh:'lndo al}-tografos dos ProJetos de LeIS da Cam,?ra 115. 361-50,:. ~9,
~,!3, 15, .234, 363 e 316-53 e 14 e 30-04.,
Ja sancIOnadcs.
Da .Mesa da Casa, sob n. 0027,
eu:ammhando autógrafos do se~
gumte
XlI!W.

(Seção 11)

Lei n.o ·686. de 28 de dezembro de
1951.·
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bito mandado rcl:lcXlllur ~or

4espano prccesso numero
1.017.516/53, correspondente a ven·
cimentos que deix-ou de l'€-c~bel' 1po:motivo dQ seu falecimento.
'
ParágrafO único.
O crédito
de
que trata ê.::te artigo terá vali-dade
por~2 (dois) exercícios, e será cjompensado na forma do art. l1,lparágrafo '3.°, das r..ormas apro\" ·das
pelo DêCl'eto-Lei n.O 2.416, de 1 de
julho de 1940.
.cistrito Federal. 6 de janeiro de
1955., - Arm PEdro,
em exara.do

6. sancionei apenas () art. 5.0 do
rüudido Projeto de- Lei, em virtude
de vir regularizar situação de antigo débito de servidor falecido, sendo, portanto, justificã.vet que s.e assegme aos seus herdeiros o direito a
êsse recebimento.
.
7, Aguardando o pronunciamento'
do Egrégio Sendó da República s6bl'e o presente veto parcial, aproveito a oportunida.de para reafirmar a
Vossa Excelênl:la oS protestos de
o SR. PRESIDBNTE:
meu distinto aprêço. _. Aliúl pedro,
Está
finda a leitul"D. do expedi nte,
Projeto de Decreto Legislativo Prefeito do Di.stl·ito Federal.
no qual figurou a Mensagem cont ndo
A CQmi"ssão de Constituição e as razões do "Veto uresidenc1a1 ao ro·
N.· 1, de 1955
jet,) de Lei da- Câmara n,o 19,
~ustiça.
de 1952.
(4976-A-54, na Câmara).
A Câmara do Distrito Poderal
A fim de conhecerem dêsse eto,
í.tesolve:
Que fixa. os subsidios do preconvoco as duaS casas do Congr 5.'30
A1't~ 1.0 .são extensivos à viúva do Nacional
sidente e Vice-Presidente... da Repara sessüo conjunta a
püblica, no período presidencial Dr. João Lima Monteiro de Castro realizar-se no dia .8 do mês em em
_ D. Olga Luz Montei.ro de Castro curso, às 14,30 horas, no paI cio
de 1956 a 1961.
_ os favores constantes da Lei n.o Tiradentes .
O congresso Nacional decreta:
686, de 28 de dez-embro de 1951 (art.
Para a Comissão Mista que o IdeArt. 1.° São fixados os subsidios do
.
verá relatar designo os Srs. S~na~
Presidente e do vice-Prestdente da 5.°)Art,
2,° Ficd também concedlda dores Ivo d' Aquino,. Plínio po~peu
República, no periodo
pres~dencial
a mesma pensão anual de Cr$., ..
Guilherme Malaquias.
<le 1956 a 1961, em cr$ 75.000.QO (se- 36.000 00 (trinta e seis mil cruzei- e Continua
a ho~a do exp'edient .
tenta e cinco mil cruzeirOs e Cr$ ros) à viúva do Dr, Augus.to MaceTenl a palavra o nobre Sen dor
45.000,00 (quarenta e cinco mil cru- do costallat; à viúva do Dl'. Alber- Assis Chateaubriand, primeiro or dor
Z€iros) , mensais, l'especUvamente.
to Moreira da Rocha: à viúva ·do Dr. inscdto. (Pausa)
Art, 2.° perceberá, também, o Pre- João Batista Salema. Garçáo Ribei~
Não se achando presente S,
,11.
sidente da República, nesse periodo, ro; à Sra. El5~her de Souza Valen~ dou, a palavra aO nobre Sen dor
uma verba de representação no va- te: a D. Maria de Mello Pinto; a.Q Mozal't Lago, se ,·undo orador ns·
lor de Cr$ 30,000,00 (trinta ~1 cru· compositor musical André Filho, au· Cl'ito,
zeiros) .
tor de "Cidade' MaravilhQsa"~ e à
Art. 3.0 Revogam-se as disposições Sra. Elita Cordeiro Viana, viú.... a de
·0 SR. MOZART LAGO,
em contrário.
Renato Viana.
(Não foi revisto pelo orador) I Art, 3.0 É concedida a pensão
__.\8 comissões de Constituição
Presidente, na última reunião~do
anual de cr$ 5.000,0{I (cinco mil cru- Sr,
e Just\ça e de F~nanç~.
Senado, após a ordem do dia, ive
zeiro) à D. Dulve Evaristo de Mo- oportunidade de me referir ao m do
raes, filha do Dr; EVaristo de Mopelo qual a COFA.: . resolveu ateJ1der
Veto N.' 2, de 1955
raes.
,
às recomendações do Presidente· da
Art. 4.0 Fi-c::t o prcfeito autoriza- República, Sr. João Café Filho, no
Senhor presidente:
do a. ahrir créditos especiais, com sentido de Que o preço do pão lão
Tenho a honra de encamiIl.hal' a vRlidade por· dois (2) exercícios, para fôsse aumentado.
decorrente-s da
Vossa Excelência, nos têrmos do § 3.0, cobrir as despe..c;ax:;
Concluí as considerações que e~tão
e pa:ra os fins do § 4.°, do art. 14. presente lei.
fiz com um apêlo, não ao Chefe da
da Lei Ol'i:!nica. o Projeto de Lei . Art. 5.0 Fica o Prefeito ãutoriza- Nação, que sabia encontrar-se na
n.O 719, de 1952, da Câmara dos Ve- do, por dois exercícios, a abrir o cré- Bolivia, mas ao ilustre Chef~ da C~'a
readores, que me foi enviado em 27 dito especial de cr$ 376.127,70 (tre- da Casa Militar de S. Ex.a, o Gen ral
-de.. dezembro passado, e ao qual ne· zentos e setenta e seis. mil, cento e Juarez. Távora, o. qual, há po co
guei sanção, parcialmente, e.xcetuado vinte e· oito crUzeiros e setenta cen- tempo, acompanhado de dois ou~ros·
o seu art. 5.°, por consHlerá-lo con- tavos} , à Secretaria Q€ral de Admi.. ilustres. membros do Govêrno at~al,
trário aos interêsses do 'Distrito Fe- nistraçã.o, para o pagamento açs her- foi nomeado para constituir uma
-deral, como aba.ixo se -demonstral'á. dei"ros do Pmfeseor Ignacio Manoel missão de supel'visão dos trabalhos dn.
.
2. Pelo referido projeto de Lei, são Azevedo do Amaral, de débito man- COFAP.
Sr. Presidente, fiz êsse apêlo
restendidos oS favores do 'art. 5.° da dado relacionãr por despacho exan,o 1.017,516/&3, que estou vendo ~iue ru; providên las
Lei n.o 686, de 28 de dezembro' de rado no processo
que não serão tomadas, e, a exemplo do
1951. e concedidas diversas pensões correspondente, a vencimentos
anuais ,a diferentes- pessoas ali indi- deixou de receber por motivo do seu que ocorreu,. à noite passada, no ro
setor onde a disciplina é regra os
cadas.
.
.
falecimento.
Parágrafo único. O crédito de que cariocas terão de vir para n l'ua q e·
3. A concessão de tais 'favores a
viúvas e algunS funcionários muni-, trata êste artigo terá validade por 2 brar as padarias e os armazéns, p a
cipais é precedente injusto e perigo- (dois) exercícios, e será compen~a ver se a Fôrça Pública - como nc nso, por suas 'oonsequências imprevi- ·do na fonua do art. lI, parágrafo 3.° teceu na Escola .Milita·r _ provid n~
1955. -·Nereu Ramos.
A Comissão Mista incumbe ..se siveLs, uma vez que são sem conta os das pormas aprova1ias pelo Decre- ela no sentido de esmagar O· pro to
povo, cada vez mais ,vilipendi do
de emitir parecer.
funcionários falecidos
que· deixam to-Lei n. O 2.416, de 17 .de julho de do
pelas auroridades, que o deixam n.
viva e famma nas mesmas condi- 1940.
tregue à sanha desabrida dos aça n ..
Distrito Federal, 2·7 de dezembro barcadores
PROJETO A QPE SE REFERE O ções em Que devem estar as pessoas
e dos comerciantes s m
VETO:
beneficiaç1a.s peló 'Projeto· de Lei em de 1954. LeVY Neves, Pl'EfikIente. - escrúpulos.
aprêço.
Todoo
êsses
funcionáribs, Hiran Dutra. - 1.° Vice-Presidente.
Tenho em' mãos, $r. PI'eSide~,
PI\OJEro DE LEI DA CÂll1:lú\h
Soares sampaio - 1.° Secretário. uma
. portanto. deveriam merecer os mespágina de "O Globo". na q 1
l':f.019. de 1952
mos fa;v;or~, o que tornaria, afinal. - Faim Pedro, 2.0 S~retário.
se pUblica. a sorte· de um padeiro ·de
Kena,
no Egito, <;hicoteado em ple~a
~escenta
~a'ra'grafo
ao
artiten1velmente
onerados
os
já
bas·
L'
o 812 d
6
12
55
A" ' . "
tante . onerados cofres municipais.
eI n.
,e - - .
v!a pública por te'r ,aumentadQ,
go 8.° da Lei n. 1.181, de 17 de
4. No caso dêste.Projeto, vale acen_
Estende os favores da Lei· núme.- vldamente, o preço do pão.
agósto de 01950. quê: autoriza a tuar. trata-se de pessoas que. na sua ro '686/51, nas condíções que menAqui está a gravur~, como que a
abertura de crédito especial des- maioria, são pensioms't". do Monte- i
mostrar ao carioca o que· tem (le
tinado· a subvencionar emprêsas
......
c ona e d"'" ou t ras provIdê neIas.
de tra.nsporte «éreo.
pio d06 Empregados Municipais, amFaço saber que a cAmara dos Ve- fazer em 'virtude da surdez do ~
paradas, por conseguinte, pelas van- readores decreta e eu· sanciono a se- vêrno a.os seus clamores.
O Congresso Nacional decret.R:
tagens
outorga.d.as. pela leg1slaç!o guinte lei:
O aumento a que me refiro co s··
Art. 1. 0 _ O artigo 8.° da Lei nú- própria, que. é, ademais, a mesma
titui .um escãI'neo, A pretexto de
()
mero 1.181, de 17 de agôsto de 1950, que se apli-ca a todos os servidores
Art. 1.0 - Vetado.
permitir que o preço do pão fôSse
passa a. ter o seguime parágrafo muni-ci~.
Tornado lei o mesmo
Art. 2.° - Vetado.
elevaclo, a COFAP. a fim de evitar
úiúco.·
Projeto, crinr-se-ia umã situação de
Art. 3.0 - vetado.
que os lUOÍIlhQS protestassem, permiI'Parágrafo único: As mesmas em. privilégio para um pequeno grupo,
Art. 4.° - vetado.
tiu-lhes aumentar o preço de
prêsas são ainda obrigadas a trans- sem qualquer. rado que a justi!i:-' Art. 5.° Fica o Prefeito autoriza- os deriva<los do trigtl - f4Iselo, 1: _
;portar, com isenção de taxas e õnus casse, em detrimento de
a. elas- do, por dois exercicios, a abrlr o farelillbo e remoinho. Assim, enc ..
de qualquer natureza, as malas diplo- se do funcionaUsmo muntelpa1.
créclito especla.? de Cr$ 376.128.70 receu~, precil. . . .te, a aJimentaç~
mó,ticRs trocadas entre a secretaria
5. cumpre' obiervar, ainda, que o (t:rw:entos e setenta e &Its mil, oen- SUbiianaial e in~ávf!l às av~
de Estado das .Relações Exteriores e Projeto de Lei, em seu artigo :3 ° to e. vinte e oito cruzeiros e ..-...:tta
que DOS dão carfte e OVOS·
ns ~ões diplomáticas do BrasU manda conceder pensão a D. DUI~~ centavos). à Secretaria
a.al. de -pOI'Coa
- !jLue nos fornecem a dellci. . a
ew palSes serVIdos por suas respec- Evairsto de Moraes na importância Administraçãa. para o Jtltga.meil6o carne
hoje mais barata do qye ..
tivas linhas, ainda que. em combina- mensal de Cr$ 5.000,00, muito embo- aos herdeirOB. do PrOfessor Ign6ef.o carne verde; e, meamo, l !):r()([Uç o
çAo com outras em~res~s congêne- ra já. seja a menciona-da senhora be- . Manoel Azeveoo do Amaral, de dé- do leite, visto como o gado V:a.eUJ!t"
w
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nutre, T)l'~r.blpalmcnLe, daquelas for- interesses das urudades federadas, virazej,:s.
sando-lhes o progresso geral, pelo
O p:1o. pc:'ianLJ, não sutju de bem público.
preGo: lr..2..!:·U viela, atravé.3 do encaEmbora. me excluindo dentre aquef-2C!nICnto dê,::ses pl'odutcs, vai en~ les Que, nesta Casa,.são os grandes arc:;l.t'e::s:· f::rl1 pl'opon::ão muito maior do tífices der.sa tarefa nacional, de taql:e .C;~ ôle tivE$.<:e SiC!D aumentado.
manha magnitude,
não perco
~\ Ir .. ó; ...... C::-""n1l"ra qu" p"eside 'no
t?mbém o ense.io, quando mé é dado,
·n:~_11~I~t'J:~~ A;~~'ciacão das 6Donas de de
rev-.elar meus elevados pronósitol!.l
Cf..!.::1 -- n. a Yayá S·ilveiI:a - em ende bem servir ao meu Estado, sertr,~vista c!JIlcedida aos jorna.is ontem
ao meu I'::::.f3.
c ~~ntc-cntem, refe!'e~se ao eminente vir,do
Gel",eral que .se encont.ra à frent'3 da . Vive o nO$Sfl povo. atualmente
mai~
aflitivos e mais
CQFAP e {} fI:.z ponderando qu:! srus dias
S. E:.~.u €st!1. c:r.d'J luditriado em 'sua ~D.rgos.
A inflação, que tudo desvaloriza, aUl~oa fé )lel':,s cJm-€l"c~s.ntes, ac"eitando
c.::mo ju.'2t:::.s tô:l:-.s as razõ::s alegadas. rtlcntando em percentuais assustadoNesta,,; CJr:di-::ÕêS, Sr. Presidente, fi res, o custo de vida. e consequentecaE~l1E.nhu
que G.S Donas de' Casa mente criando para o Estado e parhaYl:'nl rlc:!ih::'l"r.do prOmover, através Uculm"es o gravE" problema dos ajusda dimil1u:r?:J de C2mpras,' a fim' de t::tmentru; de salários denrecia tamforçar o cC!mêrc;o a reta1l1'J fi não bém o homem brasileiro, matél"\a
n!.m.'..'ar do Humento de preços, p-stá prima do nosso eng;randecimento maindJ 1),')1' terra. O ilustre General terial, moral e espirit.u>tl, 'Que urge
Pantaleã:J Pe'::3,Ja, em sua boa. fé 11!'8servar, ao extremo possível, dessa
proclamada ate p:Jr um grupo de Se- faina de.struidora,
F:ssa, a nnssa maior preocupacão!
nhoras. não p~rc-~be que o comércio
o tem em mi!os, comD b:Jnequinho, e
Entendo, Sr. Presidente, que todo
o movimenta a seu' b~l-prazer ..
esfôrço deverá ser feito para que S.;;>
Sr. Pl'esidente, renovo meu pl'otesb mante:n..ham, em níveis progressistas,
porque, ainda hoje, a.~s:isti, em Co- fi, qualauer custo. os cotneti'llE'ntos
. pacabanu, a um esp3t;!{ulo deveras do Govêrno, El!ados à. solucão dos
interessante. Uma s?l!hora, cujü no- nrob!emR,$ popll1ares, esnpnialmente
me não Uve tempo de jnàagar, fêz dt' A~sjst§ncja, Saúde e Educ.,q~ão.
prender um açougneil'o que lhe havia
A assi.stênC'.ia social, entendida no
vell(Udo um quilo de carne l'o'..lbando sentido mais lato, terá semnre nue
no PÊso e no preço. T'2ve ela a co- cClIistit.utir, notadamente, nos oaísf'!>
ragem de pôr a bôca no mundo em forma cão, subdf!!:envolvidos, df>
A Rádio Patrull!a cheg{)u, e o OD!118~\' baixo pâdtão de vida' pconômico r'le
ciante de.son~to fei prêso deb:üxu t"J(' suas Donvlar6es, '>éria nreocllna("8'1
váias c atmpos da multidão, a nuul governamental, se.ia como nt.ividade
vaiou, inélush:,e, a Polícia' pela de- eXEcuf.tva do g'ovêrno ou c"n.nornifI'lY'lmora com aue aC01'r·2ra ao local.
~través de cora i&',::I, ajudn
Estou, repito, prevenindo 03 acon- temente,
f; .... "'1eeira e técnic:l. à iniciativa pritecimentos,' e peço novarr..ente ao 02- vada.
.
neral Juarez Távora que preste atenFoi êsse. Sr. Presidente,. o -rigoroso
ção ao ~ssunt.(), porqu·e não desejo
ver o pOvo do Rio de Janeiro, e talvez. ~ntendimento que :procuramos dar
{) do País inteiro que tanto está so- :>ôbre o magno assuntQ, auando Í\
frendo, entregue ao dese.spêro. (Muito frentp. da chefjij. do Execútivo dR
úm 11lst.1'0.
, Durante o diE:cvrJw do Sr. Mo- P:lraiba, por cêrca
zart Lago, o Sr. Marcondes Filho. Não e~quecemos os problemas df' bRdeixa a cadeira da 'Presidência. --:e, relacionados com a economia P.
que é ocupada pelo Sr. Aljredo !'l.-"I final1'1ls, a assist.pncia ~oc;Al merpceu da. nossa modesta, a<'ll"l1inistra~
Neves.
Ção, naquele ~st.ado nordestino tod,:'l
apoio .e desenvolvimento possíveis d'?
o SR: PRESIDENTE:
prodigalizar a· êsse importante setor.
Continua a hora do expecíiente. das nossas atividades de Govêrno.i
Tem a palavra o nobre Senador Rui
Criamos escolas, públicas orirn4.Carneir<', terceiro oradOr inscrito.
rias, em zonas até então desprovidas
dêsse henefício, edificando, para essa
O SR. RUY CARNEIRO:
categoria de ensino, !D'unos' esco1a~
(Não foi revisto pelo orador)
res . nalgumas cidades do interior,
Sr. Presidente, diante das noticias, Amparamos o ensino médio e fize~~olhidas em fontes fidedignas e jã mos funcionar. a· Escola de Professo~
diVUlgadas pela Imprensa, ,segundo res, antiga aspiraGão local. Convidá~
as quaü; o Poder Executivo, visando mos o ilustre técnico em educacão
diminuir o deficit orçamentário pre- ~rofessor Lourenco Filho, para r'ea~
vista para 1955, prometeu organizar hzar a reforma do ensino na -Paraium plana de economia na execução ba. °l!:le nos atencteu, promovendo-a
do Orçamento,.... _ respeitando, é cla- e deixando no 'Estado como seu exe~
1'0, tão só as despesas que estejam c~tor o Doutor Pedro Calheiros Bom3mparadas por lei ou dispositivos fim, também c:onhecido técnico de
con::.;titucionais _, apresso-me a vir educação que, posteriormente
foi
a. esta tribuna fazer ao êr. Presid:m. substituido pelo nosso prezad~ cote da República e ao Ministro da Fa- lega Senador Abelardo Jurema. Os
zenda Um apêla. que é,' ao mesmo novos métodos :"oram nroveitosos nat.empo, uma advertência patriótica.. rA. o ensino no meu Estado. Institui.
Para melhor expressar meu pen- mos. e chegamos a dar início a um:!.
sarnento, trouxe escritas algumas cadem \de costos de saúde para tôda
notas. a. cuja leit1.\l'a passo:
Paraíba: tecnicamente planeada peNão há coma negar uma constan- lo .. ~rgão esnecializado da adminis·
te, no pensamento e na ação dos re. traça0, ao lad- da outra, comnle~
presentantes desta Casa, o bem es-, mental', de hospitg,is regionais, aue
tal' do nosso povo
pude.sse, em perfeita entrosag-em
Essa verdade é facilmente avalia- funCIonal com a primeira. assegurarda por quem se der ao trabalho de ~P;<, deftr? no," recursos· fJnancpirog
compulsar os nossos a.nais, onde se bJ·p~n velS contando com a contrl.
ostentam não apena[. sua const.ruti- ~llçao fed~!'al, e de flRoscir'l,;õe!'l .f'j_
va atribuição revisora, mas ainda suas fIca ~ ~al1ltárta às Popul~c~es do Inatividades, expres::as' em iniciativas. t~~.troPlcas, ra~oável asslstencia rnéque honram a cultura, a experiência ão1or . Con~lUlmos co~ a cOlabor8.e a capacidade dos Srs. LegislRdores ç .. da entae Inspet?rIa Federal de
cio Senado.' Dentrõ das l'imitações ~b~a.s Contra as; ·.Secas. e, fiz~mo!1'
constitucionais de fato tem sido fe- u~cI0t;1ar o HOSPItal Regional de
eunda. a colaboração 'do Senado à CaJa~e~ras. Enouanto isso ocorria, era
vida da República, como órgão de ad<!Ulr.Ida em Patos, por nossa ~in
equilíbrio do nosso sistema legislati- flu~ncI~, .i~mt(l à L. B. A, a CasA. <'!~
vc, ou assembléia federal de rem'"!· Saude Sao Geraldo", aue Io~o DRSH
sentantes' estaduais, que a'qui defen- sou a. funcionar como hospit·al re""indem f com ardor e prUV\:lto, as altos naI, ao mesmo tempo em qUe o 00>

de

Grande HosiJital Regional 'de Patos,
já hoje inaugurado, graças :lOS auxílios federais e ao desvelado interesse do eminE:nte Govérnador José
América e do operoso Prefeito local,
Sr .. Darcylio Wanderley.
No afã de bem servir ao homem ru ..
ral, deixamos vários I daqueles postos de saúde em pleno funcionamen~
to, em prédios próprios, e procuramos dar eficiência aos já existentes.
Na cUI1Ual da Estado, com os recursos que amigos dedicados facultararr., de bom grado, ao Interventor,
pudemos, como ocorreu com o "Or~
fanato Dom Ulrico", ampliar a rêde
de assistência aos órfãos sem arrimo. Igualmente o fizemos quanto à
velhice desamparada, ora constl"Uin~
do nOVas dependências; ora fortalecendo os meios financeiros de manutenção das instituições no gênero, como aconteceu com o I< Asyl0 de Mendicidade Carneiro da Cunha" de
,J,Jão Pessóa. que cOl1strUimos' um
'''''agnifíco conjunto ao lado do antigo que ho.ie está servindo de albergue not,urno. Cooperamos, dandu .apóio integral, com a iniciativa
dn qenemérita D. Adalgisa Cunha,
viúva do saudoso ma~istrado Dl".
Clfmaco" Xavier da Cunha na cria".ão do Instituto dos Cegos, hoje uma
notável realidade. Procurf!mo~ ai11da, Sr. Presid'ente, à frente do Govêrno do E~tpdo, dar novo sentido.
mais ~humano e científico, ao sistemA
1)e'Ylitenciârio vigorante, construindo
e fazendo funcionar fi Colônia 'Pen!11
e Agrícola de Mangabeira, de!ltin3da
e. sentenciados de,. bom comnOl.ta~
mento, tendo idplltica.' af.it,l1dp. com o
Centro de Reeducacfío Social, -..oue
fund~mos .Uflr. os m\Jlherp..C: transvl'adas do crime Que. em reclu.r::5n p.snt>_
l'!ializAda, 'Ooderão A.lcancar a Hi.o al~
me.fada reclmerar.ão no seio da sor.:edade. RcUfki!1J'!('I}:: F! ousem"!; jmprtmtamente em "nn~innamt>n~o. com
.,~ -rP~11"l",c::OS do E<:t:t'I~o. n M~T'\;I"':;.,.,fn
.Judiciário. Dara. em casos nertine:ntes, 8ssistJr técnlcamente os julga_
mentos da .Justiça e acabar de Vez
eoin o doloroso e.c:ept'"uol da Ilro
'I,\;
~f~u.idade. nas l)risQP,~ ® deten·f:t}..

sive acomodações para as atividades
de puencultum e serviços de Uinecologm.
Encontrando na Praia de 1 ambaü
COuSi;rUJ.QO pelO tiovcrno l"ederaJ. u:n
eUlllClO qp.e se destmava a lllSG~i!açú.o
de um ::;anatóno de 'l'u~l'CUlO~O;; e
conSluerauo o lOcal contra lI1w0ado
para aquela finalluaue, ·CÚIl;:'t:z,1Ii.J.l103
J.osse o mesmo í-HlllSlendo ao .c.s"U,UO
paI'a que o utlllzassemos CUllU.> (JOiOnla de .r·enas para eSlxuare.s poQres.
Ampuamos esse preQ10 c...m dois
pavanoes gl'andes e o adaptamos à
sua nova :unauaade.
Insmláçoes conolgnas foram exe~
cu~aoas, ~r. !-'reslút:n.e. pan'l. que as
crianças pobres ao sert<t.u, qUç naD
conm:Clam o mal.. lóssem tr.lZluas até
O· lltoral J o que lhes causava Imensa.
alegrla.
lJurante o nosso GovêrnQ êst'e esta,.beleclmento lunclOnou recotnendo na
época ao verao crIanças aos grupos
esColares do Ulr;enor seIecmnauus pelO cnterlO de apr0veHamCnto inr;elec..
tual e necessidade físicas.
No Centro de Saúde J.a CapItal,
criámos. a Cantina. Maternal e préescolar para ges.antes e ~t'ianças que
frequentavam 'aquele serviço.
• Ainda com a cooperação lia Presi·
dente da L.B.A. conseguimús com;truir o "Hospital Arlindo Marques dos
~.eis" ~ra crIanças tUberculfJsas, que
la funCIona e abriga dezenas d?ouelas
criaturinhas de ambos os SexOs e
também, o AmbulatórIo ·"np.zembar~
gador José Novais", junto à Santa
Casa de. Misericórdia, para os serviços
externos de atendimentos [t enfer ...
mos.
Reconstruimos e nussemos a- fUDCionar o "HOspital Osvaldo Cruz" que
ficou destinado exclusivamente à. Po·
Ucia Militar do Esatdo.
Para atender aos hansenianos apa~
relhamos e pusemos a funcionar também o "Hospital Colônia C'1et:úlio Vargas" que tinha sido construIdo pelO
Govêmo Federal e estava f~~hado havia cêrca de dois anos.
Eis, Sr. Presidente, um resumo
abreviado das principais :reQ.1izações,
no campo de Assistência SoclA.l de lUTI
Govêrno que para tanto) tevp chance de contar coro a denoda:;h. e brilhante partJcipacão de uma ML'ir,e de
~dfoa A inc::~.s..J)"II'\Uta!..s.. v.:nl~ a 1)1>
homens que o ÍIonraram ~om Ô !leu
l'IP lembrar. nêst" ~mfo. fL..h(\·
trabalho dedicado e eficiente. .'
'
tn"'~ aua
PQ.1'a.fbn... l11lC!'lI"k
Sem falsa modéstia, não oosso dei ..
b.,ortun"AA.de. D?p--S1;Olt _.ao~ saud.oso t>. xal' de salientar que tudo isto foi rei ...
e"'m -o Ao2"'rosn ~... táelllo. da. 1)1"0-' to durante um período terrível de
.f-'<!sor Deitar CfU"rilho. nosso eon't>'.. guerra e sêca, estando a ?3.rafba sem
õ.,r)'l ~o!D.1 n.=..'\.. !na.u~t" atl1l!"b um dos seus principais imnostos: exobrSL .No seu diSCUtt!l. J:2.cu: oc.a.C!;i('~ portação dos nossos produto.q.
.
~MUela. 8Q.1..erudadea ~. J'lJ'.IAAo. Canl
A<iUí, no Senado Federal, eutra não ,
11--' _r~ordo.. b~tn. IH€" nl).a._ ~entr tem sido, Sr. Presidente. n. :J.ossa. pree"<""'1!ouJ) vultQ.e .!lo. ~,.tâ.... ~a. dr' ocupação dominante: esforçar-nos pOr'
~alizacful. ~,,_ fAmbétn. Sf"..llc~+.o,. atender aos reclamos do novo "paraibano nesse setor assistencial Com
I.'f\,. QQ.1J.~~:. e ..b!.b"'lef!:.m.ento. 1W_ llêT'\l";. que constrangimento na elatnl'ação da
tfI. P. auinto._ do. B!"aall B o tu=iD1ei...... última Lei de Meios da' União .. del~
'it'ooiA dQ, viQ"êr'.c~ dQ .Zl.":'''.'.D CódiR'r. x~mos de contemplar várias eutida"e~nal. o 'Que muito ..sensibilizou sn'" des de assistência médica Ou cultural,
tr-.::.im,,:,n........... o -:ll":.~'lra:c:'!.
reconhecidamente necessitadas. e que
. Sr. Pr~M ...T'\t.e. cA..be aauL"tl'L .M;"T... vêm prestando relevantes .;;er"iços à
1!eciJ:uent.f1.· Antos .C'.a. . c!>n<ltrur:ão. (1.:- população rural do meu Esf-ado!
'D"~Jt'!hfi.('I ~1~'~ !'~xc:.1I.: 'll1.~ alUdi
Refiro-me, Sr. Presidente e Senho~
h:J.via. li, Col!'n!!'I .Iu1i'1.no ..Ar!'"Ireira.. (",'ti. res Senadores, ao qua<:e frustrado emtl.. P.l"am rf'r.olhi.d~s as lo'1Co~ nüm:- penho para ver melhor Ilqmnhoado,
b~-~~~":.d2.~-i l==:-.!:.nt..i.ve1....da..~.mI!TI!'= em suas minguadas dotaçõ~s, dia.nte
lr"lherell e. ~1.a.!l!""'C::. O P.s:po.tá~"'n pl.'a do vulto das suas tarefas, (l Ser\'iGo
\!'lS :a::uUs. dolorosos.
.
Especial d~ Saúde Pública, entidade
T\aí-!';(',._ a:, . . _ .....~t-..:'.-r..... ~ "\ 'P~.,l inter-amerIcana, que tantos r.enefi·Th~:o H~"U"lalJ.e 3,oXQ. det4i.nfl1n.i }t'!.- cios t.em proporcirm?do ao Brasil, e,
!l.i~·::t"I~i.9 a. IIln'b~!:,?"!, ~iQ.o"'e'll'~i.C<lR. recentemente, à. Paraíba.
'E!R!!'I fnf. 'lUt!'.... ...Q!'... ')..~M...n1~p._!'l m"'"
Instituído, em nosso Pais, como ren-~:f!rtl!' d . . .: ... .rQZr:.'.:.!..e.~ 1::~!t~ac~;;'
sultado de um Convênio Its'imado, há
'!'\P-·~tact,:,"'_dl!.. CçJônia Jl11iann Moré cêrca de 12 'anos, enfl'e o lJrnsH e Os:
t'" P'T\ .!('áa '1?p.!:!S~!'"l.
EE. UU. da América do Nor-l;e. como
no 'ietot'_.~. Ag-isMn~.a,_rl'HI.tP]"''H1.1 ~ esfôrço de Guerra para maior produ·
tn "":..l1t.il. ",:"'Ii~~~r::"-.J..-:b'~_~c::' ..9 ~.- ção de. bo:t:rachn no Amawn'ls 3J1'lpa ..
'2:~-n(' .. fU'"l!liQ"1.i?t:. C!.l~·L c'".. r."'C!!.-~(;og rl~ rando, do ponto de vista médico, O
Tit"~n1o.. u~n T".1:s.~..., dn~'. .~ic'~"_~, ""._ trabalhador rural. o SESP, como
conVencionOll-.<;B cha~
C:-.'!; d a~ A'!!ll1f'~._1) !:::c"'ls.. ,»0""1110"" r abreviadamente
má.lo, l~go se ·tornou, pelo alto pa..;·' . . M.rkt l-Uf'"I·O da Cal":bl .. t'. 1";"""" /I drãn de SU:1 técnica e real eficiência
"9..,.•• ..,,, federnl. ll::t'10. ;lnno!".en L... 1l1"L,,':. da sua administração, um exemplar
n:1"''''.e.
n'(Ill!' dem.o!; D ""cr~
ri"!. ",...-..... instrument O de pro!!ressa médico <li"
.....
·u V~.r2l'l1J", co>nn ~ll.st2> l"> )l'l"nn:--~ !;anitário, a serviço de todo o Brasil.
<:\.0 !5~n DJ'th''ltlo..t:'> p"l:';il"~tne e !;~I1c'!~""
Porque a su anotável obra '.·ea1i.zada
'P:"~~~de"tf'. Gp.~Úll" '"IJl'11"!"':a.s:. 9, n.. ~; na Amazônia. de tal modn nr0jetou-o
ccnt _m dC"'10ndfncill:<: nar"\. tlldo~
no conceito geral. que de' logo lhe
~eus ntffidimentos ohrfº,~f:r'iriM blf"ht_ foram atribuidas novas áreas de tra<1
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Sábado B
balho~ como o Vale do Rio Doce, o
Vale do São Francls:co e a l'egiã.o do
Nordeste, onde. a",ualmente. vem de·
senvolvimento fecundo plano de trabalho, não só no Campo da Medicina
preventiva e curativa, mas também
no terreno das obras de saneamento.
Na Paraiba, visitei ultimament·e, tudo
o aue ali vem efetivando o SESP.
através de quatl'o unidades c:an1tárias
e uma unidade hospitalar si'!;l1adas na
zona econômicamente mais r.,raspem
e. por isso mesmo, mais populosa do
Estado, onde reinam as mais graves
endemias do nosso meio rural Tôdas
assis~em o homem do campo pnraibano com igual padrão técnico que já
consagrou
o. f;ESP- com magnifica
I d d d'
. o cujo

Total
ao
Total
tos

de leite distribuído
Serviço Dentário.
de comparecimen~
ao Serviço Dentário'

úteis, . quer DO camPo sanitário, quer
1.980.!>O4 no da educação prOpl.'iamenLe dita.
Quando sel'Vi no Departamento de
l.2()8 Higiene da Prefeitura, organ1zei uma
série de conferências, que eram transUNIDADE HOSPITALAR DE
mitidas pela "Rádio Roqu~tte ~ PinALAGOA GRANDE - . HOSPITA~ . to", Com a colaboraçãó de vários ca(6 mêses)
legas, em palavras simples e acessiveis aos que '!lOS dirigiamos, para q~e
Pacientes internados • ...
384 fôssem bem compreendidas 0010s lelPartos. o oooo••••••• o.....
132 gGS, cogitamos dos problemas sanitáEpisiotomias .• o' oo......
25 rios do Distrito Federal e demos ,conUNIDADE. HOSPITALAR DE
selhos à população s6.bre como se ~eALAGOA GRANDE _ HOSPITAL fender de doenças mfecto-conta:glo sas...
(6 meses)
Conferências sôbl'e doenças venêForceps
o••• o o•••••••_. o...
2 reas sifilis lepra e outras ü101éstias
jQ contagiosas: foram' irradiad3.5, duranCezáreas ..•. o••••
f
o 'Ih' ge
O"

04

~~!TI~l~nt~ co~r~c~~~~l~~ss~~~ço'i!~ex_ ~~~;~~i~~ia:.;"·o,o,o",,,,,,o,
0.0. •••••••••

~~ ~i:sd2~a~~tg ~reec~~~s S~lll~~li~.S
U
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E,;M DEBATI:s, FICAM COM A
DISCUSSAO (fICA ENCERRADA E
A VOTAÇAO 'ADIADA, PCR F'ÁL··

TA DE NUMERO, ·AS SEGUINTES·
MATÉRIAS.

,,'

.

- Projeto de Lej da Câmm'a n. 187,
de 19,54, que conced'3 aboi1':;- de emergênCia aos aposentados e pensioni~tas
do. Instituto de PrevidS:i1cia e AsÚ".ltê:ncia dos Servidores do Estao.'o, e dá
outras provic1êncif',s, Pareceres favoráveis: ela Comi,são d3 Serviço Público Civil (número 1.100. de 1904):
da Comissão de Finanças ·n. 1.1Cl ~le
1954.
'
- Projeto de Resolução n. 54. de
1.954, oferecido pela Comissão Dir~
tora ,que concede lic':;nça a Seba~tH:;t
Veiga para aceitar bôlsas de estud ';5
concedida pelo Govérn J llort'3-imeri_ l
cano.
(I
- Reda-rão Final ~oferecida psIu Comissão em seu Parecer' de Red3. ... i'io
n. 1.123, de 1954), das emEnda.• ""dO'
Senado ao Projeto de Lei da Câmnr.1
n.O 52, de 1054, qu~ dispÕ'2 sób,'e A
Rêue Ferroviári:1 do Nordeste.
- Redação P;nal (of·2recida pela
C:::nü~são de Redaç§.o em seu Parecer
n. 1.125, de 1954) das emendas do
~enado ao Projeto de Lei da ~âmara
n: 268, de 1953, que cria, no Exército, o Quadro de Au:üliarcs de .-\,.,~
müaistração.

cerlivel do seu anuro e a exatidão da
•••• ••••••....•
Grandes nomes da cultm3 naciC!ciência que aplica.:
t
~~!n!a~~~as' o'............. o..
~ nal e estrangeira têm ocupauo o mlNêsse panorama o quadro de ra- COlecistectomias"':::::::::::::
:~ crofone da Emissora da Preteitura
bulho do SESP que, na Paraíba, me
.,1 para debat€r assuntos que têm conSimpressionou vivamente foi o B:ospital Explorações de orifícios de bala
tituido para elevar o nível intelectual
de Alagôa Grande, pela T)erfe!~ão das Hernioplatias ........... " . . . . .
9 da populaça~ o. .
instalações, pelo esmero da ,higiene Hemorroidectomias ...........
.~
Ontem numa festividade simples,
rigorosa de tôdas as suas .'l"'1)E"ndên w Histerectomias
." ...... , ... ,.
:.; CQmemo~ou-se aO maioridade da <;Rocias e por wa modelar ldministração Laparatomif:\s exploradoras ... o
G quette Pinto", que,. Ptosseguln1~ .em
entregue ao zêlo e compeh~ncia do PerineQ1)last!as .......... ' . . . .
10 sua carreira ascenclOnal, sem dUVIda,
Dl', Jacob Kiler, assessorado, por uma Sa,pingect<lmias e coforeclomias
6 continuará a refletir os benéficos
admiràvel equipe da melhor qualida- Anestesias (raque, local e geefeitos de sua ação entre ri, 6cnte desde, que surpreende não apenas pe!o
ral)
....... , ........ , .... , .
77 ta terra
gráu da cultura técp;ca e cip.ntificu Ondas curtas e ultra violeta ,.
121
O Sr: Kerginaldo Cavalcanti
que exibe, mas, sobretudo, pela ma- Oxigenioterapia (aplicações)
38 Permite v Ex. a um aparte'!
neira cristã e carinhosa, eDm que
Esta é a síntese do trabalho ap:!nas
O SR. GUILHERME MAL1..QUIAS
acolhe 05 seus doentes.
em um semestre. Mas pela análise _ Com todo prazer.
(I SR, PRESIDE'!TE:
Como amostra dessa ind~lf;~·el im- vê--se o lmenso, o incalculável bem
O Sr. Kerginaldo CavalcG.n~i
pressão, colhida no contat.o pessoal que C5Sa. entidade assistencial tem A~socio-me à manifestação de slmpfl:Est.á esg8tada a Ordem do Di[!
que marttive com os dirig-,;mtes j!) prestado ao po.... o de Brejo paraibano. tia de V Ex:l pelo transcurso -de malS
Nã J há ~radores inscritos (Pausa).
Hospital de Alagoa Grande, trouxe
Por tôdas essas razões, Sr. Presianiv'ersál:io da Rádio Roquctte
Nad!1 maIS havendo
trat~n'
vou
comigo dados oficiais, que peço per- dente, e pelo temor de ver cair. a mar- Pinto, so'aretudo porQue é lU.3tl1 Essa encenar a S2.Ssão, deSIgnando para a
missão ao Senado para revelar con~o cha ascendente de bons .serYIçOS co- emissora vem desenvolvendo um p~o- c!c telça-feira prÓXlrnrt fi reguil1te
indis:e de oper,?sid:;.de de uma ,organ;:, mo os do ~ESP.' n.u. Pu:r:alba, e outros grama educaUm e cultural, da n~alOr
zaçao, que se ll~poe à n0l!sa smlpatl .. , d.e ~Xp!essl""~ SI~lflcaçao para a R5- 're~evância Desta sorre, têm mmha!
ORDEM DO DIA
e ao nosso, apOlO espontane'J, t~1l:t'! slSte1:1Cla SOCH'lI do nooso povo!
inte~ra solldul'lCdade aS painvras de
,
pela produtIvIdade, como p'J!o t'XltO f BraSI) em fora - é que resolVI dest V Ex
Votação, em discussüo únic~, do
de ~eus empreendimentos:
. Tribuna dirigir caloroso apêlo ao 0- ·0 'SR OUILHER1IE MALAQUIASI Plojeto de Lei da Câmara 11. 0 187, de
Sr. presidente, observei que ês~e der Executivo, ou, melhor precisando, _ MUlt~ Obrigado a V. Ex.1!. Realmen- lB54, que concede abono de emer_
hospital ,realmen~e um. estabelecl- a~s Srs. PI.:e.s.idente .Café Filho e ~i- te. sensibilizam-me. as pulavlas d? I '?êncb aos aposentadvs e pensionistas
me~to modelar, nao poSSUl uma am- mstro Euge~110 G~dm, para que nao nobre colega. .KerglllaldC! çay8.1cantI. d,? Instituto de Previdência e Assisbulancia para atender quer aos do~n- pens~m, no anunc~ado plano de eC(I- Homem de atitudes, naclOnabsta, ar- tencia dos Servidcrel3 do Estado, e dá
t~ d~ ?ldade, quer ~s do.s ~umcí- nOInla o:çamcn~ãna,. e~ ?ortar, ver- doreso defensor de seUS lJQ?tos de outras providências. P!treceres fa'Vo~
pIOS VLZlllhos, como sejam A~ela, Es- bas des~madas a asslStenCIa socml, o vista cuja passag-em P?r eS!,11 'p~a r6ve.is: da Comissão de' Serviço PÚrança, Alagõa Nova, Guarablra, e~., que sena o mesmo que relegar na tem-se marcado pela mdepel1dencla blico Civil (11 o 1 WO de 1954)' d
Se forem cortadas as verbas de.stl- abandono e à miséria milhal'CS de pa- da palavra...
Cúmis.são de Pina~ca~ n o ' a \
nada.'l a êsse Hospital, qtf~ tanto ne- tlicios nOS5-D:3, colaborando com a ruiO Sr, Kergillaldo Cava~cuntl - 10~
. . , .. , . 1.HH. de
a
,"
d
c:essita de uma ambulâncin, .será uma nosa obra de desvalorização matreirtl! Obligado a V. Ex. por essa [fE'l'tileza, UVotaçãO em d cusc:calamidade.
e erpiritual ~do ho~elll bra.<;lleIr). que mUlto me desvanece,
-::Ire eto < d& "'c: l~ ~aoo Ut.lca, o
• . O SR. GVILHERME MALAQUI.'~S ~í('/CCIdO e~~~IUç~p~rn. ?:' de .L95~:
Acredito, porém, que iS:S0 ~lão se ve- (Mnito bem; mmto bem)
;" rlficará. O Sr. João Cafe Filho é ho/_ , .. seus apartes em corroooraçao co~"
1?:1 omh)~ao DI~:tora, quv
roem da nossa região e conhece as
O SR. PRESIDr:NTE:
aos concelto5 do orador si'io sempre! n hede ,hc.: nça a :::.ebustlao Velga.
nossas necessidades. Apesar de recomotivo de satisfação.
~ .ar~ aceItaI bol~a de estudcs cúnnhecermos que o momento é afliticQntinü.ll a Hora do ExpedIente,
Sr. Presidente, está a Rádio RO- t:sd,dn pelo Governo. nortc-ame!l('a ..
"-0 e que "o Govêrno deve, na realida- ,Tem a palavra o nobre Senadm quette Pinto s~o a direção de um jor~ 110,' ~ _
,.
~
..
de. comprimir despesas supérflUas, Guilherml Mnlaquias, quarto oradvr nalista conheCIdo desta Cas;"i, .- Sr. .. '~t::çao, . .em Qlscll:ssao. umc", ~a
esperamos c·ue tal não aconteça, com inscrito.
Castelo Branco.
.
.~Ll"çao im.aI (OfereCIda pela COill.Sêsse serviço~ de assistência social.
. ,
O Sr. J{eTgi1w~do Cavalcantt
.SHO c!e Redação em seu Parecer núOs dados que vou ler não se refeO. SR. GUILHERME MjLAQUIAS: Muito brHha~,-I,e _iDt'nn.list.~~.,
mero 1.1.23, de.1954) das emendas 0.0
l't!m ao 2,° semestre de 1954, mas sim
O SR. GUILHERME 1vllíLAQUIAS Senado ,10 proJeto de Lei da Cânllf8
ao primeiro, uma vez que a nossa viaMo foi Tcvist9 pelo orador, - Sr. _ S. Sa. assoc~a .à vibração natural n,C 52, dE" 1954, que dispõe sõbre a
sita se realizou em meados de outu- Présidente, completou, ôntem, 21 anos do jornalista dlál'lO aquela q'le des- Róde Ff'rroviária do Nordeste
br' não sendõ, portanto, possivel ter- de existência a Rádio Roquette Pin .. perb fi outra espéCie de jornalismo,
VotR~'ãc, em' discussão únicn d~
mo; os elementos re1ativos ao 2." '5e- to. Como· representanee do Distrito _ jornal falado do rádio. E desta fol'w redação final (Oferecida pela Cdmis ..
mestl'e,
Federal, não me era possível deixar ma, com o ~a1:1gue novo qu~ t.~m ~e são de Reãação em seu Parecer mÍ~
São os seguintes:
passur a data sem dIzer algumas pa- receb~r, a ~adl!>' Roquettc ~~nto. cUJa mero 1.125, de 1954) das emendas .0
lavras. a fim de assinalar a ação e.fj- t
- t
SIdo das maIS brilhan ~
"UNIDADES SANITARIAS DE
ciente dessa Rádio Emisso~'a oficial ~e:a~~o te~~no cientifico. cultural·; ~:n~~~ agí> P:~J:to ~: ~e~ da Càm~ra
ALAGOA GRANDE
da Prefeitura, 'no' seu âmbito de ele- cívico, coloca-se na posição elevada cÚn o· ( uadr O) d q AV .fa, no ExerAtividade dispensariais
vação cultural e na sua. finnHdade em que se situam suas congêneres I ,".c:t"' cl_
o e UXllares de Adeducacional.
mais adiantadas do mundo, e certa- mm.s ,~a<,ao.
(6 mêses 1954)
ostentàndo o nO~lle do plo!:l':!il'o ·da mente virá a prestar serviços ainda
I?iscussão única do Projeto de Lei
Total de comparecimento
9,637 rádiodifusão no Brasil,· aquêle que mais relevantes ao Pais.
da. Câmara n,o 257, de 1954, que au~
Total de visitas às famiconsiderava o rãdl0 uma éscola p8_ra
Felicito desta tribuna aquêles que t?nza o Tesouro NaCional a adqui, d e en• t·em e~colas
tem a <lRo - olá Srmourejam,
mefelIcidade
congratulo
lias pelo servIço
os que nao
~,
Prefeito epela
da com
en- rIr partes beneficiárias da CI'a, RI'.
1.872 quette Pinto" nestes vinte anos de .
dro-Elétrica do São Francisco (em
fermagem . . ..........
Consultas dadas em Asexistêncüi, enfrentado uma. série de trega da direção daquela emis~ora e regime de urgência, nos térmos do
sistêncir Médica .. '..
4.278 dificuldades _ como todo ,)rgão pú- aos que a idealizaram, cultmmdo ja flrt. 155, § 3," do Regimento lnterblico - vencendo-as galhardamente. memória do seRu patrttonop'jOtJnft"i!Ue?t- no, em. virtude da aprovação, em 5
Medicações fornecidas
4.899
Na·o e' possivel r:omparar-se estatisvel Professor
oque e no. tMuz O de janeIro d e' 1955. d o Requerimento
73
lt .bem,
Muito bem).
Pequenas intervenções
534
ticamente,
por
números,
os
re~u an. O 2, de 195-5, do Sr. Apo~ônio Sales
. Cura ti vos . . ........... .
dos
de
sua
campanha
educaCIonal,
O
,SR,
PRESTDENTE:
e
outros Srs. Senadores), dependente
Injeções aplicadas
2 561 dos frutos que advindos de seu plano
de parecel'es das Comir;:sôes de EC»cultural,
e
os
obtidos
por
aualquer
Finda
a
hora
do
Exprdiente
paSnomia
e de Fimmcas.
Vacinas
(atni-variólicas,
outro sistema de divulgação. Só o sa-se à
Discu~são única' da redação final
anti-tíficas, anti-defté1 tempo revela os 10ur~s colhidos,
ricas, anti~coqueluche e
ORDEM: DO DIA
(oferecida pela Comissão de Redação
anti-tetânicas)
751
Durante êsse largo período de temem seu Parecer n," 1.12:4, de 1954)
,).084 po, tem a "Roquette Pinto" procurat) SR. PREBIDFNTB:
da emenda do Senado 9.0 Projeto de
ExRmes de làbDratórios ..
'781 do elevar o nível educacional. eSI?eA lista de presença acu$.a o- com- Lei da Câmara n,o 231. de 19M, que
Exame:. pré-natais ' ... ,.
cialmente o artístico, dos seus ouvm- parecimento de apenas 28 Senhores r~guIa a contribuiçiio devida RO tnsw
Exames· a infantes (pue:.123 teso Além da irradiação norma,1. de Senadores.
. tItuto de Apos-entadoria e Pensó-es dos
rict:ltura)
" ....... .
seus programas de cultura P. mUSlca,
Empregados em Transportes e CarCrianças beneficiadas pe2${)
empenha~se
em
difundir
informações
Não
h~
número
para
votaçA-c
gas.
10 0 1actári"O .' .......... .
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t4 Sábado 8
DIARIO,DO CONGRESSO NACIONAL ,(Seção 'li);
Janeiro de 1955
~====~~~~~~~~~~~~~~,==~

Bal'l'ciras" (DO' Rio Lalhos a serem realizados, no plano construir' rêde de navegação interior
definitivo da recuperação: ,.
.. de mais de "2.50,0' quilômetros' ter'Santa Marii:l da Vitóa ' - regular~ção do' regime fluvial: ras mal'ginais que, tecnlcament-e arIa (no Rio Corre'Ilte) e,
b - contl'ôle e utilização das águas; proveitadas, constituirão, como' o va, Juazeiro
Ibipetuba. ex-Santa
melhoramento das condicões de na- le dQ Jaguaribe, uma nova califórRiLa, no Rio 4Pret-o (afluente do -Rio re~abilidade do rio, de sua barra e nia; energia incalculá\"el porque o
rio é um l'osádo contanuo de pqtenGrande), ·além- de pequ,eno trecho de seus afluentes:
na,vegáveI no fertilissimo Vale do Pad _ aproveitamento· do potencial ci~l hidráulico, que nas suas pró.
pl'las margens poderá _ser utilizado
"
o
l1idro'-elétrico;
Encerra-se a seEsã:J às 15 horas racatú,
a, distância zero, como Dfirmou ó
e 3V minutcs,
Na estiagem, como sabemos, tore - desenvolvimento da hTigação ilustres
engenheiro Magah'iõ Rodrina...se~ dema~iadamente precál'ia' a e açudag'em;
isto é. sem ós precalço5. os disnavegação em qualquer dessas linhas.
f _
aparelhamento- dos portos gues,
pêndios
e
_inconvenientes sem núme,
VI-SCURSO P~ONUNCI.t.~DO PELO Dal, n justificativa maior' para a re- fluviais';
ro das lon-fiínguas tra.nsmissões de
g _ ampliação do sistema regional alta voltagem e fraca denSidade de
SE SENADOR NEVES DA ROCHA gulal'ização do_ regime fluvial, em
~
r-rA SESSAO pE 5 DE JANEIRO DE tôda a ext.ensão navegável, caíno pro- de transportes;
corrente" ,
})lerna básico da r,ecupcração planeh _ melhoria do tráfego fIm"ial;
lüj5:
'
Há sobretudo gente no gr:l ndioso
jada,'
i _ .ampliação da rêde de comu- vale, um in'esgotável capital hUnlaPermita-nos,
SI',
Presidente,
neste
nicações;'
,
) SR, NEVES DA ROCHA:
no que sômente Deus pOde 101'j _ saneamento dos núcleos urba':' lnar, .. "
ponto citarmos, como haviamos proI L1 o eeguinte discurso) SI' Pre- metidD,' alO"ounS trech.os do relatória
Tudo nos leva a crer que conveni.•
b o t't
1 'O l'omPlmen
' to ri. que aludimos:
nos e das zonas rurais:
;~. (<11,.(', 80
I U o'
'
.l~ BH!Tqgem do Sobl'aclinho" tivemos
"O aproveitamento do Vale .do São
k - proteção das loc;alidades ri- entemente estrutUl'ado ó plano a se
opOl'Íunidade de tO:tnar conhecimento, Francisco é 'assunto de real trans- beirinhas- e- das margens dos rios executar será de efeitos imediatos
fonnidáveis e, assim, não poderá sOw
atrayés de edição de ont*:m, do v~s- cendêncla considerado dos pontos de contra as inundações e erosões;
freI', jama~ soluções de continuidaM
ne1'tm-é! "c! ~31obo", de mformaçQ::s vista técnico, econômico e financeiro,
1 - urbanização l'egional;
de",.
!-Jre5t3Q~ ~ l~lDren.<::!1 local pel~ Co-' por afetar interêsses vitais de imensa
m - exploração e conservação das
Henrique de Novais sempre se I;X4
roneI Al'u:toblllo Rocha, atual Diretor reO"ião do PalS qUIcá de tôda a Na- riquezas minerais:
d,a com,i5São dl? ~Rle -do ~áo Fran- Çã~:
' 4 '. ,
11 reflorestamento e aproveita- ternou sôbre os problema.s do São
considerando-os ligados à
C!SCOC.. ne l'cfel'e?c!a ao aCidente ulÃ recuoe'raçúo.que ,se tem em men- menta e nproveitamento racional das Fral!cisco,
tríplIce solução - navegabilidaüe __
tlI1Hl:ne~tc' ~CQl'I1dO na ."Barragem . do te. "l'ealizâr decorre, 'é. certD, de_ aspi~ terras:
il'l'igação e eletrificação,
S;Übladm~lI)., cnde" em _~o.nSeqtlel;- rações governamental!:".
, 'O ~ fomento da produção;
"O problema, de maior lU'gência é
ela da ,ultlma cheia. damfICllndlJ-;:>e. O Sr, Gomes de Oliveira - Pel:P - incremento da irrigação e co- o da navegação".'
.
0. enrocamenw de ,Jusant.c da alu- fiite V. Exa, um aparte?
Ionização;
"Fator geog.ráfico. reconhecido codldu Barrage~1, o .l'l? abnu um caO SR, NEVES DA' ROCHA "'7
q -- educação e ensino profissional; mo. causa determinante da uilidade
nal na ,om~;li:cra dlreIta, ,sôllre fi Ilha Com todo o prazer"
r - amparo, à saúde e nssistência. naclOnal o Rio São Francisco, perde Cacfl'Üelra, nada sofrendo, no enO . Sr, Gomes de Oliveira A às populaçõe~ e a defesa dos..111tel'ês- dendo as suas condições de navega-'
tu;nto. as cO;~1pr,t"t.as, e a ",p.c1usa" pro- propósito, 'li, hoje, -entrevi,<;ta, _ se fies coletivos, inclusive pela desapro- b~i.dade, abandona o seu panel hispr~amentc C!It?,])01 o?dc se f~~ o~ me não engano do Sr. Kerl'a, nssis- pl'iação das áreas necessál'ias;
torlCO e os descendentes dos' pioneitl~afeo50 ~luvta~,_ no trecno de na;ega- te11te t'cnico do grupo Light _ na
:t fácil de se compreender, que. pre- ·r?S ~?S CU!raLs do século. 7.6 e ,8,0
«;ao ma-lS n:;;l'lgOSO do denommado
. e
,-.
"
J' ,
t
-'médio São' Francisco". Lsto é, nos q~~l. se ref,erm, Justamente, ~ ~os- lmmarmen e, como serviço de base, s~o la oln'lgados' a tomar diretrizes
47 quilômetrcs entre a Cachoeira 'do slbIlldade do o~a~e •. c:>m Q ~PIOVe:lt~: os nOSSOS profissionais teriam que cliametr~:lmente opostas às dos seus
Sobradinho e Juazeil'o.
mel:to d~ en_lgla !lao só para .l.nl lançar suas vistas para o primeiro ancestralS, regressando ao litoral em
gaçao .como, também, para. utlhza~ item da série a que nos reportamos busca de melhores . elementos de
'
linhas acima, isto é, _'-' a regulariza· subsis~ncia, leyando-nos a. _recear a
fiegulido a palavra autol'izada do ç'ão da agricultura.
O SR. NEVES DA ROCHA- - Exa- ção do regime fluvial do rio e de seus absorçao pelo caldeamento da sUbreferido' prof~ional poderá a navegação, nesse h'echo, se' tornar precá- tamente. isto, meu nobre _colega, res- afluentes ,principais c entregando, de raça forte e estável que conquLstou
ria e até mesmo impraticável na pró- saltaremos em alguns trechos do tra- logo, a detalhados estudos sôbre o. sua os .~ertões e c~nstituiu' a .grandeza
xhna estiagem, durante o tempo ne- bulho que vamos expôr. Corno dizia· vasta ,bacia. hidrogl·áfica. ponto' dt dt;! Brasil .. A nevegação a vapor do
FranCISCO torna-se cacb dia
t'essãrio ao :"efazim~nto do emoca- .mos, a recuperação que se -tem em partida pára fixação de orientação Sao
mai$ periclitante,
n.:mto danifkadO.
rl1ente realizar decorre é certo, de as~ a. -todos os demais trabalhos subse
Pequen~s embarcações
de tundo
.
Como tivemos o ensejo, Sr. Pl'csi· piraçães' govcrnamen~ais, mas, nn- quentes -:- especialmente os que di- crato, aCIOnadas por uma roda à
tes
de
·tudo,
df':
iustiça
é
l'p..ssalta!'".
00zem
respeita
aos
primeiros
itens
enudente, de·rel~tat 11á poucos díãs nespôpa, calando apenas 60- ccntame;
~ tros e conduzindo uma carga. máXite Senado, o proj-eto de Ui da Câ- l'ém de clarividência, de acertadas merados.
medidas
concretizadas
em
resoluçõf:'.s
SObre
tão
palpitante
asslmto
ãqui
mara 'n,o 218 de 1954 que dispõe sôma, de. 60T arrastam a quilha pela'
bre o pIario geral de. aproveitamento tomadas pelos 81'S. Sonstituintes de transcrevemC's· palavras' qua tradu- areIa, durapte'" as sêcas. em vários
1946,
quando,
na
elaboração
da
Mag.
zem
a
opinião
do
abalizada
profiseconômico do vale do São Francisco
po~tos e saa, maio!" parte das vêzes
julgamos 'op:Jrtuno citar alguns tópi- na Carta, promulgada n 18 de setem- sional professol' MaurRcio Joppert, obngadas a baldear sua carga
ano,
-preViram,
pelo
disem
depoimento
prestado'
à
'comissão
bro
daquele
cos do nosso relatório, onde focalizaSobradinho para. embarcações me,do SãQ Francisco ...
mos aspectos de interêsse vital· para. Pos.to no J'á citado artigo, os recursos par~mentar
nores, porque o rio já não 'oferece
Ei-las'
a, região, especialmente os que di- necessá.rios a tarefa de tal enverga- . "Tratàndo-se do Vale do 8ão condições para ser na rezado meszem respeit() às condições de nave- du'ra" fixando e determinando a apU.. Francisco' "dev-q frizar ele iullcio que mo por ,tão dim41utas u~dades.
gabilidade do rio c vias de comunica- cação de quantia. anual não inferior o problema deV'e "ser considerado ,Sobradmho é, assim, o maior 000':'
ção ligadas ao grande Vale, assuntos n 1% das rendas' tributárias federais, sob, três asp~tos: o da navegação - tacuIo encontrado pela)', navegação
que bem de perto se relacionam com na rêferida recuperação e. num pe~ o do aproveitamento da água para entre Pirapora e Joazeiro".
o acidente. uHimamente ali ocorrido. ríodÇl mínimo Q"! vintf\ anos, t\ p.ntir irrigação e o d.a energia .hiàro-ele~ sua primorosa obra, intitUla-/
Devemos, entretanto, ressaltar, de de 1951, consoante programas quin- trica".
. d!" -- "A Energia Hidráulica, a Via-'
-logo, que, ,para a re-g111al:ização do quenais apresentados pelo poder Exe.;.
çao
e o Problema .. das Sêcas' na
"No momento q, gue me parece
regime hidrológico do S. Io"'rancl.sco, cutivo ao' Congresso Nàcional, no pedü' socôrro -urgente, 'como se "diz Bahia" o saudoso professor América
ao qual estão diretamente' ligados OS início de cada Sessão LegiSlativa para em linguagem vulgar é a, navegação Simas ,- notável engenheiro baiaprOblemas da melhoria de navegabi- úecessári~ aprovação, constando ta- do rio, Ela tem se desenvolvido no aSSIm se externou:
_
1idade - il'l'iga~ão e eletrificação, nun- xativamente do Drçamento Geral pa- lentamente e modestamente; apesãr ,"A navege.ção do Rio
Franca juigamos primordial\ a construção ra cada exercício financeiro a obri- das solicitações feitas pelo :progres~ CiSCO para se tornar franca em
das obras de Sobradinho, conquanto gação de lião poder, em nenhum ca- '50 geral do va.le. em vista das con- qualquer época do 'ano precisa- de
constitüissem, a nosso ver, trabalhos so, a importância total. das _dotações diçôes precárias do rio".
obras importantes .. Ao nosso ver tais
necessários, por isso inesmo que be- anuais ser inferior à percenfagem
melhoramentos devem' consisth· em
"Em
segundo
lugar,
deve-se
penneficiam diretamente a uma faixa prevista,
sal'
'rio
aproveitamento·
~ 'da ,energia barragens 'móveis de 2,-3' c 4 me~
navegável de' 47 quilômetros - en.tre
A Comisão do. Vale do São Fl'an- hidráulica, onde fôr possível, isto' é. tF0s de altura, de comportes metáCachoeira de SObradinho e Juazerro, cisco
foi criada pela Lei 541, de 15 onde _o rio tiver condições, naturais llcas ou de ~adeira,. verticais, equionde se achanl localizados. os prinde
dezembro
1948,- tendo por fi- favoráveis, baseando instalar a tur· libradas por contra}>êOOs Co que poscipais obstâculo.s à navegação .flu- nalidade dar de'
cumprimento ao dispo:- bina, como em . .Itaparica e Paulo sa~. ser l~vantadas por guinchos,
vial do grande rio, e melhoram mnda
aClona-d<;>s por: motores elétricos.
Constitucional, isto é, elabo- Afonso". ..
.
as condições de navegabilidade de sitivo
.. As 1;>arragens, que deverão sel'
mn trecho de ·cérca. de 133 quilôme,trcs rnr o grande ,plano de trabalho .. A primeira cachoeira - a meu. constrUldas em pontos convenienteorientar a sua ação e executá·lo, en-· ver, seria interessante, para a ele- mel!te escolhidOS, permitirão nave.
_ entre .ruazeiro e Oliveira.
fiul, conforUle acentua a própria trifieação não Só da Est.rada· qe FerConcomitantemente porém, outras Mensagem Presidência}. que acompa- ro _que já existe, como das proJeta- gaçao fr!inca em qualquer época. do
!(l'andes obras se faiem \mprescindí- uha o Projeto.
das. ~vidências que 'se impõe ~lU- ano, terao em uma das margens
uma eclusa o na outro uma cen.
~'eis para n.....solução do proble.ma funBem se compreende não ser exage~ ma. região semi-árida . como esta, traI
- hidro-elétl'ica.. de 30 ,a, 50 mil
damental do vale - a regularização linda tal previsão, levando-se em desprovida de combusto.veis e onde
do seu regime_ fluvIal, desde que. o conta a amplitude e complexidade a indústria de lenha devasta. as flo~ cavalos. - vapor da potêncb. insta.lada, fI.c.an~Q -a distância de 150 a
médio S. Francisco tem 1.370 qunõ- do pIano"traçado,
restas paupérrimas".
, 200
quilômetrog, mais ou menôs.
metros de cura0 entre, Juazeiro e PiEsta opinião foi corroborada pelo uma das outras, poclendo contribuir
Antes da criação da Comisão do
saudoso e eminente engenbeiro Henen:pora, sem oonta~os ,com os seus
:\fluentes navegáveis - Rio Grande, Vale do ,São Francisco o Govérno da. riQue de Novais, wn dos mais Rcir- para i~!~gaçã-O e distIi.bUlçã;J - dágua
RiO' Preto (afluente dêste último), Republica, com o· fito de não ,retar- rados 'estudiosos . do problema do na reg~ e fornecer en«gh elétripara as ferrovias e l'odoviàs' inRi" Corrente e Rio Paracatú, que dar a começo' da grande obra que, se .iã.o Francisca, que, num dos infla. Ca
'
lJerfazem um total de cêrca. de 2,500 tinha em vista empreender iniciou amados diSCUl'SOS proferidos neste Se- dústria e iluminação".
"Tendo inicle.do tal sist.em~ .~ela
exeCUÇão do chamado .piano de emer- nado, assim se manifestou:
.
l{uitOmetros,
"No São Franci!eo há mais que- o Cachoeira de SObraQinho,' que é o
3eka.nos licito relembran),lf)S- que gên.cia, a cargo dos óraiios minis te
~e,cho 0l?-~e a. navegação e mais disão qua.tro as prlnc"als linhas de dais, competentes, plano 'u1tinuido essencial para uma model'na civill- flCIl,
o 1'10 tornal';.sewá mais navegáu_e.ç4o do lj!ódlo Silo' Franclsoo: pela própria Comissão do Vale,- que zação.· um ,curso dágua :VOIUI110S0.
Juazeiro' _ Plrapora ,(a. principal) fixou 1 dentre outros, oS segUintes tra~ que com seus, . . afluentes se, pode vel, -podendq os vapores, em qualDiscu~s5.o

única do Parecef da 00-

miEsã3 de Relaço2s Exteriores 5óbl'e
a Mçns;::.~cm n.O 240,- de 1954,. pe"la
qual o SI'. Presi,dente da República,
submete' à li_pmvação do Senado a escolha do diplomata Heitor Lira· para
,o Citl'gc ct.~ Emb;:li:mdor do Brasil
lunto RO, Gov§rn:J doe F'ortupal.

Juazeiro

Grande).
Juazeiro -

>
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•
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quer época di} ano, trafegar de Jua- ral' de a.~roveitamento eeonônti~o do sentido de Q.ue se normalize muitJ ao aUll1ento da l)l'odu:;ti1; as centl'ljszeiro a Pirapora". como, além da São F~.>l1l(,15CO, t::e Que vamos nos em breve tal w.tuação.
elétricas e respe'.!tivas linhas de t:-;ltlS-

navegação tais centrais-elétricas de- ocupand<J.
Eutl'allClO em cOTlt.ato com ai PG"
fornecer energia para elevação
Sr. Prf"..sidente, vou continuRl' a s~- pulações ':;beirinl1as, barranquei1'\M e
dágua para irrigação das regIões s~- rie de considerações que venho fa.. 11uviários fl,UscuitalllOs~lhes as n,~ce5mi-ãridas é indispensável prever talS zendo:
sidade e tlabltos de vida, e SBllt·m05·
trabalhos".
.
:G: fora de dúvIda portanto, que es~ estarem CoctQS esperançosos de' chr"0 Rmnento do -calado dos' vapo- quematiz,ados ficaram por
ll'.lstres gar a CXJllhecer a pI'omet.da êpo,:a
res que têm de trafegar no _rio per- profissionail.. os problemas básico.; pa~ ele um íuturo malS promlssor.
mite aumentar a sua tonelagem, ra rer.upt'/Elção ao magni!ic.o r. . ncão -E'. imperiosa a neceSSi,(jaoe do Potornando mais econômico o trans- brasileiro, antes d.e se pôr maos h deI' Público atender solicitamente aos
~ porte de mercadorias
e màis con- obra ela l€cuperação do ~ande Vale_ reclamos da região São franCiSl!alli.í,
fortável o de passageiros, e, pela
Ninguém ignora que o São Ft'an .. que, aliás, devemos confessar, ja comaior facilidade da navegação, po- cisco esta sUjeitv na época da ?nia- meça a colher os benéficos efeitos "dos
derão ter maiores dimensões e tra- getn a e:randes vazantes, quanno se magníficos trabalhos em boa hora :n1~
fegar à noite".
apresenta seu trecho méc:.io em ('on- daetos, mas, que t~m de prossegui:::
"Melhorada e ampliada a navega- dições àE. navegabilidade muito prc- em ritmo acelerada, como d{!\,er pação do São Francisco o surto da caria e qU:lsj im'pl"atkáveJ.
triótico dos sossas dirigent.es, pela rf_.
:Bacia; do .grande rio será .tormidáAo revé~ disso, na época cla~ C'hu- cuperação total de tão promis,56ra
/Vel, desde que a parte navegável se- vas tocrenciais transfOl'ma-se num! reojão.
ja atingida em mais dois pontos - rio .ca~a:oso, possivel, não raro de! Tornando ao assunto das prccnns:Barra - Xique-Xique ou MOl'pará tetrlvciS ,~nchentes, traz.endo,
e~ 1simas condições de navcgaoilldc.dc
e carinhanha (Malhada). por linha des. se~luoas de· um . SlUlstro cOl·.tr]o 'I noS causaram os pilotos de naV105 que
férrea que leve a produção das zo- cooseq~~~)(':la, verdadel!~s cabm,lda-, queremos nos retel'Ü' à admu"::4;;ão que
nas aos portos do litoral, econômi- de preJ~Jzo5 e jevastaçoes d.enulI~~o ll:ilngram o rio, ante a p.'atica demOI.. scamente".
,
habltaço •..5! a}Ta2-ZIl)~0 Jnvouras
~rada, 3 pressentil'em, quase qu.e miEm 1936 já dizia o· talentosa en- ~ando cnaçoes, celfando vldaa pre- _l'acUlosamente, a linho sínuosa do
genheiro Agenor Miranda, em sua CIOSas,
_.'
I canal navegável para lan!,;a.rcm os
sua obra intitulada "O Rio São
Na funça,? d~e Dlretor do DetJa~t~- \ seus bflrccs, ciosoS da respo11saolilaaFr,~ncisco":
_
I mentc? de VHlça~~do ~tado ,~~ ~arun I ne que o devcl' lhes imp6<!, como fiéis
Aconselho ps;ra o Sao Francisco, em Vlagd~, ~c U1~peçao reallza~.,~ ~ ;,?l ! seguradores das vidas que sob sua
como meio de fIxar o homem ao seu 195.0 f.OS .:elv~iço.s aletos a
,1«1;<.1.0 I guarda contiuz(:m so bÔJo daquelas
6010 - o homem sadio, o que emi- Bamna da. Sao FranClsco,
tllem?S i trágeis ell10arcaçóes
gra o seguinteoportuntdac.e de pe.l-coJTer os .L:.hD I' Co
<d < -d'
d
- ,·ti d"
a) 'ó aproveitamento de
tôdas as quilôõmetros que constituem o tre-, _ ~o se esCUl ar. a~ nece.~BI, a :
A li
h....
cho
nav''''ável
do
cons'derado
__
'ne-I
madJavel
da
regulanzaçao
de
n<tve
hid r."u CM COlno """se
,SURl.! fô rças
,
_ Qó.
1
, •
gabllidade tão precária?
do grande desenvolvimento industri·, WO Sao !,'rancIscO - entl:e as cl~JQ,des! U
t t
. t
lh
:ai do nosso vasto interior'
de, Joazeiro e Pirapora, em época de'
rge concoml an :men c. a me ~:
b) a feitura de uma rêde' de canais estIagem num d.os maIOres n·i.vl{'~- e obsoletas! sem apH~15e~tal etn as, ~1l
de irrigação necessária à moderniza- gaiola. da V.E,S,!'" podendo, de per- n,a das um~a~des ~m traí,ego, arcJ.lOas
ção de sua obra agrícola.
ro, sentt: a.s ne':€.ssiaade.s ple1,t.l~:;"1tes, n~mas condlçoes ete segUlallça e canO homem forte sai para fixar~se de um Jaoo, e as grandes POSSIJ~:Jda- forto.
em outros meios onde há progresso des, de o~~ro lado .que se .t:C!c.. lI.zam
Daí se justificar a providên.::ia ime confôrto que êle"'supõc o seu meio ~o ,es~lênw~o cená-rIo do "NllJ ~ra- -prescindível da unificação das emprênunca lhe poderá dar.
8lIeu<~ , . aSSIm. chamad? desde -' Von 'sas atuais, a serem controladas pela
A natureza. já, fez tudo o que po- ~,rc1US, lJOr ~o que a manelf~,L do comissão do Vale do São FranCISco,
deria e agora o homem tem que in- NIlo atncano apresenta o [..-c. ~en- com a organização de uma compatervir, com meios novos de ação toso Vale elementos de_ tal maznl,tu- nh.ia mista para a exploração do trápara dar às suas populações des- de paEa sua, recuperaçao eco~l1'l1lca. fego fluvial.
crentes elementos para outra vida". que l?-ao ~ otl.lp.lsma se, acreditdt em
-000"Será na industrialização inten.sl- cons,tltulr ~ São Fra~c:...sco fl;ltm poSimultâseamente com as pl'ovídênva dêsses sertões e na irrIgação sis:' tencml de _lI;lCalculávels en~~gla3 tiara cias acima citadas, todos os esforços
temática d-a.s terras que se poderão o desenvo,Vlmento da regmo a que devem ser' empregados no sentido de
encontrar os meios eficazes de tra- serve.
uma intensificação crescente no ~s
balho sedutor para POPulações que
E'JSa viagem, consicierada quasi nor- tabelecin1ento e desenvolvimento das
desejam progredir e a indust:rializa- mal pelos fluviárioo que nos acon,pa.. demais. vias de comunicação compleçãO de tOdos os fa-vôres qUe a na- nharam .;omo tripulant.es, foi por nós mentares _ rodoviárias, ferroviárias
tureza já fez, quase sem o esfôrço classificada_ como plena de pa'ipé- e aeroviárias _ a serem ligadas- à r~':
hÜlnano, deverá ter como base o a- elas pelos cODsLantes encalhes so- de de comunicações elaborada pejo
proveítamento de suas fôrças hi-- fridos, di;} por dia, em conseL'uên- plano Nacio~al 'de ViaçãO, -de modo a
dráulic.:'!.s, eru um plano de grande eia da t!:'!tiagem e más condições de se resolver, plena e satisfatóriamente,
envergadura,. baseado na eletrifica- navfgabillctade do rio. .
o pt,O-blema concernente 'a transportes,
ç~, como tator industrial e irrigaFoi-no.j relatado o acidente sofri- do qual depende, eru grande part.: a
,çao, como fator agrícola".·
do por üma das melhores umJades solução dos demais itens do progra9 ~Iano está lançado, os l)cl.'viços da Frot,a ualana que, em detenn1nàda ma a ser executadO, mesma porque
esta~ lUl(;lados, os recursos previstos,' ocasião, permaneceu encalhada ",êrcâ não se compreenderia que um País
e nao no.\; cabe duvidar dos resulta-' de doze il"lêses à espera de água "Dara como o nosso, dispondo de oit'Q c meio
dos a ad".r especialmente -se TIOS re- poder .sa!ar-se e ·proseguir vl-lgeT.J. milhões de quilômetros quadratlOS de
portarmo::> aos grandiosos tra"bulhos
que outrl.lE povos têm conseg:li:io à
Pode-sc &.valiar o prejuiZo que tais superfície, com uma população ~upe
custo do esfôrço, da. capacidade e da fatos aI!:"i.aetam às Emprêsas Qe Na- rior a cinqüenta milhões de g)mus,
tenacidade dos seUS grandes técnicos. vegação e ao· publico, de quem não cortado de Norte a Sul de caudaloLancemos as vistas para as po.Jrten- dependem as providências a serem to- sos nos, navegáveis em grandes ~rf.:
tosas obras, que, no gênero, executa- madas pa.ra a norm,alidade de.s,;:jada. extensas florestas, inexgotáveis riqu~_
ram os iõ121eses
no Egito e na India,
O tr j I J
' P'
.
# ' f _ chOS, .apresentando
vales ubérrimos,
~
a f, ()
uazerrolrapora
,eI"", zas no seu sub-solo, permaneça com
... os !ranC~~5es em Marrocos, n.a Arg/>- em treze ,ongos d"o.
su)'e'to
a'v"~· tôdns as suas reservas dc potencial,
~,
!
lia e os americanos, nas ob,'as de re- oonfo'rto que oferecem as atuais un,'- em' estado latente, sem o dev,'do ap"ocuperaçâo do "Vale do Tenes,'r.e"
dades
do
Ira'fogo
d'I' n s
.
-fluv,'aI'
,"
~ o "eitamento, quando, por' tód.a a pqrEstas lJ.ltimas tão conhecidas de oportunid....de de recolhermos tai3 i.m. te, a natureza dadivosa tlesatia a ca_nosso eminente colega o
S'":!nadm,' pressões Na época dãs cheia.~ ês.se
Apolônio Sales, qUt: tem prestadC' ao trajeto poderá Se! feito, numa média capacidade do homem, no sestido de
pais inesllmâvet.i serviços, sendo ') dt seis d~s, seundo ilÚormaçõaa c.). dfspertar-lhe a ação para tornar êste
Brasil, um país progressista e feHz,
pioneiro dos trabalhos de elet":ifica- i,hldas.
ç!l.O de "Paulo Alomo".
O sr . .AjJOlônto Sales _ V.Exa. dá
Mas, o São FranCis-co, em tóda a.
O sr, Gomes de Oliveira _ Muito licença pala um aparteâ -(Assentt1l!en- extensão do seu maravilhoso vale, cabem.
to do orador) _ Vejo que V. Ex,II meça a sentir, que, afinal, se aproO SR: WEVES lJA ROCHA _'o Nes- está res':;fütando muito bem o qle sig- xima o día da sua recuperação.
te momento, réndo minhas homena~ nifica pd.ra o Nordeste e pala o tnE é para isso que o Poder Público
gens tl.O no ore Senador.
terior do Brasil a navegação (la Riú - Legislativo e Executivo - conjuO sr. GGmes de Oliveira __ Tive São Franc;'sco. E dizer-se que '3gora gam ~sforços no sentido de ser atinocasião d~ acom~anhar o trabal';lc dI') se tenha ~ desprazer de saber~.,.!-que gir..-o tal desidel'atum.
nobre SeGador Apolônio Sales,
no a princi)..',,1 obra .:ie defesa da naHgaTeremos, então, de acôrdo com o
sentido .la- efetivação
dê~se plane, ção, que í! a eclusa de Sobradir,bo se plarlo estabelecido e r::e não houver
com a orgduiza;o.ão da Comp:;.nbia acha inut,~ljzada pelo menos p01' al~ '.'>0 ução d·e continuidade: as suas conque já- buvia deIxado pràtica11h-nta gum t.em;.(1. ll.: realmente, ãe fazer dól dições de ns.vega.bilidade melhoradas,
organizada em 3 de outubl'o de 1945 Entretanto, estou certo de que
os pela co:r:strução de b9.rra.gens e reser() sr. .t1.J;olônw Sales OiJrl::mrio técnicos hão de arriinjar a melhor vat(.rlO~ no seu eit-c p!'inr:ipal e afIuaos noa::';::'! colegas.
dessa situ~ção_
enü.,s, pela proteção aa~ seus prinO Sr. NEVES DA ROCA - \Ialo, maneira ã{; dilllinU1!' oS peic,~lçO!~1 cipais portü,s, não só para ef-elto das
res não sã{) os enr..6mios que f'.H,:O à
O SR. nEVES DA ROCHA - P.er- enchentes como também para mais
se·gurança e fz.cilidad~ à atracação de
atuação rro llob':e Senador A~'Jlcn'o feitamente..'
Sales. n~st(' mOUl!::llto )o.l'que a oÍJra
AlJol'ditN!i êste assunto dos d~,n0!-: unidades; a irrigação e consequente
illcnull1CTl~fll de PaUlo Afonso, nfio fo!, í:ausados ultimal'1ente, à CaCiH.leirajtran-SfOl'mação de regi5<!s àridas em
por u~süu dizer, ligada ao plan!) ge- de Sobl'admho e das providénCl'!l. no terras fért-ei.$, propícias à layoura e
'Vem

dlZl-1

-c.

missão a distribuir a energia propulsora para movimentar novas lUd1..:.OS~
trias; a imigração e coloniza.ção, por
se poder fixar o h-omem à tel'l'a, -em
faCe da Ü'Jl.nst:Ormrvçao das c-Ond1Çõ2s
de vida; o aumento da produção, ~njo
exce-SE3 nf\:> ::;e pel'd::rá n05 CelQll'~:"
pi:!Io fâcil e5cD~m{'nto aos g:i.'andes CLn'"
tros através das nons vias de C0l1111nic;çã-o; o intB~'câmbi·o de ideias :n ...
tl'e o h0!11em d:::s sel'tõ:s e o de 1'2$;:'1':'<::
m3.1~ cu~tas, pela l1g2.ção 11 rr.elhores
nüc!ecs d-e cívilizs.çãe;. a ul'ban;z;u;ã.O
das cidades e adapt:ção a methares
condH;ô'es de confôl·to e de vida; o
saneam;:l1to rund; a drens.ge'l1 d 05
lugar€s inó~"9:tos; a saúd·e e assistência s~ial à.s populações ribe~ril1ha5; a
educação e a cultura _
.
P:õ-Ios. elementos aue r.GS fOI dado
examinar e conhecer, o Plano G:;ral
para o aproveitamento econômico do
Vale do São Francisco prevê, na par~
te relativa ao melhoramento das cO'ndiçã-es de navegabilida>de do rio. em
linhas g:rais, o s:::guinte:
a) aumenw de tirante, no trecho
entre P~l'anóra e Juaz,eiro, para obtençà:) da r:rôfundidade' mínima ci ç 1,~O
o <!uc permitirá, com fülga, a sUbst~
tUlção los navios le rod3 p.?las de helicc e o emp!'êgo, em condições satis~
f:Uória, de embarcações movidas a
óleo D!~sel, com ca.pL1cidude para 5~OO
toneladas.
Para a colimação desst'! Objetivo torna-se recomendável a execu;ão de
u.r programa de melhüramentos ao
longo[; do rio principal e seus

af1uen~

te,os navegáveiS, media.üe ti. exé-cução
d8 obms fixas, longitudinais e trunsversais, bem como de t.rabalhos de
elT'_,<,rgência, inclusive a dragagem periódica das pa:::sagens mai,s razas,
O projeto de tais melhoramentos
será. feito paulatinamente e segunlo
uma prioridade de construção,' que
deverá levar em conta o gráu de ne-J
cessidade imediata de cada obra.
O aumento do tirante, deconência
da regularização do regime do ria,
será conseguida depois de .construída .
a barragem de Três Marias, nas proximilad€s da foz do rio "Borrachudo"
aflente da margem esquerda do São
Francisco, cujo projeto já foi teJ.'minado. Essa grande barragem deverá
não sómente regUlarizar o regime do
rlo como ensejar a produção de .•
5Sü,O{){l kw, indispensáveis ao consumo do norte do l!:.sta-do de Minas Oe- I
rais e também da zona industrial de
Belo Horizonte.
A Oomis~ão estâ, no momento, tomando as primeiras providências para
a realização dessa important eObra,
la qual depende tôda a recu.peraçâo
do vale, pois o contrôle das cheias tem
influência direta em todos o.s proble...
mas de irriga9ão, saneamento, nave-'
gação, etc.
Previu-se, também, o del'l'ocamento de trechos perigosos à navegaçâo.
principalmente da secão compreendida.
entre Cachorrinhos e Curralinho, CO!l1
santa Sé de permeio, onde serão excavados cêrca de 20.00Qm3 de Inaterial no próxjma exerclcio.
Prosseguem os estudos para balizamento do São Francisco, melhQramentü básico para a segurança da na...
v·E'gação. O rio será dividido em se...
ções de 2(}O quilômetros, em média,
nas quais se instalarão residencias dotadas de pessoal suficiente para a.
fJ..scalização dos sinais.
Tal baIlsamento será feito com baias e sinais
luminosos nas pasagens mais perjgo ...
sas, como as do Manteiga, Ressaca,
Ulhburana e outras, já levantadas pelo
.
Departamento de Portos.
Os estudos finais para a. continuidade. da navegaçao até a toz do São
Franci-?co náo estão terminados e de.
mandarão ainda algum tempo.
Está fora de dúvida, no entanto,
que, no momento, nada justifica O
projeto de' óhras de vulto para a 11.gação do ·Médio ao Baixo .São Fran ..
cisco, no leito do ria, pots o' volume
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!"ile mercadorias a
jestificaria o custo
Nos afluentes do
i'isco a navegação
~al'acatú, Corrente,

~:.'l'eto,

transportar não
das despesas.
médio São Frané feita", nos rios
Grande e ntr rio

aflnenfe dê!ite último. O Uru-

t1uia, cal'inhanhn: Rio yerde e Rio das
Velhas são navegáveis em p2quenos
bl'cchos. O 3GQveitnmento dêsses rios
ni í'egáveis regulár-cs ainda
l1ão foi totalment-e E'S{Juematizado, por

~omo vias
is~o

que depende de estudes demora-

dos, ligados 'principalmente à fixação

ào tir3-1:te definitvio do rio -principal, o que só será feJto
depo~s da
co::struçáo da grar~dc barragem de
7"1;S IITariClS, Cemo melh::lramentcs
iniciRis está pl'evis~a 11 limpeza dês5:3 cursos e remoção dos cb':itáculos
!

Ni.ve~ação.

'$0 l;io das Velhas a Comissão do
\' ,':: r€::;;clv~1..l adiantai' os E"studos pa-_
1'"

(Seção 1/,

Sábado' '8

melhoria tias condições de navega-

;çi.1J no seu curso e pl'oilução _de ener-

g:a elétrica em desníveis, como o de
Soares, Baldim e' Jequitibá. O
p':"(ljeto completo do upl'o;'eitamento
rfl.riona! ctêsse. ria, tão nece~sário à
economi~, do norte de Minas Gerais, 'está _em viâ ch! co:1clusio; porém
a. fase de obras sõmentc será considel'flda no quinquênio a iniciar-s{f em

R.~ml

lS36.
PROTEÇÃO DE MARGENS

"6. pl'oteçáo das margens contra as

illUndnções p~riódicas do rio será naturalmente resolvida com a regulariZU-yãD do regime, depois de conztruida
a barraoem de Três Marias, Regulal'lza.da ã descarga, com o p.l'll1a-zenamento das cheias, as variações de
nÍt"el ao longo do rio serão mínimas
e de 'cetas previamente determinadas.
Isso conseguid-o poderão ser projetadas obras definitivas para a pro-o
teção das margens, inclusive aS estt:uturas para atracação de navio~,
~~tmo' medidas preliminares, para eVl",:l.l'_se que,'o rio continuasse a der:rorar os barrancos de várias cidades
.:..ib~irinhaS. acarretando o" desaparecimento das ruas -mais próximas à
'corrente, foram construidos, ,desde
... 19-i6, pelo Departamento de Portos,
Rios e Canais, cais de proteção em
alvenaria de pedra, em pirapora, ,São
Romão ,São Francisco, Januál'ia
Manga, Oarinhanha, ~apa, Barra,
Sa!1ln. Maria da VitórIa, Remanso,
Paratinga: Xique-Xique e Juaooiro, o
: que vem, até o momento, pl'C.~enchendo
as sml.." finalidades.
.
IRRIGAÇÃO

Já está adiantada a car~a de solos'

o!'grrnizada para conhec~ento da
ql1rtlidade dos, terrenos _ d.istrib~fdos
pelo extenso vale do Sao FrnnciSCO,
O pls.<!lo para desenv:olvimento da
irrigação prevê o aproyelta~ento gradativo das terras férteiS a Jusante.dos
grandes resenatórios, qu~ forem' construídos para regularlzaçao do re~in!e
fluvial e, especlaln:iente para. a 'UTl~ção prõpriamente dita, como está
sendo proletado nos' va.les do Paraca-

,Janeiro' de 1955

ç5.o do regime alni.cjadô - pal:a a
qual se prevê ,2. neceSsidade de um
l'C'prczumento LotaI de Cérca de -7 bilhões. A pequena Barragem de Sobra~
dmho" com a respectiva eclusa Cobra
de muito menor ,'ulto), construída com
o fito de 'sel'€m vencidos o~ 9 quilõmeuos de Cordell'a", .tli,.. trecho em que o
rio passa de l1Ir_:l declividade média
de 8 milímetros por quilômetro para
50 milímetro.':l, trecho mais perigoso à bavegação - não foi levada
centrais elêtricc~f
em copt;'. do ponto de villtr. do volume
t F~ROVI!,S
armazenado e conse:}üentés utilidades
Dos estudos já realizados chega-se
Não· foi estndado nenhum traçado para fins dr'. regularização prevista, e.
'à conclusão de que é apreciável o
específico de terrovias para o Vale,
para resolver ou, minorar a si"
potencial de energia hidro-elétrica do julgando-se que os grandes tl'Oncos já sim
tuação na. navegaçáD local.
São Francisco e da seU3 afluentes,
considerados pdo Hano Geral de
De referência ao' assunto .- tra.ZtsA petência. que pode ser gerada na VIação Nacional sCl!virão bem à re~ portes.
eJn iJeral. que tão de perto inbarragem de Três Marias e nos des- gião. se forem cOillitrufdos alguns 'tre- teressa o caso presente, -cabe-nos
níveis a jusante, até Plre..pora, soma- chos de singular signif:cação para o ~{'entunr que, _dentre as ligações rododa cem os potenciais dos rios da.s ve-. e.;:coamento de zonas de grande po- viária.s consideradãs preferenci* ou
lha:,:,' Paraope-ba e outros. no curso tencial agrícola
ínaustrial.
de emergênCia, ao longo do Vale (sem
superior, é avaliada em mais de um
Dessa forroa.' é fundamental para falar .nas dt;!. penetraçã.o para o inte~
milhão de KW. O potencial do.s ,rios a economia do Vale que sejam ulti~ rior oU para. o litoral), sempre repuFormoso e Corrente, na Bahia, já, es- mados 010 trecho' Ita-iba - Mundo tamos da ma~or importância. e urgêntudado, pela comissão é sUl>Crior' a Novo - Pa.lmeira dos índios e Colé- cia a construção da rodovia Petrolina.7Q,OOO KW.
'.
gio, no nort.e, e entre, Itabira e Belo' Remanso, t:.ll1a. extensão de 200 ..qui-.
O trecho encachoeira.clo - do Rio, Horizonte, em MinaS Gerais.
lômetros. servindo e::;peclalmente aos
'tendo C{lmo desnível pl'!l1Cipal a- queda
Terminada essa primeira .fase 'será municípios de. JUazeiro, Petrolina,
ele Paulo Afonso, pode proporcionar ,interessa~.te a conclusão dos trechos Casa Nova, Santo Sé e· Remanso.
um apro\'eita-ficnto, a fio dágua, de Pirapora - Fol'mosá; Paulista -:--Te- atravessando as· respectivas sedes de
cêrca de 2 niilhões de KW,· número rezina; Petrolina - Afogados, Petro- mW1icípio (exclusiye ,Sento· Sé), t.j,,que será aumentado depois de_ rE'W~ lândia - Terra,' além da melhoria. dos das à margem 0.0 grande rio.
Esta via, de: acesso de vital imporlárizado o rl!gime.
_ ramais de, Pirapon.· (Oentral do BraNo tnGrnento estuda-se o finan::!a- sil) e de JunzeÍl'o (Leste Brasileiro) • tância para a facilidade de comunicaçõés com êsse trech(, fluvial de namento das ebras da barragem de Três
TRANSpORTES.~EOS
vegação, COmo de log.o se depreende.
Marias, empreendimento máximo do
A rota du São Francisco, inicial- construída em~ ótimas condições téc- ..
programa, 'e constroem-Se as' l1Sl!""~a.s
de Pandeiros, no ~tado de MÜI.a8 mente aberta peI.,) Correio Aéreo -Mi-. nicas, .já se acha em tráfego, faltanGerais e Cõrrentina, no Estado da litar, está recebendo melhoramentos do, todavia, ser' concluído um pequeno
Bahia, além de se, promovel' n :\m anuais, custeados pela Comissão do ramal de 9 quilômetl'o~ de extensã.o - '
_exatamente- o .tl'e~o que'ligará Santa
pliaçã.o de um número regulal" de pe- Vale.
Dessa. forma, já foram construídas ao Sobradinho à "rod.ovia. cima refequenas usinas já existentes, princia.s
nova~ pistas dos campos- de Pira· rida - o que, importa dizel' -=- Santa
palmente no Estado de l'wiinas Ge::,
para e Januária; awnentadas as' pls- 'do SOÕ1'adinhef --:- J'l.azeiro, num per":
rais,
tas de Lapa. c Petrolina, construída curso .de i7 quilômetros, a ser cobert.Q
RODOVIAS
nova pista em Bana, além de insta- em 40 minutos.
Está em plena _execução .o programa lações em outros campos.
Interrompida, pQr qua-Iquer motivo,
c.C construção de estradas de ro-iagem
Depois de rem.odelada a. infra-es- a 'rtavegação flt.vial no trecho acima
que 'ligarão as principais loc'l-!ldades trutura de .todru:. Os callipos, serão 'OS al.udicio, o mais. acidentado do rió,
do vale MS siBtemas de estradas exe- mesmo dotados d~ sinalização . l}o~ C01110 temos acentuado, nenhum procutados pelos' Govêrnos" est,:ldunis e' turna adequada, aparelhagem de rá- _blema maior se criará senão o de fa('TOvêrno Federal. .
dio, depósitos e tôdas as instalações zer-se n baldeação de .passageiros f'
Tal programa foi organizad:J- de CO~ modernas para: ri; completa segurança mercadorias para veículos a trafegarem por easa rodovia,~ pela .qual atramum acõrdo com as :iiretrize3 do de võo .
Conselho Rodoviário Naci.,nal e a
Terminado êSsB primeir.o programa. véS da portentosa ponte de concreto
construção 10<:: diferentes tr<!~ll(js vem far-se-á, a construção de outros cam- armado ligando Petrolina a Juazeiro
sendo realizada, em cada i'"!Jtado, em pos fora do eixo d.o rio principal, para -:- já em tráfeg(, - se atingirá o pon~
regime de cooperação entre a Comts~ ligar cidade, afastadas ao sIstema to terminal da navegação do Médi'J
.
são e os res;:f'cti"ms Depat"tam.::ntos geraL Essa segunda fase cpmpreen- S, Francisco, .
Em face de ti,i::; considerações, Se~jf"- Estrath:. de Rodagem,
. ' derá. principalmente os CRillpOS de
. Assim. ém Minas Gerais. acham-se Paracatu, Caitité, Pão de.;Açúcar, Bu- nhor Presidente, vimos, neste momentitia,. João Pinherro, Urucuia, Serra. to. formular desta ftiburin, como reem construção os seguintes trechos: das Araras, 3rasHia, Sitio de Abadi.9:., presentante de um dos Estaaos mais
Januária - Montes Claros - Boeaiu- Correntina, IreCê e outros.
beneficiados pelas obras de recuperD,·
va; São FrancIsco - Brasília - CoConcluindc estas_ consideraçõe,.3, Se- çã-O do Vale do S. Francisco, um veer,lÇão de Jesus; Pirapol'a - Leal - nhor Presidente, expendidas em con- mente apelo às autol~dades respon-~
Patos,
seqüência. _do recente acidente nas sáveis, no s~ntido d) ...·serem intensüi-J
Na Bahia estão e1n execução as se~ obras de Sobradinho queremos, .he::;ta cndos, com o rnnlor vigor, os traba-t
guintês rodovias: Ilhéos,:,Bromado- oportunidade, acentuar ,que, a vo...~o IhOE ,de conclusão do ramal em tela .
caitité-Lapa; Ipirá~-M: do Chapéu- vel', a viga mestra do sistema. articu- a fim 'de serem evlta.dos. talvez
Irecê-Xique-Xique; lbipetuba-Taguã- lado para. a recuperação do Vale do dia.s muI próximos, prejUÍZOs de monta Cotegipe-Barra; Sítio do Ma-~O-S!lnta- S. Francisco, é a Barragem de Três a afetarem os altos tnterêsses do.
na-Santa. Maria-COnentins; Reman- Mariãs, -a. 'ser oonstl'UÍcta a montante grande região sanfranciscana, quiçá.
se-São Raimundo Nonato.
de Plrapora, a qual, por si -só, 'repre- os da própria Nação,
.
Em Pernambuco: Petrolina - Casa zãrá um. volume aproximado de 5 bl-:
Era o que tfnhamos a dizer,- - SeNot'a· R.emanso; Petrolândia - lhões de metros cúbicos dágua. - o nh~or Presidente - (Mtlifo bem: mui~lol'esta. - Jatinã - Cabrobó
Co- maior contingeqte 'para. a regular~- to bem~ Palmas). tú, COrrente .e Grande. NO-13aixo São
F'rancisco, com as obras de regulari'zação do Boacica, Propriâ. Betume e
outros pequenos tributários (o Que já
está numa fase bem adiantada de
traball.lOs), grandes áreas sel'~(Q a'!?rovCitadas, principalmente na cultura
do arroz, sem os pel'igcs de cheias
súbitas ou vazantes demoradas, que
tanto prejudicavam, os .. agricultores
nesse tl'eC11O do rio.

"riPC;. Teixeira - São José do Egiiio
-Afogados - Flore-5.
Em Alagofl.s: Santana do Ipanema
, e Pão de ~çucar.,
_
.
FJm,. scrf,':pe: as hgaçoes de Garai":,
Pôrto da_ F~!h.a e Parflpitinga <"\0 sist~ma l'?do.lflrJo dt? Esta~do.
, P~p01S de exe~Utadq e~e pro:srama
H:'lClal "oltar-se-a a at-eqçao _para ul?a
segunda etapa de cOllstruçoes, cUJ?~
~studos, ~~', c::uTl.P;D ~ levantamentos 3a •
J 10ram lUlcmdcs.
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QUARTA-FEIRA, 12 DE JANEIRO DE 1955

CONGRESSO - NACIONAL
Presidência

as 21 horas:
V!!to (pareiál) ao l;'\:'Djf·t,J de Lei n. 258, de 1951. na Câmam . dOI
Deputados, e n.o 162, de 1953, no Senado Federal), que dlspõe sôbre (.I
provimento de cargos- da carreira de Detetive do Quadro Permanente do
Ministério da Justiça e Neg-ôcios Interiores - Departamento Federal dé
Segurança Pública.
No dia 25 dç Janeiro,

Convocação de sessão conjunta para ap:ceciação de "veto" presidencial
O Presidente do Senado Federal, nos têrmos do art. 70. § 3,°, da COnsti~
tu1ção Federal e art. 45 do Regimento Comum, convoco as duas Casas
do Congresos Nacional para, em sessão conjunta a realizar~5e no dia 28
do mês em C\U'so, às 14,30 horas. llO Palseio Tiradentes, conhecerem do
veto presJ-dencial ao Projeto de Lei 0.0 666, de 19511 na. Câmara dos Deputados, e 11.° lO, de lQ52. no Senado). que acrescenta pal'âgrafo ao art. 8,°
da. Lei n.O 1.181, de 17 de Agôsto de 1950 (que autoriza a aberturtt de
erédito destinado a subvencionar empresO,!; de transporte aéreo.
Senado Federal, em 7 de Janeiro de 1955
ALEXANDRE MARCONDES

No dia 26 de Ja1zeiro, às 14,30 horas:
ao Projeto de L~: (n. O 1.978, de 1952. na Câmara álJ~
Deputados, e n.'1 320, de 1953, no Senado FederalJ que dispõe SÔ\)l'C u.
carreira de Agentf Fiscal de Impôsto de Renda.

Veto' (total)

Convocação feita em 5-1·1955

FILHO'

no exel'cicio
da Presidência

\H~e-PreBidente,

L
Dia 12J às 14,30 hOl'liE:
Veto (total), ao Projeto n.'" 1.146, de 1949. na Câma~a dos Deputados
" n. to 43. de 1954, no Senado Federal. que reajusta a aposentadoria e pensão

dos bancário15.
Dl. 13, M 21 hor.. :
vet-o (parcial). ao Projeto n.to 1.519, de 1951, na Câmara dos Deput,ados
1ft n.0 54, de 1954 no Senado Federal, quI;' regula a inatividade dos .Mili·

l'{o dia 27 de

Jane~ro,

à.s 21 horas:

Veto (total) ao -Projeto de Lei Ü1 G 4,044, de 1954. na CUllUH'n <.ios
Deputados e n,o 124, de 1954. no Senado Federal), que retifica a Lei

2.135, de 14 12-1953, que estima a Receita e fixa a Despesa da União
parn (> exercí?iO financeiro de 1954.

D,o

w

-------

Convocação pal'a apreciação de vetos presidellr.iais

o Presidente do Senado Federal, nus tfrmo.':i do artigá 70, § 3.°, da
Constituição Federal, e artigo 45 do Regünento Comum. convoca as duas
Casas, dQ Congresso Nacional para. Oonhecerem dos veto.s presidenciais
tares.
ahaixo relacionados, nas sessões conjuntas marcadas para os dias 27 e 28
Dia 14. as 14,:i0 horas:
do mês em curso, em segulda às matérias para elas jâ designadas:
Veto {parcial) ao Pl,'ojeto n. e 1.069, de 1950" na Câmara dos Deputados,
Dia 27 de Janeiro, às 21 horas:
,
• n.O 19, de 19&1, no Sênado Federal, que reorganiza as secretarias do Mi·
Veto (parca!) ao· Projeto de Lei (n. (o 3.905. de 1953, na CâUlRl a daS
n1stério POblico Federal, cria a respectivo Quadro do peS5o~l. reajusta seus
Deputados e n.o 82, de 1954, no Senado Federal) que fixa os efetivos d.as.
lfervidores, cargos e vencimentos, e dá outras provIdências,
, Fôrças Armadas em tempo de paz.
CODyocação felta em 23 de dezembro de 1954
Dia 21$ de Janeiro, es 14,30 horas:
"'Dia 18, às 14,30 horas:
Veto (total) ao Projeto de_ Lei (l1. 11 2,804. de 1953, na Câmara dM
Veto (total) ao Projeto de Lei (n, 2.825, de 1953. na Câlllara dos Depu·
Deputados e n,O 269, de 1953, no Senado Federal) que concede auxiliOl
tados e n. 337, de 1953, no €enado Federal, que estende MS subtenentes
de Gr$ 400.000,00, Or$ IOO.OOO,CO e Cr$ 100.000.00, respectivamonte, à As• mrgentos que particIparam ds ,campanha. da Itália, harillitados com o
SOCIação Serrana da Defesa dos ·Agl"o~peeuaristas, A Exposição· Agro..
curso de Comandan,te de _Pelotão. Seção ou equivalente, os benefIcios d.a Lei
Pecuária. f;' Feira de Atnostras e à Exposição de Gado Leiteiro e de Corte.
h. 1. 782, de 24 de dezembro· de 1952, assegura promoção, ao serem aposen·
de _Caprinos e de Suínos.
tados, aos funcionát'ios civis da União e de entida.des autá.rquicns que presw
taram serviço milita!' nas f'drçall Armadas durante R última, guerra" e dá.
Senado Federal, 11 de J::meh'o de 1955
out.ras providências.
~
ALEXANDRE MARCONDES FILHo
Convo,~açM fejj.c:, em 27 de dezembro de 1954
Vice4Presi~~nte do ~ Senad,o l"t:deral
No dta 19 de JanefTõ~ à.8 21 hOras:
no exel'cício da Presidência
Veto (total) ao Projelo n. 005, de 1951, na Oâmara dOi! Depuladoo e n. 92,
ót 1953, no Senado Federa]) , que concede a pensão men!~al. vitlllicIll, de
7.- sessão COll)Unta
cr$ 3.500,00, no Pror. LUIs Alves 40s Santos.
No lU,a 20 de Janeiro, as 14,30 hor.. :
4," sessão legislativa extraoTdinári9
2: legiSlatura
Veto (t.otal) ao Projeto (n. 4.218, de 1954, na. Câmara dos Deputados e
número 220. de 1954. no Senado Federa!). 'que autoriza o Poder Executivo
a. abrir. pelo MinistérIo da. A.gricultura., o crédito eapee1al de quinhentos
Em 12 de Janeiro de H155, às 14,30 horas,
mU cruzeiros (Cr$ 500,000,0-). pi,ra ocorre! às despesas com á realizaçflo
da Festa da Laranja,
.
110 Palúeia Tiradentes
No dia 21 de Janeiro, às 21 horas:

Veto (total) aO Projeto (n. 2.486, de 19'52. na Câmara dos Deputados e
n.o 96. de 1954. no Senado .Federal), que cria o Instituto de Aposentadoria
e Pensões dos Economiários e dá outras providências,
No dia 24 de Janeiro. às 14.30 horas:
Veto (total) ao Projeto (n. -gOl, de 195-1, na Câmara dos Deputados e nunlero 140. de 1954. no Senado Feda rall . que cria, no Quadro da Secretawl.

do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. três fttnções gratificadRs de
seeretárlo d. Turma tlõ-.rulgamento,
.

ORDEM

DO

DIA

Vete. preSidencial (total) ao Pl'oj-=to de Lei, n. ° 1.146. de 1949, na
C:'.!i1al'[t dos D.eputados '! n.') 43, de 1951, no Senado Federal, que reajusta
a ~-1:p('scntadcna e pensa0 (los bancários: tendo Parecer' sob n o 21 de
1954, da Comissão Mista, d.esignada 110S t.êrlTIOS do
artigo ~ do R~..
m~llto Comum.
'
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Comissão Mista encarrerJilda ComissãQ Mista encarregada
EXP,EDIENTE
de rclatar, o veto total após- , de relatal' o veto total apôsto pelo Sr, !>residente da, RI!:
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA'NACIONAL
to pelo Sr, Presidelite da,República, ao Projeto de ' L~I
PIRIlTO" 1h!I"'A,L
(n.· 4,044,de 1954, na Capública ao ,Projeto de Lei (n.'
ALBERTO
DE BRITO PEREiRA
mara dos Deputados, e' n.'
656, de 1951 , na Câmara dos
124, de 1954, no Senado FeeH~FE o;,., tUIÇ1.0 • • AItU ... ÇÃC
Deputados, e 11.° 19" de 1952,
deral), "que estima a rec~ita CHa,.. ao ••UtVIÇO DIi. ~U.LU::.Aç.&E.
HeLMUT HAMACHER
MURILO
FERREIRA
AL
VES
e fixa a, despesa da Ul1Iao;'
no Senado Federal),' "flue
para o 'exercicio financeiro
acrescenta parágrafo, ao arolARIO DO CONGRÉSSO NACIONAL
de 1954": ,
tigo 8.· da Lei'n." 1.181, de I,' REUNIAO DE (INSTALAÇAO)
REALIZADA EM 10 DE JANE!RO
17 (Jé agôsfo de 1950, Que
DE 1955
Im,r •••• na., Ofici!,u do' Dope'tamonto ele Imprensa Nacionat
• autoriza a abertura de cré- Aos dez dins do mê~ de janeiro de
AVENIDA RODRIGUES ALVES, !
1955, às 15,30 horas, nó Palácio MonrOe presentes os 81's. Senadores
dito especial destinado a sub- Ba;ldeira
de Melo, Silvio Cu,l'VO -c
J.III-JIJ,!'VIIJ.I
Olympio e Srs. Deputados
,vencionar~ El)1prêsas,
de, Mathias
Clovis pestann, Oswaldo Fonseca e
ruliclOJUlllOIo
00101' de Andmde, reune-se, esta CoI.El'JJITlíl6ts lt PARTICULJ,IIU
Transporte Aéreo", .

I.
,

Clpit.al , Interior

missão Mista encarregada de relr,tar·

. o veto total aposto ]lf'1n SI', Presidlq:l:
I'" 'R.EUNIAO DE (INSTALAVi'D'!' te da República, ..:1.0 Proje~ de Lei &eJiBelt.r4.. ...... .......
R'EALIMDA BM 10 DE .fA1<EmO (11,,{,044. ãe195-l, na Cruuara dos I
DE ,1955
'
Deputado.c:;. e l!:~ '24, de'"on4, no S~_I aav- ••.• ~.~............ .
nado 'Federal)', "que cstul1n ;1._ l'ece[~ 1
El[t~rl.r
Aos
dias do mês cte j{lllcif'l do üi e fixa a despesa da Uniáo"
flilo de mil 'novecentos e cil1coenta e o exel'cício financeiro ::Ie 1ft54".
li. ~,. "' ................. ~
cinco, às 15,00 horas,_ no :t>alàrjo,
,De ac6rão com, o art, 32 do- Rc-

<--

de~

pal'!ll

Monroe, presentes os Srs, ~Senadores
Pllnio e,f'om~u
, Q ,Ouil~ern)(t
~aJaGmfts
8m.' DepUtados
Satul-nmo
Bra<7t1 Vaaco Filho, e Saulo Br:mt '1
il.u.s~nie com caus..'\ justificada o Sl',
Sejlador Ivo D'Aquino, 'reune-se r.'sta
. Comissão Mista. el1cul'l'egadn. de -1'e'"
latar o vetO total aposto -pelo ·Sr.
Presidente d..'l. Repúbliea.. no Projeto
de Lei (n. 665~ de 1951, na 'Câmi'..rn
dos DeputadOS. 13'11, 19, de 1952_ no
Senado' Federa}),
acrescentn.
parágrafo
ao art. 8.°;;que
da Lei
n. 1.181,de 17 de agosto de 1950, que autoriza
a abertura de crédIto especisl!desti ..
nado a subvencional' empl'êsas de
trànsporte aéreo".
-

De acõl'do
comassume
o 1\rt, a32 Presi{iên~
do I1eg;mento
Comum,
cia o 81:- Senador Plinlo" Pompeu
que após ~declal'al" instalada a Co~
missão c a finalidade da reunião,
procede Sl eleicão do Presidente {.' do
Vice--Presidente.
.
" .
C0,nudOS os ~Ot05, \'erificn~-se o
segumte, resultado:
Pqra. Presidente:.

Vct,)S

~imento Comum. ,assUluc a

0rI

Clt

~'.
vt...

,,'uior
lli.Iiíl" < __,

.... _.... _.. ,' ..

1

5

Cr,

t~Mi

".'<»

procede a cleil:ão do Presidente e do
Vlce-Presidentê: -<
Colhidos os 'Votos, verificil-se· o segUínte resultado:
Pà.ra ·Presidente:
VetoS- _
Senadnr 1-t'f<lt.hlns Olvmpio .....
;; I
SenadQl" Silvio ~rvo
.' ... , 1 I'

_ .l fi ..... :poiliihW&Al' a r ...... U
acompanhado, do
MolaHciiDaRws (tlGlO l . . . .,licaVA.., aoJloJtamo. d6em, preferind •
J:.
r.m.... por .elo 4. ckq•• '0. . .al.
1\1401 • fav(lr cio
•
J
Jf oJ al
Tuollre1,rQ 40 D"4rtaJReate d. ' .»J"'llIa • On •
_ 09 'liuplemlil\ol ".~~
-6rgi.... oBcJ.all '~riõ . fora.cjdl).
«OS IIsillantll IÕmeJ\to lIiled.ia.\I roUcitavle.
"
_ O "u ..--..
~-"a
r' acr..cido d. ".;,a
O.iO I,
a.
'"" 4 . _C:U' av
""''f'
tJ:erelclo decorrIdo. co:brar... s.-Io '.ail Cri 0.60:

011
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Para Vice-Presidente:
senado1; Bandeira de Melo,..
DêputMo Dolo1' de, Andrade
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'Membros da Comissão, para. oegnuRe,lação das Comissões
,c 1 dn. reunião, que será 'rea.lizada. no
,
'
próximo
dia
14
do
co
....
ente,
pata leiCO-ISS'
O-eg' Permane'nte~
O Si'. PreSidente em seu l1om~ 'e tura e aprova-çã,ô do relatório' do S!'.
.uI..'
,no do Sr. Vice-Presidente, depai!'; de Relator, relUllão essa, que será rea~
Com'lssa"o Diretora,
agradecer n col!Íiança de seus. Pf:l'es lizada às 16,00 horas, 110 -Pa.lácio '
sUfro"'f\-ry{1o .<ln!J::; nnmes ''1<n:n f'<I 1~""_ Monroe.
.
,toe o, Que vêm de ser e}pjtts. df'-s~g1.~a
~
..
1 --Marcondes Filho - Pre-siclente.
o Sr. Denutado Clovis Pestana. nam
Nãdn mais h:!vendo 'qu~ tràUÜ', en- ~ 2 - Alfredo Neves _ t,o SfCÚ.~
Relator do veto, e o Oficial Legi;:la_ cerra"!!e a reunião, da qual eu, Odetário.
Hvo do Senado Federal," Odenegus negus Gonçalves . Leite, SecrPotál'ÍQ,
Vespalliano Mart~ _ 2,"
GQn~l-llV'Pc;' Leite, p!!ra Secretário' da lavro a presente ata que, depois de 3 ,- crettlrlo.
:Oomissã-o.
_
]lda e aprovada será. assinada, pelo
4 - Carlos Lindenberg ..,. 3,' SeO 'SI', Pl:esidente, 'conv~ oS 81's,' Sr. Presidente.
, cretário.

I

I

SEN'
ADO,
FEDERAL
I

Faço saber que o SeiuHlo FederAl aprovou, e. no:; têrmos do art. 27.
!etJ'a 1~, do Regimento InternQ, eu promulgo a .seguinte

tendente dos Serl'iços de Portaria e Comunicações executarão os serviços

81'. Vke-Presidente, no ':E:xer('.i- dos gabinetes, comissões~ vlce-dU'etol'i as e dlretorias, de acôrdo com as' deda Presíd';'nma, convoca os Srs, terminações dos respectivos chefes,
Art. 195 Aos Auxiliares de Portaria, claSse f'K" compete:
Mcmhl'os da Comissão 1Xll'a a 2.&
u) a e'"xecução de todos os servi ços determinados pelo
Superintenreull'ião, Que será l'eali,m.dlt ).10 1't'Õ- dente
da~ ,Serviços - de 1 Portaria. ',e COm1.U1icaçóes;
i
.
"imo dia 14 do ,mê~ cOl'l'f':ntc. no P!1b)
_
pl'o\:er
~
Mesa,
as.
Ban_cadas
dos
Senadores.
os'
gabinetes
e as salas'
lfcio Monl'oe. ás _14,00 hMas. para de suas obrtgaçoes:'
_
leitura e at>l'ovação do Relatório do
c) obdece1' e cumprir as detcl'mina!?ões de' seus superiores em matéria
Sr. Relator.
de s e r v i ç o ; ,
. .
_
,
o Sr. Presidente. antes de levP.n- de suas
cl} cooperar com 05 uernais funcionârios da portaria. no' desempenho
obS.lgações:
'
.
.
,
_'
tal' a reunião. designa o SI". ne"utado Saturnino Braga, _DQ.1'a. -Rpla~o1"
e) . G~:xiliar os Porteil'os no de~el11pen1io de suas funções.
elo Veto e o Oficial Lee:lsln'tlvo. dõ
Art, 196 - Aos Auxiliares d~ ,P~rtaria, classe "I" e "J", incumbe o
Senado Federal, Odene.Q:us 'Gonc.'\lw S~l'vlço de limpeza geral' do edl!lclO e dos .móveis, assim como _qualquer
ves Leite, para Secl'eU'i. rit) da Comis- outro que,: lhes .seja. detel'minadç> pelQ Admlnistr::tdor do Edifício OU pe!08
slo.
.
chefes- dos servIÇOS' em que estIverem lotados",
.
Nada . mais ,havendo que tl'ntnr,
Art. 2,0 Revogam·se (as disposições em contrlÍro,
encerra. .. se a. reunião, l:.l.vrando, cu,
,
. 8en~do federal, cm 11 de Janeiro de I95f
Odenegus' GonealveS Leite. SeeretAAi"""","", M _ FILHO'
rio. a preaenf.e ata que, depois de
Viee-Pres!dente do senado ~l
I!da e al1lO'?ada ~,. AuJOU!; _~ ,..10
•~
tr. Pr#.&id."~'" -' 1 •
no exercício' da Presidêlú!:r\# "

o

It,Oli
7!,00

,'.&I".bra. poder..

i

i

~fo

Cr$

.- bcet.uadu aa para • l$l'18t_ ,a. Ittlo 100000,re a~ulis, ..
1. . . . . . . . Cf&úqw.u '»oca~ J4r ,"15 me:";;!'s

Presi-

O 8r. Presidente eÚl eXel'dcio,
RESOLUÇAO "-'
passa. a Presidê11cia ao Sr'. Vice.;. Prl;'- •
,N. o 1. de 1955
siãente, DeUL1tado Vasco' Fi,1l1o. por
tu't', l.U ~Ubstituam-se os mtigos 191 195 1~ e . un ao RegUlamento
não -se encontrar presente o SI'. Ae-- da Secl'etal·i3.- pelos' seguintes:
"
nador Iv.;) D' Aquino. P1'esiderit-e. t>lei-'
"Al't. 194 Os ajudantes de Porteiro, além de aUXiliru:em o Supertn-

to. .

I ....... .

Cri

,dêncía-o
Olym-!\
pio. que' Sr.
apôsSenador
declaraI'Mathias
instalada
Comissão e a lina1idflde da reunl:lc-,

5- -

Ez.eehlas da. Rocha - ' 4,0 Se-

6 ''':''

Prisco

cretáriO.

Pal'a
Vice-Presidente:
Senador
Ivo D'Aquino ...... "' '4":'
Deputado Vasco Filho
Deputado Snlo 'Brant .

o.pi.td , bterier

10..00 lallladr. o . . ~ . . . . . . . ~.
H.OO.u. , .................

,

dos· Santos ._- 1.\1 SII-

l1lente, ,

'

7 ...:.:. CoSta Peréira' -' 2.0 Supl.erde,
Secretário -- Luiz NabuC9, Di~

retor Ger.l da Secretaria;

q~.lÍntas-feiras~ àS

Reuniões .à:;

horas.

10

ConstitUição e Justiç~
Dario CardOSO - -Presidente,
Aloy$to'
Carvalho - Vice-Presi-

dente.

de

'

AnisIo J"bim.

Attilio Vivacqua ..

Ferreirã

'de

souza

Flávio "Guimarães.

Gomes de Olive1r-'"
Joaquim PIres.

LUiz TInoco.

Nestor Mas.sena.

Olavo OUvelra. (.)
(O) Substituído pelo sr,
Lago,
Secretário ..!- LUil Carlos Vieira da
Fonoeea.

'AUlIiDr _' Marilla PInto Amando,
ReunI6e. - -Qu.rt...-tclr
..;, àIl
hOl'U..
.~.- .. ~ -,
- -9,30,
.....

..
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velmente, com duas emendas que oreBernardes Pilho.
, rece. o Projeto de Lei do Senado núDJ,air Brindelro.
mero 36, de 1953, que ~eguIa o servlço
Mathlas Oly!ll!>io.
1 - Pereira pinto - Presidente:.
de radiodifusão, o uso e a exploraAssis ChateaubrlaIld .(U.)
2 - Euclydes Vieira ...:... .V}ce-PreBição 9.05 canais para o mesmo desig8 - João VillasOOas. ( ..... )
. dente.
.
{. *' "') SubstitUido interinamente nados, tendo a Comissão aprovado o
3 - Sá. Tinoco. (.)
pelo Senador Cícero de vasconcelos . parecer,
. -4 - Júlio .Leite.
Nada mais havendo que tratar, en(>li * *~<)
Substituído· tnter1namente
S - Costa Fereiru.
cerra-se a reunião da qual, eu, Franpelo.
Senador
SílviO
CUrvo.
fi - PUnio Pompeu.
cisco Soares Arruda, secretário, 19.VTO
Secretârio -.D J .H. Castejon BranCo~ a presente ata que. uma vez aprovada,
'1 - Gomes de Oliveira.,
será
assinada pelo Sr, Presidente.
{C) Substituído pelo Senador Nestor
Reuniões - Segundas-teiras, i\s
~lassena.
,
horas e 30 lUinutOS.
Secretário - Aroldo Moreira,.
Comissão ,de Educação
Reuniões às quintas-feiras.
4
5
6
7

Economia

-

o SR. PRESIDENTE:
Acham-se presentes 33 Srs. Sena ..
dores. Havendo número legal, está
1.' REUNIAO REALIZADA EM Il aberta a sessão. Vai-se procede;: à
leitura da ata,
DE JANEIRO DE 1955 '
(Con vocação' extl'aOl'dinária)
o SR. 2.' SUPLENT.E:
e Cultura

Saúde Pública
'Educação .e Cultura

Levindo Coelho - Presidente. .
Alfredo SimDh ~ Vice-Presidente.
1 ~ Flávio Guimarães - ·PresiPrisco dos Santos.
dc-nte.
Vinlldo Lima.
.Aos 11 dias de janeiro de 1955, {ts
Secretário - Aurea de BarrQs Rêgo.
'2 -- Cícero de Vasconcelos - Vice ..
horas na Sala das conússões<", do
Presidente.
Reuniões às quintas-feiras, às 16 15
S:nado Federal, preseI?-tes os. oIS.
horas.
3 - Arêa Leão.
Clcero de Vasconcelos, Vlce-Presldente
4 - Hamilton NogueIra.
em exercido, HamHton Nogueira, EUti - Levindo Coelho.
clides Vieira e Costa Pere~a" designaSegurança
Nacional
do pela Mesa para subSt1t-Ull' o 5r.
6' - Bernardes Filho.
'{ - Euclides Vieira.
senador Levindo Coelho, deixando d.e
1 - Pinto/'Alebc.o -- Presidente,
comparecer, om causa justificadn, os
Secretário - João Alfredo Ravasco
(ie Andrade. i
Senadores Flavio Guimarães. Arêa
~ - onofre Gomes -- Vice~Presl· Srs.
Leão e Bernardes Filho reune~se esta
o.A uxUiar - Carmen Lúcia de. Ho ..
dente.
landa Cavalcanti.
Comissão Pe~'manente, ' .
3 - Magalhães Barata.
~ ~l~ PresIdente faz fi segum,te disReuniões às quintRs~feirt\s, às 16
4 - Ismar de Góis.
tnDulçao;
floras.
5 - Sílvio curvo.
- do Sr. Senado:." Hamllton Noguei6 - Walter Franco.
ra, do Projeto de Ler do senado n.O 00,
7
Roberto
Glasse!
••
de
1954, que "dispõe sõbl'e publicaç-ócs
Finanças
Secretário _ Ary Ketner Veiga de periódicas ilustradas e publicações d",tinadas a. infância~';
l \'0 d' Aquino - Presidenf•.
castro,
_ ao Sr. Senador Costa Pereira" do
lsmar de Góis _ Vice .. Presidente.
RewlÍôes às segundas-feiras.
Projeto de Lei do Senado n.o 11, de
Alberto pasqualini.
1954, que ."dá .norma ao gê~ero de
Jlh'ru'o Adolpho,
n~me~,. de.slgnat.lvos das funçoes pu~
Apolomo Sales.
Serviç.o Público Civil
blic~,
..
.
.
..
Flávio Guimarães .....
- a~ S1.. Sen8~01 Euclldes Vl~lra,
César Veflgueíro. '
1 - Prisco dos SantoSc Presi- do Pl'oJeto de LeI da Câmara n. 7,
Domingos Velasco.
de 1955, Que "altera dispositivos dos
dente.
:OurvaI Cru:z;.
Decretos ru. 18.527, d~ 10 de dez~mb~o
Euclides Vieua.2 - Luiz Tinoco Vice ..Presi- de 1928 e 20.493, de 24 de janclto ae
Mathias Olympio.
dente.
1946";
.
.
Pinto Aleixo.
3 - Nestor Massena..
- avooca o ProJf:-tO de L~ da. CâPlinio pompeu.
4 - Vivaldo Lima,
maro,.~. 5, ~e .1955, que ~nsldera
Vel"'-'" Bol'g<!S.
S - Dj.ir Ilrlndeiro.
d.e !-ttIlldade .publIca. a Federa~~o Br~Victorino Freire.
6 - Mozru.'t Lago. .
sllelra das !Sociedades de Tub ...lCU}?S,_.
Wal ter Franco.
7 - Júlio Leite,
Nada maIS .t:t~vendo a tl"atar, le... all~
. Secretário
Eva.I1<1ro Mendes
ta~s~ a reullla.o; c9nvocan do o Sr.
Secretário
_
Julieta.
RibeIro
dos
Vianna, Diretor de orÇamento.
Pres~,!ente os SJ:s,. ~embros ~~r.1 11
~uniões às quartas e sextas-feiras, santas.
Reuniões
à$ quftrtas-f~irM, às 16 r.eumao ext.rMrd1Unna. que. seu· puAs 15 horas.
hBa~a na seg~nda~~e1l'a, dIa
,?O
hOl'RS.
/
c,;ment_e, às h. ",horas, pa:a leltu.a,
d15cussao e. votaç~o .~os. pal.ecere~ dos
Legislação Social
ac~ma .dLStI1bmdos;" In.Vla?~O
Transportes, Comunicações projet~s
eu, Jo:;o. Alfredo Ravasco d ... Andraúe,
e Obras Públicas
1 - Q()mes de Oliveira Presi.secretar}?, n Pl'~ente ~ ata que, del?~lS
de ~proul.da Sela us.<:;tuada pelo ",r.
dente.
PreSIdente.
2 - Luiz' Tinoco Vice ... PreMEuclides Vieira - Pre~idente.
dente.
Onofre Gomes - Vice_Pf'esidente.
.3 - Hamilton NogueI1'fl.
Alencastro Guimarães. f"")
15.1 SESSÃO DA CONVOCAÇÃO
4 - Rui Carneiro.
Othon
Mãder.
EXTRAORDINARIA EM 12 DE
5- "7 Othon Mãder.
Antonio Ba:rma.
.
6 - lterginaldo Cavalcanti
JANEIRO DE 1955
(.) Substituído pelo ar. Neve;5 da
7 - Cícero de Vasconceloo,
Secretário - pedro de Carvalho Rocha.
Oradores inscritos para
secretario - Francis(;í) Soal'e~ .'1.-:< '

•

Ir

i\1Uller.
Auxiliar _

o Expediente

Carm.en Lúcia de Ho- ruda.
Reuniões às quarta-feiras, às
landa Cavalcanti.
horas.
R,el.lniÔes às segundas-feitas.

l.'1 Seno FC1Tcira de SOtlz::t

2.° Seno Moz!ll't Lago.
3.° Seu. Vivnldo Lima

Ata das Comissões
Redação
- Joaquim Pires -

presidente.

AloysiO de Carvalho

3 4 -

l3andeirn de Melo.
Carvalho Guimarães

n - COEtn pereira.

CecJ]ln

de

Rezende

Relações Exteriores
Georgino

Avelino

dente.
2

~

Hn.miIton Nogueira

Presidente.
3 - .Novaes. Filho,

aprovada

.

O SR 4 <J SECRETÁRIO'

Expediente
Mensagens ns. 17 e 18~55, do Sr.
Presidente da República, devolvendo
autógrafos dos projetos de Leiso·.da,-·,
CArnara ns 32 e 18'9-54 já promul ...
gados'
, .
<

•

Mensagem n.· 19, de 1955

Excelentíssimo senhor Presidente do
Senado .1<'ederaI.
Tenllo a. honra de comunjcaJ.· fi Vos"
sa Excelência que, no uso da atribuição '. que, me conferem os artigos· 70.
§ 1.°, e 87, U, da Con.stituição Federa~
resolvi vetar parcialmente o projeto
de Lei à,9. Câmara n.o 3.905, de 1953
(no senado, n.O 81-54). -lue fixa os
efAtivos das Fôrça.s Armadas eUl tem ...
po de paz.
'
Incide o veto sôbl'e a expressãO "aparth' de janeiro de 1954". tsocl1tuea
do art. 5." do projeto. .
Ao propor, PJn 1953, ns medidas con~
subs:tnnciada.s no projeto em tela, o
anteprojeto do pode!' h~lmtivo estatuiU, no artigo citado, qUe 0$ cla.ros
decorrentes do aumento dós efetlvos
previstos nesta lei seriam preencni~
do~ de acôrdO com· a legislação -em
vigor, a parti!' de janeu'o Je 1954, com
recursos orçamentários próprios.
. Ora somente agora Ocorrendo. a
aprov~ção do 'projeto, não se justifiCa..
evidentemente. n. sua vigência o. p3.r~
tir de- janeiro do ano transato. o ~ue,
alêm de inconvenientes óbvios, vil';3,
dar lugar a posslveis rEivindicaçü~s•
sem dúvida contrárias aos interéss\;s
nacionais.
São estas as razões que me levrt!.'arlJ
R vetar, prtrcialuiente, o pl'ojeto de ]r;
etn causa, as quais ora submeto à
elevada apreCiação dos Senholfs
Membros do Congresso Nacional.
Rio de Janeiro, 7 rIe j~ncil'o de 1(J55.
-

Joúo Café Fil1tO,
À: Comissão Mista incumbida de
emitir pal'e~er.

cito, .M::Iril1ha c

nadares Onofre Gomes, ,\nt~:mio Bayma e Neves da RochG. delxandp de
Após

!"

i')

DE LU

D.-\ (·;\AI.\R.\

I

A~r8námica

-

(::11

Aos dezessete dias do rnés de janeiro PRESIDENCJA DOS SP...s. ~'1ARCOH- tempo de ,paí'-, te!'ão o.:; cl"etiv{js ~ix:"\~
de 1955, às Hi horas, reune-se, na. Sala DES FILHO, ALFREDO NZVES E dos ele ncurd{) com eEta L'2l.
das Comissões, sob a pl"esidência do
EZECHI1\S DA hCC:t-L'\.
t _ E.tcrcllo'

PreSl- COmpal'éCer. ~om causa iustiflcadtl,. o
Sr.. Senador Othon Mad.er.
Vice~

',)

• •
•
(Servindo de 1.0) lê o !ieguinte.

ATA DA 14.' SESSÃO CONJUNComissão .de . I ransportes,
N."· 8:!, de 1954
TA DA 4.' SESSÃO LEGISLA·
.
'A
DA
F;xa
oi
c,cNroi rias Fô"':us 'TComunicações e Obras Públicas
TIVA ,EXTRAOROINAR , ,
!!Iud<1-', em tempo rle 1'"',
17,- REUNIÃO (CONVOCACAO EX·
2." LEGISLATUR!" EM 11 DE.I O Congmso NeciO""l doeret",
TRAORDINARIA) , REALIZADA E!vI
JAt~E!RO DE 1905 .
Até. 1.' As F5rp' Al"nadas - Esél5 DE JANEIRO DE 1955.

~I,::a.rtins.
Auxílíar - K:::.t,hérc1a de Sá Leitão.
Reuniões às quartas-feiras, às 15· Sr. senador E'J.clyc1es ,-qeira . .a ':01.01'ns.
missão' de Transportes. ComuDlcaço:"!s
e Obras Públicas, presentes os Srs. Se! ~

(Servindo de 2.0 Secretário) procede
à leitura da ata da sessão anterior,
que, posta em. discussão~ é sem debatt

!'r:OJEIO

2 -

Secretário -

deiro. - Ezechias·da Rocha .. _. Julio
Leite. - Neves da. Rocha. - AlOySi()
de Carvalho. Carlos l.indemberg,
- Luiz Tinoco. - Attilto Vivacqua. Alfredo Neves. Guilherme Mala ..
quias. ~ Mozart Lago. --. Bcrnq..rde~
Filho. - Nestor Massena - Marcon ..
àes Filho. - EuclYàes Vieira . .,.;.. DO ..
mingos Velasco. - Costa Pereira. Vespasulno Martin-s. -: Gomes de O~!..
veira. Alfredo Simch. ca7n;lo
Mercio.·

fi

-leitura e aprovação . .sem

AS 14 HORP-_S E 2U ~1INUTOS
ACHA:tI-EE PRESENTES OS SE'"

Art: ~,(j O F.s:0rcito ';onl~)~'0:':l(lc s.
.
3E8Ar.:).nES.
aIos oflcialS CCl1strrntcs dos ·ê10"~
\ 03 fn.. adas para os cllfenmtes Qlwd:os
Vwalrlo Lli>UL - ~a.ndelrJ. d~ Mello de OflCHIl[-, d:J Exétclto, ,)O!i1ci,' o de,
- Carvalho _~lTIUI.l·(,[·Q - Arc[~ Le'ln !i';o de Segunt'Ds-Trneníp5 1::1':.11'';>'
- Joaqunn nres. - Onojle (rOl1;C~, jcm fUll~ão d~ fO;'mação dClS t:U~':;:l)~
SC:],Uílltc thl'ça hUm:

I

obsel'vações. da Ata da reunião ante- ~ Plmt? pompeu. - o!a .. o ';l./tlCI!(1 ,,1eSIl~ctl\'o:;:
rior. usa da palavra o Sr. Senad?r ~ .Kergma!do Cava..lcontl.·- .R./lU C~(J-"I 1;) 03 Capelães MilitarEs d.a S~l',:';~
~ AntonIo ~l~J.~f ~:qlJe :r~~at,~I.. f~yor~ir netro. - Novaes Filho. - V]mr Br:,n·/de Assistência Ilr:llg!oEa;
,
o

,.

/

W

. QlIa.,a-tel'll

1

Janeiro 09.1955

C) os Oficiais da Reserva cOnvocadOliiI

III -

Aeronáutica

p:-e.sel:üe projeto. vez que

o sanea- Cr$ 2l159.45Ü,6{) e Cl'$ 8.500,00, à conta do crédito especial de •. , .• ,'.
Cr$ 2.OB8.5<lO,{)-i) de qUe trata a Lei
ny 2.215, de 2. do citado mês de ju..
nho, destinado ao pagamento de gratificaçã:l de tonvocação aos. funcio~
nál'ics do Senado Federal e aos sel'o:
vidCl'es do Pouer Executivo qUE nessa
Casfl do Congresso N:=t,;lOTIa! exercem
suas atividades, crêdjto ~.'iB~ ql.: dei~
xou um saldo de Cr$ 2!l.543,40.
A~l'icultura sempre dispxe em
seu Aproveito a oportunidade para renool'ç'..amento de dotações destinadas a var fi. V. Ex? os protestos da minha
atender a exposições regionais promo- éxlta estima e distint.a consideração.vid~5 pe;os Estados. Municípios e As~ Eugenio Gudin.
socraçoes.
Ao Sr. 1.0 Secret.ário.
São estas as razões que me levaM1NLrSTÉRIO
DA FAZENDA ~ Rio
rum a negar sun~ão ao projeto em
causa, as quais ora submeto à elevada de Janeiro, D. F.
apl'ccia,ção dc~ Senhores Membros do
S. C. 273.643-54 Congresso Nacional.
Aviso n.o 6:
Rio de Jallt>iro, em 10 de janeiro de
Em 6 de janeiro de 1S5~
1955. ~- João Café Filho.
Senhor 1.° Secretário:
À Comi~sáo Mista incumbida de
Em aditamento ao meu Aviso 11.(1
cmitil' parecEr.
;) t.O, de 28 de dez.embro último, refePROJETO A QUE sE REFERE O rente ao Requerimento 11.° 484, de
1951:, do Sr _ Senador onofre G-omes,
PARECER
sôbre o m-ontante, em determmadas
PROJETO DE LEI D,\ c,lMi\RA
mOt::das, da entrada e saída de capi ..
N.o 269, de 1953
_ tais estrangeiros, bem assim dos seus
,
'.
. rendimentos, a partir da vigéncia da
.~onc.:edc os Q1lX1UOS de;1'" " . _.: Lei n. Q 1. 807, de 7 de janeiro de 1953,
C!''J
!' 40~: 00'3',00
e Cr$ 1~~ .O,?'J,OO, a t6 31 de outubro pretérito, tenho a
lesp~ctLVa7nellte,
à
A~,'joczaçao 11 orna de trans T'
V Ex Il c'nia ~
Serrana de Defesa dos A('TO-.l""e- 1
.
1111 lt a
•
'
0.1'
CU'lristas, com scd; eTIL. ijzB" no! dCs. esClal'~Cll;l1entcs prestados pel~ S~.

merlto das ·finanças públicas esta a
Art. 4.° A Aeronáutica comp!'eende a impor que sbm ente se realizem desseguinte fôrça atiya:
pesa.s de_ caráter inadiável, exigidas
a) os Oficiais constantes dos e!eti- pelo interê.,::se púbUco, resultando, pOl'_
vos' fixados para os díferentes Qua- tanto, contrária aos int.erêsses do Pais
dros do Corpo de Oficiais da Ae:oql}alquer providência. que não se ajusnáutica; .
.
te a êsse cri teria.
I
b) os Capelães Militares do S ~l"l~';O
Ademais, o projeto em tela alUda
cito ativo;
de A..<:sistência Religiosa;
se apresenta
mais inconveniente
g) 2.950 Cu:detes da Acad,emi'õ\ 1-1ilic) os Aspirantes a Oficial dos difé- qua11do SE sabe que o 'Ministério da

para o serviço ativo;
d) os Aspirantes a Oficial da Re~
serva convocados para estágio;
e) os Se2"undos-Tenentes e Aspiran~
tes a Oficial, estagiários, alunos d~s
Escolas de Saúde e de Veterinária do
E.,,,ército;
f) os Aspirantes a" Oficial do E}:(>r-

tal' das Agulhas Negras e Alunos dr..s rentes Quadros do Corpo de QficblS
E'.;;colas Preparatórias;
da Aeronáutica;
h) os Alunos dos Centros. de Pre.
d) os l.1.spirnntes ~ OndaI da He.3erparação de Oficiais da Reserva:
Iva convocados ou dcsgnados para cs.) 1 32 S bt
t
I tágio ou período de ínstrução;
1
. ' 3 u enen ,es;
e) os Ofie:ais da Re-serva convoo~.j) 30.334 Sargentos:
! dCts ou designados p~ra o serviço fl.Ük) 27.973 Cabos':
}) 94.413. SOldados;
vai) está~iO, oU p:r40;:'''1 ~~ ins~ruQ~~; "!
n) Reservistas convocados para m:1os eg~n,d os ene? ,.,5, es.a~IallO ... ,
nobl'as de Grandes Unidades ou e},er- alunos, d~ ,-,UlSO Esp..eCIaI de Saude .uu
, IDS de guarnição até o m:ixim:l de .~ero~aut1ca e do _Cl!fSO de Esp8c.m.~;c 000
'
~~zaçao de Farmaceut1cos ~a AerCllalj.
'
II _ Marinha
L:.ca;
-<
g) 1. 200 Cadetes 1a Escola de· I\.er(')A.rt. ;:3.0 A Marinha c0111pl'cend! a náutica e Alunos da Escola Pl'ep2rasegumte fôrça ativa:
tória de Cadetes do Ar;
:;1.) os -:'Oficiais constantes dos efeU·
h) 1. 200 Alunos d3. Escola d'2 Espevos nxados para o Corpo da Al'madn cialistas de Aeronáutica;
. e dos demais Corpos e Quadros d,,i) 200 Alunos dos Centros dr:
:l'e1VIarmha de Guerra, mclusíve os da i paração de OfiCiais da. Reserva;
Reserva a t i v a ; .
1 j) 9.800 Suboficiais e Sargentos dlCb) Os Capelães Militares do Serdço tri!?uidos pelo!; diferentés Qlmdr,J;) do
d. Assistência Religiosa;
Corpo de Pessoal Subalterno {ta ;\.eroc) os Guarda-Marinha e OfiCiais da náutica:
Reserva convocados ou designados p,<,-k) 14.OCO Cabos e Soldados de ~Jrl"
Estado do Rio Grande do S1i! e p~1'll1t€ndencHJ. da Moeda e dQ Crera o serviço ativo, estágio oU períodos tneil'a e segunda classe;
á Exposiç:âo. Agro-pecuária e Fci- dite.
dE instruçaQ;
1)
2.200 Taifeíros das jiferentes
d) oS Guarda-Mari!lha da ativ,l;
graduações.
ia de Amostras promovidas pela
Aproveit-o a opo:tunidade para re ..
0
<C) 1.eOO Alunos da Escola e Colé'-, 'Ari;
:1. Os claros decorrente,:; do
f,rejeitura Muni~lpal de crato, no' novar a V, EX'.a os protestos da minh-a.
gio N a v a l ; '
aumento dos efetivos previBtos l'esta
t'..staao do Ceora.
i alta estima e distinta êonsideração.
lei serão pr~€ncllidos de acOrdo com
O Cor.Jgresso Naciünal deCl'.etR: ~ I - Eugenio Gudin.
f) 400 A!unos dos Centros de lns- a, legislação em vigor, a partir de JaArt. 1.0 São conCEdidos os auxillOs
SUPERJNTENDENOIA DA MO':;:~
tl'uçào de Oficiais da Rese1'va;
neiro de j95o±, com 05 'recursos orpgl 18.000 praças dos quadros e es- mentá.rios próprios.
dt C~'$_ 4Cü:()-G;),GO .(q~atl'ocentos mil DA E DO CREDITO - Rio de Ja.
.
peCIalidades do Corpo do ?essoul :;;'1Art. 6.° Os efetivos fixados ria p:'e·· cruzBlrc,::). a Assoclaçau J?errana de nei1'0, 29 de clezemb:',] de ',954. __
balterno da Armada, distribuidos p',~lus S~!nte lei poderão ser elevados, quando Defe-sa a.c:~, Agro-P~,cuarlst~~, ("OU) Ofiei.:. CO.U61-E4
.
diversas graduações, especialidadEs f' os interêsscs da defesa nacional ou ,; sede em 1JUl, no Estaao do RIO G.l:an- I
de cw Sul, pela reali'laç~o na ~ dane nc
S~nh01' !vhlnSt.l'O;
serviço, inclusive Suboficiais;
segurança das instituições o exig'll'f'n1,
!tosa. naquele ([3taeo, em 25
~\t.:>ndendQ ao· que toi SOlicit3Õ'" pe\,)
11) 11.000 Praças dp Quadro SU:,lie- m,.õ!diante nprovação prévia d:J Con- San.ta
de Julho de 19<53 - Dia dQ Colono +. h"'" - d'
f
' ,,"'. 50,'
mental' do' Corpo do Pessoal SubaltEr- gresso Nacioilal.
da Exposição Nscional ::~ Milho, Sl:l.. ~en v:-. Senn 01;; on~_rc Gom ....s -;',1]
no d~ Armada, sendo 7.200 MNs (iOE . ·üt. 7.° Esta lei entrará em v:gor nes e Gado Leiteiro, on.t·~V(;jnada p:=~a l::quC!!me~~o 11. . 484, ,~c ~~ d~ UX~
serViços gerais de convés e de mâ~ul na' data de sua publicação, re'v'ogo.,bs Secrztul'lft do Minis.tério d3. Agrict:1. blO ti" }v54'~""ObJeto.,,~o .1~l{)ce:s? n;
nas, 2.000 conscritos, e de 2.800 Pra- ~!s disposições em contrário'tura do ~t<1,do do RIO 0:"1!1ct..:! ào SUo,; 273.€43 ~~4 .o:;:de.. se Ml,:,lstel1.~, ~Tldun,.
ças das til ve.rsas especia,lidades, S2!,,\'1e de Cr$ WO,;)~(),{j'ú (~em. mIl Cl"hilei- ~h~dc .. c ... ta Sllpclll1t€ndenr..a pan.
ças ou gl'aduações,' já transferidos do
l'OS} â E-... posição
AO'rO-Pt:Cl!~J·ia. t' mfÜl'mm', anexaI?os ao presente our.Mensagem n. o 20. de 1955
FeIra de Amostras pr"omoVldas ie:n dres demonstr~1tn'08 <'lb~':H1gcndú:
CNPO dI) Pessoal Suba1tern"!'. da Armada ;Jara' o· refErido Quadro Sili11e~
a) - entradas e ~saidns de capi- ..
ExcelcntissiJno Senhor Presidente Prefeitur;t Municipal de Unto, no
mentar. em virtude de dispositivos l'i:!- do Senado Federal:
Estado do Ceará, a l'2aIi?:iH2111-,se nu. tais est-!'angeiros em dólares, Uhl't:"
gulamelltart:'s;
comemoração
do
centenário
ueSS<1
('i~
esterlinas,
frances ~UiÇ0S, fl':lllcOS bel.
Tenho a honra de comUl1icsl' a Vosdado em 17 de outubro lje_~95a
gas- € frftr.co5 francesE''::; ~
•
' .. '
1) 6.000 Alunos das diversas E!SCQ]3.S sa Excelência que, no uso da atribuiAl·t. 25' É o poder Execut17G <.lHtcç.ão que me conferem os artigos 70, §
d.:! Aprtndizes Marinhei:ros;
b) ~- importaçõt'!s de mta'cudorl~s,
l. tl • e 87, II, da Constituição Federal, l'izado n abrir, pelo Ministério da
j) S. JC{) Taifeil'os, sendo 2.250 dos resolvi negal' sanção ao ProJeto de AgricultUrfl, o crédito especbl de .: sob a forma de investimento dir€~o,
Qua.dros e especialidades .do Corp? ~o Lei da Câmara n." 2.804, de 1953 (110 01'- 5':0,C:;U,OO (quinhzntos rai1 Ci.·U .. ]?elo qu!va!-enti" em cl'Uz2iroE.
Pessoal SllbalterDo da Armada, dtSLrt- Z,:;,nado,' n>' 269-53),' que concede aUbuictos pelas diversas graduações e xílios de Cr$ 4-00. O{lO,OO, .. _. , ...... . ~~~:~~;;teft~~ ~;.~~~~re àl~i~e'ipeSa5 Ge· ,Os refel'id~s demonst~D.tivos nbl'HnArt. 3.° Esta lei entrará, «I.tl yjgor g~n; ?~. n;(t"~1!?7nt?s reglstl'~tl0.3 ~p e I a.
. especialidi.td~s,
de' 750 Ta.ifeirQs do Cr$ l{){).OO,o,O-o e Cr$ l::)[UKJ{l,OO, l'esserviço geral de talfa - do Quadro pectivamente à Asso.ciaçãQ Serrana de na data de sua publicação revQ0?uas E~tl.tI?dClt .1~"c.:mal das ??"raçoe~ de
'"
CamblO ~ !yf.:;rcado5 Ofwml e Lnrl'e
Suplementar do Corpo do Pessoal Su- Defesa dos Agro~Pecuaristas, à Expo- as di&po.sicô('s em contrarÍo
Ofi<:ios'
.
.
- ,~m 1953 e de· 1 de janeiro a 31 de
balterno cta Arma,... inclusive os Já sição A3'l'O-pecuária e Feira de
Dois. dos: Srs. Mil1istf0s d~ F::zcílda Outubro d~ 1954, 'icabendo acrescentar
transferidos ou \\ dETem transfer~t1.:s Am9stras e.à. Exposição de aado Leipara êsse quadro, etn vil'tud.e de dis- teiro e de Corte, de Caprinos' e de e. d~. Aeronáuti~a. encaminba~)do, t('s~ corr: 1 rel~ço.o ,ao ,~eI?1 a, que nenhum
pa:~lYtUnente>
3S seguintts
m~n.mel,~o em florms e marcos ale ..
positivos t'egulaJ;nentlU'es;
Suinc.s, por considerá-lo contrário aos
maes r::':S;:O-:'l'CU-~e àurnnte os períodos
nacionais,
em
face
das
rainterêsses
k) 10. OGO Praças do· Porpa de E'llziem f-oco.
INF'OflMAÇÕ:ES
leiros Navais, compre.endendo as com-. zões que pa sso a expor.
Ao enseJo, reitel'amos a V. EX.:! 0.3
l!.'llJ 31 de d-ezembro de 19~j.J
panhias regionais, banda de m ÚSiC3 > Os c'Dlllpromis~os financeirc.s do Tepl'Qtesto,s de elevada estima e di.Stin~
de corneteiros'e de tambores, distr:- SOUl'O Nacional para o corrente exerSenhor 1.<> Secl'etário:
ta cOl1sidel'a~ão. - Üll Octuvfo Bubutdós Delas diversas graduações e cício são Sobremodo vultosos. Assim
Dü'€tor Executh>{l.
'
espeCialidades, inclusive duboftciai!i:, ê ·que o novo orçamento já inicia. sua
Tenho a honra dt- comunica,r a Vos- lhões,
Anexos; _ 3,
H os p.ráticos, I'onstantes doe res- execução COl!l um· deficit aproximada Si. Excelência., em rêferéncia ao OfícIo
de 15 bilhles de cruzeiros, segundo n." 32:1, de 8 de junho do corrente
J)ectivo~ corpos e quadros;
Ao Exc.elcnt,íssí11::'; Senh01' l'n:cs·
m) I) p;;ssoa} pertencente aos fUI,U- estimativa do Ministério da Fazenda. ano. qUe êst~ Ministê!io, pelo pro- SOl' .E.."Ugênio Gudin. M. D. M:nisDai na.Q merecer acolhim~nto me- cesso n." 134.t72-54, já efetuou o pa- tl'O .de Estada dcs Negócios ja F&w
ros qu~ r~i'OS dos Serviw~ Auxiliar~ da
didas da. natureza de que cogita o punent<> das imper.tâncias de •• 0.' ••• zer:d:l ..
Marillhaa

I
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Notureza das Operações

II

Dólar

í

,

outros Lucros

.... I
Credores .. '-l

dena~t~itais":e. ~~rtki:1

18.004

49

28.594

1.144

26.029

3

1.996

239

23,818

18

187

1.33ó

6,643

9

483

103.088

I

,I

i

Capita,is a Longo Prazo
I

de

Saída

91

1.670

Total ..... \

Capitais

II

Entrada

i
8

Dividendos de SUbsi.j
diárias
..

I

,.!

pal'ticipa-

12.693

:;

I

pação (Tit. e Valores) ,

Amortizaçõ~5 ' .......... (

I

7.51d .. 1
15.189

Total ..... 1

35.400

Totul G!!ral

37.070

l

1/,

Franco f;ulço

\1

Franoo Francê5

1

Franco Belga

·--·'-------·I-------.:---,---.'-,-----~·

•I,

je lnv€stimentos diretos ['

InvestimentOs diretos

11'

Llbrtt

Saida

R.p,messas de Rendas

l

Janeiro de 1\155. 6t.

1

,E.'ntrada

Juros de Subsidiárias

(~6.1f\

CONGRESSO NACIONAL

MO'JIMENTO Dl: CAPITAIE
EY.ERc1CIO 01;: 1953
Valores em moeda estrangeira _ Unidade 1.(j()O

Quadro 1

de Ca·pitais

00

'D/ARIO·

767
3.598

r

I,

rI

I

30

Ii

3.859

i

I

I

66

I: .

94

l;

11

I

1

2.667
910

377)

4.156

t

21.224
28.959

159.092

11

14.799

,

19.164

1.284

859

122.252

1.314

4.718

717

250.000

100
I

429.627

4.730

\

I

I,

::::: t
52.491

)
II

11

3.000

I

55

15.345

193

4.256
43.276

65.971

i

6.660

1.496

338.719 '[

263.293,1

6.661

3.223

B67.678

449.616

Confere com ti orlgin9.1, Olrtvo José Monteiro -

1.582

t

186.323

1.512

180

22

i 2::'::: i
I

salda

I

48.764

,
I

I,

Entrada

138

I

I,

1)
1.830

I

salda

i

626
l'

627

I,

Entrada 1I

(

I,
I
I

'
I

\11

I1

\

76 II

f

I

I
:/

,: I
613

I: Entrada. 1i Salda

!

39.141

39.163
28.660

105.134

Auxiliar,

MOVIMENTO DE CAPITAIS

DE 1·1·1954 A 31-10·1954
Quadro II -

Valores em moeda 'estrangeira -

Dôlar

ae

,
Rendas

I

Franco sulço

il

~ranco

Franco Françês

Belga

----._--------------~--.I------------~-------------~------------

NaturêZa das Operações

Remesas

I

Libra.

Unidade I 0<'>0

Entrada

I

I

Saida

Entrada

t

I.I

Salda

Ii

Entrada

Salda

II

I

Entrada I ~

Entrada

Saida

Saída

I

r

!

I

.
. d'tretas J
de Invest!1nenr.os
Juros de SubsidiárJas

I
~

Dividendos de sUbst~1
diãrias ..... , ...... !

outros Lucros, ...... )
. Credores ... Ij
de Capl.t aIs

depa~ãgit~:~ ..~~ ,~~~'~,i.C:~j

3.0D1'
113
224

3.607

Investimentos diretos .. \

5.3.7

Capitais de partiCiP~-1
çl\Q (Til. e -,.Iores) ",I

Oapitais a Longo

Amortizações

~razo

I

731

15

36"

B92

274

100

,

45.083

666

\

7.584

214

7.839

376

269

I
....• !

Total

II,
I
\

I

1

2.259

172

54

'3

t

19.234

3.365

30

344

'I
Tot.l .... I

26.960

3.889

321

30.467

66.118

Confere coro o

382

1. 051

I
f

I
!

origin~!:

1.983

i

I

:

I
I

959

I

48.274

II·.

_\
·1,

23.533

16 315

2.768

592

3a.53U

10.:115

Al1.xili9r

15.186

l5.561

I

592

Olavo José Monteiro

I

1. 200

2.207

1.643

343

i

110 i

I

10. CiJ,) ,

7.138

iW

\

1,648

401

2.769

6~

46.574

1.006

I

160

237

Total o<ral\

36

16.063

089

145
40,~

62.229

352

....... , ••

1

94

64.589

i,.

i

1.578

21.299

2.77~

21.29&

2.8SIi

46.883
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uma restriçlo- tendente a Possibílitar

Ao Requerente.
parcimônia. já que, inclusiVe, a doOito. da Câmara dos: DePW
tação apropriad.a demonstrou, de in1cio, não resistir às despesas resultan- tados, sob ns. 0003, 0009, 0010. 0011~
Unidade 1. G{JO
Quadro In - Valores em cl'uzeiro,s
tes'. Conforme~ esclareço, no referido 0007 0006 .. ,0008 e 0004-, encaminhan...
quc8ito a, tal medida. não lnais pelo. do· àutógrafos dos seguintes
"
~
l?~erdura neste Ministério, nesta gesProjeto de Lei da Câmar;
Exelcício 1953 ;. Dtô l-l-54 a 311(l·~4 tao, .
.
PAiSES
I
I
QUêSltO d - Por que descontm:-se
.
N.O 14, de 1955'
~ :
:
,.> ' \ a
importânCia de Cl'~ 800,00 (01to~ ________ '-_ ______
centos cruzeiros) e mais, dos venCI!4_679-A, de 1954, na c~ara)
.
~
I
ll1Entos do Pessoal de proteção, ao
Proibe a entrada no patS de au~
- I
.
Vôo, 'ou seja. os. inc:lUldos na. letra a
.
tomóveis de passageiros sem. co ...
13.543"
25.~04
c b. como' vem acontecendo nas ~a
Estados Un~d()s
bcrtui'a cambial adequada.
ses e Destacamentos- de Bases Aéreas,
O CongreSso NacIonal decret~:A .
322
265
impcrtáncia. essa que é consignada
Suíça ...... . ...... -................ ,
Art. 1:' A partil' da ~ta de v1lien...
110 titulo' ':Economias de Rancbo", cio. desta lei, fica prOibIda a entradl\
5.243
oL:'igando-se a fste Fessoal a ter. no país de automówis de passageiros,
..............
Alemanha.
'(
devido seu horário de trab::üho em cu veículos que se lhe assemelhanl,
cs~a1as, duas despesD-s, com, -alimentasem cobertura cllulbial adequada.
31.460
8.313
,ç;;',')', privandO-os déste
numerário
............ -. ..r
Total
Parágrafo-único. Ex~etuamwse, ape~
para as despesas caseiras. pois que nas, da proibiç~o referIda nes~ artigl)
. não -poderãD ficar nas horns de fol- os \'eículos destll1ados a.os ServlÇOS ex..
ga,. aguardando o horál"io e Rancho clusivo -a.as legações c emba~adas. ~s ..
'da -nidade?',Auxiliar,
Olcl;o José Moateim
Oonfel'C com o ol'jgjnaI
trangeiras COll.l· rep~'e.:;entaçao ofICIal
Resposta: - Já, esclarecido na res- no Brasil. _
_.,
.
'Ao reqúerente.
posta ao quesito b.
_ .
Art. 2.Q . Esta lei entrará em '"lg0t:
Quesito e - Por que o arrancha- dentro em 30 (trinta)- dias da d~ta <\EI
rt'l a, indenizaç5.o da. etapa, pc- nlcnto do pessoal JUilita-r 'que serve
OMl-12 ~ Em 10,1-1955.
lu tl'il>!O do seu valor será feita em organização sem rancho _próprio, sua publicação, NVogucas as dISposi..
Senhor PrimeIro-secretário:
I
contrário.
.
ans militares da Aeron'áutica, com em outra nidade próxima, qUe o pos- r;Cf'$ em
As Comissões d~ EconomIa e de,
- Em" atencão ao ofício ll.o 966. de 1.0 1
dh·eito 3. _alimentação por conta sua, yisaIido1 lUlicamente o não cum:
de d~zembi·o de 1954, dessa Secretaw
Finanças.
do Estado (alínea, b do, artigo 92 p-rimento do texto CXpI'3~0 n~ LeI
ria, que: remete- cópia - autêntica do
do
,C,V.V.M,),
que
sirvan1
em
n.
1.3151
Requerimento 11. 01 615, de 19M. a:preol'g-ünizações· sem ..l'ailCbo;
R.eSposta -' Cumpre €'sclal~ecel', a
Proieto' de Lei da Câmara
sentado· pelo Senhor MOZART LAb) sel'ão obsen,-ãdas os Illstru- ,l'espeito, que a alimentação das puN.' 15, de 1955
GO, tenho n ··honra ·de encaminhar u
çõc:J "anexas à Tabela de VaIaren ç·as constit.ui obrigação do Estado,
,trossa ·Excelência ns ínformações que
(4.707-A ,de 1054, na Câmar?).
da Etapa das Fôrcas i).rmadas; sendo o pagamento da etapn tríplice
re seguem sôbre os quesitos for1f1ufixadas, rl.llualmentc', p'or 'decreto; uma meô,idfi de exceção· pre\iista em
AutOl'i;:;Cl 0'- Poder Executivo. ,~
lados no mesmo.'
c) o inciso 14, e l-'iUas alíneas, lei, por ·isso qUe a autoridade de~e
abrir pelO Ministério da Aeronau
Quesito a Por que ,não têm sido pa. das .Inst11.1çÕeS anexas-ao Decreto providenciar, pOr todos os meios e
tica.
'0 crédito especial de .•••••)
~s. desde 20 'de janeiro ile 1951, M
11.0 34.953, de 18 de jnneiro ·de modos, no ·alimentação . das, mesmas,
Cr$ 70.000.C'00.00, para atender d$;
nos locais, a seu - critério.
etapas tríplices aos militares das Didespesas.de aquisi{'ão de a~6es.:.
1954. e incisos 4 c 5 e su~s nlineas,
As organizações da Aeronáu"ticn. por
retorias Est:ações de Rádio dos Q.G.
da PortarIa lÍ. o 16, da mesma d a - .
H ' I
das zon'as Aéreas e Sêrviços de Rotas;
b Congresso Nac10nal decreta:
ta. só terão .'aplicação. no tocan-' fôrça das suas ulissae.s especlf cas
são, via de regra, gru~~das num ,deArt. 1.°' _ E' o Poder Executivo aU"
Gabinete. do Minlstl·o. Destamunente nos· oficiais e aspirantes a oU- te:!:ininado .local; nas .proximidades torizado a RJ)rir, pelo Mi1?-istério da.
tos de' Bases e Bases Aéreas. bem cocia1 (alínea' a do .mellci6nado ar- dos canlpos· de pouso, dai o fato· de . Aeronáutica, o crédito _especial. ·d~
no. das Est~ções' MeteorOlógicas, TOl:se fazer, atendendo a ··razões econô- Cr$ 7.0.000.000.00 (setenta ~ilhõ.es de
tigo 92);.
res - de Contrôle e centres de Aprod) esta. Portaria.' entrará - em micas, fàcilmente previsiveis. a de- cruzeiros),
pal:a R~t;.nder às despesas
xUnaçã'41
.
vigor na dnta. ,de sua püblicação signação de: uma 'delas para. manter de~
aquisição ~e aVlCes de transpol'~.
, RESI9JSTA: - A concessão de"taI
no Diário Oficial- da União".
os serviços administrativos comuns às de busca e salvaUlento: de fotografIa.
vantagem, não só ao pessoal eilado,
Com tal at(), as praças. 'o~dccidas demais e, neste caso. se encontra a
càmo a todo o pessoal MUitar da ·Ae- as exigências ,do Código 'de .Venci- incumbência. da rl.limentação dos mi~ e t·reinamento. e de material sobres'"
.
ronáutica obedece· a instruções do mentes e Vantagens dos Militru'es fa~ litares, desde que não ha.ia incom·- sah:intc para os ·m~smos..
Art. 2.0 Esta leI entrará ·em vlgOl~
Executivo' no intuito de manter uni- l".10 JUS à etapa tríplice, enquantó que patibilidade de. hO~'ãrios, distância e
_.
:r:ol'midad~ de pl·ocedlmento na~ três cs oficiais, ficarão· na .dependência outras. Assim. "a expressão "rancho ::\a. data ·de sua publir:ação.
Art. 3.<> Revogam-S\?'. as' disposiçãe~
Fôrças Al'madas; Assim ê que, anual... do exame da situação. o que continua- próprio ' \ d:> CÓdigo, .de Ven~im~ntas
,
mente. em face do art. 100. do Có- rã.· sendo feito. pelo Gabinete: do- Mi- e Vantagens dos ;MIlltal'es, srgmfica- ern contrário.·
A. Comissão d,; Finanças.
digo, de Vencimentos e Vantage:ns dos nistl'o."
rã o local designadopela autoridade
Militares (Lei n.' 1316 de 20-1-1951l. Quesito b _ Por que' estão sendo competente .par~ ate?del' AO pessoal
. Projeto de· Lei da Câmar:
é expedido um decreto. l'e!!;Ulamenta- !ll'l'auchodos, os militares das Orga- de l.Un~ ou maIS ul"l:l(~ad~~.
.
dor da matéria. decreto êstc que exi- nizações com rancho própI'io', que QUesIto I - O MIll!stel'lO vm. cfeN.· 16; de 1955 .
ge condições espeçiais' para a c!?Ilces- trr8)alhall1 ·em ESCALAS. sabendo-se tuar o pagamento da _.e~ap~ tnplIcc:.
(5,051-B de 1953, na Câmara)
!ã.o da etapa. tríplice, tendo o de-1954 aue êstes milital'es por fôrça de suas a partir da data de vlgenCH\ da leI,
-.. '..'
_
sabendo-se ·que· o pessoal da ProteexigidO autorização ministerial (De:- at~lbUl?OeS
Modifica o (l,.t~ 278 do deCteto ...
e ,nas Es~.al:,s, nao pOdf!m ção ao. 'Vôo, trRbulha, em média, 20
creto número. 34.953. de 18-1-1954)} utIlizar o :aa~lcho diarIamente e tem a 22 dias por mês?
lei n." 5.452. de 1 de maio de 1943
quando. declara:
(Co1!solidaçiio das Leis do Trab« ...
seus vencunentos descontados como . Resposta _ b Ministério da Aerolho) .
·compl1l'eces-"em ao Ranc,ho durante náutica, nos exercícios
untei'iores,
"14: a) A indenização de etapas todo o- mês?
,
conforme . ficou esclarecido, seguiu as
O
-Congresso
Nacional decreta~
pelo .tl'iplo; â que se l'e~
RESPOSTA: _ O artigo 268, do De- instruções ditadas pela regulamenta~
fere o § 2.° do art. 92, do ereto H.O 6031, de 26 .de julhO de 1940, ção específica. Os órgãos pagadores
l\rt. 1.0 O art. 2'78 do decr.:to-Iei:
Código de Vencimentos e aplicável à ACl'onáuticn, dispõe que, procuraram, tanto quanto possível: 'n.<> 5.452, de 1 de maio de 1943 (Con"
Vantagens dos Militares, a em regra, tõdas as praças são lll'ra:1- atender às .restrições consideradas de so1idação das Leis do Tl'abalho), rnon...
partir _desta. data__ ~ó terá chadas. dependendo do cõmal1c"llnte b.om alvitre por outras gestões,
tidos os seus §§ 1.0 e 2.0, passa a, ter.
·lugar quando expl'essamen..; o desal'l'!lIlChamento nas condições Quesito g -.,. Existe em_ disponíbi- H seguinte r.edação:
te nutol'izadÓ peles Gabi- E'5tabelecidflS.·'
'lidade, no Ministél'io, ,numerário con-, . - "Art. 278 O hor.ário de traballlonetes dos Ministros dos ·Mi- . Sôbrc rt pergunta, convém Iêmbraí' cep.ic.I0 para ,o paga,m,ento. da etapa
na ci;th'a, em; cada .pôrto do pais.
11ÍS~riO . Militares.
a estranheza causada neste ,Ministé- trlphce, constante 00 Orçamento da
Hel~á fixado pela rESI:,Jcctiva Delega.ria a respeito dos descontos dos
despesa em se~ itens !õd" da Vel"ba
ela da Trabalho M:>.rítimo. O dia.
- Tal providência já estava.' sendo cimentos dos militares. -coisa que, em 3, sempre ~un~enta9o· a~lt~a~l?-~nte?
tIe trab'alho terá. a duração de oito
'Relotada neste Ministério, desde que, realidade, não ,se processa, ou talvez: Por que tel? deIxado ,Mnusteno de
l~oras. e a noite de trabalho de seis
em face, das exigências l'egul~l1lentaw a p€l'gunta não tenha ficado bem efeteuul' taIS' pagamentos?
horas. divididos em dois turnos. de
res, constantês dos decretos anuais, entendida. Gostaria êste Ministério R€sposta- - Re_almente: o Ol'Çal11e~1quatro e três horüs, ~espectivamen ..
havia necessidade de um exame das de tomar conhecimento do assunto to Ge~'al da niao conSIgna dotaçao
te, e Sepul':ldos pOl' intervalos de
condições de cada. militar habilitado, mais pormenol'izadamcnte pal'a
apl'oprlRda para o pagamento COgi-.
vma e mcin homs, para refeição e
dai a expedição. de, avisos e portaR providêncIas cabíveis, desde qUe tal ta do (Verba :3 - Consignação· 11-;- - repouso".
rias tendentes, a normalizar a situa- prática, se confirmada, vil'á ferir, S/C ~~ - Et,apas pAra aI1me!ltaça~
0
çã.o, em -defesa do erál'io e do bOln frontalmente, preceitos legais.
de ,mllltares), porém" .os ~otals ate
l\rt. 2. ReYogam-s~ as disposiçÕES
<1.ndamento dos serviços.
. . , .
aqUl entl·egUes· ao MmlStél'lo da Ae- (::n contrário.
Recentemente entretanto alterou· Que~lto c - ~or q~e estIpularam- ronáutica. têm-se mostrado deficitáÁs Conlissôes d~ Constituição- ~.
'tê
.;. I
n .. se 110Ias-d~ S~l'1.'lÇO n. fl.n~ de ser paga rios, dado o vulto da despesa, ape
JustIça e de .Legislação social.
se a :norma que a, aqUI
la se
a etapa trlpllce aos llulItares das le- sal' das restÍ'Íções aconselháveis em
.tO adota.da. passando. a _v ~orar, na h·as I'a" e "b", em desacôrdo com o benefício do erário. O Ministério rião
A~ronáutIca. ao .Fortana n.. 594. ~e ~stabelecido· na Lei 11. 1.316; de 20 de tem deixado' de efetuar' tais pagaProjeto de Lei da Câmara
!!i-12-1954, pubhcada no ,I?láriO O~~. Janeh'o de 1951?·
. . . . mentos, quando devidos, em face da
';u\l d~ 17-1~~.195-4, do segumte teor.
.·Resposta: A re1spelto, convem regulamentação respectiva.'
.
N.·17,de 1955
O .MIrustro de Ditado dos Ne- lembraI' 0$ mesmos argumellt~s ex- Aproveito e. oportunidade par:\. re:(4.03~-A -de 1954, na Câmara)
g6cios da Aeronáutica, tendo ~m pedidOS em resposta, no que~Hto a, novar a Vossa Excelência ,os meus
vista.o.dIsPOSto no.§ 2.° do artIgo desde que, a exigência. de horas foi protestos. de B])reço.e dL!tinta consi·A u.torlza. o Poder .Executivo ~
92 Codigo de VenCImentos e Van- feita com base 110S Decre.tos números Idaração. _.' Tenente-Brigadeiro do
. abrir, pelo- Ministério da Saade,
tagens dos Militares (Lei n. Q 1316 29.625. de ~n·5-951 c 30. '190. de 28 de Ar - Eduardo Gomes. Ministro ·da
o crtdtto especial de Cr$ ,....... ..
de 20-1-951'. resolve:'"
_
:iJ.}l"il de 1952, com o intuito de criar ~.I\f!rOn~.l1t1c:J-.
.
2.900;000.00. vara atender ao cum ..
,_""lo .....
'.. !!lf"·-'.' .
;.~) -!~~ ,~~
IMPORTAÇõES ISENTAS )E COBERTURA CAMBIAL
INVESTIMENTOS ))ffi.ETOS
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.,.".
prime"to <la lei. no' 2.003, de 2
_ os,oficlais.<Io.aegistro_Clvl!
elaborou o Projeto de R""olução d<>
Projeto de Resolução n.o 48,
o

outubro de 1953.
• ~O congresso Nacional decreta:

e de atos d.e suas atividadel. .

que estamos conhecendo.
de 1954
A matéria, em nosso entender, dis
classificados· em pen.sa maiores indagações. O. pedido
Aposenta o Oficial Legislativo,
l.orizado a abrir, pelo n.Iinisiéxio da três categoria's:
primeira compreen~ do Sr. Antônio Corrêa da Silva ...atá
classe. "O", Anlõnio corrêa aa
Saúde, õ crédito C$Pecial de Cr$ ..•• dendo os das sedes de coroarea.::;, ca~ plenamente amparado pelo artig-o 191.
~,9OO.000,OO ({lois milhões e novecen .. pítais inc~usive ,a segunda, abran.. § 1,0, da COnstituição. Fed.-eral, comSilva.
tos lllil cruzeiros), pru:a atender. ao gendo os das st;det de. ruWlicipios e binado com o artigo 184, item 1, do
O Senado Federal re501ve:
'cumprimento da lei D.O 2,<l03. de 2'de têrmos judiciários~ e u terceira. cor- Estatuto dos Funcionários PúbUcos
Artigu único, K COncedida a·p{)~1.1tUbrO de 1953, no eX(':rcício de 1954. respondendo aoS dos diB!;ritos judj .. Civis da Ullião e pelos artigos 233 e sentadoria ã. Antônio Corrêa da Silv.)"
Art. 2.° Esta lei entrará em \'igor ciátios; cabendo aos titulares de ca- 237 do Reg1,1lamento da Secretaria do Oficial Legi$latívo, classe "0', !lO
:na data de sua pUblicação, revogadas da uma dessas categorias, rcspecti- Senado Federal.
• cargo de Diretor de Serviço padl'ã:)
a~ disposições em contrário.
varnente. 9. gratificar .0. mensal. de
Nestas condições, pinames pel(l' FL-Z: nos têrmos do art. 191, § L°, j:l,
\.
A Comissão de Finanças.
Cr* 1.500,00 (mil e quinhentos cru- aprovação do pl'o~eto.
ConstitUição Federal, combinado co TI
Sala Ruy Barbosa, em 10 de novem- o art, 134, item l. da Lei n,O 1.711.
·eto
de
Lei·
d·
Ca-mara
zeitos), Cr$ 1.000,00 (míl cruzeiros)
ProJ
e Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros): bro de 1954. - Aloysio de Carvalho, de 1952 (Estauto dos Funcioná~'ios PÚi
N,o 18, de 1955
Art. 3.' O Ministério da Justiça· e Presidente em exercíciO; FláviO Gui~ blicos Civis da União), incorporando.
Negócios Interiores, vedficádq o exer- marães, Relator; Ferrei!.« de Souza. se aos respectivos proventos da inatí·
(2, 857~D de 1953. na Câmara)
cicio dos serventuários beneficiados Nestor Massena, Joaquim Pires, Ani~ vidade a gratificação adidohal corl'espondente.
Altera os descontos por forne- IX)l.· esta lei, manda ..llles-á, .....pagar a sio JO,bim~ Gomes de Oliveira.
Justijicaçtw
cimento de alimentação· aos em- gratifjcação correspondente, sem desN." 2, de 1955
pregados em hotéis. pensões, res~ contos de ·qualquer natW'eza, pela
Da Comissão de Serviço Publico ClO presente projeta l'1S~ 8. ntende-r
taurantes, colégios, bares, hospitais col!~toria federal mais :-róxima ou
. pedido de paosentadol'ía de .um fun·
e clínica-s, clubes, associações .e ace::ssível.
"til, - sôb-l'e o Projeto de Resolução cionál'io que conta mais de 38 8nJS
· estabelecimentos congêneres.
Art. 4.0 ~: ó Poder ~xecutivo au- D .... ';'8 de 1954.
de serviço c que, por isto mesmo, faz
jús ao que pleitei.a.
Relator: Sr. Nestor Massena:
· O congresso Nacional decreta:
torizado a abrir, pelo Ministério da
Pelo Projeto de Resolução n.O 48-54,
Sala da Comissão Diretora, elll ;\
Justiça ~ c Negócios Interiores; o cré~
,. AI:t. 1.0 Pata os efeitos do art. 82 dito especial.de Cr$ 52.740.000,00 (cin- a Comissão Du·etora do Senado Pe~ de novembro de 1954. _ Marcondes
-do decreto-lei n.o 5.452, de 1 de maio quenta e dois milhões setecentos e deral prevê à a·posentactotia do OIl~ Filho, Presidente. - ·EzecJlias da. lloF.te. 1.943 - Consolidação das Leis do quarenta mil cruzeiros). para CUln- cial Legislaiivo classe "O" Antônio cha, Relator. _ Alfredo Neves._
Traba.lho - os desc·.lfllos por forne- primento desta lei no corrente exer- Corrêa àa ~Iilva, qke conta 38 anos, 9 Prisco dos. Sutos. -:- Costa Pereira.
mêSM e 10 <lias de serviÇ<) público.
d;imento de alimentação pElo eIllpt'~- cicio financeiro.
.
eador aos empregados em hotéis. pen. Art. - 5.0 Esta lei entr.uá em vigor _A ·aposentadoria é concedida a. pedido
COMPARECEM: ~!AIS OS 85·
SÕfS. restaW'antes, co1p-gios, bares, hos .. na data. de sua pUblicação, revoga- e na conformidade nãc, só do Regula ..
NHORES SENADORES: .
mento da secretaria do Senado oomó
pifais e clínicas, clubes. associações e das as .disposições em contrálio.
Victorino
t!stabelecimentos congêneres, serão re ...
do Estatuto dos FUncionáÍios Públicos Magalllães Ba.rata.
-.:luzidos à metade dos previstos nas taAs Comissões de :...~~.:..viço PÚ- Civil da União, assegurados assim ao Freire. - Mathi«s OlYmp-io. - Ferreira.
de
Souza
~
Cícero
de
V ascon~
a.pcsentado os pr-ovelltos cDrrespon ..
,belas do .salário nun.<.mQ. .
blico Civil e de Finanças.
- Ismar de Góes. - Durval
Art. 2.0 A disposiç&o do art.' 1.~
dente ao veneimento da classe ime- celas.
Cruz. _ Pereira, Pinto. _ Hamilton
f;erâ aplicada. aos trabalhadore$ em
diatamente supelior por Contar o mes~ NQJlueira.
_ DariO Cardoso. - ' Sil~
Projeto de Lei da Câmal'a mo
pl"eparadas .e fornecida.s no próprio
mais de 35 anos de efetivo servi ..
via Curvo. - Ivo d'Aqttino. - Agripa
~eraJ. desde que as reJeições .sejam
N.O 21, de 1955
1'0.
.
estabelrcitnento empre~adol".
Já a Comí.ssão de Constituição e de Faria. - Alberto PasqualiniArt. 3." Esta. lei entrará em vigor
(36°1:-53, na Câm ra'.
Justiça opinou sob os pontal; de vista (14) •
1m data de· sua. publicat:ão, revo~adas
constitucional e leIsl do projet-o,
DEIXAM DE COMPARECER
as disposições em contrário,
.
Contede o auxílio, especial de. tend<J sido de parecer que nada se porle
OS
SR8, S~NADORES:
A Comissão de Legislação 50Cr$ 400.000,00. destin.ado ao cus- opô!" à proposição, que merece, assim,
.cial.
teia das comemorações do cen.. a aprovação do senado.
Anisio Jobim. -: Prisco dos Santos.
tenário da cidade de Bragança,
Tendo a. Comissão de Serviço Pú- - Alvaro Adolpho. - Georgino AV8*
Estudo do Pará.
blioo Civil do Sen:;uio examinado o Uno. _ Velloso Borge.s. - Apolônio
Projeto de Lei da Câmara
Projeto de Resolução n.D 48t5i, que Sales. _ WalteJ" Franco. - Pinr;o
N," 19, de 1955 .
aposenta o Oficial Legislativo cla.sse Alei:to. :....- .sá TinOCO..
Levinda
o Congersso
Nacional decreta!
(41OO-C-54, na Câmara)
Art. 1.0 i!: concedido o auxmo es.. "O" Antônio Corrêa da Silva, do qua- Coelho. - cesar vergueiro. -IJoão
Villasbôas. _. Othon Mãder. - Fl4~
• Concede o auxilio de Cr$ •. ,. pecial. de Cr$ 400.000,00 (quatrocen- dro de funcionários administrativos da via
Guimarães. _ ROberto Glasser.
1.000.000,00 ao Instituto Oceano .. tos W-il cruz~lI'.~)S) às cO~~lJlorações Casa, projeto êsse de inciativa da· Co"
missão
Diretora
e
com
parecer
favo15).
gráfico da Univ~rsfdade de São d? 1.. centen::aflo da eIevaçao d~ mu ..
Paulo
I lllCiplO de Bragança à categona de rá.vel da comissão de Constituição e . O 'SR. PRESIDENTE:
ddade e à realização dn l.a ExPOsi.. .:Justiça. é, também, de parecer que
No lxp~diente lido hoje figuram
O Congersso Nacional decreta:
ç~o Agro-Industrial, .por essa oca- ê.sse projeto merece a ft.pr-o,~açã:o do
Senado.
dois vetQs pre.sidenciai.s.
Al't. 1.0 1t concedido ao Instituto SIão..
o
.• .
.
o
Sala dru; Comissões. H de dezembro
DeterlIÚna. o Regimento Comum,_
·Oceanográfico, da Universldade de
Art.~. .para o fun do art. 1.
1954 - Prisco dos Santos. Presi- em seu al't .. 45, que, lido qualque:
São Paulo, na forma <10 art. .2.0 da desta. leI. fIca ? Poder Executivo au- de
dente; Nestor Massena, relator; Julio veto, o congre5S() Nacional seja oon·
lei n.O 1.493, de 13 de dezembro de tori~ado a abnr, ~10 Ministério da Leite, MOi'!tlrt Lago, Vivaldo Lima.
v9cado para dele conhecer dentro .:t.!'
1951, o auxilio anual. pelo prazo de AgrIC~l;ura, o Cl. lito especial no
quinze a vinte e cInco dias.
N."
3,
de
1955
Cinco anos, de Cr$ 1.000.0000.00 (um mont:hl~e nele re!'erldo. ,.
Nos casos em a.prêço, o praz-o de
. :milhão de cruzeiros).
.Art. 3.0 Esta lel entral~ em vigor
Da
ConÜ~.sã.O de Finanças, sôbre ô que dlsIlôe à. Mesa para a ÍlxaÇã.o da
Art. 2.0 ~ o Poder "Executivo au... na data. ?e S?~ publicaçao, revoga- Projeto· de ReaolUÇão n. o 48. de 1954, data da convocação do Congresso nã'l
*ol'izadO a. abrir, pelo Ministério da das as dlSpo31çoes em contrário,
será de dez dias~ como, previsto n,)
Relator: Sr. I6mar de Góis.
Regimento Comum, porque a. presenMarInha, o ~'"édito est>eC!:tl de Cr$ A Comissão de Finanças.
O Projeto ·de Resolução em exame, te sessão legisla tira só irá até 31 dO1,000.000,00 (Uln milhão de cruze!de iniciativa. da Comissão Diretora. corrente, sendo de notaJ.· que 29 e 80
tOS): ~ara atender ao pagamento do
o·
l"dos . v::o :l. in'pl'il11lr os se- concede
aposentadoria. ao Oficial Le.. corresp.ondem, respectivamente, a .sá~
t\uxillo de que trata o art. 1.0 da.
o.,:)aO 1
e "'.,
g1s1atiro, classe <lO", Antônio Corrêa bado e domingo, dias em q~e dificll..
presente lei, no exercicio de 1954.
guintes
da. Silva, que oonta. 38 anos e 11 mêses mente se obteria quoru.m paTa as voArt. 3.° Esta lei entl"ará em vigor
-3 d 1955 de
serviço público. A aposentadoria tações.
!lI> data de sua I>ublleação, revoga- Pareceres ns. 1, 2·e , e
é c<Jnce<lidli a pedido, n~ conformlda- Ne.s.sas condições, à Mesa pareoeu
das as disposições em contrário.
N.... 1, de 1955
na Oólll~O de Constituição e Jus. . d.e do Regulamento da· Secretaria do a.oonselhá-vel marcar :1. a.preciaçaã.o
A Comissão de Finanças.
tiç. sõbre o projeto de Re.sol~o Senado e do E!tatuto dos Funetoná... dêsse.s dois ·nov08 vetos pe.ra 8e fa.ztn'
'ri..o '48/M. que a.posenta o Oficial Le- rios Públicos da Unido e nos tênnos nas sessões jit oom"Ocadas para· (\S
do ..tigo 191,·' 1.° da Constituição di"".27 (às 21 horas) c 28 (às 14,30)
gislativo, classe.. 110", Antônio C?rrêl- Federal,.
Projeto de Lei da· Câmara 'da
:J&Segur.à®s lL-o aposentado CJ&
d
u.·
j<
'Silva:
... ~. ,.
~ . ~
roventos do cargó de Diretor do S~r- enl 'segui a-·às 'ma~·las t\ ptogra-N.O 20, de 1955 . , .' ..
P
madas
p!l.rQ.
essllS
8~CS.
.
llelator' Sr. Flá.vio Guimarães.
Nesse sentido será .teita a. devida
Antônió" Corrê. d. Silva, Ofioial viço, padrão PL-2. inclusive tt gra.t1~
publicação. 'para oonheC~lento dos
U846-B-S2. na cantara)
Legislativo, classe "O", lotado na Di .. ficaçâo adicional .con-espondente.
De a.CÔl'dO com os pareceres das S1'8. congressistas.
retoria de Orçamento, tendo blais de
Assegura gratificaçáo mensal 35 anos de serviço Qúblico, requereu, Comissões de OOnstitUição 6- JUBtiça e
Para na CQtnisBões Mistns que deveaos Oficiais :0 Registro Civil de li comissão Di1'etora, aposenta.d-orla de serviço Público Civil, a COllliMão rão rstatar êsses vetos designo os ~~
Pessoas • Naturais e dá outras com vencimentoS integrais e mais a de Pinanf;M opina. favorãvelmente à nhores senadores: Veto ao projeto
providénciqs ,
gratificação adicional. correspondente aposentadoria. em tela. que r.epreeenta de Lei da.. Câmnra n. O 19, de 1952 os
Justo p~!o • um servidor oom,pe- Srs. senador..: _ AnísIo JobIm _
ao cargo imediatemente superior.
O Congersso Nacional de(·· )tl:!.:
A Chefia da Seção do pessoal e a tente, dedIoado a et1clénte que, du- P/?D· Silvio Curvo _ UDN; Domin:Al't. 1.0 O Orçamento Geral. da Ditetol'ia da Contabilidade, oU'Vida-d.a· tante mais de $5 8n,06, prestou 89- Se ... go.s 'VelMoo _ PSB; Veto ao Projeto
República COnsignará nnualtnente, no respeito, intorlnaram favorávelmente nado os melhores serviços.
de Lei da Oimara n. 6 269. de 1953 ~9
Sala Joaquim Murtinho, em de Sr•. Senador",,: _ Senador Apolônio
Anexo relativo ao Ministério da ã. lJretensão do l'equerente, li qual en~
~usUça e Negócios Interiores, uma contra gua~ida na· legislação em vi- dezembro de 19õ4. - 18mar d8 G6Is, Sales _ PSD, Senador Joaqulln Plre..
Pl·esidente em . .exerciclo e relator; _ UDN, Senador EUclydes Vieil'a. dotação globa.! destinada ao ~lJaga.. gOl'.
.
Indo o Pl'ocesso à COluissão Du.'eto .. Apolonío Sales, Durval Crtu:. Domln- PSJ:I'. _ (PaU8tJ).
Inento de gratificnção mensal· aos
Tem a palavra, () nobre Senador
oficiais do Registro Oh·j] das p,esso9.:'i ra, relatou~o. fa.\'orávelmente, o Sr. gos Vellasco. Mathias Olgm,no, Ceaar
Naturais do País, aos qU2.iS incumbe Ezeohias da Rocha, sendo seu pa1'ecer Vergueiro, Alberto P49Q'ualift,j~ Plinfo Vivaldo Lima.. ~l'inlelt'O orador 1nte1'l.
to,
.';. -_" ..'_0
4\ esecuç'o de leloe serviços teaerai. aprovadoJ Pelo que o referido órgão f'ci!r.l><U, E«c!!4•• 1':l<lro.
.~

2. 0 Para: os efeitos desta llll,

..irt. 1.0 E' o poder Ex-ecq.tiVO au.. Pessoas

w

Naturais

a

..

. II

A

o

.

64 Quarta-feira 12 .

o

SR.

KEIlGINALDO

DlARIO DO CONOREl?SO NACIONAL

".

I'

Janeiro de 1955-,

(Seçiô li} -

Ontem, quando da. votação do veto.
CAVAL- dade de medidas higiênicas acê.rea. das melhora. das condi.ções sanitárias das
ao proieto que cria JUntas de Con ..
vendedoras ambulantes, mas que o casas de gêneros alimenticio.s.

IlANTI:
Não haverá paI'R R Prefeitura novas cUtação na.' Justi.ça do Trabalho, ve..
estado sanitário dOS bares e restau ..
{Pela ordenO (Não foi revisto pelO rantes da cidade tam'boém deixava despesas; não necessitará de verbas,' . r1ficamos êsse absurdo democrático _
de projetos, de reformas. Depende- recebendo apenas 79 votos a favor do;,
orador) _
Sr. presiden~, gosta.ria muito a desejar.
que V. Ex. a me fizesse a fmeza de mNão querendo apreciar apenas um apenas de ato do Prefeito aumentan- veto e contra 107, foi êle aprovado.,
No meu entender, mesmo que o 8e08
fu:m'a.~ S'C já chegou da Câmara dos aspecto do problema o das a.ntbl}- do os médicos dos grupos de alimenD·';:Htt.1dos o Projeto de i.,ei que .:on-· Jantes - e deixar de lado o mms se- taçã{)' da sub-divisão. da cidade em nhor Presi.dente da RePública tenha
maior
número
de
grupos
de
al1menopinião
divergente do projeto, mesC0G'2' 3b:mo ao funcionalismo,
.
rio, l~ais ,grave, o do comércio estaO SoR. PRESIDENTE _ Posso m~ belecido dos bares e restaurantes. re- tação; a. .criação, nov~mente, d~ setor mo que o '-1nsidere inconveniente, nãO
formar a V. lL"'{. a que ainda. não .fOI solvi. tra'tar. hoje, rapidamente, <10 ~s•. de fiscaltzação es:pe.clal ?~ felIas e tem o direito con.stitusional de vetar ..
cas~s

de gêneros alImentlclOs, a flm A Carta Magna não lhe outorga êsse '
poder, A questJào de divergência, de
TI - AO'l'adecendo a V. Ex.a, peço oomou medidas contra a hidrofobIa, mente clamorosa, que SÓ melhorará julgar inconveniente· é o.pinativa, de
me inscreva para falar sõbre a ma- também D faça quanto à fiscalização com a campanha' da imprensa, em fôro íntimo, pessoal: A Constituição
escala, contra a sujeira. e im~- Só .permite o veto em' duas hipóteses::
teria durante o Expediente oU depD'~ sanitârja de gêneros alimenticios des- alta
dície dos bares e l·e.staurantes da Cl_ ser o projeto inconstitucional ou contia Ordem der Dia.
ta capital.
dad.e.
• ' trário aos intel'êsses nacionais.
O SR. PRtESIDENTE V. Ex. a
E' deveras precâria a higiene dos
O problema é mais complexo do que
Na oportunidade, Sr. .P!'esidcnte,
já está inscrito para falar no E;"'P:.!- caféS e res~aurantes desta cidade. parece. A própria carteira de saúde, propús-me mostrar que S. Ex.A. não
dlente. A-crescental'ei o nome de V. Motivaram-na, .inicialmente, a~ admi- de rotina,...que deve s~l" ret;0vada, de tinha razão quando vetou detcrnüna ...
Ex.r, para falar, após à Ord-;:m do nistl'açàes anteriores da Prefeltura.
seis em seis meses, nao o e, por 1m-dos dispositivos da lei· que regula ~.
~Dla.
Em 1944, o então Prefeito Henrique possível. O Centro de saúde dispõe inatividade dos militares
Não se achando pl'esznte o no!J:re Dosdoworth extinguiu o Dep81'tamen- apenas de um médico para a revisão
PrOCUro, agora,. demonst.l'>1r Que,
SenadOl' Vivaldo Lima, dou ~ pala- to de Alimentação, que englObava to- das carteiras de saúde. E evidente- quer sob o ponto de vista histórico,
vra ao nobre Senador Guilherme Ma- dos os trabalhos de .fiscalização e hi- mente impossível, sahen~o-se que quer sob o constitucional e- do interêS"
laqülas, segundo oradar inscrlt<>.
giene alin1entar, naS fábricas, nos tra- abrano-e todos os ramos lIgados aos se do País, o Chefe do Executivopiches e' depósitos, nos arma~éns, nos gêneros alimentícias.
. _
não vetou acertadamente, Natural..
O SR. GUILHERME MALAQUIAS: cafés.
parte dos seus serVIçOS pasA prefeitura, entretanto, dlSPoe de mente S. Ex:a, através de ;;e!Ut asses ..
sou para a Secretaria de AgriCUltura, médicos suficientes, embOl'g gr~nde sares, não examinou o assunto senã<l
(Não f9i f.'3visto pela orador) - parte para a secretaria de Saúde :0- número trabalhe em outros setores pelo prisma opinativo, sem levar em'
Sr. Presidente, há os que pensam ,:}ue je a fiscalização' é feita por grupoS que não o D~partamento de ~igiene. consideração os argumente.; prim.oros pl'oblemas sanitários devem. flcar de alimentaçãO.
.
Podeliam, muitos dêl~ .ser deSIgnados diais da (}.ue~t4o.
'
restritos à esfera puramente clentl- 'Conta o Distrito Federal, em sua pal'a. o exame de saude nas casas de
A Constituiçãao Federal, no artigo
fica,
Não é êsse. entretanto, :neu extensa área, apenas com cinco gru- gêneros alimentícios,
.
182, § 4.0 reza:
ponto de vista.
pos de ,alimentaçãO.
O de n,o, 2
Cumpre, ainda, g,g 81'. prefe!to pro"O militar em atividade, Que Rcei ..
Parece-me não havel' desvantagem abrange Botafogo, Copacabana, La- mover a atualizaçao do CódIgo Sa- tal' cargo púbIlco temporário. eletivo
e que, até certo ponto, só lucEOs ad- ranjeiras, Leblon, Gávea, Jardim Bo" nitál'io; aumentar o númerp d~ fu~- ou não, será. agregado ao r~spectlvo
vem para a coletividade que eles se .. tânico e Leme; e apenas sete médl" ci<:másios enc3Yregados da flscallzaçao quadro e sómente contará tempo de
jam explanados, quer pela lmpnmsa cos são OS encarregados dê~se exten .. de gêneros a1ímentícios, sem novas sel'viçp para promoção por antigui.da...
leiga, quer d~s tribunas.~rlamen~a- 50 grupo.
admissões, com a transferência, ape- de, transferência para a réservll ou
res. Dificilmel).te consegwremos !aO grupo n,o 5 atende a todo o nas de outros DepartamenWs . A se- reforma. Depois de oito anos de afas ..
zer com que~ a população siga os con .. subúrbio longínquo da Central
cretaria de Saúde dispÕe de mais _de tamento,. continuo ou não, será tl'ans ...
sêlhos das auWridades sanitárias a Campo Grande, santa Cruz, GU{l.l·a- cem médicos, sem me.ncionar os en- ferido, na forn)a da Lei, para a reserrespeito. da prevençã-o do - Li~o, por tiba e Marechal Hermes para cima; costlldo.s, 1:em trabalho, e que pcd~~ va sem prejuizo da contage Ui.de tr.m..
exemplo, se não fizermos dlvulgaç&"J e tem lUll único médico.
riam servir no Depru-tament{) de Hl- po pam a reforma".
pela imprensa, ou pela tribuna, deCOmo vê o Senado, ~ impossivel a gjenc.
' .
Examino, Sr. Presjdent~> ? palW
11: argumento singelo o d~ que o De- final dêste dispositivo, sob o pontome·mlrando com est:!tístic::"' que essa fiscalização das casas comerciais compaitamento Hóspitalar absorve. oor;ô de vista histórico. Originou-se eIa de
moléstia é endêmica no .qistJ'lto ~e- preendidas nesse- grupo,
deral.'
•
,
.
Na próplia zona Central, bem ex- do fWlcionaliemo do SêC2"etanR de emenda _ que tomou o n.O ! .586, -:Trago o tifo como exemplO, por- tensa, atendendo a tôda Cidade Nova, Saúde. FIca, a.ssim, o DepartaI;nento ao § 6.0 do art,'- 173, do Pl'ôjeto de
que a população está pronta· a re- Centro, Glória e catete, só oito me- de l1igiene sem pe".soal para suas ta- Constituição de 1946, 'que mantiav~
ee'oer conselhos no sentido de f.'ue ,se dicos trabalham riesse .setor.
refas.
se o aludido pal'ágraJo da seglrtnte
Eu que apl&udi a ação do Sr. Pl'C- forma:
..
O Serviço também se ressente de
deve, ferver a água ou comar cuidado
feito
e
conc'ordei
com
as
providêncom um doente da vizinnança e bem falta de legislb.~ío adequada, Os.gru"O militar· em ativ-idactt', qu<'! Rceiassim Que a zona da Leopoldina, por pos de alimentação brlseiam-sa em cias impostas às baian:rs, em ooerêneia _de atitude. venho reclamar. ~e tal' cargo ten1porário, eletivo ou não
não ter esgoto, é das mais attngidRs três_ Regulamentos diferentes, todos S.
a
Ex. essa niesma açãO. continua, será agregado ao l'esp~ctivü .quadra
por e8sa endemia; se não lhe disser- êles do ano de 1949. Dificultam a
junto aos bares e rest?-u'- Contando tempo de serVIço para prcmos que-"existe, no Distrito FOC.eraJ fiscalização e, muito mais, a' 3~)Hca ampliada,
rantes àS confeitarias e 'in fábncas moçãO por antiguidade, tra!"1sferência
tifo de Q>aráter en-dêmico, ela' jalrtais ção das penas impostas.
de gêIlcros' alünenticios. n fim de me- 'para a reserva ou t'e!orllla DepoiS d«:
obedecerá as determinações das aut,)Tempo houv-e em.9ue a Prefeitura lho:rarem
a higiene dns C3.S~S clêEse dez anos de nfui"wmento o tempo 80
ridades sanitárias.
exel'ceu a polícia S:lmtária,' com certa ramo. (Muito bem.!)
. será contadd par aefeito de reforma".
Temos a prova- com a recente cam- fep:'l"cussáo pelos jornais, Embora .ru~ Dural1te o discurso do Sr. GUt-/
Acitada eUlenda foi asin::tda 'pelos
panha coI1tra a raiva canina, no Dis~ gindo um pouco àquela ética samtá- • lherme Malaquias O Sr. MarCon- Cüllstituintes
Brochado da Rocha,
trit-o Fedel'al, cuja situação' ê real- ria, produziu resultado prático apredes Filho deixa a cadeira ria .pre- Sousa costa, Luís Mircio Teixelrn,
n1ente grave. Já tratamos desta trl- ciável,
sidência, flue é ocupada pelo
Gastão Englert, Teodomiro Fonseca,
bUHa do assunto. Os jornais pubU .. ' E.1': President-e,' quem enl-:'a lllUll
nhor E~cchi1s ,ta ROC!/(!.
Daniel Faraeo, AdroaldO Mesquita da
caram, com certo l'ealce, os casos· de bar, num restaurante da cidade n~o
,
.
Costa Manuel Duarte, e Antero Lei ..
raiva, que cresciam de maneira assus- precisa ser técnico para se revoltar
O SR. PRESIDENTE:
ves. Consta dos Anis da As.sembléfa
tadora e vimos que das autoridades quanto à higiene dessas casas comer.
Constituinte, volume 14, t'r,gina !51·
da Prefeitura partiram providêncnas' ciais; e se formos àS fábricas de masI e foi jus~ificada na sessão n." 83, em
Continua a hora do ex.p~dlente.
p:áticâs, que,' se não completas, pelo' sas alimentícias, de doces .e balas, en- . Tem fi pu.lavra c ~obrc ~:~~a~cr. ~_-.l ]3 de_ juho de 1946. '"Ierb'll~l1en~e, pelo
menos tendem a diminuir de muito a tão a revolta .será muito maior - n.1~!· d:" ,Gof~ . .se;.;t1.1C'lo ()..\~b. iTI_- Depr''.oado Brochado dn no"ha. conincidência do mal nesta cidade, .Dis- a simpleza limpeza, a piJ.1tur~ das pa- ('~·Jto.
forme s,~ \'er!fica nos Anais dn As. d ..
t d
'n
redes a conservação dcs azulejos e
seJnbléia Constituinte. \',ltttm.r. t2,'" 'PâpunIlamos e U111CO pos o e "aCI B- la.drilhes deixa muito fi desejar.
. ção para cães. Há dois dias, a· Preo SR. ISMAR DF. GóES:
glna 35tL .
feitura fez, wna publicação declaranHá no cenh'o' da cidade um café
INâo
foi
revisto
velo
orador)
--'!
Dizia S. E:.:.a, o Sr. Bro.::h'l.d.o da
do esta,rem em funcionarilent{l 18 que guarda O' latão de leite dentro
'postos, aparelhados pelos diferentes do seu reservatório sanitário .. Apesar Sr, presidente. há dias, tiVE: CY:I'(;:;tLl-' Rocha naquela época e naq'..lf'Ta opc!'~
bairros, o que representa grande con-' de· multado dua.s QU três vêzes, não njdade de de.c1arar d?st:l t.ribuna que tunidade, conforme passo !J. lêr:
o Sr. Presidente d1. Repüblica estava
"S1". Presidente, no cumprimento.
qui.sta para a população.
modificcu êsse hábito; _e assim ocorre m81
orientado na n,pl':"ciação dos ))2"0- do nlundato cohstituinte, ~m que
porque não tem> a autoridade .sRlliSabemos que 110 mês p.assado foram tária fôrça maior que a multa de du- jetús levados à sancão, danqo ma.r- inevstiram os meus correligh!'~árlcs dQ
apreendidos 575 cães, dois qua1s 77 zelltoS cru2i~iros, .n qual, alfm de in- g-em n. umo. ,~~tie de vet<:,~, .multos de- Rio Grande do' Sül. desejo ~pl'óveita.r
o curto período regimental 'Jara fa·
haviam contrafdo a raiva.
significante" dela recorre o negocian- les impl'ocedentrs.'
Vemos que a Prefeitura intensifi- te para ser' decidids pe13 autoridade ,O \'eto 'é 1l1edi:ia doe exce~,ão. A 'COl'l::=- z~ l"sumário exam.e q~ projet,Q com; ..
CQU sua c~mpanha contra a· raiva e superior.
tituiç:Io determina que êle .só pode sH tItucional, Ol'~. sulJt.11c,ldo à discussão
levada a efeito pelos diferentes !.teios
Q!se setel' necessita de Código '8ani-. ::ll;ôEtO Quz.ndo o nrojeto é inconstitu- nesta C~sa. 'I' ::sse exame, poderei a;pe.de divulgação começou a próduzil' re- tário.
~ .
c~cnal.ou -cGntrário acs interês3~s n9 - nas ferIr algl~ns ponto~ que mE' chà.IUltados, fazendo com que 'as autoO melhor Código Sanitário foi o c:cnais. O Sr. Pre.sident? da Repúbli- mal:am especHll at~nçao ~ sObre _os
ridades municipais começassem a en- de n.O 16.300. do Govêrno federal. . ca, porém, aSl':im não ~nt-enoje.. ~ CDmo qums tereI cl~rtul1ldade de ~presenfrentar êsse sério problema sanitário. adaptado para a Prefeitura. Apesar :;3 hcuve.::.f!'_;() Catete 8Utl'3 C~rnar[l tal' emendas::
~. . •
•
Tivemos ocasião de ·tiatru.' também de, antiquado, era, perfeito: e deve Rc,'l:;(;zoc. Tudo :1'"lul1o só-bre o qual'
Antes de lluClar
9;?alisf', congrllde outro aspecto desse problema qual servir de base para estudos atu~is. e!i' d1veq? n S:-. -C3fé F'llho veta.. ,lulo-me CDm a ComIssao CJ11st1tuelo·
o das vendedoras ambulantes, chama.Aproveitaria a boa vontade ou~ o
Sr. ,Pt:.õsident,::,. l'ef'zri~nH! também nal pela excedência da obrn real1za.d~,
das baianas. Sofri algumas critjcas Sr. Prefeito do Distrito ~der8.1 diz ã 112c;?.sid?1e de ."~ emend'Jl" a Cons- Que,.salvo peque~m; reparos, estâ perpor causa delas.
Um .dos jornai.s ter para COm a admini.strncã'J. aten- tgUiriiD fJt;:U1do r12termina. no $ 3. r, feit:unente de acordo cp~ a r2alidaà'3"
til1 Capital colocou-me hn. c~<l.eira dendo a sugestões para' ,solicita~·.lh~ 'do Art. 7; on8 o i'eto !"ô Dodeni <":"r P. ns neceEsidades brasIlell·as.".
_
elétrica e mandou que minhas cinzas atualizaSse o S':!rvico de Higiene d':t rF}iit.~ci:v p'úiian~2 vct-:')' a ê1e r.-an.t.d~ pr!meiro. ponto. ql!.e d~se~o exa:
fOssem espalhadas dentro dos bal'es e Alimentação. ol'gÀnfzando-o em C-Tl1- rh 'ri!' . (i,;r: t~"f~8; ,rI-o::. C:ll1r.~'''.''''''l;t.J:~j .~~ll1ar_ ~ o at.t,l!cn!,e. a. s~tu~q~o .d,o mf_
:re.staurantes da cidade.
·oos. Além da fiscalização de 1'0 n . . Q. p:-e52utes. J1; flb.':uro-o a!!l1lGCratlco: (> n ar e o funclonarlO publl.co r.ni1 In
A respeito, conversel. com dois .00- êsse. Serviço 'Poderia :proceder a Yí'3~ fi vcntad2 tl'l Pt,::sid-2i' Le dJ R2tÚ)Jl;- y,,!:stigi'ldo de mandato eletIVO, ua juaJ
naitores, dos mais COlppetentes, q~e tas ~nesperadas, in~er~~s. em bares e C3 fic·1J':êwmrb-s"' c:': o:'ümtüÇdO, fi. úpi- ! cogit~ o art. 20 do projeto dn.. COUlllme doolflum havel', de fato, lle~S&-, _1'Estaurantes; contnbulrln, assim. r,ar~1 d~:o dI): Pv'JC! L?;::l~lnt:yo.
i t.\t.llição.... . _
.
v-;!:.~da

O

na. Cámara a Redação Fmal

eu.

sunto, a fim de que o 81', Prefelto

KERGINALDO CAVALCAN- do Distrito Federal, que p'1'ontamente de que não continue a situação real-
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Desejo chamar a atenção, Sr. Pl'e· .serva depois, de 8 anos de afastamenOra, Sr, Presiderlte, l\ que se reSàmente em setenlbl'o d.e 1946. já
sidente. para essa justificação, onde to da carreira, isto é, a parU,' de 16 fera a Constituiçá:J de 19S7'!
11a gestão do Presidente Eurico Gas~
o deputado· Brochado da Rocha fala de novembro de 1946.
Ao milit.àr que aceitar in~csticll!r:t par Dutra, o exurú,xul0 dispo8itivo foi
sempre em militar ou funcionário púMas não é somente sob o pontn c!e eletiva, mM dmante o pel'iodo dita- tornado sem efeit pelo Decreto-1ei
blico civil, investido de mandal.;o ele- vista histórico que defendo dísp,)siti- torial, dura!1te a vigência da Contt:- n.o 9.608, de 2 de setembro de 1946.
tiva.
vo vetadü da lei que regUla a. in:'ltl- ~Uição de 1937 não havia car~os elc> fazendo voltar a vigêncl.p a medida
tivos. No mais, ela se refere tão si)· rmtertor, porém l'edwr,indo o prazo de
Oontinuando a justificat;ão:
Ifidade dos militares.
"Entendo quer as restríçi)es à atimente ao militar ocupante de ca1'go 10 para 8 anos.
Vejamos as razões do veto.
vidade do Representante d~ Nação
S. Excia., o Sr. Presidente da :l..epú- permanente estranho à sua ~an"ürn.,
oãn devem constituir castigo pelo fa~ blica, exam~nando o [ll'ojeto. 1usttflca Não se refere, absolutamente, aí) n1i.
G SR. PRESIDENTE:
to de estal' investido num mandato assim 03 dispositivos vetados: aendo) li.ta,r que ocupa cargo público tempo(Fazendo som os timpanos) - Per·
eletivo"
"Art. A" - letra c Será r.:"!l'JO.
mito-me ]-:!lbrar ao nOGI'( orador que
Veja V, E.':.,!1, SI', Pl'esidente, que.o
transferido ex-oficio pal'D. ;.: r~A Carta Magna de 1946 dett:~i'minou
novo capítulo, abranger ~J não somen. faltam dois mil'utos para o térm;nr
deputado Brochado da Rocha, repete,
"ervn;
te {)s militares do Exél'cíto e d3 M:t- no exp~diente,
ainda a questão do mandato eletivo.
a)
rinha, mas tamhém da AeronB.uti;:a,
"Ao revés, devem consmuu' gnranv'l
b)
() SR. RUY CARNEIRO:
.i.sto é, todos os mllitares das FÔrf'9S
tias para que tenham a mdepewtén;eia indispensável ao exorr.:icio llvre e'
c) o militar que, a partir ela Armadas, e completou de modo clàro
(Pela ordem) - Sr. presidente, ,<;0'
conveniente do seu ma.1dl1to, pondo-o
data da promulgação da Consti- o texto rE'lativ'Ü ao afastam':j1-;:o de lic~to de V. EX. a consultar a Casa SÔ'
militar,
determinando
que.
de:;cte
(!ue
a coberto de violência !l, s:>bretudo.
tuiçãD, passar mais de 8 (úHo)
ere se concede pro~'rogação da horl
de seduções. (Muito bem).
.
anos, cOnsecutivos ou não, afas· estivesse oito anos afastado rIe r;uas do expedi:mte, a fim de que o nobl'l
funções,
passaria
pal'a
a
resel'V~
A agregaçâo que o PIOJé.'to constitado da atividade mílitar",
~enadOl< Ismal' de Góes conclua 'SCI •
l!: coisa pacífica que Const.:.tuiçao discur~o.
tucional prevê, para' o 'Tilitnr lnvcs:S, Excia. vetOu a expressão ":1. ;larqUe
modifique
ou
altere
qL:,alqutr
di,';.
tido de função ·eletiva.. I .
tir da data da promulgação da Cons.... Sr. Presidente, aí ma~,," Ulll'ê. vez S, tituiçãO". E assim jusUfica o 'veto; positi\"o constitucional de lei anteo SR. PRESJD1NTE:
. ::.
rior, revoga esse jisI;osith·o.
,t';X,a fala {~1 função "!le~Iva.
(lendo)
•
Assirl'!, a Carta Magna de 19W In" . " e a colocação f:ll'~ do quadro
o Senado acaha de ouvir o reque-ri,
., A expressão "U partir Ja d.a~a
que prevê para o fun'''''·'118rio públicO
da promulgação da COnstitU1Çii:),' cluindo no seu bojo o capítulo l'Cle- mento do nobn; senadOl' pela Paraí,
civil, parecelYl-me razoávpi:s, porque
é supérflua à vista do que dispõe tente às Fôrças Armadas e dcterffil' ba.
esas providências visa'~ subtrair O
Os Senhores l::L :ludol'es que o apro·
a própria' Constituição Ped~:'~"tl nando medida relativa ao militar que
mBi,tal' e o funcionál'io j n~ã:l de ('lUem seu art 182, § 4,u estabeleci- se afastasse da sua função duranle vamo queinu:.. conservar-se sentados
toridade ndministrativn sup~rjol',' que
do que o militar em ativida1e q'le dete~mínadc período, qualquel< (lIle rpausa) ,
poderia coagi-los no -j('3~:~:;npenh') do
Está alJl'cvado.
aceitar cargo público tempo~á:'lO, f{)sse a. função, rcvogou o nr.;sr:rit,!)
mandato,
continua com a palavra o lloon
eletivo ou não será agreg:lc;o ao anteriormente !la Constituição de
1937.
A.. não promoção POl' mel'.:!cimento
Senador 1smar de GÓ&,
respectivo quadro e d~pois de oiO
Sr.
Presidente
da
República,
a,ndo militar e do funcionárh) I'!h'il nns
to anos de afastamento, contimesmas condições, conSllbs~à'ilcjas,
nuos ou não. será transferido pa.- da sob o mesmo argumento, ref~:,~ fie
o SR. ISMAR DE GóES:
também, a meu vêr, providência .ius~
ra a resel'va. O 'd.ispositivo afigu- a diversas leis anteriores existentes
no
periodo
de
1941
a
19i6,
pel'j'xio
c!iAgradeço
a gentileza. do meu BUlO"
ta, porque pôe êsses cldadã,'')~ n snlvu
ra ·se-nos, pois, íl.1constit~cit)!laI
'
tl'e umigo Senador Ruy Carneiro c a
da sedut;!ão ds autoridade ~dmlnist1'n.~
e pode mesmo dar lugar a intfl~·· tatoria1.
vejan-:":Js e~sas leis au~ sã.o '~m m'l- deferência do Senado.
tiva, que não pode premiar 'J sua de~
prctaçães ambíguas, prej!.lC'IiC'l:lis
Sr. Pre.sid:nte: procul'ei m.ostl'al'
mca~ão no desempenho d,) mandato
ao próprio espil'ito do projeto, ora mero de' cinco, A primeira delas' COllSeletivo.
'
tornado lei, anulando .ainda os <'ie ta do De:!reto-lei n, 3,084, de ~." clt! não ha-,;er razã.o é-D, o Sr. Pl'esidente
Não vejo, Dorém, Senhor'~<:!. por que
Cunstituição anterior qu;:o., na mf,!]- março de 1941. F.statuto dos Mmta~ à&. Rep,-.blica fund.arnelltal' o veto na
proibir o militar ou o funcÍ')flR,'l,) UÚ~
mo .sentido. de evital' o afnsta- res. Em seguida, vem a do Jecreto- legislação anteric .. a 19-16.
EXfl.minad(' o assU1:to~no Ministério
bHco civil, investido de ma'1ca.to dementa prol:Jngado do otichl n?s lei n." 3.864, de 24 de nOl,-'emorQ ~e
tiva, de ser promovido OÔI' ":1t,i~'ui
atividades profiss!onais, eonsu"b=:- 1941, que det€l'mína, no seu :trLIgo ,;a Gue!<ra, por jurit' ~ dalluele órgão
143,
letra
l,
o
"5eguinte:
militar
- conforUlO 'Verificamos da
dnde. A promoção P01' -mti:1;uidílde
tanch\'a em seu t-cxto dis',")JjSicfw
"São transferidas para n "['_ B-oletiln clt Exl 'cito n,u 26. de 28 dE
é direito vatrimonal do militar e do
sem:!lhante".
.
serva e classificados em '1nH ele junho de 1947 - o .$1'. A.&c;esso:: Têcfuncionaria público. Que não ~)ode ser
Vamos, 8r. PreSidE'nte, analü:n,r ar.:
Iezado senáo sob' o asnecto p.!'lmitivo, razões d v veto,
131.l3S modalidades de ac.::mlo com nico da Secrctal'ia Genll do Gomelho
ti legislação espeCial do rr:xél'cib, d~
Segurança Nac:oàal, chegou 8
que não cabe na espécie.
8.
E1wia.
declara
que
1\ fra.se "a
Consagra o projeto a contagem de
da Armada ou da Aeroná·lt.iC:1 os conclusão de' que o dispOSItivo devcpartir
da
vi'Jência'
da
ConstitulçhO'
c
oficiais que passarem mais de 'dez 1'111 obedecer a .:u:t& regras: para o~
tempo para a 'aposentadoria ou refora11C.3, c:mJecutivos ou não, '::ln militares ._ E~ --,(::to, ser somados o:,
ma. Evidentemente, seria ~ol'lt,l'ariar supérflua. Mas como pode ser sl1,pérflua,
nma
f:·~."iB que repete h!S~0~·;':'ft
serViço estranho à carreira das períodos postel'k ~s a '16 de setembrc
o sentido social dessns ffte.::l!<las. que,
mente
um
::2.tO
constitucío~,-aI'~
E
armas" .
de 1941: : Ta
.ihtal'es dn Aerohoje .não s5.o favores do Govêl'no.
1:: isso porque, no primeiro decreto- nãuticlt e da M l:inha, os i:uOl-leqüenmas devcr Que o poder nOhlico tem. como supérfluo se, 106'0' em 'le;t1idQ,
S.
Excin.
dec1p.r!l
que,
conservad.l
51
talo de assistir ao ssel'vijc)fes. quanlei, apell:1s havia referencia fiOs ofi- tes a 18 de setembro de 19'!G,
d~ Marinha, uma
Já o Dl'. Odi' n ctt>. Costa Mal1$o,
do. Emvelheciàos, não mais (JÔJdem tra- expressão, ela p':lderia ocasionar d(~ clais do E.,"':::él'citJ
vidas:
e
IOZD
depois
argui
a
fnsc
de
balhar. Apresentarei emenda nêEE'€
vez que a J~eron:;'utica ainda não exis- Consultor Gera. da República, estu·
in~onztitucional. apoiando-se na Co;1)jsentido, com os reflexos corr:>5:\l')udentia independentemente.
dando a maté:'ia, .;he~Hl a cOl1clusãí1
tes nOS artigos relativcs nos Ca!Jt- ~ituirãG f1.Dtel'iul' e em leis ante~(!res.
Temos, depois, o Decreto-lei mime- diferente: para os militares do Extr·
1'0
3,94.0,
de
1:
de
dezembro
de
1941,
cito
e da Marinha:- a ;igêncül será ;.
tulos "Das Fôrcas Armadas" c "FanO 81'. Presidente da República, ao
('if}nalismo Público Civil",
,
analisar e apresentar as razões d.1) régulandú R inatividade dos militares' do Decreto-lei n.O 3.0~4, de 1 d~ mar,
Par ao smiIHureg, dese.io trlC1UU', ,ia veto, cai logo em flagrante ao.ntradi- no Exército -- apenas n(, Exército -.:. ç': de 1941, e, para os da Ael'Onát.tica,
~Ul""'nda, um8. restil.uicão. ti:nltrmdo :1 çã,o. Mas deixemos isso de ba;ato e e consubstan(;iendo medida semelhan.' [l do Decl'eto-lc: n.o 3,364, de' 2! dfj
pe~anên!:jn no Parlament('\ com o pUSSêlllC.s . n E'xamin:tr cada um.1. dt;s·· tú.
novembro dl 1114::',
direito do acesso. a 10 anos, e o fa~o sas razões,
Em seguida, vem o Decreto-lei llUAssim, êsses. os em~uent€s jmlslas,
no interêsse proftssional. pO!'Que Q tmmero 4.281, de 23 de abril de 1942. dittnte das leis, não chegam a pontG
lttar afastada de suas atividad(',s norJá mo~tl'ej, S1', Presidente, l]!.le no.;) Que alter:l o nrt. 143, letra, j, do De- cl~ vista unD, cntendenc.o que o dispoillai,s dUl'fl.nte período rnaio do que pode ser, sup~rflu{l a expressão .. pH-. c~eto-l~i 11,° 3,864, de 24 t:.e novembro sitivo constitucional deve ser apli?sse. fica atr3zado em relRçãe ~ sua que a VtgêuCla de \:ma leI pOde f::fr de 1941, determinando, no .seu artigo cado aos militares do F'...xél'CitO e elE
profissão. c anmhã, quando .voltar ~l? I' e~pres~a ou nfí,o e o legislador ~enl o r. ", que ÍiC2. alterado o art, 143, letra Marinha un modo, e aos di! Aeroniltlexercicio de sua função ml!tr,íh" ~V.l' dIreito de d~clarar, quando aSS1rn () j do cltado Decreto-lei n. O 3.flS4, de tlCa de outro. 'Absl,;.l'do!
'lentemente não ooderfi desmnpenna- desejar 01.1 julgar conveniente, que ;~ 2;1 de novembro de 1941, que p<!S.5.1;l
A "'Constitlüçiic dete :linü que a lei
la com a proficiênCia qUE tOJOS. ~,l:lmOS lei tenha vigêncb a t~!\rtir dest \ ou te~' a seguinte redação:'
~ igual par: t-od~ . Os militares, quer
1 direito de d#le exjgl:-,
(Apowdos). d:uJuela data
I
do Exército, da Marinha ou da AeroOra, 81'. Presidente, Está aqui proJamai::. se pode cJ!"!Siderar <;:.tpé:.·~
A juizo do g~~ê~·~~: ~. ~fi~i~i~ 'náutica, não podem ter tmtamentos
vl1do hisroricamente, que essa emel1 flua uma m;:pressão que determina
que passarem mais de dez anos ciiferente."i.
:,la à constituição foi apresen''",:ld 1, e claram.ente quando uma lei ou dis;J0consecutivos ou ná.0, em serviçoS Por que essa conclusão?
<l.provada, tendo em vist~ .çe,;gu:l-:- sitivo deve er.kar em vigência,
Porque, então, ainda não existia
estranhos à carreira das armas".
dar para o milita:: .. um. !.H·3Z0 raZDaS. Excía. fala em tnconstitucionu~
Sr, Pl·e.sidente, pode ser leva.do n lei que regula8se a inatividade dos
\rel a fim de que, InvestIdo de man- lidade e, para isso, l'e2ridc à Constl~ Sél'io
- a não ser em pleno regime militares, abràngendo as três classes
dato eletivo, depois. dêsse tempo. ~u t.ujçã~· de 1937,
ditatorial, _ Ul:'l dispositivo de lei que armadas. Sómente agora ela apal'edesse optal': continuar na carr.el~·n
Sr, Presidente, lerei p,qui a C'lt15t:l- Só será empregado a critério do go- ceu. pretendendo consubstânciar a
rnilitar ou abandoná-la para "5p.gt11r ~l
tUlção de 1937 - e não vou rel)~ti: o vêrno, pisando, espesinhando o dispo~ média das asp.iraçõcs das Fôrças ArD'Jlítica.
texto con'elato à de 1946, que já foi sttivo c{lllstituc!unal - e universal de madas, em geral.
Na 9.1!. Subcomiss5.o, n emend:\ ~0i lido e é bem conhecido - que :l~O tra- Que "tol~as são ~guais perante a lei"?
Ora, se a lei determina a ~igênComo levar a sério tal dispositivo cia do dispositivo a que me estou re':1.l.H'ovada" redutindo-se () prazo para tà de Fõrças Armadas, mas 3penas
G anos, correspond,ente ~ um n~alld:."J. "Dos Milital'e~ de Terra e Mar" por- quando todos nós sabemo," que os ofi~ ferindo a partir de 18 de setembro
to eletivo de Senadm' ou dois de depu- qmmto àquele tempo, a Aeronhut~ra ciais eram, a miude, chamados pelo de 19-16. preenche lacuna decorrente
t~düs.
O plenário dn Constitl..lir.t~ ainda náo existia como Fôrça Arm1- prôprio gov@:rno a prestar serviços da inexistência de lei regUladora do
fora. da ::.. a êarl'cira militar?
assunto em tôda a SUa plenitede,
dceitou-a, a.'5sim modificnda:
d{! independente.
Comi} anteriormente n§.O ":'{ist,~
Não seria. possível Que O govêrno,
Náo pode, portanto. de forma nhuNa captulo "00'<; Mílítare.s je Tf'rcargo eletivo, senão no papel. êV.i(]('n- ra e Mar". o ttrt, 160,)etra a, 1i!Gltlra: chamando ês~('s militares à pre.sta~-Kt() ma, o 8r, Presidente da República.
d~ serviços estranhos à SUa carreira considerar inconstitucional, . ou con ..·
temente êsse disp6sitlYO f!Ó pOdr.!.'l'l ter
"Sel'á tuusferid.0 para a resei'- pudesse, um dia, c:tstígá-1os, de acôr· trário aos interê.!ses nacionais, dis~
-...-!gencia a partir da data da Co::stiVR tou'') , militar Que, em sêl'viço dü com a lei!
positivo c::>mo êEse, de. real ne:essi ..
tuição de 1946
ativo dns fàrças armadas, acelt::H'
Pois bem, Sr, Presidente, É sõbre dade. uma_ VbZ .que co!ôca os milita~
Assim. está 1emonstrad.'J. hisi'õr1u: ~ j
Ülve'5~idura
eletiva ou qua.lquer d:ispcsitivo desta natureza que o Se- res das ;; Fôrcu5 Armadas. ·num
mente, que o "Droj~to t~:n tôda P!'oc~- i
C::ll'gJ público permanente estra" nhor President~ da República se apoia, mesmo !lê de igUaldade, sanando a
dência e o veto naO, Q<.um::lo d~t~~<ml-,
nho à ,sua c~u·rcira·'.·
pnra vetar pT'oJeto$ de lei.
, I.diferenciação até eL1tüo' existente ~lit
na que o milita!' pijss~rá pRl'D. ;1. re-1
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DIÁRIO- DO CONCRESSO NACIONAL: -(Seção 11)

exdruxtpas e chtendeu '0 Conselho de Segurança
Nacional, 'na gestão passada.
- Continua Q Sr. Presidente da ReVêm agol'S, 03 novos mentores das
~úb1iéa nas razões do veto:
"
classes armadas e .declarem que - o
dispositivo é cDl1trário aos' interêsses
. 'iTantbé"ín o prõprio exercício dessas clos.:;es armadas. Ficamos sem
d~l função militai' exige continui-. saber Sr. Presidente,. COm ,'quem está
dade na ação e experiência téc- a ra~5.o: se com aqueles chefes millnica, só obtida pelo oficial- ntra- tares oU: com os novos mentol'es, De
vés de cursos c estágios, (fuer na Qualquer forma. concluímos que essa
. tropa, quel' em atividade de es- é / uma questão de opinião! um a~sun
t!,ldo maior ou' técnica, motivo to opinativo, . ,.Sendo! ~l1n, ~e f~1'O
(m~ leva a, Lei de Promoções a ,pessoal, não e contrarIa aos mtel'esantel'pretação de leis

.eontrladitól'ias.

~~ ~~l~~a\~~.~~~~~i~S d~m s;~~~ag~wd; ~ft~:=la~~Zã~ F~~~~~~t~rOd:o~:

t\etcrminadas 'exigências. para .0 to'.
ace"so normal, condições que eVlSI' ... Presidente, ainda era .de se
delltemente um oficial afastado perguntar que .seria mais conveJ?~en1J1. mais de 8 anos, mesmo des- te pura o interesse da.;; cla~~s ,mlbta-cqntínucs. dificilmente poderia 1'es: fazer reverter meIa dUZla .de 'oUatendey" .
ciais, inclusive algw1S q~e ainda ,po!$~ú' sim, é superfluo, porque repe- orlem prestar os majS asslllalados, sertição do que já existe, quer na Cons- vi.ços às classes armadas, ou consertrtuiçUo. quer na Lei.
• ,.
....·ar estes oficiais na reserva, aumen'("0 1t31'.
Pre3idente da RepubllCR, tando o. grande exército, já,existeni:6:pl'esentando 'essas razões, está, como te. dos ína~ivos?
,
Vi.IIgaiiinente t-e diz, "Chovendo no. Não deseJO citar nomes pOlqUe a
;molhW"do", porque nadn de novo apre- lei deve ser examinada sob o aspecsentou sôbre a face da Terrfl.
t.o geral, coletivo,,... impessoal. Não
Continua S'. Ex.a nas razões do cabe pois citar um nome sequer, de
veto:
bl'ilhantes oficiais, ainda moços, que
poderão prestar os seus relevantes
~"Quo.nto aO artigo 15 e seu pa'- serviço.s à sua classe, .
"", ri;grafo único, carecerão de qual~
Por último, SI', Pl'esidente, há, nas
~, qUer significação" uma vez veta- razões do veto, um argum,ento lnve-H.

'I

f~~t: J~'O:':fi~o llr~~~Pf~escog:~

causa. A respeito, el).tl't~ta'l;).to, dos
.altos inconvenientes 'acarretados
de sua Yigêilcia no Exérc~t~, o
Excelent.issinlo senhor Ml111stl'O
da Guerra. 'em Exposição de Mo-Uvos n. 33~, dirigida a esta Presidência, assim ~se externa:
"Os benefícios dos dispositi'Vos acima. após tão longo aiastamento da atividade retornariam ao EJ!ército· em põsto mais
elevado do que tinham quanto
~assaram .para a reserv.a; uma.
~
vêz . que ou foram promovidOS
quando se achavam agregadOS
ou pelas chamadas Leis de Beneficios"...
,
Ficariam' êsSes oficiais em candiçóes. superiores aos que ,permaneceram na atividade. Mesmo na
.situação de agregados, conforme
estabeleCe o parágrafo único do
9'. artigo 15, terão precedência ,só11 bre muitos diferença de tl'atamento em relação aos oficiais que
.. ; permaneceram nas suas ativida'I'
. des profissionait"!
~: Or~; Sr. Presidente, corno declarei
tio inicio do meu discurso. trata-se de
.
questã.o opinativa.'
'....·0 Sr. Ministro da Gueua julga m~'
·conveniente a aprovação do, text-o do
projeto de lei; mas os Ministros milUares da gestão passada e o secr~~
tário Geral do' conselho de seguran':a. Nacional assim não julgaram, ao
que parece.
Pelo lUenos, nenhuma objeção fi:.!cram·· quando transitou o projeto no
~senado.
,
.:. ~ Sendo, pois, a questão' de simples
flpinião, qual a erra.da'? Qual, a que
verda.deirnmente sa~isfaz 08 mter~ses das dlasses atmadas - a dos Ml~
nIstros anterior~ ou a di> atual Mi·
nistro da Guerra?
Tanto o assunto se i'esume numa
simplG6 questão opinativa que a su·
gestão _para modificar·se_ o nr~. 15
do projeto levado à sançao preSlden~
partiu do pl'Óprio Cónselho Na·
cIo!.
~
clonal' de Segurança. Pretendia-se
transformaI' o parágrafo único do ar·
,tigo 14 em art. 15, independente,
f8.crescentando-se~lhe outro pal'ágrato. segundo o qual só reverteria. o
oficial que apresentass.e as condições
exigIdas parn o exercício das funções'
,(10 ~pôsto que tenha na atividade,
!l!:ra. medida. de real interêsse, para o
.atlcial não revertesse ê. àe.tividadê
:l1um posto que nio estivêsse em conÇlies de desempenhar.
Era prc.').vi- ê:o.c!& de grande aloanc<> e l n - .
<
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e ...Im a Entretanto. cpmo declarou
,

colega, Senador Mozart Lago, uma n. Presidência d. Comissão de Eduse-ssão do congresso NaCional cWJta cação e CUltura, peço a V. Exa. de..
ao~ cofres da Naçâ\'). Da melhor das s.lgnação de substituto para e no.bre
lupóteses. uma centena de mUbares Senador Levindo Coelho, a f'lID de
,de cruzeiros .
que a Comissão possa toma.r conhe ..
Dess.a forma, o 81.'. Presidente da cimento· das matérias que llie têm
RelJública contraria os interêsses da sido clistribui4as.
Naçã.o, pois, obrigando o Congresso
Narional a se reunil' lJara apreciar o
SR. PRESIDENTE:
'I,'eto a projeto que concede uma pensão de Cr$ 3.500,00 mensais, ocasiona
(Atendendo ao requerimento do
uma' despesa de ,aproximadamente nobre Senador Cícero. de Vasconce ..
cem mil ·cruzeiros.
los; a Mesa designa o Senador CODta
SI', Presidente, poderíamos demons- Pereira para Substituir a
Senador
tl'n.l' que o Chefe 'da Nação está ma} Levindo. Coelho.
orirntado ao' vetar sistemáticamente
os projetos· levados a sua sanção Sua
o SR, MOZART LAGO:
Excia, não obedece os princípios ~un
damentais da Constituição sôb1.'e o
(Pela ordem)' (Não foi revisto
assunto e. apõe vetos por m.oth"Q de pelo
orador). - Sr. Presidente, não
fora íntimo.' e de fundo ()pinativo apenas
mas diversas colegas, de ..
Ail:da. que a' intenção fôsse a melhor sejosos eu,
de aproveitar êste fim da
possível - e não estar longe de a<:re.- sessão legislativa;
·vemos .que o nú~
ditar nisso - ela não se justificaria., mero 'de vetos a apreciar
-- e Y.
per que em primeiro lugar está à res·, Exa.
aca.bou de mencionar mais dois
peito à lei, à Constituição. Sr. Pre- que não
havíamos
contado
vai re~
~idente, procurando demonstrar a im.de muito o número de sessões
procedência dalJ r'azões do veto presi~ duzir
Senado em que a matéria pendér!cial à lei que regula a inatividade do
dente de nossa apreciação. teria de
d:Js militares, creio ter cumprida um 'ser submetida à consideração dest.a

Já dechu'ei, anteriormente, que não
me move o interêsse pessoal. Fui cha.
mado ao debate e como Constituinte
de 1946, corno relatar da matéria na
e como militar, era de minha
~~~~g' n;a:p~~i~~O ~~~~otf~~~ d~~~~ Se!lado
nhor preSidente da República pOr um 0bi'igação de esclarecer o assunto.
F! s6, Sr .. Presidente, (Muito bem;
equívoco natural. O pficial. agregado. muito
bem),
oue passa à l'csel'va e dep01,S !·evel·te,
não pode, de maneira alguma,. pas~
Durante o. discurso do Senh01·
sal' à frente daqueles que ~o~tmua~
lsmar de. Góes,· O' Sr. Egechias
l'am ná ativa, POl·que o, afIeml. q~e
da Rocha, decha a cadeira da pre~
agrega 'Só é 'pr0!'llovido por. antIgwsldê'ilcia, que é. Ot:upcula pela Se ..
dade, Sai do .seu Quadro e fica pa~
,nhor Alfredo Neves e, posterior~
raleIo ao oficial que o ~ucede.
.
mente, pelo Sr. Marcondes Filho.
Se só pode ser promov~do ~1' nntlZUidade, quand~ passa à lnatIvldade, e
o ,SR. PRESIDENTE:
depoiS i'everte, voltará. ao lugar anter~or. Logo, de f0l'l11a alguma poderá
- Sõbl'e a mesa dois requerimentos
passar·a• f re nt. d·a q""leS que Se conseri"a'rem na atividade,
ql'e ,"ão ser lidos.
TodO .êsse argumento final - ·torno
SAO LIDOS -OS SEGUINTES
a dizer - é falso, i:p.veridico e somente
por um equívoco' muito n.!"turnl poderia fazer parte das ,'·aZ088 do Veto
apresentado ·pelo Chefe dI? Ex~UtivO.: Requerimento n.' 5, de 1955
.Sl'. PJ,'esidente, procureI, 3.SS1{!l deUrgência
.1.11.)l1strar'"ã improcedência do Veto do
Si': Pl'esidente da República. à letra c
Nos têl'mos do artigo 155 § S.á do
'do art. 14 e ao art 15 do Projeoo
de .Lei que regula o. mntividade dos Regimento Internõ. requeremos urgênlnilitares. Continuo afil'mando que o cia para o Projeto de Resolução n.~ 55,
Chefe dn Nação está-mal odentado,na de 1954, 'que organiSa os serviços au~
apreciação dos Projetos aprovados pe_ x::'mres do Senado Federal,
Sala das sessões, em " de janeiro
10 Legislativo,' Vedflcamos no "Diádo do Congresso", pot" exemplo, que 'p'e 1955. - Joaquim, Pires. ~ CarvaS.' Excia. vetou Projeto de Lei conc;- lho Guimarães. - Nestor Massena.
dendo Cl·S 3.500,00 mensais de pensa0 -- M ozart Lago. - 1smar de Góes.
- Djair Brindeim, - Cicero, de Vasc. um cidadão.
.
.
Ora, SI'. Presidente. o Congr.esso concellgs.
entendeu de tôda justiça que o Go~
\'ênl0 da União. por êsse ou !l'quêle
Requerimento n. o 6, d~ 1955
lllQti'\"O, concedesse aquela pensa0"
O Sr. M02art Lago - Permite VosRequeremos urgência para. o Projeto
53, EXcia. um aparte? (Assentimento (I.e Lei da Câmara nP 70, de 1954, que
do orador) - V. Excia. tem tôda prorroga, até 30 de junho de 1956. o
raz.ão, . Calculando-se a despesa com regime de licença_ pal'a o intercâmbio
a. reunIão do Congresso pa~a apreciar comercial com o exterior, nos têrmos
êsse ,'eto e confrontando-a com a que €st!).bclecida pela .Lei n.!> 2.145,·de 29
acarretaria a pensão concedida ao de dezembro, de lQS3, a. fim 'de que
beneficiário do Projeto' dmante d'ez tenha o andamento previsto no artiano's. chega~se a conclusão.de que a gO.155, § 3.0 do Regimento Interno.,
reunião do Cpngresso d mais cara.
Sala das 'Sessõe, em Ir de jnneh'o
O SR. ISMAR DE OOES - Muito de 1955. -'Dario Cardoso. _ Ne.stor
mais!
t
Massena. _ Plínio Pompeu.. _ Perei• O Sr. ·lIfozart· Lago - E,' 1:lm Ve o m Pinto. _ Neves da Rocha _ .AliU('Dncebível, que não honra a intell· Indo Simchi. _ Ccimilo 1J.fercio. _
gência do Sr. Café Filho,
.
(,t"ero de Vasconcellos.
O SR. ISMAR DE GOES - Senhor
'v
!'residentc, perg1.mto: é. êsse Projeto.
inconstitucional?
O SR. PRESIDENTE:
Evidentemente, não E' cOl1tl'lÍr!o
:.. OS l'equ€l'imenoos est~ de\'ida~
nos interêsses nacionais?
apõiados pelo número de assiTambém nãD. Então, C01110 o S~ :!lente
'.
.'
nhor Presidente da,' República \'eta nnturas que contêm.
Serão l1pl'cciado no fim da Ordem
projetO dessa natureza?
.
• Está S. Exci~. feri.1~O ~ Constitui- do Dia.
~lO. l)Qr .uma mterpl'~taçao erronea.
o SR, CíCERO VASCONCELOS:
Poder..;se-á, contu.do: _ argumentar
·ql~e os cotr~;~a Nação ,l1-aO sofrer col:»
.... despesa de Cr$'3.500.00 mensasl.
(Pela ordem). (Não 10i revisto pelo
uÇ

.

o

nobre

Janeiro de 1955

orador).

Sr. Presidente, ochando-me

Casa.
'Não sei se, pam que a, Mesa' OOll~
voque sessões extrao.rdi.nárias· nos
dias em que o Senado tenha de l'eunir-se conjuntamente com a Câma:
ra dos' Deputados, haveria' necessidade de requerimento. Se fOr o Ofl.sO,
dentro de poucos minutos o enviarei.
a V. Exa.; mas se a. Mesa· POde, por
sI., tomar fi.' iniciativa, rogaria a V.
Exa. esclarecesse O' plenário, 0:1.1'8que soubéssemos como· proC't'ilcr
(Muito bem).

o

.

SR. PRESIDENTE:

Cabe à Mesa a coz{vocação d6 Se! ..
sões exta:aordinárias. assim como aos
Srs. senadores o· direito de requerêlas. A diferença é que ,se V. Exa.
requeresse a convocação de sessões
extraordtnârias, desde Já, para tôdas
as Ol,!OI'tU1.1idades, poderia ocorrer
que Dao houvesse matérIa preparada
para a ordem do dia.
A Me...'"tl estâ lla Intenç§.o de convo,cal' ,sessões .extraordinãrias, a fim de

que, o ·senado se pronuncie sôbre

projetos da maior importância. e ur_
gência _. conforme requerimento lá.
aprovado nêsse sentido _ e. Sóbre
outros que Virão para que . pos!:am
ser ftprec,iados em' tempo útil..
.
Assim, à. Mesa parece--desllecessãrio
o reqUerimento.
o
Aproveitando a - oportunIdade a
lIvresa convoca o SenadO p~ra 'uma'
sessão.·ext.raordinária. amanhã às 21
horas.
'
J

Pnssa~se à. matérIa constante da
• ORDEM Do DU

• Votação, em

di.seussão

única.

ao Pt:Ojeto de Lei da Camara n'

187 ~54, que

concede

abono

emerpencia

tte

aos afJOSentados e
Pf!tlslonistas do Instituto tia. Pre~ "
vldência e Assistência MS servtdores
,Estado, e ali outros 'DrO-

qo

Ndbtcms:.

Pareceres tavorltiJels.<

d,~ . Com~sáo de Serviço PúbUcG
C:Vtl (numero 1.100. de 1954)'
da Cornisstlo de Finanças 11
1.101, de 195(.
,
.
O SR, PRESiDENTE:

Em votação. (Pausa).
Os Srs, ,SenlldorêS que aprovam

projeto, queiram permanecer
dos, (Pausa).
.
I

E' aprovado e vai
segUinte

«

('J

Eenta~

sançrto

tJ·

FROJETO DÉ LEI nA CAMARA
..N.!) 187, 'de 19~4
(N,O 4.42'1~A,

na Câmal'!J,)

Concede abono' de

ao! '

~eosentaaos

G

t71J.Srgénc14

p_.1tSlon!!tl\Jt

DIARIO DO eONCRESSO NAelONAr 1Seolo 11)'

"Quãrtã.lelra 12

cio l ... tjtut~ d. PrevicUncIe e A.· 1954. de -iniciativa. -doi. Câmara doa
3isuncia- dos Servidores do Esta- Deputa<lo.s.
Sala da C.omissão de Redação em'
do 6 dd. outt48 prOVfdt'!nctas.
de dezembro de 1954. - Joaquim
Pires. Pl'esidente. Carvalho· Gui3\)

O Congresso Nacional

decreta~

marães. Re!..atol'. _. Costa Pereira ....

Art 1.° E' concedido aos aposell·
tedos e'pensionlstas do Instituto de ANEXO ,AO PARECER. N. o 1.123-54

Previdência e Assistência dcs SefV"i~
dores' do Estado, abono de emergên.Redação Final das Emendas do
cia no valor de 30 % (tl'inta por cenSenado ao PrOjeto de Lei da
to) SObre as aposentadori~s, e penCâmara n.o 52. de 1954. que dissões fixadas na forma d.a let vigetlte.
põe sõbre a Rêde Ferroviária do
Art. 2. 0 O abono concedido por
Nordeste.
esta. Lei não poderá ser supericr a
Cr$ 12.000,00 (doze mil cruzeiros) e
EliENDA N. 1
inferior a Cr$ 4.805.00 (ql'atro mil ~
oitocentos cruzenos) anuais.
Ao art. 1.0 (Enlenda n,O 4-çj
Art_ 3." OI!! bene:MciArlo.:. rea.fu.:;te.·
Onde se lê:
dos pela Lei n.o 1.765, dp 18· de def'estiverem" .
zembro de 1952, terão direito à difeLeia·se:·
rença entre o valor·do aumento efe"estiveram" .
tuado pela mesma. e aQuele n. que tjverem direito em conformidade com
O' artigo 1.0 da present.e Lei.
EUlEND.-\ N." :.'.
Art. 4.° Esta. Lei entrar:\ ftn. vlgo1'
Av art. 3.° (Emenda n_O 5-Ç).
na data .de s~~ publicação,. ~:evogaAcrescen~e-se a êste artigo' o se(las as cdlSpoSlçoes em contu\uo.
guinte paragrafo:

I

(I

I

fóParágrafo único - l),;;ntro do pra
zo de 120 (cento e vinte) dias a con
tar da data. da publicação desta let,
deverá Sel.' feito o tombamento geral
de te dos os bens imó"eis da Rêde Fel.'roviária do Nordeste e pl'ovi:denciado
. o competente registro imobiliário, fii cando autorizaóaS a procuradoria
G SR. PRESIDENTE:
da Re]>ublic. e os seus órgãos nos
I Estados - a requerer, em juízo~ a.
Em \"ot~ão.
I transferéllcia de imóveis registrad.as
Os Srs. Senadores que n.prov~m o 1no nome ~da Great ,W~stern Rai1way,
projeto. queiram permanecer slmta-I para a .Rêde ~rr~viál'1a. dQ Nordeste,
dos, (pausa).
J com a apresentaçao
dos títulos de
~ aquisição da antiga proprietári~ Great
E' aprovado e vai à. Comis3ii.o t Western Brazil Railway,
~iretora o segulnte
!
votação, em dIscussão únIca,
do Projelo de Resolução n.O
54-54, o/erec!do pela Comfssão
Diretora, que concede licença a
Sebastião VeIga parl1. aceitar bolw
,'ia de estud08 concedida pelo
vêmo norte-americano.

w
w

ao-I

I

\

PROJETO DE RESOLUÇAO

EMENDA N.O

3

Ao art. 4.° (Emenda n. o 6·C)
Acrescente-se a êste artig.p, in finc,
concede licença " .-:ebastião o seguinte:
Veiga, Oficial Legislativo, classe J.
"
inclusive contagerc. dos pra·
para aceitar bôlsa de estudos z.os" .
concedida pe"lo Govêr'no norte~
americano.
DrEND.1. N.O 4
O Senado Federal resolve:
Ao art. 7.° (Emenda n.o 7-0).
Art. 1.0 E' concedida. licença de
Acrescente-se· à letra f'i" dêste ar·
12 meses nos têrmos do art. Z53 do
Regulamento da. Secretaria, ao Ofi· tigo. in fine:
". ,. e a manutenção dOS serviços
tial Legislativo, classe J, Sebastião
Veiga, para cumprir nos EstadoS Uni próprios fá. existentes de seguros de
dos da América do NOl·te o pl·Ogl'ama acidentes do trabalho."
de treinamepto em Administração
EM!:NDA N/' 5
Pública constate da bólsa de estudos concedida pelo Govêrno norteAo art. lI) (Emenda n." 8-C\
americanQ.
,Onde se lê:
Art. 2.° Re\'c;am-se as disposições
5<
•
••
seu diretor de fiscalização "
em contrário.
w

Leia~se:

,ínica~

da

" . .. Distrito de Fiscalização.

•

redação final (oferecida pela Co.... EMENDA N.~ 6
missilQ de Relação em, seu Parecer
Ao
art.
13
(Emenda n.O l-C)
n,o 1.123, de 1(54) das emendas
Dê-se a êste artigo a seguínte rcdo Senado ao Projeto de Lei da
Câm.ara nP 5-2, de 19M, q'u edispõe dagãu:
sôbre a Rêd!' Ferroviária do Nor- viária do Nordeste .será constituído de

deste.

funcionários efetivos, extl'anumeráacs
lUArlSalistas e contratados",
..

O Sr. Pl'esidente - Em votação a
. EMEND;\ N.' 7
redação final.
Ao
art.
14
(Emenda n." 2-ç c I·O:.
... , Os Srs, Senadol'-es que a aprovam queir!l.m coiservar-se sentn~ pectiva subemenda)
dos (pausa):
Substituam-se, nêste artigo, as a11E' aprovado e vai a Câ..mara dos neas b e c pelru; seguintes:
Deputs.dos a redação final cons"b) do Estatuto do Pessoal, em C;ue
tilnte d·;'} seguinte:
Serão estabelecidas as normas gttl'J.\8
de administração do pessoal, seus ch~
teaos e vantagens, suas responsaol'JPARECER
dades, bem como regUlamentadas tô
das as reformas básicas previstas naa
N.O 1.123, de 19;54
leis em vigor referentes no pessoal elas
te.n·ovia.s;
Da comissão de Reda.çãv
c) do Q·J.adro
Peasoal da. m~s.!Il3
Redação fin.al das emen~ da
Senado ao Projeto de Lei da Ccl- R.êde, constituído de eargos isoladiJS e:
ele can'eira, de acOrdo com 08 atuais
mara 11.° 5~. de 1954..
pa:U'õe.s c referências fixados em lei,
Relator: Sr. carva.lho Guimarães. bem como dos cargos em comissão. 'e
A COm.IBsá.o apreeenta a redação eonfOI'midade Cóln, os simbOlos e."Xl&final (!J.s:. aDexa.tI) das emendas do ·tentes na leglsla.çfi() rederal l!ll1 \'j.
Senado AO' Projeto< de Lei n.o 52, de !'Or" ,
W

ser parágrafo Unico.

, Deixa de ser redigida a €mendr. liÚ~
mero 4~C. relativa ao ~ 4",0 do all~t. 'i,v)
prejudicada que foi peln. ,parte 1;l.oP'l'OV'l-

da da emenda n.Q 20-C:
-)
t
5ala da- Comissão de Redaçâ\l, em

30 de dezembro de 1954:. - Joaquim
Pires, Presidente. Car.tial1w Gzdl1Iarã.es~ Relator. .- Cns:a PCT(j;'U.

ANEXO AO PARECER N0 1. \25.;34; I"

Redacão Final das Eme1~' as da
Senado' ao Projeto (ie. Lei !j!: Ctl ..
mara n. O 268, de 1953, fjlk~ ~ ~a: 11:11
Exército, o Qtt.aàr::> (J,~ AU,§i."l:in,.""
de Administração.

lei.

§ 2.° A estruturação básica do -\I'mdro do pessoal estabeleceta os ..;a1'].j
rios das diferentes ca.rreiras e car,;o!
,)
Isolados c fixará. os dos cargos ~m co·EMEND.-\ Oi.'"' 1
b
m!ssão, não podendo êsses salários ser
A
't 2 o
...
f
'.
.
úrfenores ao cômputo dos atuajs v~no ~l. . , par"'oldo.(I uo~co t,EmenP"
'.
.
('fluentes e o abono de emer~I!~Cla ) da n. 2-C).
para os que atualmente o perce:Y'l~n, .' . Dê-se ao parãgrato.. ü~.Cf) dêr,t" at..;·
inclusive os diaristas e boristas aue. tlgO a .segulllt,e .red~~an.
. J ' i:
passarão à.condição de extra!lum":á"Para.grafo UDlCO - ~S.~flCl~~ peJ{::
rios mensalistas, obedecentlQ-se. à. ta. ·tecentes ao Q.A.A. de:.~ltllun ~~, ~
bela a que se refere o art. 5." da Ltl tempo .d~ paz. ?O e~.erC1Cto.. de f,!nçc~
11." 1.765, de 18 de dezembro de 1.952. buro.c~atlcas ex.CIUSl~a.men':..a em. fie:Uma vez liprovada. 'pelo Presidente àn ~ru;;lçoes e Es.nbeleClmcncos ~llltacRepública. representará essa estrutu- les .
U·
lê
raçãe- para. os ferroviários da- a~je
E~IEND.\ NO 2
!r
Ferroviária do Nordeste a revt&'i.o ~
"
Ao. art. 3.0 (Emenda. n,o 17;-C)".
que se refere o art 259 da Lei [),'
Dê-se
a
êste
artigo
a
segllint.e
.ft!da
..
1. 711. de ~3 de outubro de 1952.
.§ 3." Serão regulamentadas llS à~ ção, mantidos os .respectivos pdfpgl'a...
fos:
.
,
iers~s modalidades inerentes aos ~r·
.. Art. 3.° O efetivo do Q.:A fi 6 d4
gos, quanto ao provimento, concurso,
posse, fiança, promoção, transferên· 1.510 uni! quinhentos e dez) OnCi~ltl .
ela, reintegração e readmissão, bem sendo:
Segundos Tenentes - 901.:
CClJllO quanto à. estabilidade, férias e li·
Primeiros Tenentes..;..... 500;
cencas inclusivE' :t espeCial e ainda
Capitães - 110".
~
quanto' à percepção de ajuda de ~usto,
diârias, auxilio pnra diferença de ctli·
xa, e salário ..família e quanto às ~r.aEUEND.\ N. 3
tificaçóe8 de função, de prestação Oe
Ao art, 7. ~ 3. ° (Emenda núm..é5el. . liço extrao.rdinflrio. de representa ro 3-0)
11
ção de gabinete de execução de t"fa.Dê-se a êste. !)..1rágl'afo a seguinte:
balho de natureza 'especial com l'1$C,J reciação:
i:
de vida e saúde, da execução de tt.'a·
I'§ 3.0 São respeitados os direitos
balho técnico e cientifico, de adicio- da promoção 'pa-r~1 o Q,A.A. doa
nals por tempo de servico e da eotn.;- Subtenentes e Sargentos que, na. da.tRi
parte nas multas, de acôrdo com dS
normas da Lei n." 1.711 em Vigor
da publicação da prf'.sente lei, satis ..
t .1.0 Para-os efeitos da gratiflcao;ão façam os requisitos pxigidos para 0iadicional e da licenco. especial. 4 as- o. ingresso no Q.A.O.. inclusive O§,
segmada aCB funcionmoB da. R.F N, trondn. não incluídos UI'} },'espectWQ
a ~ontagem de tempo de serviço 0"".5- quadro de aceaso".
tadu à antiga Great Western of Bra·
zil Railway Company.
EMENDA :P;. "
§ 5." Além do pessoal constante de
Ao art. 7. tJ § 4.0 (Emenda númer4.
quadro previsto nêste artigo. poder!\. a 20-O).
1\
Rêde contratar, ne. forma da legislaDê':'se a êste parágrJfo a segufnt~.
ção ~igente" um número variável de Jedação:
empregados para atender à.s ·nut'ta~
"§ 4.0 _ Os Subtenentes e Primei...
ções dos servi-ços . esp-ecialmente nas ros Sargent()s que -na data da pubU..
épccas de safra".
cação da presente- 1el estejam no
votaçao, c.m discussão ünica~ ela Quadro de acesso p::\l'a IJ Q.A.O., ti1?
redacão final (olereci~a pela Co- carão dispensados da. apresentaçãO
missao de Redaçao em seu pare;.. do certificado do CurllO Gina.sial, pC"
cer n,o 1.125, de t964) das emen- lo prazo de 3 (três) anos l ' .
t'()
C""-

(I,

I

das do Senado ao Projeto fle Le1.
tt
da Câmat _ n.o 268 de 1953, que
EMElmA N. 5
.ii
cria, no Exército, o Quadre de
Ao art-. lO, item I (:3:menda mim~rd',
.... Auxiliares de Adminisfra.c{ío,
5-0).
~

seguinte red~Q'
•
"I - Um Ofi:ial General
pl'c.z,:
sidente."
Dê-se R êste item

o ;~ii.

Em votação a redação fimú.
Os &5. SenadOl'€S que a. alll'Ov.q,m, [
queiram' COn5el'val'-Se sentad.os (Pausa) •

:g aprovada a vai à Câmara
dos D~putados a redação fInal
constante do s.eguinte

PARECER
N, 1.1~, de 19~

Da Comisão de RedaçA\.

Retiaç40 final dat emenã~ do
Seno.do ao Projeto de Le! da C{t?nora ,",," 2.68, de 1»53.
, Relator: 51': Carvalho Guimarães
A Comis.eão apresenta a redução n ..
na! (tis. ane"",,) <Ias emendaS do
Senado ao Projeto de Lei no" 268. de
1953 de iniciativa da CAlnlU'a. dos
nflnt'ttados. com a .'leces'>âtjft, retif1-

. ; r·

~

..
f f! ';'

A.'

ç~:

PRESIDENTE:

w

do

. 'i ..........
caÇA0 DO. t ,1.0 do- axt. 16, que deve:

I
\() art. 14 (Emenda n.O 3·0)
Substituam-se, nêste artigo, os !)<!.rágrafos de 1." a 5:' pelos scguin~.f':J..
,"I:' .Mantidos os direitos para.. os I\O~
mead.<ls ailtes da vigência' da Lei n."
1. 7{;5, de 18 de dezembro de 1952. oS.!'
rão considerados suplementares' f,;- Cl'.tintt>s, logo que vagarem, OS ca. . 2Ci.
cujOl; proventos esteja!ll acima dos (~
xados nas leis em vigor. para. as Iun·
cóes ~m comissão, nG ordem dos 1'1:.8tlectjvos simbolos. ex-vi, do que lJrl~~
crevt: o § 1." do art. 19 da ref~rld;l.
'li,"

w

N.o 54, de 19&4

votação, etn discussão

'lDlENDa

Janeiro de. 195!l 6');, ,

'7

~

l;

'1.

EUEND..t. N.

6

Ao art. 10, ite-m III (Emenda nt"ir.;J
mero 6-0).
,)'
Dê-se a êste item a seguinte reda·-r
ção:
um - Um Major combatente, se(
cretárl0, um Capitão, s'looecretlÚ'lo
um ca-pitão do Q.A.A., todos t\'~~
sem voto".
EMENDA lt, 'l
Ao art·, 11 (Emenda n. 'l-C) ..
Dê-se, tL êste arUgo, a seguinte re,. t
dação:
.\
11 Art.
11 _ O critério .para ·proll1o.
ç40 dos SUbtenentes e Sll1'gE:lltos am~',
parados pelo art. 7.°. , 3.°, SQ post~
de segundo Tenente, ..... o de Il1alO~
número de pontaa no Q.uadro de e.ces"':
80. na. forma em qu~ Vlfl" a· 1ft rf! ..
gulamentada."
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ln.tlvJdade ou serem reformadO!, '01
ParÂgrafo únicO." A àqulslçio ci... são P'tancisCo é do interêsse naclo·
dtreitos à promoção ao pôsto imedia- Partes ~eneficiárias de que trata és- nal.
Aoarl. 12 (Eruonda n. 8-0).
to, que jâ lhes haja assegurado qual- te artigo será. feita em três (3) par .. Não disc.epa o parecer da Comis'
Dê-se. a êste artigo, a seguInte" l'e-~ quer
das 5egulnte~ leis: 288-48, 616-<:i9 celas' 'anuais, sendo a pl-uneira de são de Finanças da Câ.mara das ma·
dação:
e
1. 15G-50" .
.
Or$ 300.000.000,00 (trezent<>s milhões nifestações favorAveis 'das Comiss6e
"Art. 12 - A proll1tJção de Segunde cruzeiros), em 1954/c as duas ou- de Constituição e Justiça e de Eco·
do e PrimeiJ:o renp.nte 'f;erá feIt,a,
EMENDA N.o 16
tras de Cr$ 250.000.000,00 (duzen~.()s nomia, pois assim conclui:
sempre pelo· principio de nntiguidactr
Ao art .. 33, § 1.(1 (Emenda. n,o 15-0). e cinqüenta milhões' de cruze~) ca~
"Como bem"esclarece a longa e mio
e compete ao oficial que, tendo atingido o número "um" no Quadro, sa- . Dê-sC! n êste parágrnfo a seguinte da uma, em 1955 e 1956, respectiva- mldent.e Exposição de Motivos do Se'
l'edação:
.
.
mente, pagá.veis, por metade, em 1.0 nhor Ministro da Fazenda, que acom,
tisfizer os requisitos estipulados no
fi § 1. o
O efetivo dêste Quadro' flcn de ma.l'CO e em l.~ de setembro de panha o projeto, e está devldamenU
art. 8.0," salvo posse .do· certifica:"
documentado com n representação en,
do de curso ginaslal - quando se diminuído em número correspondent-e cada ano.
Art. 2." O investimento correspon- caminhada ao Senhor Presidente dI
.. tratar de segundo I'enente que tenhat de oficiais que forem transferidos para
sido subtenente ou Sargento amp..1.~ o Q, A. A., exetuando as inclusões re- vente à tomada de Partes Bane1iciá- Repúglica pelo Presidente da Com·
sultantes da aplicação do § 4,°, dêste rias da· Companhia Hidroelétnca do panhia Hidroelétl'ica de São F'ran·
rado pelo § 3.° do ari:. 'i. o".
artigo. e as conseqüentes da absorção São Francisco será atendido por meio cisco, . - peça esta que estudou é elu·
EMENDA N.o 9
dos Subtenentes e Sargentos amparR- de dotações orçamentárias, de crédi- cidou o assunto em todos os seus as'
.dos pelo § 3.°, do art .7.°".
tos especiais ou ll'lediante aplicação pectos, a tomada de titulas a qne SI
Ao art. 16 (Emen(la n.O 9-0)
de recursos do Fundo Federal de Ele- refere o Projeto visa obter novos re'
EMENDA N.o 17
Dê-se, a êste artigo, a seguinte recursos financeiros destinados à ulti·
t'·ificação.
Ao art. 33. § 2. 0 (Emenda n." 16-0).
§ 1.0 Para aquisição das ?.zi.Ttf:S BC- mação da primeirá etapa do ap!'ovei·
dação:'
.
Dê-se a êste parágrafo fi, seguinte IJcficiárias relativas aO' ano de 1954, tamento do potencial hidl'o~létr!co d<
"Art. 16 - As Pl'omoções só pofica autorizada n abertura, pe.1o Mi- rio São Francisco e ao inicio, da pri·
derão l'eeair nos Oficiais, Subtenen- redação:
tes oU Primeiros Sargentos, perten- ,"§ 2.° As vagas ocorridas 110~Q.A.O, nist.ério da Fazenda, do credito es- meil'a 'expansão daquêle empreendi·
centes a quactz:.os em que não exis- (em extinção) com a. promoção do Se- pecial de cr$ 300.000.000,00 (trezen- menta, providência essa aprovada I
sugerida pela Assembléia, Geral d~
tem subtenentes P nas subtenentes e gundo Tenente a Primeiro Tenente sc_ tos milhões de cruzeiros).
.
§ 2.° Nos exel'L'jcio.s de 1955 e 195G, Companhia.
Sargentos amparados pelo § 3. o, do rão consideradas extintas, depois de
O órçamento original para g ren.artigo 7.°, incluídos nos quadros de absorvidos os Subtenentes e Sargentos as despesas com a aquisição de que
amparados pelo § 3.°, do art. 7.°. O trata o art. 1." serão atendidas aua· lizaçãa do projeto de Paulo i,foIlS{
3cesso organizados semestralmente"
Illesmo se dará com as vagas de Pri- vés das dotações '~iue forem incluídas fôra estimado em Cr$ 159.930.GO(),Q(
EMENDA N. o~ 10
m.eiro Tenente para Capitão, quando nos respectivos orçamentos, necessá- e, assim, seria bem atendido Delas reAo artigo 16, § 1. (l (Emenda n. o não mais existirem Segundo Tenen- rias à complementação dos rccUl'SOS cursos fornecidos oelo capital da so~
destinados pelo FLlndo Fedeml de ·Ele- ciedade - de Cr$ 800.000.000.00 e peli:
tes".
.
• lO-C) •
empréstimo leYallf,ado no Danco Intrificação.
Dê-se a êste parágrafo (único e não
Art. 3." As Partes BcneficiãriaS' a ternacional de Reconstrução Ç; Desen·
1. o como consta do projeto) a seC SR. PRESIDENTE:
que se referem os artigos anteriores vOlvimento, no valor de quinze migUinte redação:
De conformidade com o {I,:;pc:sto pOdel'áo ser trallsferidas a qualQuCl' lhões de dólal'es. Ocorre, porém, que
"Parágrafo único _. Só poderão ser
incluídos nos quadros de acesso os no art, 39, § 1.0; do RegimentD Co- iniciativa. respondendo a União so1i~ êsse orçamento, levantado a. hase de
OficIais e Suhtenentes ou PrImeIros lllum, designo os S1's. Senadores C!ue dàl'iamente pelo resga.te dos títulos custoS e preços vigorantes "linda em
1948, ou seja há cinco anos, Hão pôde
.
Sargentos pertencentes a quadroa em deverã() acompanhar na- Câmara dos tl'ansfel'idos.
Art, 4.° Esta lei entrará un \~igor ser mantido,. diante do constante
que não existem Subtenentes, que 81'S. Deputados o estudo d!\s emen- na data de sua publicação,
crescimento dos custos do material e
satisfizerem, para promoção,. os re- das.. do Senado· CUjas~ redaçõ2s finais
Art, 5,D Revogam-se as di..ipcsições preços da mão de obra. Tornou~se, de
qUisitos exigidOS nesta lei. E tam- foram logo aprovadas e propOSições em contl'ál'io",
.
tal arte, necp..ssário uma revisão e rea~
bém, até a sua completa absorção, os dar,.uela 'casa: projeto n.o 268 - de
O parecer da Comissão de Consti- justamento dos valores anteriormenSUbtenentes' ,e Sargentos amparadOS ·1953 - o S:, Senador Onofre Gomes: tuicão e 'Justiç'a dR. Câmara dOi) Depu- te
fixados, que trouxe com;) canse ..
Projeto n;O 52, d1-") '1954 - o Sr. Sepelo pal'ágrafo 3,°, do artjgo 7,°"
tú.àos· sõhre esta p1'Oposição teve esta qüência um aumento no prJmltJvo ornador Neves da Ro~ha.
conclusão:
çamento de 32,6%, O projeto encaEMENDA N. (I 11
Discussão untca 'do Projeto de
"Scndo a Companhia Hidroelétrica minhado pelo Poder Executivo tem,
Ao artigo 17 - Emenda n.o H-C)
Lei da Cymara n.o 257, ele 1954, do São Francisco, a cujo Clll'6"O se eri~ pl'incioahnente, o objetivo de cobrir
Dê-se a êste al't,igo a seguinte re(jue autoriza o Tcsow'o .'Vactonal contra o aproveitamento do -potencial
diferença, possibilitando il. pridação:
.
I a adqutrir partes tJeneJlCzanas hidroelétrica da cachoeira de Paulo essa
meira expansão das instalações da
"Artigo 17 O número de Oficiais e .
da Cia. Hidl'o~Elétrica do ,são Afonso, inegàvelmente um dos empre- Hidroelétrica de São Franclsco, in..
Subtenentes ou Primeiros Sargentos
Francisco (em .regi=ne de urgen- endimentos de maior vulto e da mais clusive a instalação do terceiro grupertencentes a quadros em qUe não
cia, nos têl'mos do art. 155, § 3.0 do destacada, significação econômjco-so- no gerador, já em parte pago, n im·,
existem Subtenente.s e o de SubtenenP.,egimento Interno,. em virtude da cia1. que já se iniciaram no Brasil, talacão da nova subestação na região
tes e Sargentos amparados pelo § 3.0
aprovação, em 5~1-55 do RCl1ueri- uma sociedade por ações, de eco .. do Catu (Bahia) e a e.scava.ção da
do art. 7.° ~ incluir nos quadros de
menta n.~ 2, de H1"55: do Sr. 'Apo- ,nomia luista,.da 1.l!al.o GO'iêl't;-0 ~e sellunda Casa de Máquinas,
acesso, ,serão fixados pelo Ministro da
Iõnio Sales e outros Srs, Sena. deral é o mmor aClomsta c CUJOS esComa visto, está provado ?~ sociedaGuerra, que levará em conta as vagas
- dores). dependente .de pareceres tatl]-tos, segundo se verifica. dn~ alte-. de a inteira legitimidade c' indtscuti..
existentes' e pr?váveis".
das 'Comissôfs de, Economia e de t'acof'~ .. aprovadas na. reul}~ao da as- vel necessidade do crédito solicitadO
Finançar.:
'
semblela geral extraol'dinal'ia de seus pelo Govêrno e da autorização para a
EMENDA N, o 12
",
acionistas, realizada a 3Q de junho tomada de títulos. da Sociednde' em
de 1933, permitem expressawpnte a questão.
Ao artigo 18 - Emenda. n.O 12-0)
o
SR. PRESIDENTE:
emissão' de oitocentas mil partes 00Dê-se, a êste artigo • a seguinte
A vista do expõsto, ti Comi.ssão de
l'etlação:
A Comissão de Economia Ja üfe- l1eficiáris, sem valor nominal, repre- Economia do' senado Federal mani"Art, 18 Concorrem ao quadro de re<:eu o respectivõ parecer (J.ue \'ai sent.adas por títulos nominativos ou festa-se a favor' da aprovação' do pro ..
ao portador. à escolha do inteo.'t'.ssado, jeto de lei n.O 4.209-B de 1954.
acesso Subtenentes e Primeiros Sar- se lido pelo Sr. 1. n secretário.
que poderão ser alienadas p~h. ComSala das Comissões, em 30 de deg-entos pertencentes a quadros em qúe
!l
~IDO O SEGUINTE:
panhia, o nosso pl1recer não poderá zembro de 1954. - aa.) Pereira Pinto,
não existem Subtenentes c os Subteconcluir
senão
pela
constitucionalidaPresident.e: Nestor Massena, Relator;
nentes e Sargentos amparados pelo i
de e ,iuridicidade do projeto,
-Euclydes Vieira; Gomes de Oliveira,
3.°, dQ artigo 7.°. segundo suas anParecer n.o 4, de 1955
A
Comissão
de
Economia
d:l
Câ,
tiguidades na graduação e independentemente de Arma ou Serviço".
O SR. PRESIDENTE:
Da Comissão de Economia s6- mara manifestou-se, por SUa vez, favoràvel à pl'oposição com êstes fundabre . o Projeto de' Lei da Câmara menlos:
Ein-IENÍM N, o . 13
.
n."
257-54
que
autoriza
o
TesouTem a palavra c nobre senadO!
Ao art. 19. (Emenda ,n. o l3-C)
ro Nacional a adquirir partes be"O projeto, Ol'U 0111 exame nesta Durval cruz, para. na. qualidade de
Dê-se a· êste artigo a seguinte re..
neficiárias da Cia. Hidro-Elétrica douta Comissão, resultou de' 'longos relator da. Comissão de Finança.,
4ação:
.
....
do São Francisco,
.
E"studos técnicos e está' amplamente emiUr o respectivo parece!" ..
(, Art. 19 No quadro de acesso para
justificado, nos seus aspectos e('.onOpromoção a Segundo Tenente, os Sub.. . ·.Relator: Sr. Nestor Massena.
micos e financeiros. De sua aprovaSR; DURVAL ORUZ:
tenentes e Primeiros' Sargentos perO projeto n, 257.. 54," de iniciativa ção depende a realização da pnmelra
tencentes a quadros em que nã() exis- do Poder Executivo, e, que tp.ve na e-tapa do projeto de Pàu10 Afonso que
(Não, foi reVisto pelo orador)
tem Sub-tenentes, bem como tenentes Câmara dos Deputados o n,O 4.209-B- constitui uma· das expectativas mais Sr., PreskIente. o nobre .Senador
e Sa.rgentos amparados pelo pará"!' Mo, autoriza o Tesouro Nacional a ,ad- Rl).imadoras para a região dO) Nordes- Apolônio Sales, ao embarcar, sexta ..
grafo 3,°, do 'artigo 7.°, .serão coloca- quirir Partes BenefiCiárias da Com .. te BrasileIro, de sua l'ccupera.-;ão eco- feira úmma, pai'a, pernambuco, elJdos em grupos, segundo o grau,. de panhia Hidro-Elétriea do Sã.) .Fran- nômica, bem como a possibilidade de carregou-:me de ler o trabalho Que
mérito de<:orrente dos pontos compu- cisco,
dar inIcio, desde . logo, ao programa preparara para, na Comissão de F.[,tados" .
O projeto, apresentado à Câ,mara da primeira expap.são de suas inst.ala- naitças, manifestar ponto de vista
inicla4ora, com duas expcsições de ções. do qual consta, a instalação do favorável ao projeto ora examinado
E~IENDA N, o 14
motivos' do' Ministro' da Fazenda, é terceiro grupo gerador da 'Ilslna: já pelo Senado'.
Ao art. 28 (Emenda n.' 14-0)
assim concebido:
O pare<:er t'stá t assim concebido:
adquirido e parcialmente pago, amOnde se lê:
.
pUaçã.o das subestações primárias, (Lendo):
~O Congresso ·Nacional· decreta:
"' ... 1.~ ... "
"T h
I t
Art, 1.0 E' o Tesouro' Nacional au- instalação de nova subestação d~ rede Catll (Bahia) e do corresen o em 111a05, para re a ar•. o
Leia-se:
torizado a adquirir Partes BenefiCiá·· gião
lJondente
'sistema.
secundário
dto ';rans .. projeto ,de lei número 257/54, da Cã
"",1.33B ... "
rias· da Companhia Hidro-Elétnca do
São Francisco até n. importância de missão: além da escavação da se.. mara dos Senhores Deputados.
r.MENDA N. u '15 .
~efere-se à autolização no TesoU ..
Cr$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões gunda casa de mãquinas e e~,t>(':ução
o
ro Nacional, para adquirir partes be..
Ao art. 29 "(Emenda n. l8-C).
de cruzeiros) sendo o pagamento rea- das obras. civl,s. complemen"'>an:~s.
neficiárias
da Companhla HidroeléAcrescente-sc a êste artigo o seguin_ lizado contra a entrega dos t:espectiO interêsse econômico da proposi- 'trica do São FranCisco, até a importe parâçab:
vos certificados nominativos, múlti- Ção é indiscut)vel,
.
tância de 800 milhões de cruzeiros.
"Paragrafo Ú l'CO, São garantidos plos. ou não. ou de cautelas provlsó.Possil.úlibr aumento do aprOi1eitaEsta aquisição será feita em trêS
a êS5es cfj('l~::.; ao. }J1'ISf'srem pa1'8. a ri....
tnento du potencial hldroeiét!1co de. p:?trc.e~as. Uma de 300 milhõe! de

o

i

w

.Janeiro de 1955 6~

Wuarta ..1elra .):..
cruzeirOS, e a.s duas outras de 25{)
milhões cada uma.
Considera a lei· que as aqui.siçõel:i
devem correr à êonta de dotações or ...
çamentárias, de créditos espedais ou
mediante aplicação de recursos do
Fun-do de Eletrificação, Cl'jado pOl'
lei anterior.
O parágrafo 1.0 do artigo 2.°, ad~
mitC a abertura de um crédito es ..
;pecia.l para o pl'ovimentc~ '.los recur·
sos necessários à aquLsiçao das par ..
tes beneficiários referentes ao exer·
cício de 1954.
·A ~ companhia Hidl'oelétricl1, cl'ian·
do partes benefici*,rias para serem
vendidas a interessados, visou pro .. '
ver-se' de maior recurso para a· com·
plementação do seu programa de
instalução dOas novas unildades gera...
dora.') de energia e da extensão de.
linhas para maior amplitude do
campo de s·ua atuaçãO.
Visa. ainda desta forma, provendo ..
se de l'ecUl'SOS maiores a preço ínfimo
üi ta~a de dividendo só recaindo sê·
·bre os lucros) destas. partes benefi·
d'árias, send'J da ordem de 6 %)
baratear o custo do 'cápital das suas
inversões totais e, consequentemen·
te, possibilitar-se de d.uplo modo a
fornecer, num esquema econômico
sadio,- energia a preços· inferiores aos
do esquema .ora em vigor, em prazo
-experimenta:l.
COIU efeito. De um lado .serã.o me...
nores ·as taxas de juros, de outro lado
o aumento du produção se proces...
sará pela ampliação e prosseguime?~O
das instalações geradoras.
de eletrlcl'"
· tribuid
as por
or
d a d e e d as ·re d es d 18
major ãrea de consumo.
.

das mais" sW'pl'eendentes e' dignificantes surprêsas .. E não somente iSto.Adotado o projeto da ba1'l'agem, am·
pliou~se
o programa da primeira.
etapa, não sômente para uma adIção
de cerca de uma dezena de KWS, (de
.112 para 120kw) mas também para a
solução definita do reprezamento do
rio, servindo a todas as três etapas
posteriores. Admite·se que andaram
certo os técnicos, bastando que se
note que, a inauguração que se procederá no próximo dia quinze serã,
sim, das duas pi'imeil:as unidades de
60 mil K\VS. cada uma, mas será
também uma oportunidade para
todo mundo vet.. que alí já se encon ...
tra, para término de il1stalação no
prÓXimo mês, mais uma unidade de
60 mil KWS.
Pode~se portanto desde logo dizer
que, realmente, tem-se pronto no
programa do· aproveitamento da cachoeira uma etapa e meia,. das qUA.·
tro etapas previstas.

I

,

\
Usina BOlleville ••• '.' ...• ; •. , .. '" . ,I

I
Usina Grand Coulee .. ,.,., .....•... I

!

Usina Boulder . Iam ••.... , ......•.. I

I

Canal Welland' : ....... , ......... , ,I

I
Estes números mostram aS sUl'prezas que as obras hidráulicas acarre·
tam mesmo em paises como os Ess~
·tudos Unidos.
~Assim admitida a aplicação financerra dos recursos da Hidroelétrica,
abstendo-me de fazer maiores análi·
ses sóbre n execução do empreendimento.
.Está no conhecimento da Nação o
que foi a épica atuação dos engenhei1"Os brasileiros, notadamente do Diretor Marcondes Ferraz, na tarefa difici! de dominar o São Francisco, na
altura da cachoeira de padIo Afonso ..
Obra difjCil, delicada e clstosa foi
levada a cabo num record de tempo,
em circunstâncias ingl'atas de tra-halho numa região desértica e 11os-

AssiÍn ampliada o programa, o
custo-do KW nas estações ·abaixadoras, pelos citlculos adotados para es·
truturação do· preço da energia, foi
da ordem àe 13.000 cruzeiros. Ora,
cO~fol'me cita em seu relatório o própl'lO engenheiro Ilelio de Macedo
s'0ares, já em 1945 havia qUém estllnasse para o custo do KW instalado. em Paulo Afonso o alto nivel de
20 mil cruzeiros. (Revista Brasileira t'·I.
.
TI'
h
'
de ...!.ngen
anu,
rI'tada na página. 26
Não temo de conc1uil' que l'ealmendo l'elatório).
te o que se apliC01.1 em· Paulo Aton~
Não há dúvida que os projetos dos 50 foi bem aplicada.
engenheiros Correia Leal e Shlmel...
cumpre examinar em segundo lugar
pfellg, (a quém rendo nêste ensejo em que se justifica a aplicaçáo doS
meu 'pl·-.O
pelo
denodo,
ded,·ca·c·a·o
110"",05
recursos obtidos
,.
'á . pela aquisiç.ão
. t
e conhecimentos
técnicos oom que 'co- das partes beneficl nas do proJe o
operaram na Ministério da A2"ricultu... pelo Tesouro Nacional,
.
d
t I t :t
f'
~
A deduzir da exposição de motivos
·E' esta a finalidade
!l
pl'csen e! .! _ na ase malS dific~l, honrando a do exmo. Sr. Ministro da Fazenda
lei.
I Divisãô de Aguas de que eram funcio- OsY'aldo Aranha ao saudoso presidennár10s exemplares).
urn custo 'te Getulio Var~as,
que encaminhou
a
Convém exanüna-la sob dOis as ... ! mellOl'.
Da ordem de prévia
4 mil crUzeiros
~
d
pectos.
Nem mesmo hesitei em a~ot.ar e<t~ mensagem ao Congresso.
e que
..
., ad\'eio o p!'esente projeto de lei, bem
O primeiro, se foi jJem apl1cl:).do o I ponLO de vista. Isto foi entretanto como inferindo dos datos ofereciàos
capital até agot'<1 administrado pela I Sti.P~!'3.d(j em face da existencia de ·re- pela direçãO da companhia Hidl'oM
Companhia.
II CUl"scs . n:.aiares . para D: c011Clusáo, de
eletrica, visa':s~ com os recursos pre~
. .
uma vez, daqUllo que imperiosam'~llM
. te d
I i
cob' os exees
Quando o Coronel Helio de l'\il~CedO t.e se tel'h que fazer em etapas ... u... VIS S, e um a( o,
rIr
Soar~ .!'tprEfel1wu o. S?U relntórIO, à c~sslvas e, provàvelmente a cu~to 50S orçamentarios dos trabalhos já
Comlssao CLe Planc]lII.neItto EcOO1Õ~ ameia mais elevados
efetivados e, de outro, ampliar as insmico. na sessão de 13 de julhO de
.
talações no rumo dtls etapas suceSS1~
1945, após mais de seis meses de es..
nêstas conslderaçes, conclua-se que V1!S dI) programa. to!al.
.
tudos, inclusive viagem à cachoeira 5S mversões em Paulo Afonso fOl'.:::m _F. . ntre as ampllaço~s chamo a ateutlc Paulo Afonso acompanhado pelo feIt.as com critério e dentro de eerto5 ~·;-'.o PRl'ft o prossegulmento ~o prepaautal' dêste parecer, houve, como era lImItes ' sofrendo
do ,'n,",'s
ro da qlIatro
repl·esauu,'dados,
para o receblmento
t
t embora embates em
fazp ..... do-se de
as
de esperar, animado debate na dita ellc arecnllen o to aI da inversões
,...
-~.
Comissão de Planéjamento, irttcgra~ cruzeIros e em dolar.
. 1 escflvações para a' 2. 11 casa de força.
lt
~
~oder-se-ia aduzir que o próprio or.Como é do conhecimento de todos,
da paI' eIement os d e a Do expressa0
a usina de Paulo Afonso é usina subnos meios brasileiros.
çamellto da Hidroeléttica, depois de
atl:Jtado o projeto por eJa mesma ela. terranea. Implicou a execuçãO do pro~
O relatório do ilusü·e· engenheiro bol'ndo, foi denassac!o ele muito.
jeto num aparelhan1ento especíaliz.a'"
do quer ~e: pessoal qu~r. de material
. foi publicado p'elo Ministério da Agl'l~·
.cll:1tul'~. Nas páginas 23 à 30.ocupa:se
PrevIra a: Companhia uma despem Foram utlhzados maqUlmsmos de al~
mmuclOsa~ente, do aspe~to fmancelro to~al de or~em de 759 ·milhõ·cs decru- tI? .ren~imento e técnicos de alta pfO·
da captaçao da ca~ho.elra de P~ulo zelros pan as segUintes realizações: flclênCla.
1 _ U.(:;ina _ (duas unidadas de 60
1t de tada convel1iêncí:1 que estes
Afonso. dentro dos lImItes do ·proJeto
então em estudo, sôbre o qual assim mil kws.
maquinismos· e técnicos não sejam
se pronunciou:
2 _ Linha3 de alta tensão. (861 deslccados. Entrem quanto antes en1
3 _ Linhas secun.da·rias (977 kCJ de ação ·para que, pela suspensão dos
"Neste já.em
muito
relatório, bus~.
tão fal1 'de linhas de 220 kv}.
t ra b a Ihos, 110.0
.
denlorado
sua lO1l5'O
apresentação,
ve nha a encarecer
_ _
G6kv e a178 krn de 13,2kv!.
desmesuradamente
urna realIzaç~o
camas esclarecer, sobretudo, que os
t á d
1evada adiante maIS
estudos iniciais para a constitwçâo . 4 - Estações abaixadoras (uma de que er· e: ser d
, ~
e vI'nte de 661132)
.
cedo
ou mms
tal' que.
e. a ampliação do
da Companhia Hidroelétrica do São "20/66
'"'
, .
Ainda
ressalto
.Francisco, já se acham em tal fase. . Não é parem de admirar que o acrés- número das estações abaixadoras, c
que podem pel'feitamel~te dispensar CImo fõsse atté reconhecido pela as. a extensão de noVOS sistemas de
a u:.nstjtujção· de uma comissão de scrnbJéia geral da Companhia e auto- transmissão conBideram~se também
técnicos para investigações prelimi~ rizado, na ordem de 32%.
imper8.tivos e mgentes. Até· porque·
uares.
Instalaçõe'!;" deste tipo sofrem' sur- c::mCO!'reram para o barateamento das
Baseado em dados assim suticiente.<i, prezas e, no regime inflacionário em tarifas que, até certo ponto, foram
e~ürnava aquele técnico c custo do que vivemos, considero quase Um rrli. cOl1sider.'tctas elevadas..
KW em 5 mil cruzeirOS nas estaçãe.s :agl'e manter-se êstc nível pRl'a·o pl'iQuero entretanto .fa?:.er .ul1""!-a_ res·
'.
salva.
qne a:1 serem
lllstltUlçao
de
aba,'xadoras, aehan do - o a mp Iamen t e me,'·
rp acreSClmo.
partes Achando
Inneficttrias
adqulriw
l'azoável. Ora, é sabido que o pl·o.leto
Em países de moeda est::i.vel. de l'e- dai) pelo governo, possibilitando :l
final adotado pela Companhia, em~ ~Ul'SOS industriais PIetóricos. cc.rno os ampliação com capital barato do qu~
bora fixando o assentamento da. usina E;'! d U·ct
x
d
t
atf, ago,'o e,'steu d,'uheil"'" '" alto precb
geradora precisamente no mesmo
·,,,a os Dl os, e. cessas o CUs D so- "~ ~
'"'.
bre os Ol'çnmcl1tos lllkiflis são f!'eQüen~ 011 c[!m pre\'is6es ele dividendos de lei
1oca I do projete primitivo, aprovei~ teR.
tados c.<:; dados técnicos dos estudos
:~·t') J~5.o me fa:'. recuar quant'J 8-0S
.
d
Ct 1
·,,,,,:t-IS .de nst eXJJOst0S, em outl':l.S
an t el"l::il·e3) epois de conferidos, disi o n4gun;:; casos que ilustn:m o que
tancicu-sc da pl'ojeto iniCIal nela adl- ora nfirmo.
Oilcl't'.111ldade$, em fa\'ol' da descapl·
çáo de um elemento ericareêectol' da
A..~
. _. E
. ,',
,. M tnlizaç.fi.o dRR inversóe::; das re~I~S
rimeira et:uJ'L 1'" f' 'o-m'"
_
levl::.!a CI'I;,1 ,ngl1~eer.7!g .de m:1. tl":".l.l1s;niss::n·;1S.
Pru ;;
•.<.
,ve 11
e" cons ço de 19,,0 reIatat que as usmas que
.8 as.sunk, cg:c não c~b~ ar,;·ol:a exa.~ç,:~ ~:t b.~l~~ged~ em q~e a enge.! passo a enumerar tiverum seus orça- minar. em Que pese o pronunclamen...
alIa rasl eira eU ao mundo uma mentos assim acrescidos:
\ to do Presidente da Companhia, ao

I

4

I,

1I
Companhi3,s

Orço

,

uss

1
1

custo

!
-~~~,C:-.

I 80.000.000
I
113.000.000 I 150,000.000
I·
170.000.000 I 216.000.000
.
I
.
40.000.000 I 120.000.000
42.000.000

I
i

I
I .•
I Aéré.,
I

iI

i'

90%

I
I 41%
I'
I 66%
I'
I 200%
I

I

meu ver, pouco feliz em entre.vista
dada em Recife.
-.
Pelas consider:ações acimaj concluo~""
que o projeto de lei peve ser apl'ova~
do. -. Apolônío Sales.
.
SI'; Presidente, êste parecer, conforme de principio transmiti ao Senado, foi elaborado pelo nobre Sen~
dor Apolônio Sales, atualmente, em
Recife.
Designado agora, pela Comissão de
Finanças, para relatá o Projeto, Subscrevo-o, em nome da Comissão clt
Finanças. (Muito bem!)
O SR .. PRESIDENTE:
Em discussão o projeto.

O SR. NOVAES FILHO,
(Niio foi revisto pelo orador)

(Pi.:h

Presidente, antes de en·
trar no debate da matéria. sendo ;:;
primeira vez que ocupo a tribllua de
Sena do d epois que o T ri b una I EI eitora:.
d
de Pernambuco proclamou os can ida,
tos eleitos na última eleição. julgo d.
meu dever voltar o pensamento a'O no·
brc povo pernambucarlo. à querid"
.
I{
gente ~da min ha amad í;l. terra, aque
povo que a história reconhece ·e pro·
1
d
Id d
c ama como O portador as quai a e~
mc~tras de espírito de brasilidade. de
espírito de construção, de coragem, d12
intrepidez e de defesa vigilante e per·
manente dos seus brios.
Volto, assim, meu pensamento 30 que·
rido povo de Pernambuco para dizerihe da minha emoção c do meu agradecimcnto por mais uma. prova de con·
fiança c de estitna que me conícriu,
rce Iegen do.. me sena doro d a R ep.u'bl'lca.
p
S
P d t
t
ara mim, r. reSl cn c, c~se ge,s ()
do povo de Pernambuco eqUivale ;-tO
]·ulgamCI.lto de que, nesta Casa, tudo fi::
- dentro dos restritos elementos d"
minha jnteligência e do meu. prepflro
para servir à minha gente, para digni·
ficar meu Estado e sobretudo péll·a
não d~slustrar muito' as nobras' tr;dj.
~~"
I d
I
'roes que aqUI encontrei. ega as pc 0.9
vultos eminentes. de minha terra, que
nos antecederam na representação pcr~
nambucaria nsta Casa do Congresso.
S r. P'd
. apoio
resl ente,. d esejo d ar meu
caloroso. sincerO, ã pcop· osição· que se. ,b
....
encontra em de ate. oriunda da Câ~
'- do
ruara d os S rs.. Deputa dos, a.1.t~orJ"an
o Te.s~~r~ NaciOn~l a a?qul~lr. partes
benehclanas da em. Hldrele.trl"í:a do
São Francisco. e Q faço com entusiasmo
nmito grande, porque ainda· hã poucos
dias apreciei aquela cidade' cheia cle
beleza, originalíssima nas sua'S linhas
topográficas. que ê a Cidade de Recife,
e que. hoje, mais bela ainda se apr(>...
~en l' ~ aos oIh os dc .todos os vl.;,ltan.tes,
11u,mmad~ como esta por a.quela força
?.aormccl.dd que há tantos secul03 desa·
flG.vn o patriotismo dos homens públlco-.
d B I
c l'asi pnril seu ::t ....~·(Ncitc:unento a riqu::2é\ hidl'o-eletricaI ' do Sã.:} Franci.~C(). <..••_,,:( k potene,'al ,·.... "<·'o .. "·n·,·"'·,, .....
.~
'.....
. . . f!.~
G-!.:;'oci:·" de Paulo Afonso.
p. 1
I' f
l\"s.tCente, '-.eci <:' resslU"Oiu do-::;
ueVâ5 r-~ra br.lll,ar nu:n h.:mho l'xtraordip',irio d~ lltz. coJu .o::.uas lâm~udas, rl'~
n.:~indoJ hoje, mais <linda. a mar;..5;f~1
ordem)

Sr.
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da )ndüstria que dirigia. com cu1tura. pela fome -e 'pel<1S necessIdades tremen~ do Nordeste. que é. em Pernambuco, a
, base da nossa vida econômica.
Hoje. Senhor Presidente. foi a pritodos seus múltiplos detalhes. com tudo
Senhor Presidente. dando. apÔio ao
que a inteligência produz para a beleza meira usina'. Dentro, porém, de poucos projeto em- debate, que carreará novos
e' encanto dos nossos espíritos. e que foi dias - se medidas. sábIas não vierem rçcursos para s' Companhia Hidro~Elé~
o antigo Deputado e' Senador do' Es~· - serão muitas usinas; c Pernambuco trita do São Francisco." só unho a
tado, RodóIfo de' Albuquerque Araújo .. chegàrã ao cáos e à desordem econô~ lamentar que a crise açucareira que avasmica .. ,.
.
O Senl10r Kerginaldo Cª,vrucanti
sala Pernambuco. não permita aos co~
Permite V. EX,a uma aparte?
O Senhor Kcrginaldo CafJéllcanti - rações pernambucanos se rejubilem mais
Permite .V, Exda. um aparte?
uma vez com o grande acontecimento
O SENHOR NOVAIS FILHO
O SENHO,R NOVAES FILHO. da Paulo Afonso. Parece ser o pró~
Com muito. pr?zçr,
prio. destino históricç do meu Estado
Si::nhor Kcrginaldo Cavalcanti
. .. e, mais do que isso. Pernambuco que rios impede sempre externar grandes
V: Exda. sabe que, cm certo mà~ estará entregue 'a um ·desespêro social alegrias. Quando nos chegam certas
mento da vida nacional foram. ho~ ti10 gmnde, que merece bem a medita~ compensações. logo surgem obstâculos e
mens de engenho de Pernambuco que ção e. as medidas do poder competente. dificuldades. que. espero. po~m ser
g~lvanizaram a defesa do pais co. 'ra
Tenho prazer em ouvir o aparte dó, vencidas pela rigidez do caráter da
a invasão holandesa. Foram êle.s que nobre senador Kcrgiualdo Cavalcanti. minha gente e pela têmpera inveqçivel
'à sombra dessa riqueza de nossa pátria •
O Senhor Kerginaldo Cavalcànti,-:- do nobre povo pernambucana. {l\tfuifo
lutaram e pelejaram. ainda mesmo quan..
Veja
V. Excia,. como são as coisas bem: Muito bem} Pt}lmBs. O orador é
do . abandollados pela metrópole lusi
cumprimentado) .
tana. - a fim de que 'o Brasil conser:-- em nosso país. Enquanto o preço 'da
O SR. PRESIDENTE:
. vasse a sua, independência e soberania. carne sobe constantemente. parque estâ
Continua a· discussão do Projeto.
Pois bem. hoje .se encontram aban~ na dependência 405 frigoríficos estran~ (Pausa) Não havendo quem faça uso
donados fi. sua sorte. sendo de estranhar g-eíros; enquanto outras utilidades. que da palavr'a. encerro a discussão,
que a COFAP•. enquanto tudo faz ele- .são controladas pelos tru;;tes, através
J;.m votação. Os 51's. quê o apro~
var'. aumentando todos os artigos de de testas de ferro no país. que ditam vatn queir<\m .c.onservar~se sentados.
priincira necessidade. só' não se. km- os PNÇOS; enquanto isso. a indústria
_
bre do açúcar. produto tipicamente nor~ da' cana de açúcar no Nordeste está (Pausa) aprovado
e vai à sanção o
asfala
permanente
e
sem
condenada
a
destino.
seguinte
O SENHOR NOVAES FILHO- remédio. porque assim entendem os que
Sensibiliza-me sobr1!maneira a valiosa querem levar o povo nordestino à ruína
contribuição de Y ~ ,Excia .• Se~ôr Se~ e ao desespêro; Esta a realidade'. Sou
PRO J1!TO DE LEI DA CÂM.Õ\Rl\
nador Kerginaldo Càvalcanti. cuja voz contrário. a'o alimento'· de preços. mas
,N.' 257. DE .1954
aqui jamais deiXOU de pugnar por tôdas não' se pode ter duas caras. nem duas
(N.'
4.209-B-54. na Câmara)
tabelas. Uma tabela para aquêles que
as causas de justiça.
. '.
E lembrou V. Excia. omito bem que são bonitos de corpo. afilhados da si...
AUtoriZEI o Tesouro Nacional a
os dinheiros juntos nas arcas dos pro.- tuação e dos poderosos do momento.' e
adqUirir partes beneficiárias . da
.
dutores do açúcar do Nordeste nunca outra para os eternamente explorados.
Companhia Hidro-Elétrica ,do São
como
est~os
sendo
no
Nordeste.
Te
..
se trancaram pelas chaves do ,egolsmo
Francisco.
humano. mas sempre tiveram alta fina .., mos de reclamar igualdade de trata..
mento,
quando
mais
não
,seja.
O
Congrcsso:·Nadonal decreta~
lídade de sentido econômico' e social,

/.. lisal;11 pe;a histórica e e~'1çdr..ti:tdora pla- sensibilidade. artística, com estudo em das, que assaltam seus lares.· ".
,nde.

Sr; Presidente, nãD tt!riam mais as

(tcrra~ do Nordeste, sem dth"ida. ele ..
fJTIcntqs de retuperação. ou melhor, llUriOS

de sobrevivência. sem essa riqueza,
~q1.1C-; boje, Paulo Afonso, lhes outor..
;Sou, attravés da energia da Cachoeira.

:~ q~~I, há tantos 'anos. desafiava a
:nossçh. atividade c o nosso esfôrço.
~,

Pre~ mim. Sr,

,""mo
,agl1eJ..~

Presidente, Pernambu-

que

tambêm sempre alimentou
velho sonho, foi instante de

,qrand.e emotivídade. deparar, na ,cidade
do Retife. aquela realidade tto cheia
rdc ~c;:):ntos e de confiança para os firoo~ da cidade, da terra e da r?gião

•.;-~ord~stina.
N~' posso, llestn hora. deixar de..
f('nd~é tributo .de agradecimento dó Nor-

·

Reste. pela gr~nde obra que ali reali-

zou. ~ ao saudoso c eminente estadista
:Get~~,~ Vargas. que deu as primeiras
providências para o grande feito c ou...
lrossim a ésse homem modesto. sUen'cioso~2, exemp10 de simplicidade c, tamtém exemplo de brasileiro bom, de bra,*IkiriP' digno, o Mãrechal Eurico
<E'ia:;pfir Dutra - ql.!c se empenÍlOu a
;fundo'!. na realização daquela obra. Sua
Excelência conseguiu~ adquirir, tõdas as
maquinas que criaram ctn Paulo Afonso
·Unm Cidade inteiramente nova. moder. llíssima - hoje, . o mais belo marco de
Civilização que se plantou nas terras
ressequidas do Nordeste.
~ B.em hajél êsse gesto patriótico,)
de
. bom brasileiro do. Marechal Eurico
G<J,spar Dutra. Bastaria. Paulo Afonso
~ Ira que tOdo o Nordeste se inclinasse
reverente diante ,do seu Govêrno. com
o reconhecimento sincero e devido à
sua ação e·. ao. seu patriotismo.
O Si-; Joaquim Pires --.- Muito bem!
y, ·Exa. faz justiça ao grande Ma,e:-::lml.

c

• O SR, NOVAES . FILHO .:... Obri.
'gado ao aparte de V. Exa',. sem dü~}.ida ,uma 'das 'vo:es mais autorizadas

·gfSb
W3.l:

Casa, porque, -parlamêntar .,dos
antigos,. ainda boje ,empenha sêu
~flrjto como se estivesse em' plena
B,ll'Udãde. nos trabalhos desta 'Casa,
atravé de magnificos pareceres.' na c..)~
\llh';,Go de que faz parte. co dando u
ê'>t,.! plenário as encantadoras liçõi!s de
SU~1 fidalguia e. do seu cavalheirismo.
~ (} Sr. Joaquim ,Pires -- Agra.deCido
Vossa Excelênda.
.'

ª.

,O SR. NOVAES FILHO -

,

~~~[~;/~o ~:~~~:~~~~ - da
_". J-

minha

te~ra,

~,:r<,nt~ ~,il~go periodo '.lilo 'se ,'-luis

.p justq pre.ço. o preç,-} re~
,para todos os agricultores
e 1'~l!,O.1 o da, açucar que entrcq'l:11 ao
!ll~rcido consumidor. Ficamo~· tom o
p"eçú que não correspolldia, em ahso·
)ut'J. às cotações' cx6.ger<.tdissimu~ de
tôd,-::> as utilidades indispcl?~á\':cL~ à
pfrdn;ão açucardrél.
E o qUt' \'emos hoje, Senh0T Prcsi~
~:t("ntC'. é t!r:la nota triste: melartcólica
.I1<! vida econômic:<l de Pernnmbuco, a p,irali:açãO dos trabalhos de uma das
~raildo:s usinas do meu Estado. da
l.!~in" de Cachoeira Lisa. que nté cert~
fpoc<I 'teve a dirigi-la nquêle grande
agricultor pcrn:tmbuc(\no. que ~rio bem
Sê\bírt conciliar' os interésse~ da terra,
com as randes trepidaçõ~.s
cOIl.~;(1trar

n:'.l'l(!r~,dor

M

,:e

renovador c, sobretudo. foi C<?ID êstes
dinheiros. com a inteligência e o braço
do.'J produtores de açüear do Nord~te
que se fêz Guerra de ,RestB:uraçao,
sem a qual hoje o Brasil sena uma
terra fragmentária e l~ão adotaria. êsse
grande cspirito nacional, nã? _~ena . a
mesma língua. as mesmas tradtçoes. des-de O Rio Grande até às fl~restas amazônicas.
O Senhor Kcrgillaldo Cavalcanti ......
O seccionamento teria ,sido de gravidade
Os holandeses chegaram a investir con...
tra a Bahia e' foram até o Maranhão.
Fói justamente a lavoura canª,vieira.
sobretudo a pernambucana. nordestina.
que reagiu tenazmente. conseguindo vencer o invasor, lutando denodadamente
pela unidade nacional.,
'

"o SENHOR NOV AES FILHO Se- Alegra-me ouvir'o testemt1nho~ de Vossa

Presidente. infdi::Iuente, P::rnam&liCO. que desde os tempos .::oloniaLs
iim dias que vivemos. nunc" soUbe o
'!,u..:: fc.:;se um largo. ç-,~r1odo de sossêgb.
l:CIll para' sua vid.l política, nem paTa
~I;a vida eccuõruiCc1: quando vê chegar
" c:~t'rgia de Paula Afonso. enche-se
lL~ trineza. verificando .que a c!h~, qüe
~{{,"á, tribuua tnlltas :vê:es alerte.t. os
podcu. s compdentes. a crise da velha
nh()r

o

Excelência, porque o meu. modesto
plqntitdbr de, cana do ve!po maça,pê
pernambuc;mo. poderia' parecer suspetto
aos que
ouvem. mas o. de VO$S<\
Excelência. não; é a. voz do Estado do
Rio Grande do Norte que se \'cm as~
sodar à minha. na defesa da base
primordial de economia da minha terra.
O s;\udoSo Presidente. GetUlio Vargas
já ha'-.:ia determinado aoS Ministérios
da Fazenda e da Agricultura. bem como
ao' Instituto do Açucar e do AleoaI.
examinassem OS meios' melhores e mais
prontos para que se d~s~e "aSsistência
finaücdra. e t':cniça ti produção açuca·
reira do Nordeste, ,
Hoje, c uma grande usina que pZlra~
lisa seus trabolhos. Sabe bem O Se~
nado a pToiundid;ld~ dêssc gesto, pOl."~
que V('llI trazer uma inquietação di1s
maiores. São os fornecedores de cana,
os antigos senhores de engenho da
lrGl.1h!1 terrR, oS·l'emanesc~ntes daqueh
legião n\oriosn d,,' Gu~rr~ d~ R(".stau~
ração. que o <:minclltc repr~sentantc
nort('.rion!";--:nôcn:,e CYOCau com tOlnta
propried;dC". s.o fies que não tê-m n"
cursoS para paÇj<lr <lOS op~r<ÍriQs rt!wis
E' sflo os opcTâriú:- da inous'di.;:\ quI.'.
investem ak 'contr;J estabelecimentos co·
merciais. n50 por desonestidade, IDas

me

O SENHOR NOVAES FILHO Art. 1.' g o Tesouro Nacional·autoO Senndo da República viu bem o tra· rizado a adquirir· partes beneficiárias
balh'o tremendo que foi preciso realizar da Companhia Hidro-Elétrica do São

P?ra que o, preço. do açúcar n~o fôsse
vtl, 'porquCt vil atnda é. em confronto
:~.a ~ 8_ção dos demais produtos
.!_. IIDe.n" Ç~9,'
'.
.
O Senado recorda~se do trabalho que
a9u~ :ealizel. l~yando ao titular do Mi~
ntst~no da .F~zenda daquela h~ra._ o
notavd brasIlelro Oswaldo Aranha. um
memorial subscrito por 14 Se~ores Se...
nadores do nordeste. I e tambem de que
aqui efet~~os um~ Semana Açucareira;
em que vanas vozes clamaram da td-:.
~una por med~das impe~itivas da rea~,
hdade que çstava~os prevendo.
.
O ,Senhor I\ergtn~do Cavalcantt ~
Permlta-lU~ V,. EXC1a.~ . um esclareCI'"
mct\to. ,,~essc ponto de. Vista. apesar de.
achnr justa: " aquela S.emana· do Açúcar,
por uma' questão' de discrição. -para um
exame mais detido da matéria. não tive
oportunidade de me pronunciar a res...
pei.to. Por isso. dupla autoridade posso
ter neste instan'te em que' tudo tem
subido nstronômicamente. Só nãó se
pode comprcendç,r é 'que o açúcar•. pro~
dução tipicanlente nordestina, 'fonte da
nos? 'grande2.a'~ dVilização. esteja em
índice tão ·miserável. para o qual não
hú remédio. O govêrno devia ter congelado os ,preços. para que não fôssemos \'ítimas _ com estamos sendo
cons.tantiúnc-ót~ ':.;..: da g~:lIiância dos tu.
bZJrõcs. Lsw r? o que o go....êmo devia
.tC'r feito; ,Mas já que não o fêz. não
pode: também reduzir os produtores do
n9rdest~ à situação miserável em que
s~ encontram. de penúria. que não tardurá <l lhes bater às portas,

O SENHOR NOVAES FILHO _
Mnito nbrigado <Y V. -xda.
E'. Senhor Pl\!sideutc, melancolicam~ntc Qll1t discorro. nesta tr1:buna. sôbre
f"tos Iflo dolorosos para n economia
da JU'inha terra: porém éles vieram compn'l\'ar quc. (1l!.mdo minha \'0= se er~
q~l('a lj{'5ta Cas.l, não foi parn solicitaç(:.t':;

l('vial1n~

nem

Francisco até a importância de., •.••
Cr$ 800 OOO.OOOOO-{oitocentos mnhõ~s
de cruzeiros). se~do o pagamento rea~
,liza'do contra a -entrega dos rcspecti-::..
vos certificados nominativos. múltiplos
ou não. ou de cautelas p!,qvisórias.
Parágrafo único. A aquisição das
partes beneficiárias de que' trata êste,
artigo será feita em 3 (três) parcelas
anuais, sendo ;! primeira de ......... .
Cr$ 300.000.000.00 (trezentos milhões
de cruzeiros), em 1954. e as duas ou~
tras de Cr$ 250.000.000,00 (duzentoS"'e
cinqüenta m~ões de cruzeiros) c~da
uma. ",em .19:>5. respectivamente pagávcis, por metade. em 1 de março e, em
1 de setembro de cada no
, . • .. a .
.
d Art. ; 2. o tnHstimento corrcs~~
.ente a tomada de partes. hencflaa~
rSl~s. da C?mpanhifl Hid~Elétrjca ~o
ao FrancISco sera a~e?dldo p~r melO
dee ,.d?tações orç~~entana.s. c;edttos es~
p ClalS ou mcdJantl'! aplH:açao de rtcursos do Fundo Federal de Eletriri~
cação,
•
§ 1." Para' aquisição das partes bene·
ficiárias rdativas ·ao ano de 1954. ~
autorizada a abertura, pelo M~nistérlo
dã Fazenda. do crédito '"especial de:
Cr$ 300.000,000,00 (frezentos milhõe~
de cruzeiros),
§ 2." Nos cxcrL:Í..::05 de 1955 c 1956.
as ,drspesas com a zqubição' de . qu ...
trata o art. 1.1 serão atenàida5 atruves· das' dotações que fort"nl inch:!idr:~
nas rl'spectivos orça.mentos. ncceSsã:
rias à: c9m phw;€"ntaçtio dos recursc!

destinados pelo FuacjJ Fédc.-dl de Ele-·
trWcação,

,Art. 3:' A" p:!rtes b~·!:dkiáda.s' da
Compj,nhi., Hidr:)·Ell:trica do Sã(
Francisco ~; que se rcfc!·~m os artig(;~
anter:orC's pvder20 SC"I' tran::;feddas 2
o!:alq!.lcr
t;)mJ.dol';
r':5pond;:o!;do
(I
União ~.ohiJ.riamcnt . . pelo' r:!sga~c db,

improcedentes. e til1110s t:'~!;skrid0s"

~im par nleit~Qr medidas justas. mwidas

ArL ~,'" Este!. lei catr,,:{ em vigor
de coiUd"de pnra a produção açuçarcirtlln~ d;;;ta dI.! st:a pt1blic:t~~o.
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Art. 5.~· Re'\'og<un~se as d;sposições
('m contrário.
Discussão 'única da rcdaçJo fi ..
rl.:l.l (oferecida pela Comissão de
Redação cm seu Parecer n.~ 1.12'i,
de 195-1) dá emenda do Senado
ao Projeto de lei da Câmara nú..
mero 231, de 1954, que regnla a
contribuirli.o devida ao Instituto
de Aposcntadori:l c Pensões dos
Empregados em· Transpartcs e
Cargas.

o

SR, PRESIDENTE:

G SR.
CANTI:

CAVAL- m;lis um test~mtlnho da
vontade.

KERGINALDO

(Não [oi r~visto pdo' oredor)
SI". Presidente. ao jnicio dos nossos
trabalhos, Jevn!}tci qu~stão de ~rdeUl,
solicitalldo da Mesa qUI! ncs informasse
se' já chegara à Casa b projeto de lei
da Câmara dos Deputados que concede abono aos funcionários públicos.
Fui cientificado de que [linda não.

Pl'ocnf<1ndo colher esclarecimentos.
vim a saber que, po~~i\'c1mentC'. o prc~
da 'jcto seria votado !la outra C::lS,;l do
C;):lgres::;o "inda est:l tarde.

Se nenhum Senador dcsrjar US;Jf
p::lavra, encerro a discussão.
Està cnc{'rrada.
Em votaçã,o..
Os Srs. <iprovam a Redação f'innl,
queiram permanecer sentados. "'Pallsa)
Estoí apro .... nda.

COllfes.so, S1". Presidente, que me
encontro, realmente, numa situação d~
ticada, sobretudo porque, para comentar, de inicio não compreendo nem
íustífico as razões dessa tardança.'

O SR. FERREIRA DE SOUSA:

O Sr. Mo::att Lago - V. Exa. dá
Sr. Presidente, Te- licença para um ~pa1"t:.!?
qucíro verificação d,l ...-otr.l;ão.
'
SR, ,KERGINALDO CAVAL.
CANTI
- Com 'todo o prazer.
'O SR, PRE~IDENTE:
(P.::la a!'dcm~ -

-

.

V Cli-se' proceder à vcrificaçdo
da
votclção requerida pelo nobre Senador
F-crrl.'ira de SOllsa.
Queir<1tn lcvantar-:;c os Srs. Senadores que "provam a Redação Final.
(PausaQ.
Queiram sentar-se os Senhores Senadores que 3provaram a Redação Final
e levantar-se
os que a
rejeitam.
(Pausa) •

o

,

,

'

O Sr. Mo::art" Lago - A Câmara
dos Deputados acabou. de \'otar ól re;.\(Ição Hnal do projeto.

O SR, KERGINALDO CAVAL·
CANTI _ Agradeço o aparte que me
dá o nobre Senador Mozart Lago ('sclarecendo~me que a Câmara dos De.

putados aCé1.ba de \'otar
fina] do projeto.

a

redação

Congratulo-me com aquela alta Ca~a
Manifestaram-se a favor 17 :Senhode rcpresentüção popular por êsse aCon~
res Senadores e contra 3.
tecimentn,
conquanto o projeto não
Não há numero ..
atenda às reais necessidades do funPROCEDE-SE A CHAMADA cionalismo-.
..!

/

A QUE RESPONDEM OS SE·
NHORES SENADORES,

Bandeira de Mello - Mathias Olym_
pio .~ joaqdm Pites - Onohc Gomes
- Plínio Pompeu - Kcrginaldo CalJalcanti - Eerieira de Souza - Ezechias da Rocha - -[smar dó! Góes Aloysio de Carvalho - Luiz Tinoco _
Alfredo Neves - Guilherme Afalaquias_
- lHozart Lago -- Bernardes Filho Nestor Afassena _ Marcondes Filho .....
Euclydcs Vieira - Domingos Vel8SCO
- Sylvio.Cu(vO - Gomes de Oliveira
_ Alberto Pasqualíni - Alfredo Símch
- Camilo Macio - (24).

E'. bem pensado, um~ migalha que
se concede aos funcionários, mas de
tal modo é contingente e vexatória
a situação dêlc-s, que alguma coisa, pOI"
pouco que seja. lhes servirá nesse en~,
tretempo, isto é, até que se efetue a
readaptação,de vencimentos indispensã..
veis ao melhor padrão ~~e vida.

Sr. Presidente. tenho sempre. 'desde
que ingressei nesta Casa em tôdas as
oportunidades. ergüido a minha voz
para defender os funcionários publicas,
c constantemente venho pedindo a aten·
ção do Palamento, pelras, .suas duas
casas representativas, e do Poder Exe·
O SR, PRESIDENTE:
'Respondermn à chamada 24 Senho- cutivo para o excessivo aumento do
custo de vida a que nãt;l corrcsponde,
res Senadores.
Está confirmada a falta de numero sequer aritmêticamcnte. a elevação de,
vencimento.§- dos servidores do Estado.
pZll'<l votação.
Não há outra."I matéri<ls em discussão
Freqüentemente o assunto tem sido
na Ordem do Dia, porque a matéria objeto de discursos meus. Exam.inando
seguinte ê daquelas que exigem sessão a situação c0ll! espírito crítico, tenho
secreta, sendo de praxe realizá~la só· pôsto 'em foco a carência que vai pelos
mente quando hou\'Cr numero para a lares dos funcionários. a miséria orvotação. (Pausa).
.
gânica de que muitos .,dêles dão tesTem <I palavra o nobre Senador temunho à primeira vist~\' ~~ ~obretudo.
Joaquim Pires, inscrito pára falar de· aquela humilhação que mais -o:'> deprime
pois da Ordem do Di<l.
ê contribuie para que téuhamos 'um
O SR, JOAQUIM PIR.ES PRO- ft1ncionalismo público desajustado.

NUNCIA
DISCURSO
QUE
T euho sempre, Sr. Presidente. SER,1 PUBLICADO DEPOIS,
e continuarei, dentro deste objetiVO.
a erguer a minha voz - pleiteando a
melhora de vencimentos dos funcionArias públicos. Venho, portanto. fazer
um apélo 80 Senado para que, tão
logo chegue o projeto. seja trazido a
plenário e quanto antes votado, de
O SR. PRESIDENTE:
modo a que possamos remetê-lo ao
Tem 4 palavra o nobr.: Senador Pod-er Executivo. para a sanção. com"
Kergi-r.aldo Cavalcanti. ~,)n" ... ,-I'Ct· mador petente. no mais breve prazo. Assim
~"'remos. no escure,cer desta legi~laturÇ!1
inscrito.
Durante o discurso do' Senhor
Joaquim Pires, o Senhor Marcond.cs
Filho deixa a cadeira da presidên~
da, que é ocupada pelo Senhor
Al[r::do Ncf.1cs.

n

'f'

hoa não quer qUe. :-;,~ mef'a o flume d~ Dt>us
.!m negóc;os d<l rádio. Basta' (/1:("r.
.recomendou e .ljH;6~ .. «<1té amanhf\~!
Estou CNto de que 05 met!S dionissiE isso OCorre, 'Sr. Pr::-sldente,< ali na
mos- pilTCS o at~nder50. contribuindo
;;R;ídio Mau.:!>'.' em' plena Cap"tal d~
-:om o seu c5fôrço, inteligência' e bon·
clqde p<1ra que a proposição. qunut0 Republica que dié'ttiamcnte' oHm fl~V('
antes, se, çonverta na lei de abono 30 rente par.:l () Cri~t() Redentor. no ,11[,:
fmlCionalisUlo publico. (Milito bem I ' do Cúrc0vado: <J'Illi na vizjnhal1~'a cL~
Senado. que instalou, solencmcnt(", l~'·
sus Cl'ucific~do no recinto de sufl!'i ses·
O SR, PRESIDENTE:
sôes e votou, com a Cámara d8s ue·
Tem a palavra o nobre ;:"){,llm!Or putados, reunido ("Ih Congresso t,CCIl~'
tituintc. il enrta Maon<1 em viR?r, 11:-;
Mozart Lago.
qnal OS· r(1)l"escnt2.ntc-s do novar' hrns:.
'leiro il1VOC~Ol a «proteção" de .TD:.:cs"
o SR, MOZART LAGO:
I p:l!'a org<1oisar{'m
o nos.<:o rcgi&~ de·
ci.:ocrático !
)
Sr. Ptesidrnte ~ Nosso emjnC'JJI~
,"
colega Sr. Alenc<lstro. Guimarães, qllC
Será POSSível S1'. Presidente qUl' o
todos nós vimos com alegria e orgulho nos.~o queridQ e emineute cole?!,;) S~'
ser lnvesüdo na alta função pública nhor Alcnca~t!"0 Guim3r5r,<;,' .sii!Jd0~r
de inistro do Trabalho, precisa voltar ::Oil1 o seu si!~ncio a· insen:satês do di.:;t;aS vistas, cuja fôrça penetrativa ta:l- rdor da «Rádio M:Hlã)), nos fUl1'!Ç>S G4C
to aqui admiramos quando S. E~. ver- vai (boda ,'I :;Uél adm:nistraç50 ibqlld,l
I"umava a admini::;tl'é\,;ão Horúcio Lóh'r <,:::1~!:~c:,a?
....
l
no Min:stêr:o d3 Fa::cnd<:l, para a «RáE •
1 ' " ' S P !.d !
dio Mauá)), ou melhm', para a «Rádio I,"
o que {cs~Jo \"er. 1'. resl ~llt}'.
' d' 'g'd
I .. 0111 os meus 0,110.'1 que a tara~ha qe
d os T ra b a Ih ad orcs)), IIOJC 11'1 1 a por
. ,
f
h'com:>r, mas que ~eiUprc Se ergu("l'am
prof~ss~onal d;) sua con 13nça, a pOllCO para O aut.:!l MiJútro do Tl'f!!lalhô,
tlOU\<.:3 o.
~om verdadeira admiraçi:o e cúqfiallç',rl
Quem couhece COillO nós, Sr. Pre- !lO sr-u crill:rio. (i1iu ito bem.l) fJl
-:I
sidcnte, o S1'. Alenca5tro Guimarães;
C SR. PRESIDENTE:
,
-:i
que proJlundcll Jlêstc Scn~do a mais
Não há lllzis of.'ldor inscrito p3fa
bela e a mais como'i:ida das orações depois da ordem do dia.
com que aqui deploramos a morte trá~
N",d a ma;s ha'i'c!~do a tratar, \'Oll
glc3 do inolvidávcl presidente Getulio encerrar a s['s,~ão. Dt'siODQ para a ex.
Vnrgas, não poderá admitir que Sua traordillárb de om<111hã, às 21 hanl~ <'!
Ex~c1el1cia tenha ciência das persc- s~'9ujnte
01
guiçõ('$ e injustiças, que o atual diretor da «Rã<lio Mauá» vem prolicando
ORDEM DO DIA
el!: .sua gestdo naquela emissora, con~
ORDEM DO DIA
tra colegas c profissionais probos, esContinuação d:l. votação, em dlSfor("ados e capazes, que sempre bem
serviram, lllas que cairam na antipatia c1.:l:;são única, da redação final (ofe ...
l'ecid:1. ~!a, C<lmissão de Redacão em
do dirigente - chefe da rderida es- seu
Pnl'ecc.r TI." 1.124, -de 1954) dn
taçBo radiofóuica. senão, apenas, por emenda úo Senp-do' ao projeto de Lei
terem sido «getu]istas»), certamente. tão da Câmara 11,0 231. d.e 1954, que regusó, por serem cienteS ou tementes a la a contribUição devida ao Institutg
Deus. Sim, porque a verdade é (\H' de Aposentadoria e Pensões dos Em,
nenhum critério justo. tem presidido' a pm5 udos em Transportes e Cal'go&
"lotação" em discussão única d~
já alentada fila ~e demissões na «Rá&1!
dio Mauâ)" a dispensa injustificada de R:-Ooquel'imento n,o ~, de 19M.
nhar
Joaquim Pires _ outros 81'S. StX
servidores' da organização. Está· viga·
nadore8, pedindo urgência, nos têrmá!
rando ali, apenas, tetn-se a impressão, do art. 155, § 3,°. do Regimento In&
o critério da antipnt1a do diretor, ou, terno, para o Projeto de Resolução
talvez o critério dos recalques de um 11:' 55, de 1954. que reorganiza õs ser"
«macaco de louças})! O Sr. Ministro viços auxiliares elo' Senado PedernL ,~.
Votação, em disCllESão únjca, dó
AJecastro Guimarães possue, na «Rádio Mauá», outro alto d~legado tam- R-equerimento n.o 6. de 1955, do Se~
bém de sua confiança. homem pruden. nhar Dario Cardcso e outl'OS Senho~
te e magnânimo, que lhe poderá. se r~s Senadores, p~d~ndo urgência, !lOS
~ermos do art. 15;}, § 3.", do R8c;í
quiser ser [r,:mco. prestar-lhe precio· mento Interno, para o Projeto _de Le~n
sas informações sôbrc a ação desequi- da Câmara 'n:' 270, de 1954. que pl'o!'g
librada e atê desumana, do diretor da 1"02a, até 30 de junho de 1956, o l'C~i;
casa. E também lhe poderá dizer. me de licença pnra o intercâmbio ror
:1
aquele seu outro delegado •.se, quiser merdal COm o exterior.
Discussão única do Parecer da Co-~
contar a verdaclc, como repercutiu mal
lá dentro, e está escandalizando cá missão de Relações Exteriores .sób:·e·
fora, a brutalidade pagã dQ atrabiliário a Mensagem 11.0 2iO, de 1954, pela",.
qual o Sr. President.e da RepúbHca
diretor, prOibindo os spcakrs de se des- submete
à aprovn.ç:."'! do Senado a4:.
peôü'em dos ouvintes, àizendo-Ihes o escolha do diplomata 'Heitor Lira para.
«até amanhã, se Deus quisep), exprcs~ o cargo de Embait:ador do Brasil l
s~o puríssima do linguajar do povo junto ao Govêrno de Portugal.
;:;
Encerra .. se a sessão às 17 hm'ai
brasileiro, que constifui verdadeira trae
25
minutos.
J
diç~o, hábHo inveterado em tôdas as
nossõlS classes sociais. das mais humill
des às mais altas. e que traduz, <lté,
SENADO
FEDERAL
o
a' delicadeza inata da nOSsa gente, a
ATO
DO
DIREr'OO
GERAL
.J
sua bondade, a exuberante fidalgUia
dos nossos costumes nas relaçõ-cs que
o Dlnt.ol' Gerá1 deferiu o requeri.. l
mantemos inclusive com estranhos. nlento n. O 316-5-4. em que Maria RJ.za j
quando nos saudamos em despedida. Baptista, Oficial Legislativo, classe!
"J", solicita retificação de seu natllL'
Pois o diretor da 4:Rádio Mauá), para MBria Riza Baptista Dutra. em
está escrito na «oortaria» Que baixou. vJr'll?e <1e h~y'.r "'I!)!!'.~.IdO' ~", ",
nossa

I
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CONGRESSO N-ACIONAL
i,Presidência

No dia .25 de JanetTO, ils 21 horas.

g;onvocação de sessão conjunta para all~'eciação de "vetoU presidencial
O Presidente do Senado Federal, nos tênuos do art. 70, § 3.°, da. Consti·
tuição li'ederal e art. 45 do Regimento Commn. convoco as duas Casas
do Congresos Nacional para, em sessã.o conjunta a realizar~se no dia 28
I" do mês em curso. às 14,30 boras. no Palácio Tiradentes. conhecerem do

Veto

(parcial> ao f1rojf't.;) de . Lei n, 258, de 1951) na Câmara dos'
DeputadOS, e n,O 162, de 1953, no Senado FedeI·a}j. que dispõe sõbre ()
provimento de. cargos da caneira de Detetive do Quadra permanente do
M1n1.stério da Justiça e NegÓCios Interiores - Departamento Federal de
SegUrança Pública.

'No dia 26 ele Janeiro, às 14,30 horas:
veto presidenci.al ao t>rojeto de Lei n,O 666. de 1951[ na Câmara dos DepuVeto (total)· ao projeto de Lei (n,o 1.978, de 1952. na Câmara 406
tados, e n,a 19, de 1952, no Senado}. que acreseen'ioa parágrafo ao art. 8.° .
Deputados, e n,O 320. de 1953, no Senado Federal) •• que dlspõe sõbre a
da. Lei D,O 1.181, de 17 de Agôsto de 1950 (que autoriza a abel'tma de
carreira de Agente Fiscal de Impõsto de Renda,
cr~(lito destinado a subvencionar empresas de transporte aéreo.

Senado Federal, em 7 de Janeiro de 1955

Convocaqão feita eu\ 5-1-1955

ALEXANDRE MARCONDES ~HO

no

Dia 12,

.

às 14,30 hOl'~S;

Vice-Presidente,
exerc1cio
da Presidênci~

Veto (tota!), ao Projeto n. '1.146, de 1949, na Clltnara dos Deputados
Q

No dia 27 de Janeiro, ás 21 lzoras:

l'eto (total) ao Projeto de Lei (n. o 4.044, de 1954, 'na Câmara dos

Deputados e n,o 124, de 1954, no Senado Federal), que retifica. a Lei
n.o 2,1'35, de 14-12-1953, que estima a Receita e fixa a Despesa da União·
para c exercício financeiro de 1954,

•

• n,U 43. de 1954, no Stnado Federal, que reajusta a aposentadoria. e pensão

dos bancários.'
'
Dia 13. às -21 horM;
. Veto (parcial), 8.0 Frojcto n." 1.519, de 1951, 11a Câmara dos Deputados
iJ n," 54. de 1954 no Senado Federal,' que· regula a inatividade dos Mili-

,tare:!'.

.

Dia. 14, as

14,~O

horaS:

Convocação !,ara apreciação de vetos presidenciais

o' ·Presidente do senado Federal, nos têrmof} do artigo '10, § 3,t), da
ConstitUição Federal, e artigo 45 do Regimento Comum, conyoca as duas
Cruia.s do Congresso Nacional para COnhecerem dos vetos presidenciais
. ábalxo relacionados, nas- sessões conjun"tas marcadas para os dias 27 e 28
do mês em ,curso, em seguida às matérias pam elas já designadas:
Dia 2'1 de Janeiro, à~ 21 horas:
VetG. (parca}) aO Projeto de Lei (n. o 3.905, de 1953, na Câmara. dos
Deputados e n.o 8Z, de 1954, no Senado Federan .q\\e fixa os efeth'os das
Fôrças Annadas' etn tempo de prlZ,

Veto tParclal) ao Projeto n." 1.069, de 1950, na. Câmara dos Deputados.
" n." 19, de 195-1": 110 S$ado Federal.' que reorganiza as Secretarias do Mi'"
llistério Público Federai~ crin)fl re.s~tivo quadro do pessoal, reajusta seus
servidores. cargos e \'cnc\mcrtt08, e ·âá. outras providências, .
Convocnção fi.::llu em 23 de deze~llbro de 1954
Dfa 28 de Janeiro, cs 14,30 1lOras;
Dia 18, às .14,30 horas:
Veto (total) ao Projeto de Lei ULo 2.804, de 1953, na Câmara dos
Veto (total) 0.0 Projeto de Lei \n, 2,825, de 1953. na Câmara dos DepuDepútados c n.O 269, de 1953. no Sentido Federal) que concede auxílios
.tados e n. 337, de 1953, no eenado Federal, que estende &.OS subtenentes . de Cr$ 400,000,00, Cr$ ~OO.OOO.OO e 01'5 100,000,00, respectivamente, à Aso ea.rgentos que participaram do' campanha da Itália. haüilitados com ()
sociação Serrann· ctn. Defesa dos -2'\gI''J-Peeual'istas, à Exposição Agro..
(lurso de comandante de Pelotão, Seção ou equivalente, os .beneficios da Lei
Pecuw.'ia. (lo Feira de Amostras e à Exposicõ.o de Gado Leiteiro e de Corte,
n. 1.782, de' 24 de dezembro de 1952. assegura promoção, ao serem aposeude Caprinos e de SUinQs.
~
tados, o.os funcionários civis da UnIão e de entidades autárquicas que pre.;taram servlço míl1taf nas Fàl't;;3S Arma.das durante a última guerra. c di't
Senado Federal. 11 de Janei.1'o de 1955
putras providéncills.
.
ALZXANDRE MARCONDES Fn.Ro
Conv{J~a~ã., !,,,,;;~ em 27 de dezem.brCl 'de 1954
Vice~Presidente do ~Senado Fedcrál
No dia 19 de Janeiro. às 21' horas:
!lO exercIcio da Presidência
Veto (total) no l"!.rojeto n, 906. de 1951, na Câmara dos Deputados e n: 92,
di 1953, 110 SCl!ado Federal) > que 'concede 3 pensfto mensal, vitaUcln, de
~," scsEão conjun.ta
Cr$ 3.500.00, ao ProL Luis Ah'cs dos Santos,
4," sessão leg~slativa extraordinária
No· dta 2D de Jan!;tro . âs 14',30 floras:',

. Veto (total) no Projeto (n .. 4.218, de 1954, na Câmara dos Deputados e

2." legislatura

!'1ú~ero

220, de 1954, no Senado Federul), que autoriza.O Poder Executivo
n. abrir, pelo MíntstérJo da Agricultura, o crédito especial de quinhentos
:m..il cruze1ros (Cr$ OOO.OOO:,OQ), pari ocorrCt· às despesas com a realiza:;f:o

Em li! de janeiro de 1955, ils 21 horas.

da .Festa da. L,aranJa.
No dia. 21 de -Janeiro, ... t1s 21 horas':
Veto (totall ao Projeto

(ti

no I'alúci" Tiradenlrs

2.486, de 1932, na Câm.3.l'a. dos Deputados e

n.o 96, de 1954. no Senado Federal). que cria o Instituto -de Aposentadoria
e Pemóes dos Economiál'ios. c dá outras providências.
No dia 24 de Janeiro, às i4.,30 'horas:
Veto <total) ao Projeto m. SOl. de 195-1. na Câmara dos Deputados e nú-

mel'O 140, de 1954, 110 Senado Federal), que crla, no Quadro da Secretan"l
do Tr,ib}lZlal de Justiça do Distrito Federal, 'três funções gratificadas de
.seCt'ets1'10 de 'l'urma de Julgamento,

,

OR D E !\l DO DIA

Veto: presidencial qmrcint 1 ~o Projeto de Lei 11.° 1,519, de 1951, na
Câmara dos Deputados e n.O 53, de 1954, no Senado Federal, que re .... ula
ao inatividade d'Ü.s milit,ul'es; tendo Parecer, sob n.o 22, de 1954 da <>Co~
missão Mista, designada I~CS têrmo,s do art. 46, dQ. Regimento' Comum .
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DISPOSITIVoS VET"'DOS

EX P E C> I E N TE

l) lu't. 14. letra c:
" . ,. a partir da data da promulgação da Constituição" pasDEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAl.
sando o dispositivo a ter a: seguinte redação:
"C) o militar que passar mais de 8 (oito) anos, cOru3ecuti-,
DIRETOR GERAl
vos ou não, afastado da atividade militar";
.01.' Art. 15 e E.eu narágrafo.
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
"Fica o Poder Executivo autorizado a fazer, dentro de 1 (um)
ano e meo1ante requerimento dos interessados, a reversão à atividade dos oficiais transferidos "ex-affício" para a reserva, por ha- OtE"f!~OO Gen .... 'ço OH PU13UCAÇõe:,
C:HI!:PB DA SEÇÁO DEl PI!DA.ç..'"
verem passado mais de 8. (oito) anos, consecutivos ou não, afasta· MURILO FERREIRA ALVES
HELM0T HAMACHE~
dQS da atividade mmt.:u', desde qUe haja sido computado, para
complet!\r êste prazo, períOdo anterior à vigência. da. atual 00115tit.ukáo.

•

fJG.rt<s;rafo único - Só podzrá reverter à atividade na forma
dêste artigo o oficial que possua as condições exigidas para o
exercicio das ~unç6::s do pOsto que tenha na inatividade, devendo
agregar ao respe::tivo quadro até que' seja promovido -(l oficial que
1hz segUia em antigUidade, quando de sua passagem pam a inativia.:::td2,
.» Do art, 16: - as "palavras: ..
, do art. ..." e ', ... flviador" palavras que se seguem aos
postes hierárquicos na Aeronáutica, a saber: ", .. do ar.,,!.' quant-o
aos postos de "Tenente Brigadeu'o", "Major Brigadeiro" e
"Brigadeiro":._ e
',. aviador. ,." quanto aos de "Coronel",
'''Tenente-Coronel'' "Major" e "Capitão".
4) ~ No art. 16 - inciso I, letra ';b" e no inciso lI, letra "b" - a
palavra "postos".
"
5) _ No parágrafo único do art. 17, as paJavl'as:
":,. referidas' na alínea ub" passando o dispositivo a ter a
,
,
seguinte redação:
"Parágrafo único, QuandO qualquer dos quadros, tIver efetIVO
inferior a 4. (quatro) oficiais, a. transferência para a reserva tar!
se-á, ao completar o oficial 4 (quatro) anos de permanência no
põsto" .
6) - O parágrafo único do art. 26, assim redigido:
"Parágrafo único. '- Para todos os efeitos, será, contado co·
mo tempo de magistério todo o períOdO compreendido entre a data
de ingresso do offcial no magistério militar e a passagem para a
inatividade"
o
'1) - Na alina "a", do § 2,° 'do art. 33: as designações,
.... ' 2,· e 3." , .. ", ficando a disposição com· o segu!nte texto:
"a) ... o de .2,0 tenente para o aspiranta a oficial, guarda-mari.
nha, subtenente, suboficial. sa.rgento-ajudante e 1,0 sargento""
8) No parágrafo único do art, 4:5:
"c) - tempo dobrado: "tempo de serviço em camp.anha»
'G) - No art, 46 - a aUnea "c'· e os §§ 1.0 e 2,°:
"c) Tempo dobrado": o tempo passado, dia a dia. em operações de guerra, embOra. tenha O militar estado hospitalizado
para tratamento de saúde em conseqüênCia de' ferimento desde:
.
1) a declaração de guerra para os militares pertencent·es a
unidades sediadas nos diferentes teatros de operação;
- 2) a data da pal;tidn do quartel de paz oom deslino a um
teatro de operaçÕ€s, para os maU;;
3) enquanto permane::er embarcado em Í1~yio de guerra que
foi 1;ecolhido eín põrio ou base fora da zona de operações para
execução de reparos normais, d~stinados à manutenção de efi ..
ciência do navio at-é o máximo de 30 (trinta) dias;
4) enquanw permanecer emoarcado em 'navi-o de guerra que
foi recolhido' em pôrto ou ·b3.se por necessidade· de reparar avarias
sofridas' .em combate por ação dó inimigo' até o máximo 1e 6()
(se.ssenta) dias;
5) durante o período em que o militar Viajar em nK\'ios ou
aerona'~'e mercante, em zona de risco
agravado, delimitada pelo
Estado-Maior da Armada ou da Aeronáutica, respectivamente.
§ L'" O "tempo dobrado" ,cessarâ, indív'idualmente, para
aquéle que aeixar o teatro ou zona de operações de guen'a, ou para
todos por ocasião da terminação das hostilidades,
§ 2,'" - O tempo que ém virtude de
ato de autoridade com ..
petente ou legislação antzrior, já haja sido computado como ';tem ..
po dobrado" continuará com ê.::se caráter.
10) -

O 8rt. 56,

"São extensivos aos oficiais da reserva remunerada ou' l'efor ..
maMs as vantagens previStas no art. 54 da. pl'eS€nte lei, sem di ..
reito à pel'cepQão dos proven tos já vencidos dos que contando
mais de 35 (trinta e cinco) anos de" serviço e nenhuma promoçf\o
tiveram pelas leis de a.pós-guerra·'.
11)
No art, .59 - as expreS8ões:
",.. quando passe à inatividade .. '
e 'I se requerer ou
ao ser providenciada a sua transferêncla pt.j:ra a reserva", ficando o texto reduzido ao seguinte:
"Art. 59. - Em nenhum caso poderá o mHitar·atingfr mal.';
de dois postos acjma do que tiver na ativa; bem como auferir pro"
vent~ superiores aos de 2,° põsto",

--

DIÁRIO DO CONGF~ESSO NACIONAL.
SEC.i\.O 11

Impresso nas Oficinas do Dep8r1arnento de Imprensa Nacional

AVENIDA RODRIGUES ALVES •.
,

ASSINATURAS

ltBPARTrçOES E PARTICULARES!

FUNCIONARIOS

Capital e Interior
Capital e Interiol
Setnestre •••••••••••••• Cr$ 50,OO'Semestre .••.•• ~"" " " Cr$ 39.00
Ano .•••••••••••• ; ••••• Cr$' 96,OO,Ario ............ _....... Cr$ 76,011
Exteriol'
Exterior
i
Ano
Cr$ 136,001i\no ........._. _.. "..... . Cr$ 108,00
As assjnaturas dos órgãos ofiQi.ais 'começam e terminam .8W qualquer dia do 'exercício em ql!e forem. registradas,
. 0, registro de assinaturas é feito á. vistp d.n co.mprolrante do

recebtmento.

"Os cheques e vales postais deverão ser emitidos em fAvor do
do Departamento de Imprensa -Nacional.
Os suplementos as edições dos órgãos oficiais corio fornt1CldP"lOS assinantes sômehte mediante solicitação.

~soureiro

o custo do número atras.ado serâ acrescido d. Cr$ 0,10 <,
oX:'!fcIéio decorrido, cohrar~s8·ão mais Cr$ 0,50.

...
Comissão Mista designada para
AdOl-1 relatar o veto parela. oposto
pho Gentil e Pereira. Diniz, :-eum:-.,e
esta Comissão Mista, desígnada pai'a,
pelo Sr _ Presidente da Repú ..
relatar ..). ve~ oposto pelo Sr. presl"!
bJica ao Pro/'eto de L. ei (nú ..
dente da Repubhca ao Projeto. de L e i '
,
meros 3 .. 905, de 1953, na
lnS, 2.804, de 1.953, na Câmara dos
Deputados e 269, de 1953, n~ .Senado
Câmara dos Deputados e 82
Federal) qUi! "concede auxIltos ,de
>
Cr$ 400.000,00, Cr$ 100.000,00 e 'Cr$
de 1951, 110. Senado Federal)
100,_000,00, respectivamimte, à Asso..
que "fixa os efetivos das Fôr ..
ciaçao Serrana da Defesa dos Agro·
.
Pecuaristas, à Exposição A~·N-Pe..
ças- Armadas em teii1pO de
cuária e. ll'eím de Amo.stras e ao EX·
paz"
.--~-.--'-~

81'S. ~J~aquiin

Píres~ EUClyà~ Vieira,
ApoIamo Sales, Jose BonifácIO,

posição de Gados Leiteiro e de Cor ..
t.E", t10 Cnp:'lIlcs e Suinos".

De acôl'do cc.m o arL 32 do Regi.
menta Comum, âs.s,ume a preslõêncin
o Sr. Joaquim Pires, que após decla ..
rar instalada a Comissão e a fiIlali ..
da de de J"eunião, procede' a 'elelt;:ào de
Presidente e Vice -Presidente,
Colhidos os votos. verifica-se' o ~eguinte resultado:

L" \.REU~O iDE INSTALAQAOJ
REALIZADA EM 12 DE 'JANEIRO
DE 1955
Aos 12 dias .do mês de janeiro ti.:
1955. às 15 horas, na sala das Co~
mís;;ões do Senado Fedei'al. presen.
tes os 81's. Anisio Jobim, Sylvio Cur ...
VO, Domingos Velasco, Limo. Figuei ..

redo. Al'Y Pitomba e Mauricio Jop ..
Para PresJdfrnte;
pert, reune-se esta Com.is.'lão, desig..
Joaquim Pires .. · ••••.
5 votos nada para relatar o veto parcial
Pereira Diniz .. '.' '" . .•.•• 1 Voto opõsto pelo Sr. Presidente da Repú ...
Para Vice-p;esidente :
blica ao Projeto de Lei (ns. 3.905. de
Euclydes Vieira . . . . . . . . . . . . 5 ~otoo 1953 na Câmara dos Deputaqos e 82,
José Bonifá-cio , ........ ,.' 1 voto de 1951', no Senado Federal) que "fi ..
xa os efetivos das Fôrças Al'madas
O Sr." Presidente eleito em .teu no- e' mtempo de paz",
me e no do Vice-Presidente, depoL:; ·de De acôrdo com o art. 32 do Regiagradecel a confiança de seus pares mento Comúm, assume a presidên~
sufragando se~s=> noz;;es para os pas!ús ela o Sr 'Anisio J:obim, que após dea ~ue .vêm de .. _r el . . lt-os deSIgna o ,cr. claral' instalada a Cemi fiAn Pltombo para relatar o veto e o
l"d
.._
ssao e a .
Agro-Pe~ Oficial Legislativo do Senado Fedtr':ll, ~.?- 1 ade df\<:i leUl1laO, p~ocede ~ elel-

00....

Comissão Mista designada para
rana da Defesa dos
relatar o veto oposto pelo Secuari~~s, à E~posição Agro- )~~~~ S~~;~~iarR~va~~~i~~O. AndriFle
nhor Presidente da República . Pecuana e Feira de Amos- ,
.
. E
.• d C
O Sr. Presidente convoca os S~'S,
ao Projeto de Lei <números
tras ~ e a xposlçac- e ados Membros da Comissão parn a s;:!g:m~
2.804, de'1953, na Câmara
Leiteiro e de Corte, de Capri- da reunião que s~rá realizada na pl'Ónos e Suinos"
x i ma s egun d a- f eIra,.17 do cor:-cnte,
dos Deputados e ,_269, de
às 16 horas, no PaláclO Monroe, para
1953, no Senado Federal) 1.a RFUNIAO (DE INSTALACAO leitura, discussão e' votação do l'~Ja~
que "concede auxílios de Cr$ REALIZAD.-'\ E..."\f 12 DE JANl!.'1"RO tório do Sr. Relator.
Nada mais havendo a tratar, leva:1·
DE 1955
400.000,00, Cr$ 100.000,00
ta-se a reunião, lavrando ·eu, JOfh1 AlAos
12
dias
do
mês
de
jan2i~'t
de
..) R:lva~c,J de Andraàe, Secretãrfo,
Q Cr$ 100 _000,00, respecti1955, às 16 horas, na sala das C<Hnis~
ata que, l;ma vez d:.)rOva~
)lamente, à .Associação Ser- s-\Jes do senado Federal, presentes os ada,presente
será assinada pelo Sr. Pre~ldent€'.

,a~OI~d~:e~~d:\~s,e v~:if7~;:::1~e~~~

gumte result~do:
PaU Presidente:
5 votos;

AniSio Jobim,

Para1 voto,'
President.e:
)'"do,

Uma Figueí-

..

Para Vice-Presidente:
Domin~
g"OS Velasco, 5 votos:
Para Vice-Presidente:
Ary Pitombo, 1 voto,
O Sr. Presidente eleito, em seu nome e no do Vice-Presidente, depois
de agradecer a COnfiança de seus.....pa-

Quinta-feira 1 ~
res

~sufragando.

DIARlo.

ou

(seção 11)

CONüRf:5l:iO NACIONAL

Janeiro

a~

195:>

J~

seus nomes para os vasco de Andrade, para secretariar gunda·feira. 17 do corrente. .. 1& van~-8e a reunião, lavrando eu: João

postos a que vem de ser elevados. a Comissão.

horas, no Palácio Monroe, parA leidesigna o Sr. Ary Pitombo, para reO Sr. Presidente convoca os Srs. tura; discussão e" votação do relatólatar o veto e Q Oficial Legislativo Membros da Comissão para a segun- rio do 8r. Relator.
do Senado Federal, João Alfredo Ra- da reunião que será realizada, seNada mais havendo a tratar, le-

Alfredo - RaYaSCo de Andrade. Secretário, fi. presente ata que, uma vez
aprovada, será assinada pelo SI', Pre-

sidente.

SENADO FEDERAL
,

Finanças

Relação das Comissões
.Çomissões Permanentes
123 '4'-

5 -

lVQ d' Aqulno -

Saúde p'ública

Presidente.

Ismar' de Góis - Vice-Presidente.
Comissão Diretora .
Alberto pnsqualini.
Alvaro Adolpho.
Marcondes Filho - Presidente.
Apolanto Sales.
Alfredo Neves _ I.O Secrew
Flávio Guimarães, \
tário •.
César Ve~ueiro.
Vespasiano Martins _ 2.° SeDomingos VelasC(}o
cretário.
Dmval Cruz.
Carlos L1ndenberg _ 3.° ·Se~ " Euclides Vieira.
cretário.
~
Mathias Olympio.
Pinto Aleixo.
Ezechias da Rocha' - 4. 0 sePlínio Pompeu
cretáriO ..
Veloso Borges.

.

Victorino Freire.
Walter Fl.·anco.
plente. .
Secretdrio _ .... Evandro Mendes
7 - Costa Pereira - 2.G Su.plente.
Secretário _ Luiz Nabuco Di- Vianna. Diretor de Orçamento.
Reuniões às quartas e sextas-feiras,
retor Geral. da Secretaria. t
às 15' horas:
RéUniôes lu; quintas-feiras, jI.'
horas.
.
ti ....... Prisco dos Santos -

1.0' Su-

"

Legislação Social

Constituição e Justiça
Dario Cardoso -

t

Presidente.

Aloysio de Carvalho

dente.

Vice-Pr ..i-

~

2-

Gomes de Oliveira -

dente.
Luiz

Tinoco

-

Anisio Jobim.

Att!llo Vlvacqu...
Ferreira de SOuza.
Flávio Guimarães.
Gomes. de OlIveira.
Joaquim Pires.
LUiZ Tinoco.
Nestor Mâssena.·
Olavo Oliveira. (li')
(') Substitutdo )leio Sr.

4 -

Secretârio -

7onseca. -

Economia
Presidente:
;.} - Euclydes Vieira - Vice-Presi.·
dente.
.
Pereira Pinto -

..... FlAvio
.

Guimarães. -

., - Cícero de vasconcelos
Presfdente.
3 -: Arêa Leão.

4 -

56 7 -

Presi-

Hamilton Nogueira.
Le>v1ndo coelho.

~

Vice ..

..

Bornardes l'Ilho.
EucUdes Vim•.

Sec'l'Wário -

do. Andrade.

JoaO Alfredo RaVasco

.
Carmen Lúcia de Ho~
landa Ca.valcanti.
Heuniões ·às Q.uintas-leiras, às 15
Auziliar -

ho,,".

i -

Pinto Aleixo - Presidenre:.
2 - Onofre. ç-oJ:lles - Vice-Presi-

:

dente.

3-

Magalhães Bara ta.
Ismar de Góis.
5 - Sílvio Curvo.
6 - W!,lter Franco.
7 - Roberto Glasser,
Secretário - Ary Kernel' Veiga de

4

~

Castro.
Reuniões àS

segund~~íeiras.

(Extraordinária)
PRESIDl':NCIA DO SR. MARCONDES FILHO
AS 21 HORAS COMPARECERAM OS
SRS. SENADORES:
Vivaldo Lima. - Bandeira de Mello. _ Carvalho Guimarães. - Joa·
quim Pires. - onofre Gomes. - Ker~
ginaldo Cavalcanti: - Ruy Carneiro.
_ Djair Brindeiro. _. Ezechias da
Rocha ... - Cícero de VasconcelOS. Ismar de' Góes. -"- Julio _Leite. Durval Cruz. - Nev·es da Rocha . .....
Aloysio de Carvalho. - Carlos Lin~
demberg. -:- Luiz Tinoco. - AttiliD
Vivacqua. _ Alfredo Neves. - Gui·
lherme Malaquias. - Hamilton Nogueira. Arozart Lago. - Nestor
Massena. _
Marcondes Fillw. Domingos Ve ...
Euclydes Vieira. lasco. Dario' Cardoso. Costa
Pereira. - Ivo d'Aquino. - Alfredo
Simch - Camilo Mercio (3D.
OS SRS. SENADORES;

1 - Prisco dos Santos
I

dente.

_

-

Presi-

2 _ Luiz. Tiuo-co Vice-·Prest.-_
dente.
3 - Nestor Massena.
4 - Vivaldo Lima.
5 _ Djafr Brindeiro. "
6 - Mozart Lago.
7 -

Jlllio Leite.

Secretário -

Santos.

Julieta Ribeiro

li-Joaquim Pires - Presidente. Reuniões àS quartas-feiras, áS
Mras.
3 - Aloysio de· Carvallló.

3-B.ndelra de Melo.
4'- Carvalho Guimarã.es.
5 - Costa Pereira.
Secretário :..... cecília de Rezende
Martlns..
.
AUJ:IIIaT - NathérCÚI. de Sá LeItão.
Reuniões As q\Ulrtas-!elr.., àS 15

Vlco-

No-vaes Filho.
4 - Bernarde. Filho
~ 5 - DjaIr Brlndelro.
6 - Mathlas OJymplo.
7 - Assis Ohatea.ubrland • (.U)
8 - João Villuboas. (.... )
( .... ) substUuido interinamente
pelo Se.adol' Cice;o de Vasconcelos.
(f ••• )
Substi.tuido interinamente
pelo Senador Silvio Curvo.
Secretário - J .B. Castejon Branco.
ReUniões - Segundas-feiras. àS
horas c 3Q minutos.
. 3. -

dente.

Segurança Naciónal

Serviço Público Civil

Redação

Pre.,dente •

Educação e Culturil

Vice~Preside-nte.

Prisco dos santos.
Vivaldo Lima.
. 'Secretário - Aurea de Barros Itêgo.
Reuniões às quintas_feiras, às 16
horas.

Rui Carneiro.

/lá Tinoco. (O)
4 - Júlio Leite.
5 - Costa Pere1ra.
horas.
6 - Pllnlo Pompeu.
7 - Gome. de OUvelra.
(.) Substituído pelo Senador Nestor
Relações Exteriores
Masaena.
.
S..,.etdrfo - Aroldo Moreira.
I - Georgino, AveUno
"Reuniões às quintas-felrafl.-·
dente.
'
2 -' HamUton NOl!Uelr.
3 -

Presidente.

DEIXAM DE COMPARECER

5 'C'" Otl)on Mode,.
6 - KergiI!aldo Cavalcanti.
7 - Cícero de Vasconcelos.
Secretário - pedro de Carvalha
MulIer.
AuxiliaT _ Carmen Lúcia. de HoMozart
landa Cavalcanti.
Reuniões às segundà.s-feinui.
LuJz Carlos Vieira da

AUJ:ilULr - Marilia Pinto Amando.
Reuniões - Quartas-relras, àS 9,00
llOras.

1 -

Vice_Pre!i-

dente.

3 - HamIIt<>n Nogue1ra.

,Lago. '.

Pres!..

Levl:nilo coelho AlfredO Simch -

ATA DA 15," SESSÃO DA 4. a
I SESSÃO LEGILATIVA' EXTRA•
ORDINARIA, DA 2." l.EGISLA·
( TURA, EM 12-1-1955

dos
16

Transportes, Comunicações
e Obras Pllblicas
Eucli.dês

Vi(:L:~\

_. F·re ..üo1i:il!e.

Anisio Jobim. - Prisco dos Santos. - Alvaro Adolpho. _ Magalhães Barata. - Victorino Freire. ATéa Leão. _ Mathias Olympio. Plinia Pompeu. - Olavo Oliveira. Georgino Avelino. Ferreira de
Souza. VelZoso Borges. - AssÚl
Chateubriand. -:- Apolônio Sales. - .
Novaes Filho. - Walter Franco. Pinto Aleixo. _ Sá Tinoco. - Pereira .Pinto. -Bernardes Filho. Levindo Coelho. - Cesar Vergueiro.:
- SUmo Curvo. -. João Vilasbôas.
- Vespasiano lJ!artins. - Othon Mã;'
der. - FláVio Guimarães. - Roberto
Glasser. _ Gomes de Oliveira. Agripa de' Faria. - Alberto Pasqua ..
Uni . •' (3D.
~

o

SR. PRES~DENTE;
- Acham-se presentes 31 Srs, ,senadores. Havendo número legal, está
aberta à sessão. Vai-se proceiJp-l" 9
leitura. d~~ ~t:l.
O SR. 3.' SEC,RETÁRIO;

Onofre Gomes - Vice_Presidente.
(Servindo de 2.0) procede à leitura
Alencastro Guimarães. (>lo)
tia ata da. sessão· anteriol'. que, posta
Othon Mãder.
'em discussão, é sem debate apl·ovada.
.Antonio Baym.a.
(o) SubstítlÚdo pelo 50". Ne.,," da
o SR. 1.' SECRETÁRIO:
Rocha.
Secretário - Fra.ncisco Soares Ar ..
- Lê o seglÚnt"
ruda..
Reuniões àS quarta-felr.., ..
Expediente
hor...
Mensagens de n.og 21 e ~.4~"<>, ao
ar .. Presidente da República, devol~
vendo autógrafos dos Projet-os de LeiS
76." SESSÃO DA CONVOCAÇÃO da
CAmara n.Os 203 e 2C6-54, já. sanEXTRAORDINARIA EM 13 DE clonedos .
Oficio!:
JANEIRO DE 1955
- Do Sr. Ministro da l"azenda~oo':
no sentido de serem. ultimados os eBOradores inscritos;
muuiMndo estar envidando .esforçoa
Para o Expediente:
ClenJeimentos a que se refere o requerimento do Sr. Senador Can'alho
1.° senador Ismar de Qóe:I.
-_:- -.;.. .
GUimarães.
Dê-se conhecimento "ao Regue2.° senador ASsis Chateaubl'iand.
l'ente.
.
3.0 Senador Mozart·Lago.
- Quatro, da Câmara dos Deputa ..
dos, sob n.fls. 1.139. 0005. 0002 e 0040,
4.0 Sena.dor Attillo Vl,~e4ua.
enca.m.fnhand.o -autógrafos dos seau1D..
5.° senador Vivaldo Lima.
t ..

,

I 4.° Para efeito dêste artigo, considera -Se salárro do tarefeíro a mé.::iii
aritmétioo do salário percebido nos últimos ~ Itrês) meses.
§ 5.0 O aOODO especial temporário conceuido ao extranumerário contrD,(4.974 C-54, NA cur.)
tJ,áO constará do têrmo aditivo ao respectivo CO~ltrato.
'
CONCEDE ABONO lFSPECIAL TEMPORÁRIO AOS
§ 6.°. Os servidores' que percebem diferença, de venCimento ou saláric,
SERVIDORES MILITARES E CIVIS QUE que ..adicionada ao respectivo valor de padrao ou' referência do cargo v\l
ESPECIFICA,.,E bÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
funçao que exercem ultrapassar de Cr$ lO.OnO,oo (dez mil crl;zeiros)
mt.nsais, nâo' farão jus ao abono especial temporário.
~ 7.° Os menores civ,is empregados como a9rel!.d.izes, mensageiros, es,}\
fet...15 e outras categorias, perceberão 50% rCiUqüenta por cento) do aOllUC
Art l.o l!; concedido aos servidores militares e civis, em atividade, do eqUivalente ao que f~erem jus os 'ser vidores maiotes de padrão ou refe.rên
PedAl' Execut,~;.r{i ~a U-J~~O, um abone especial temporário mensal~ de acôrrio
Clã correspondente, e de forma
que, em nenhum caso a retribuição rI:
coru ao' segu~nw,< tabew.s·
menor seja inferior a Cr$ 1.200,{}{) (mil e duzentos crúzeirOS).
TABELA I
TABELA l i
.art. 2.° ParE'. os servidores cujos salarios ou retribuição não obedeçam
. Servidores civis
à padronização da lei n.".488, de 15 de novembro de 1948, a importâ.ncla do
Servidores militares
alQDJ espeC'ial. t~mporári~ será igual.à a~ril:}ulC!a .ao padrão oq.· referên~ia
Padrões
I Valor Mensal
cUJo valer maIS se aproxlme do salárIo ou ;'etnbUlção atualmente perceble
I
das.
Referências
Padrões
Valor Ment'rll
Cr$
I
ü
Parágrafo único. No eMa em que o valor do salário o~ retribuicão :Ü;l1
1.800,00
Referí;ncias
Cr$
almente ptrcebido constitua, exatamente, a média aritmetica dos - valo:es
2
1.800,00
de dlJ~ l'eferêr..cias oU dois p.adrões cont.í.guos, o .abono dpvldo será v dD
3
1.800,00
vllor mais elevado.
•
4
1.800,00
110,00
5
1.800,00
1
~t. 3.° Os' servidores que, nos têrmos da legiSlação em vigor, e.cumu~
6
1_ 700,00
100,00
2
lal'Em t:argos e funções, ou estiverem' em ef~tivo exercício em um dêles e
..7
1.600,00
100,00
4
em dl,sponibIlicBde em outro, não terão direito ao abono especial temporá1.500,00
150,00
8
5
rio •. S..H"tIO se a soma das duas retribuições r..ão ultrapassar Cr$ 10.000,1)0
9
1.400,00
200,00
6
(dez t1:~1 cl'uZeiros), caso em que terão direito ao abono de maior val?!',
<
10
1.300,00
250,00
7
~orrespl)ndente a. um dos cargos.
.
1.200,00
8
300,00
11
Art. 4." Ar's inativos, servidores militares e civis, reformados da rese.rva
12
1.100,00
10
350,90 .
remUil!,rada,· aU0Sentados e em disponibilidade, bem como aos pensíonistas,
13
1.00~,OO
400.00
11
\
é, Lambém, c,Jncedido um abono especial t·emporário mensal, que CQrT'~S
850,00
14
450,00
12
ponuen'l a 2/3 leais terços) do previsto para os ser.vidores em atividade.
15
800.00
550,00
13
750,00
16
600,00
14
Pa. . ã,grafo único. Os· servidores que passarem à inatiVidade na vlgen. 750,00
800,00
17/A
16
cia deata ici terão direito ao abono espeCIal temporário correspondente ao
84{),00800,00
lB/B
.17
provcnt0 .da ~,posentadoria.
19/0
860,00
840,00
18
Art 5." Não terá direito ao abono. especial temporário o servidor cu
900,00
20 l D
900,00
20
pensio.::.ísta cujo vencimento, remun?ração. salário ou ·provento seja supe.rt·)l'
900,00
900,00
21/E.
21
a Cr$ 1(}.OOO.fiO (dez mil cruzeiros)
mens4is, computando-se, para we
1.000,00
22/F
22
, 1.000,00
efeito, () abono a que se refere a lei n.o 1.765, de 18 de dezembro de 19-52.
1.000,00
1.000,00
23/G
23
1.000,00
24
1.000,00
24/H
, Al't 6." ') abono especial tem'pOrário l:ão será, em caso algum nem
1.000,00
25/I
1.000,00
FA-9
para qualquer efeito, 'incorporado ao vencimento, remuneração, salárjo oU
1.000,00
FA-8
1.000,00
26/J
retribUiçã·) do servidor, nem ao provento do inativo OU pensionista, nã·)
27/K 1.500,00
1.500.00
FA-7
sendo ainda; computado ·na concessão de ·.lua.~quer vantagem.
,1.500,00
1.500,00
FA-6
28/L
Põ,!'tí..v,rafo único. O abOno especial to<mtporArio concedido por esta lei
1.000,00
1.000.00
2.I/M
FA-5
e o de que trata a lei n." 1.765, .de 18 .de dezembro d~ 1952:
1.000,00
1.000,00
FA-4
30/N
31;0
1.000,00 - a~ fjce.m sujeitos ao desconto legal ,;lara a instituiç'ão de previdência
-----~----- ----=-=--~--..-;.:..:.::.::~-- social de que o servidor' fôr contribuinte;
TABELA III
.!)) serão computados para efeito de cL'nsignaçáo em fôlha. 'de t>ag.lmentfl.
.
Corpo 4e Bumbeiros do Distrito
Polícia
Militar
elo"
Distrito
Feder,li
Federal
ArL 7." Não se pagarã abono especial temporário a servidor que rec"cr.m.
vencimento cu salário no exterior.
1
Art. e." Df:ntro de 90 (noventa) dias a. partir da vigência desta lei; o
Padrões
Valor Mensal
Padrões
Valor Mensal
Presidente da República submeteré. mensagem ao Congresso Nacional· p1')~
c
.
e
pondJ a. extinçã.o de órsãoa e serviços que forem considerad08 passlveis de
Referências
Cr$
Referênc:ias
Cr$
supr~ssão ou de fusão com o"ll~ros órgãos.
I
§ 1." Da mesma' forma, o Fresidente da' .Repúblii;a. oferecerá ao Cc,n'".
gresso Nacional proposta rel"c~onãndo os cargos fi funções iniciais vag'.lt
750,00
16
nos
quadros dos diversos ministérios civis e milltares, que deverão ser ex·
800,00', .
i7
18
840,00
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34;),00
860.00
900.00.
900.00
1.000,00
1.000.00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00
1.&00,00
1. 000,00

18
19.
20
21
22
~3

24

FA-9
FA 8
FA-7
FA-6
FA5

I

19
20
21
22

23

,-

,

24
FA-9
FA-8
FA-7
FA-6
F'A-5

860,00
900,00
900,00
1.QOO,OO
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00
1.500,00
1.000,00

tintos.

,--,

:

O.c.t)únC' es~C'ia:

+eInlJortdo' dé l.ue Lrsta êste artigo prevalec.erá
enqu~ntn nã" f(rern ap.,.ovados, para os servidores militares, nOVa ta~:lla
de vencitl?-entos e Va!iftlgells, _e para os serviaores C1V i,o;, novas níveis de'
'retribuição decorrentes da exccuç'ão do disposto no art. 259 da lei n.O 1. 711,
do 28 de outubrt. de ,952.
_
.
§

1.0

.

§ 2.;' Far·se~á a redistribuição do pessoal, por meio de relotação ou na

. forma do 'diSposto no art. 34 da lei n,O 1.'711, de 28 de outübro de 1952,
parà atender à conveniência do .!I~ço.
.Art. 9.° O pessoal ativo e inativo das ferrovias e das emprêsas m~rtt!
mas aumimstradas pelfi União, em regime aut.árqulc6 ou outro, de natlU'''~Z:l
especial ass\m cômo o das autarqUias de tr9.nsport~s marítimos e de administração de portos. tem direito ao abono de que trata esta lei, por conta
dos recursos próprios das entidades para OS atIvos e das instituições de
previdê!:.ol& parod os inativos, suplementad05; quando fOr o caso, 'pelo crédIt:O
previsto n")' art, 13.
.
.
§ !.t' A' u.tt'nsão do abono especial
temporário ao· pessool' das mài!
nutarq~les fica. condicionada às possibilidades financeiras de 'cada entid.arte.
mediante prévia. 'autorização d~ presidente ~ Repllblica.,
§ 2," Da importância relativa ao abono t:.Spec1al temporário será deJ.ll.
zida. Q parcela oouespondente aD reajus~amento de salários e. que se ret2rc:
o dec. n,o 36.224, de 24 de setembro de ~954,
.
~
.

§ 3.~ O a.b(lno especial temporário, de que trata' .esta lei, é extensivo ai"'JS
quan~()s servidores em regime de aCOrdo da União com .os Estados, correndo as desvêm percel:::endo o Abono de Emergência a que se refere a. pesas por cont&. do Tesouro Nàcional.
lel n.O 1. 765, de 18 de dezembro ue 1952 ou passarem a percebê-lo em ~
.
I:rtudc da rc"ogação do art .. 23, t'cssaivados. os casos que partfcularmeate
Ar... 10. Será integral o abono conco?dÍdo aos aposentados por lepi"9.
.-.' e~<;pecifi('a 11€sta lei.
_
._
tuber:hl.•'Jse aberta, neoplasla ma.ligna, all':!nação mental, cardiopatia gr'lf'~ .
paraHsln, ,ceguE-ln~ e' por acidente em serviço ou moléstia no mesmo adqm·
.
,
..
rid&.
~ 3." O dislJosto neste artigo aplica-se:
Art. 11. As dispOSições desta lei não se &':Jlicam ao Tribunal de Con~J.s,
al ~os servidores dos Territórios;
aos membros da magistratura. e do Ministério Público' da. União, nem aol'!
b) aos :;t"rviàol'es da Comissão Peóeral dt' Abastecimento c Preços qU'lJ- serven~;jali("~ da Jus!Jça.
l;Ut:>t" que seja o seu regime jurídico;
Art .12. O abono especial temporário serA pago a partir de 1 de n-')c) ao ncs:5o~l da Carnpanha Nacional df EdtTcação 'de Adultos;
veml)r~,) dB 1!:l54.
d' ao !."jf~~sc}Jl que recebe retribuição à ~onte.· das chamada~' econ-ni'ts
_iH~. 13, 1';:· autorizado o Poder Executivo a abrir crédito especiaÍ, p-:-b
adrcinintl"nti'VUõ, devendo o nborfo ser pago por essas economias ou por 0.1,1- Mlnts·;,~l'jO d:l F-3enda, até a importância de Cr$ 780.000.000,00 (seteceu'!lJs
$'ilmiçl".o <lo Go . . êl·no Federal.
.
e oi~~~lla mi,lhóes de c!'uzeiros), ~80 atender nos mesei de novembro e '.:te..
§

<,. O abono de que trata a presente lei será. pago a todos

"":l~esentementf'.

Quin""-Teíra 1:.
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======.......",=.=.,=-==~~=======~,,:,;,;;;~= .==~-",,====="'zem.!:Jr.o de, 1954. à.s ,despesas decorrentes da presente lei, o qual serâ 9.U~()~
màtii!\.l~cnte registrado pelo Tribunal de Contas e distribuído ao TeSOll!'Q
Nacio!l>lJ.

P.uágrafo único. ~o exercício de 1955, as despesas serão atendidas Detns
dotaç5;s orçamentáriaS destinaêias ac p.agamento de vencimentos, salár)v'?-,
provellt0s e pensões, promovendo-se, oportul!nmente. a suplementação f'e-

cessái:'ja'

•

Al"t 14. A despêsa com o pagamento"do abono especial temporário
lnelli!ll não (J.cllenderá de registro prévio pelo li.'ibunal.de Contas e os 0':gãos pagadores são autorizados a efetuá-la hl.dependentemente dessa formalidd.Je.
Art. 15. Continua em vigor a lei

n.~ 1.765, de 18 de .dezembro de 1952,
Pan.1g:c.fo único,
No pagamento do 'abono especial temporário selá
.onservado o disposto no § 2,° do art. l.~ da lei n." 1. 765, de 18 de dezembro
de 1952, l"E:yogt:J.cic o art, 23 da ~esma lei.
Art 16, 03 servidores civis classifi..;attos no padrâo P perceberão o
abono atribuL~_c aos àe referência L jesd'~ qUe nâo ultrapal:sem os J"'!US
vencii1lel1~os o nível fixado no art. 5.° desta lei.
Art, 17 Nenhum servidor civil, inclusive o pesSoal de obl'as e o remunerado pela verba 3, poderá perceber vencimentos, remuneração, salario ou
retri'Jmção inferior ao salário mmimo previsto para a região em que estiv~r
lotado, desde que trabalhe um minimo de 33 .(trinta e três) 1101'a5 semanais.
Art. 18. Esta lei entrarª, em, vigor na data de sua publicação.
Art. 1Q. Revogam·se as disposições em contrário,
As Comi5.')ões de ConstitUição e Justiça, de Serviço Publico Civil, ,de .8egurança Nacional e de Finanças.

Al't. 4.0 Co:npete - ao M'in:Btro.:da
Guerra. a distribuição dos oftcltlis
dentistas, obedecendo a importânC!a
e necessidade das unidades, repar·tições e estabelecimentos do Exeêmto ..
Art. 5. 0 Esta l.::i entrará em vjgôr
·na data de sua publicaçãO, 'nwogadas
as disposições em contrario.
As Comissões de -ConstitUiÇão
e Ju.stiça, de segurança Sa:io·
nal e de J'inanças.
Presidência da Republica
Gabinete Civil
Rio de Janeiro D.F. - Em 11 de
Janeiro de 1955.
Exc21entissimo Senhol' Pritueiro Secretário.
.
Tçuho a honra de encJ.mlnllsr a
Vessa ExcelênCia a inclusa Mensagem
do Senhor Presidente da República,
restituindo autógrafos do decreto do
Congresw Nacional.
f.;proveito a oportunidade par:\ renovar a Vossa Excelência 03 prot2S·
tos da minha elevada estima e mui
distinta consideracão. - José Monteiro de Castro, Chefe do Gabinete
Civil.
N.O 17

na data de sua públicaçâo, revogadau

as disposições em contrário.
Senat1.3 Federal, em 29 de dezembro
de 1954. - Ale.z:andre Marcondes Filho, Vice-Presidente do Senado Pe-

deral no exeroício da Pl'esidência.
Alfredo NEves -

o

Costa Peí'eira.

SR. PRESIDENTE:

No expediente hoje lido

fig'l~"\

fi.

m.ensagem contendo as razões dé.! vet0
presidencial ao Pmjeto de Lei da O.'ímara n. 48, de 1954.
Nos wrmos do aTt. 45 do R~gimellto
Comum,' deveria o Congresso NaclJ·
Dal ser convocado a reunir-se em sessão conjunta, para conhecer dêS3e
veto, nos dez dIas seguintes a. 26 do
corrente,
Devendo a presente sessão leglslaUva terminar a 31, só sería pus.:;'vcJ
fazer a' convocação para os dias en~
tre 26 e 30.
Para 26. 27· e 28 já estão convocadas sessões com igual finalidad!ô!, sel:do que na última e na· penúitimél, fl
Ordem do Dia constará de dois vet'Js
e, Quanto à primeira, a matéria progra.mada não permite _que de ')l~tra
se trate na mesma sessao, Resh~l'l;\m
2t- e' 30, que corl'espondem a sábado e
domingo, dias em que dificilmente '5(;
obteria quorum para votações..
.
A vista disso, e de acôrdo ::rnu a
orientação seguida nos perlodos legis·
lativos anteriores, a Mesa deixa!á o
veto hoje lido para. a sessão le~HlhltL..
va seguinte, devendo a convocação SfT
feita àep.ois da instalação dela, a 15
de março.
Assim procederá também em l'eiitção a outros que acaso sejam recehidos a partir d~sta data. (PausC!-).

l

.
,Excelentissimo Senha!' Presidente
Grande do sul, com a import.ã.ncia de do Senado Federal.
Projeto dE!' lei da Câmara
Cr$ 30.000.!JOO,(}() (trinta IDllbões de
Tenho a honra de comunícal' a
N.o 23, de 1955
cruzeiros), que será empregada pela Vossa Exce!~ncia que, no uso da atriSuperintendência do Ensino Indus·
(4370-B-54, na Câm:j
tl'ial da Secretaria. de Educação, do buição que me conferem os artiQ;os
lhesmo
Estado, em obras e Instala. 70, § l.1l e 87, lI, da Constituição FeDetermina a tradução e im·
ao projeto
'pressão nos idiomas francês e in· ções em suas Escolas Técnicas e In- deral, resolvi negar sanção
de Lei da Câmara n. Q 3.066, de 1953
glês, do livro "Quem Deu Asas dustriais,
0
Art, 2." O auxílio de que trata o (no Senado, 11. 48-1954), que autoriao Homem", de autoria de 1-1enri·
artigo ant.erior será entregue em três za o Poder Executivo a abril', pel3
que Dumont Villares,
parcelas anuais de Cr$ 1O.OOO.OCC,OO Ministério da Agricultura, o crédito
O Congresso Nacional decreta:
(dez milhões de cl'uzeiros) c median .. espeCial de Cr$ 100.000,00, para atender a despesas com a realização da VI.
Art. \ 1.0 O poder Executivo pro- te prévia assinatura de acôrdo.
Art. 3." E' o Poder Executivo auto- Exposição Agro-Avícola. por considemoverá a tradução e impressão. nos
o SR. PRESIDENTE:
idiomas inglês e francês, da obra his- rizado fi abrir, pelo Ministério da rá·lo contrário aos intel'êsses nacioTem
a palavra o nobre S2:i1(J.dul
tórica "Quem Deu Asas ao Homem", Educação e Cultura, o 'crédito espe- naís, em frice das razões que passo a
Ferreira de Souza, primeiro orador
edição brasileira, sôbre a vida do chl de Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões eXJXlr.
Em verdade, as exposições agrope- inscrito. (pausa)',
grande e genial inventor patncio Al- de cruzeiros), destinado ao pagamenNão se achando na Casa o nobre
berto Santos Dumont, de autoria do to da parcela relativa ao corrente cuárias e as feiras de amostras são
escritor Henrique Dumont Villares. ano, nos têrmos do art. 2,° df_stn lei. meios eficazes de djfundil' princípios Senador, dou a palaVl'a ao nobre Se~
Art. 4. O Orçamento Geral da e conselhos aos agricultores, -ao mes- nador Vivaldo. Lima, -segundo orador
parágrafo único Da primeira edição brasileira, o ·poder Executivo nd- União consignará, nos anos de 1~5 e mo tempo que a exibição dos produtos inscrito (Pausa),
Tendo desistido da palavra o nobre
quirirá pelo exato preço de custo o 1956, O crédito ~cessário ao paga- de sua atividade constitui emulação
número de exemplares suficiente para menta das duas restantes parcelas' do saudável e incentivo ao seu esfôrço Senador Vivaldo Lima, darei a palaI empreendedor.
vra ao nobre Senador que a solicitar,
figurar nas bibliotecas de tódas as auxilio de que trata esta leI.
Art, 5,0 Esta lei entrará em vigor j O programa de extrema economia por não haver mais orador inscritD.
Embaixadas e Consulados do Brasil.
Art. 2.° Para cumprimento do dis- na data de sua p:l.blicação, revogadas [ adotado pelo· Govêrno para enfrentar
I a situação cxcepcionalme~1te difícil
o· SR. NESTOR MASSEN:A:
posto no artigo [tntetior, lica O Po- as disnosições em contrário.·
À Comissão de Finanças.
do Tesouro Nacional, está a desaconder Executivo autoriza'do a aQ-rir, pelo
peço
a palavra.
selhal', no entanto, quaisquer despesas
Ministério das Relações Extoriores, o
Que não se revistam de caráter escrédito especial de Cr$ 2.CO(\.01l0,OO
Projeto de lei da Câmara
sencialmente obrigatório e inadiável,
O ~R. PRESIDENTE:
(dois milhões de cruzeiros).
N.o 25, de 1955
como ocorre no caso vertente.
Art. 3." O Poder E:xecutívo pro-'rem a palavra o nobre ci:;!!I~1ClO!
ainda,
que
.0
orReleva
assinalar,
moverá ainda a impressão de uma
Mensagem n,· 23, de 1955
çc.mentú da União semUl'e con~ign::t Nestor Massena,
edição popular em português da ciO SR. NESTOR MASSEN A:
6.0 Ministério da Agricultura dota·
tada obra "Quem Deu ASaS ao Ho':380~-C ·da 1955, na Camara)
Sr. presidente, pedi a palavJ:~\ para
ção especfficH, destinada fi, atender a
mem", através do Instituto do LIModifica a lei n.o 1,125, de 7 gastos com exposições diversas (de proceder à leitura de uma carta ·que
vro, e adquirirá" pelo exato preço de
de 1unho de 1950. que se re/re ao animai.s e produtos derivados. de nro· dirigi ao Senador Ivo d' AquínQ, ascusto, o nÚIlJ.ero de exemplares sufiCorpo de, Saútle do Extrcilo, na dutos de origem vegeta, agrotécnicas, sim redigida:
ciente da primell'a edição brasileira
"Rio de Janeiro, Senado Federa',
parte relatiVa ao Quadro de Ofi- agrícolas, etc), à conta da qual nodepa.ra ser distribuldo a tôdas a~ bibliociais Dentistas ao Ex~rctto.
tecas inscritas no referido Instituto.
riam correr despesas de tal natureza em 21-12-54.
Meu
prezado e ilustre amigo
Art. 4.° Para cumprimento do disouando l'ecom~;ndadas pelo int.erêsse
o ccngl'e.sso Nacional decreta:
Senador Ivo d'Aquino.
posto no art. 3.0 , fica G Poder Executipúblico.
Afetuosas saudações.
vo autorizado a abrir, pelo MinistéSão estas as razões que me levar,un
Art. 1.° li: mOd11icada a lei n.o
ApresenteI' ao projeto de orçan1.., •. ·
rio, da Educação e Cultura, o crédito 1.125, de l' de jUllho de 1950, em sua a negar sanção ao projeto em causa,
to
para O próximo exercício, no Se~~~Ci~! ~;U~~~O;)~o.O()o,OO (um roi- refrêncla ao Quadro de Dentistas do as auais ora submeto à elevada aore- nado' com caráter
preferenc i ?l,
b..érclto, que passa ser ecmsUtuldo ciacão dos Senhores Membros do Con,emenda destinado a quota de (''3
Art, 5,0 Esta 1c-i entrará em vi- d<t·
'
greSso Nacjnna1.
gor na dab de sua. puWkaçào revoRio de Janeiro, em 11 dc janeiro 500.000,00 ao prossegulménto das
1 - Coronel.
obras do tl!3dícionaI Asilo do Sagragadas as disposições em contrário.
de 1955. - João Cate Filho.
7 - Tenentes-coronéis.
do Cora1;ão de Jesus e Maria, d.e
As Comissões de Comtltuiçáo
21 - Majores.
PROJETO A QUE SE REFERE O Barbacena, no Estado de Minas.
e Justiça. de Educação e Cultura
60 - Capitães.
VETO
Por equívoco, foi.' contràriamente
e C!e finanças.
200 - Primeiros tenentes.
Autoriza o Poder Executivo a n;J 'estllo ela Casa, o que deveras m~
Art. 2.0 As primeIras prOIllvyveS
Projeto de lei da Câmara
abrir, pelo Ministério da A'1ricul· contristou, pela Comissão de Finande:crrentes dos efetivos flxados nesças, então presidida por Vossa Extura, O crédito espeCial de Cr$
talei serão indep-endente de intersN,O 24; de 1955
100.000,00. para. atender a d~spp,· celência, e a cujos trabalhos, por
tício,
enfêl'mo; não me roi possível acomsas com a realizacão da l. Q ExprJ(4491·A"54, na Câm.)
panhar de perto, relacionada dita
Art. 3. u O Serviço de' Odontologia
sição Agro~A!)~cola,
emenda entre ... as qUe não mereciam
Autoriza 'o Poder Executivo a do Exército contituirá uma diVisão aa aprovação do Senado, dai resultan- .
O Congresso Nacior..al decreta:
auxiliar o Estado do Rio Grande parte dentro da Dir~torla Geral de
do a sua não aprovação pelo plenádo Sul com a importância de Saúde do Exército, a. qual serã cheArt, 1,8 ~ autorizado o Pode~ Exc·'
Cr$ 30,OOO.(](}(),OO, para obras e fiada pelo oficial nutls graduado do cutivo a abrir. pelo Ministério da Agrl rio de Casa.
instalações em suas Escolas Téc- respect-ivo quadro.
cultuT't, o erédito especial de CrS .:"
Para justificar-me perante' a vene·
nicas e Industriais, e dá outras
100,OM,OO (cem mil cru'leiros). para randa Irmã Superiora do referido
providências.
Parágrafo único. O Chefe do Exe~ atender a de!;pesas cem a l.a. Exnm;i- educandário, a quem asseO'urei descutivo, !)Or intermédio do Min!st~rl(1 ~ão A'U'o-Avicola, aue se' realizou no tinarlhe aquela quota, e até para. que
O Co~gresso Nacional dec:;:e~:
da Guerr, dentro ~m 60 (sessenta.) Municfnio ete Canoinhas. Estadn ne o equivoco possa servir, futuramente,
Art. 1.0 E' o Poder Executivo auto- dias da public11.çâo desta lei, baixarfi Santa Catadna, em setembro de 1953. de justificativa. a repetição de emen...
mado a auxiliar o Estado do Rio instruções para 8'=11 fUncilt'namrnto.
~<\rt, 2,° Est:1 lei ~ntl':lrá em vigor
da n projeto de orçamento para
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"

ex:el'cfcio v!ndonro. rogo ao prezado e
distinto co1egR n gentileza de confir~
mar, ao pé desta, a 'present~ exposi.ção.
"
. Antecil:adamente grato à ntenção
díSpensad:l a esta solicitat;ão, sou, seu

h'e colega unador Velasco.

(Seção 11)'

Inscrito na, mas se não o· acharem. terão êlea ral, J,uarez Ta,:ora veria que, logo

em".terceiro lug~r, não esperava tei' perdido tudo o que, como Marta. fiaensejQ de poder responder tão cedo ram para descobri-lo.
ao discurso, proferido pelo senador
Nossp ex-celente companheiro de
Mader, sexta-feira, quando me encon- princípios da livre el:llprê.sa, na, ext1'ava ausente da casa, em São PaUlo; ploração do petróleo, senador Othon
Q alvoroço com que a OOnfede- Mãder, deu aqui às palavras do gesemp:·e, Neslor Massena'·.·
Si',' Fj'~",ideEte, o nobre Senado\.' raç.ão dos 'l'an.oios, 'aqui dentro, aco- ·nemI Távora uma interpretação que
Ivo õ·Aauino dii-igiu·me a segUinte lh€u a atitude do general Tavol'a, não ê possível, com tôda a boa von.respcsta : . '
. em sua declaraGão à imprensa, traz- tade, extrair do enunciado jelas.
Teria o chefe da. Casa Militar da
"Ccnfin~lO estar exata a exposiçf-o m8 a rensação de que a indiada, perfeita p~10 meu 'ilustre 'coleza Senador dida no meio da conel)teza, íncapaz presidência, adotado a tese do. Pe..
de ~:e aguentar na fúria das águas, trobr'ãs, C'~lmo um comp:lSSo de esNestm· M?,sseua.
Rio, 11 de janeiro de 1955 ~ Ivo .j. viu do '. outr,1 lado fi harranca do pera? As suas diJ:etivas acerca do
A_{fuino: .
. rio.
E pe.n::a que se vai salyar. E !'isca para o t-esouro do Estado ,FeEra o Que tinha a diz2cl', (Muito supõe quer agoÍ'a, com algumas bra- dHal, do pel·igo para a econonüa do
bÚiZ; 1JWitCf bem).
.
çadas Wais, ela estará a poucos me- >contribuinte, se acham intactas, após
t-r.QS da margem salvadora.
decla:ração, tão peremptoria, acerca
Se es. tamoios da nossa OOmedera- âa capacidade do monopolio estatal
o SH." I'RLSIDENTE: .
cão Parlamenta-r se estivessem a.fo- para s0lve, o problema nacional do
Continua a hora do K-xpcdi-ente.
gundo, por conta própria, em virtu- petróleo..
.
~fJ nenhum· Senador pedir a pala- de de uma solução que a êles. npeSe o sen;1d'Jr Othol1 Mader ê posivra passo à
nas a êles, individualmente afetasse, tivo 11:15 deduções que tirã das afirORDEM DO DIA
"tolitur questio".' Com que direito mativas do ex-minIStro da Agriculiríamos, tentar novOS esforços, para ~tUl'a, &se mesmo. contudo está ~lonAcham-se presentes na Casa ape- pescar do redemoinho das águas, au- ge ~ de atril;ml: ~o que dis' o sentido
nas 31 - senhores Senadores.
_,
tênticos suicidas 1. A bugrada estf'!. olJjettvo que lhe empresta.. o seu inNão 116. numero 110..1'0.. a vota~ao.
mesmo delibel'R-da, a morrer, e,. por tél'prete, ResUMindo em três itens à
Develia el1tml" em discussão o. pa gest"3S e atos repetidO-s. oferece disto soluçp,o para o petl'óleo brasileiro,
recer da Comissão de Relações Ex- provas. E' deixá-la que sucumba, .se assim conclui o ge!1€'ral Juarez Ta~
teriores, sôbl'e o item IV da Orde~ entende que a .sua causa, vale um rio, yorª:
do Dia:. CoDlO é matéria a ser tra- uma. correnteza e um pélago, que nâú
,. Adotada, como foi, pel<l G<l-,
ta1a. em sessão secreta. a Mesa" de a at.erra:
.
Vê1'l10. legttlmentc, n S()lução moacôrdo com ri. praxe, visto não haver
nopolista, . parece-nos que o meMas acontece, senhor presidente, é
número. para a votação. deixa de que,
com êsses valentes e denodados
lhor que temos todos a fazer;
transformar a sessão pública em se- servidores
do nacionalismo político e
agora, é cerrar fileiras. patriocreta.
.'
lá' se vai o Brasil. E' a
ticamente, em torno desas sõluSe nenhum 8r; senador q~i.set;, usar econômico,
nação ouem está 'em· causa, .. com os
ção. prestando-lhe, cnda qual, o
da palavl'a çara fala!" depols da 91'interêsses mais respeitáveis. no
a.poio que estiver ao seu alcance,
dem do Dia, vou levanta r~ sessaO. seus
de um moVimento, o qual
para aue,' quanto antes tenhaDesigno para a de amanha a se- paroxismo
tanto tem de pueril quanto de funesmos obtido através dela. o peguinte:
to. Até aqui, a não ser wn ma~ro
tróloo,"
lençol. descoberto no &ecônç:avo baia- . A~lllite conclusão ~iferen~c _da, que
GRDEM DO DIA
no, não se encontrou o petróleo neste tIre.I .um' periodo assun lapldarmente
bontinua~ão ,d~ Yot:lJ}ão, em dis- país. 'Vive-se, portanto, ainua de uma .redigIdo? ~ o general TaVO!'3. tivescussão únic~a, da l'edação' final (ofe- suposição. embora uma emprêsa da se pretendIdo perfilhar, a? 'lado' da
clda pela comissão em seu Pal'e~r importância da "standard OU" n!ir- fórmula estatal outrt\S de mdOle prin.o 1.124, de 1954)', da .-emend~a, do me- que existe petróleo no subsolo vada. corendo. n Petrobrás paralela,
S6'oado no~ojeto de LeJ, da Camara brasileiro . . Admita-se, pois, ,tlue o como} que 11'111. convoca~ ."'todos·'
n.o 231, de. 1954,' que regula a contrt- petróleo eXiSte. A sua procura não para cerrar fileIras. patrlotlCamenbulção devida ao Instituto de Apil- é negócio de 50 a 1(10 milhões de te", em torno do desatinC" do êrt;o
sentadotia e Pensões dos EmpregadOS dólares, E' coisa para. muitaa ce-n- palmar. A Petrobrás, como ~ moo1.flem TranSportes e Cargas.'
tenas de ilillhóes de uma moeda, da cn.ran~.os udenlstas na camara, ê
Votação, em' discussão úntcn, do qual não dispomos e que não achamos dDgm.atJ.ca. Trata-se de _um tronco,
;RequeJ:imento D.o 5. de 1955. do Sr. quem nô.la empreste para o, jôgo sem trIbutarias, Não tol~ra compaJoaquim -Pires e outros 81'S. senado- lotérico, que é. a simples ,sondagem nhias. Não admite SOClOS. Excl~
n-e:us e tõda. _a, gente. COm ela, não
res. pedindo urgência, nos têrl110s do deSsa riqueza.
artigo 155. § 3.°, do Regimento l!lQuase dois bilhões de cruzeiros já eXlStil'á. l}o "Brasil. lugal' paro. mais
terno. pam o Projeto de. Resoluçao diSpendeu o gQvêrno do' contribuinte ninguém. E' natural. P;01'Clue ela
11. o 55, de 1954. que reorgaruza os <;er- nacional, para lIada, pràticamente nasce ll? -berço da exclUSIvIdade do
~'lços auxiliares do Senado Federal.
nada encontrar, por<iue Mataripe. para lUpnopóll0, .
, "Votação, ern discussão única, do R(!- o de que carecemos, não passa de uma
Sou o })rm1"ciro a, reconhecer que
quel'imento n.o 6. de_1955._ do Senhor quitanda de gasolina. Qual é o .sal- o ~eneral Tavora terá feito um sa.cri...
Dario Cardoso e _outros 5rs. senado- do do nosso esfôrço de Sysipho. nesse fíClO às suas convicções. Os seUS texl'es, pedindo w'gência, nos têl'n1OS do baralhamento, de idéias' nessa confu- tos. os textos que Unha. pu.bUc~o
artigo 155, § _3.°, do Regimento ln-, são de fatoS elementares. em tôrno re~cntemeI!.te,. pela t~e da imciatIva
nor. o Prol'eto de Lei da Câ- d e -um caso, que, pOl' ".
rt pnvada.' sa.o_. assas conllecldos. para
te-".
u~ 1-""
~a. a pa e,
"
mara n,o 270. de 1954. que 'Prorroga, na Europa, a não ser na RúSsia. é qu~ nos nos .sI~tamos n~_ nece!.l t1aaté 30 de 'Junho de 1956. o regime de tratado na base da exploração d de de ressUSCItá-los aqui. Pareçe que
licença para. o intercâmbio COlllE"rdal uma riqueza, como outra qualquer? as mesmas fo~ças (as qU9:ls m? a~t'.'com o exterior.
. '
O Brasil pagando um impôsto de 260 MO de analISar), que atual~l. no
~·-u·ssa-o \lUica do Parecer ,da ao..
il d dO)
â.nimo
da Repúbllca
".,para nao
fim ddo \)rwdente
mIsaAo
de Relações ~teriores sôbre a m . bões e o ares
r por
d ano
o~ uh d a
e que êIe mud asse de rumo,'
·Mensagem n.o 240. de 1954. pela qual ter cru, nem re ma o.
. 50 o o agiram igualmente -,no espfrlto do
'bli
b
seu cru, eouivale para num a uma h r de
C' :MTt
O d i
o Sr. Presidente da Repu ca su me .. vast" necrÓpole onde se enterra. nãO: c e e
sua asas J: 11 ar. s os.
i\. apl'o\'ação do senado a escolha'"
'",.
1
•
agora. entendem que, hA. ainda. uma
do dinlomata Heitor· Lira para o car- .m? a nosss; $ob ..~an~a, ma s a nossa experiência a fazer, antes de se: cheo de' EmbaiXador do. Brasil junto ao vlta.I1dade, a essenC13 mesma. do or- gnl' à etapa da. in!clttltiva. privada.
gGovêrno
de portugaL
gamsJ?1~ econ~~ico do país.
Fez-se uma lei CrIou-se no ConOiscussA.o llnica. do Projeto de):teElxclta:se .dlàrlam~te_ o amor pró- greS80 um- aparelho armadG de fabuooluçAo n. 0,48, de 1954, da Comissão pri~ ~aClonRI. de u a. m~ que não 10308 recUl'S08' papelifel'08 Dal'a caDiretora, qu.e oancede nposente.doria rRClocma e de uma elite que sequer çar \Una riqueza. a qual só <;e dá. l'ena Antonio Corrêa. di Silva, Oftc1al observa, quanto mais estuda, fenõme- dezvoU5 com doUars,
a experiênLeglsla.th'o classe "0". do Senado: nos que passam por ai d~ todo o cia da Petrob;;á,s não será tirada•...-por
tendo Pareceres favoráveis: da co- ppnto despercebidos. no quotIdiano de que caminhar para outra, que. a prlllllsSAo de constituiçA.o e Justiça, sob todos ~B palses. do hemisfério, C?mo melra vista. não conta com OS .... ele-n. o 1. de 1955~ da COmissão deI S.er- ramerra-O da, vIda_ .de Q.u~se tôd-as mentCEi f1nãn~iros. Que' legisla.tivo e
viço Pú.blicõ Civil, sob D.o 2. de 1955: as nações democráticas do planeta •. executivo pu..r:;eram b. disposição do
da' Comissão de Finanças, sob. . . n.o 3. A .não/ser na .Rússia SovIética·de Estado bra..~ileiro, para fazer.rebende 1 9 5 5 . '
hOJe, .a mentalid~e, da . eJfploração tal' o petróleo dos arcanes de nossa
_ Levanta-se a 8essão- às 21 ho- dos combustíveis liqui1:ios e ,a mesma terr!t?
ft! e 2.0 minutos.
. em tóda a plrte. --Trata-se de t1!U
Não se.ri., por;·m, a prova dos nove
negócio como outro qualquer. :Nao da solução monopollsta estatal se
------------,---~ p.'l.ssa. de wn non-se.nso, confun<!lr-ae ·acha conclulc!ll? O que foi. então, o
DISCURSO ~RONUNOIADO FELO na F)f!nça, na _~tá~, na ~1lt'Ql.I~a. no conselho Nacional do Petr6leo. com
,sR. SENADOR A&IIS CHATEAU- Can~da, nae Austrálut, exp~oraçao de ()8 seus quase dois ..bilhões de Cl'U2!eiERIA.ND NA SiiJIIilA.O ,DE a DE ~oleo como soberania. , ~ontra.. TOS ga.sOOe. em p,.a. perda nos úlNOVEMBRO DE 1'954
~:,?s por toda parte OS esplntos tran- timl6, dois cleceD6Qs? A tvustraçã
quilos, com a prese-~a de dezena~ e, náo se acha ai a~ olbo.!l 11111-?
~ SR. ASSIS CHATBl.I!BRIAND: centenas de. ExplO1'adores estrangeIros
O Sr Othon -Makr Permite
do subsolo 'daquelas 'nações. Se êles V. Ex; .. um aparte? (Asentfm.ento
o
~ ll"vo &. pa.lavra. nEllite inStante, acha..r~U1 o óleo, fa~m, o Est::>.d ,50'% do ·orador) -- Se o núbre'colega oonsontIIF !ft'estdent., .. gentilel':& de n~- partICIpante dos lucros d,l SU:t türtu- t!mt:l.!s~ a ler 2S declarações do 'gene..;.
w
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adIante, 5. EKcia. diz que. r,restig1a,rã a soluçâQ estatal monopolista até
o momento em que fiquQ provado que
ela não resolve o problema. Nessa.
hora, então. terá o ilustre m1litar re ..'
forçada.· autoridade para aconselha!'
(.I govêrno Çt que tome outro caminho,
con.sentâneo com os· inter~ses na ..
cionais. Admite: portanto, fi possi'bilidade de a Petrobrás não t.er êxito.
O 'SR, ASSIS CRATEAUBRIAND
-. senhor presidente., nenhum co-menta,rista honesLo ,da soluçã-o do
Estado na pc.:.quis::t e expi.ornção do
petróleo, neste pa~ pode ô'eixár de
reconhecer, após dezesseis anos dli!
t~ntativas que o pode~· público bra.sileil'o, nessa matéria" não passa de
um fracassado. N5..0 duvido do _ patriotismo, da boa vontade e até da
competência d<! vários .'chefes da ort;anízação elaborada pelo p:esidente
-,Vargas para pesquisar pet,róleo no
sub-solo da terra brasileira.. O desas
tre se encontra patente, após uma·
drenagem res.pfitável (:respeitável paTa
·a exiguidade das rendas do erário),
de recursos do contribuinte:, Fe-li (t
Oonselho Nacional 'de Petróleo, com
um homem do v.alor pl'ofis:iional, da
devoção dvica. à sua pátr13, como
o Sr. PUnio catanhecl.e, telltati\'as a
tori-.o e a direito para dar óleo ai)
BrasIl, Nãi) se pode dizer que êle e
quaisquer outros dos seus antecessores foosem Mtuxeza.s apáticas, diante daquilo que era simuItâneameute
o seu dever '5 o seu sonha, Ao contrário, pelejaram como Briáréfls,
.sem saber o que fossem preguiça e
faltn. de e3pirtto militânt-e, no ~cxel'Ctcio do espinhoso cargo.:
.
Vi horas em ~ue conversei com o
Sr. Plínio Catanhede, que ele tinhn
"rendez-vous" marcado com o petl:óleo, no 'Maóeira, ou em São' PaulO'.
As mais fagueiras esperanças, toda~
via. se·fundiram em clnzas._~ nada
de realistioo se chegou, a não ser no_
Recôncavo, já. ... de500~to pela ação
privada. faz mais de- vinte anos. O
petróleo, que o govêrno
procurou
com as SUM própriàs _mãos, êsse, at.é
êste momenoo, não foI encontrado.
O Sr. othon Mader - Penso como
V. Ex.a. - ,
O SR. ASSIS CaATEAUBRIAND
~ Não esperava triSteza é que um
cidadão da. lealdade e das oonvic·
ções que tem.o general Távora haja
aberto novo crédito à. firma "Govêrno
do Brasil petróleo Limitada". depois
de ha.ver constatado a sua irremediâ··
vel falência.,
,
tivC!..,.,~r:~u-:-"·do"tlwmn.u~~c.,.ur~ nV.' ::Xltl:~
u ,v~
U
ma...........
sexta-feira
.•• UJ.» uv
_O SR. ASSIS CHATEAUBRI"NU
a

n...

;~:t~ ~;eRi~ praze:1 Achava-me
O Sr. otlton M-·- _ .. ' haverl:\
U\H-I
de ouvir a declarll,,1Ii:o.
que fiz de qu,
~
esse ponto de vista do general Tãvor~
é próprio, de fOro intimo, e oontr~
êle nàda teria eu que OTVIf. t:!'_ eu' es't'"
O'tl'
tl.v~ nas. condiçõe3 <ie S. Ex.", baveria de proclamar a . %Íllnha tes~
como o general o fizera antes do. Pc· '
trobrás. Quero dizer, eu não modj~
ficaria meu pel1,.,amento peJo fato
estar ocupando a poSiç5.o de chefe na
Casa Militar da Pre6idência da. República. Entretãnto '0 general 'Jua ..
rez Távora -pensa'
modo-diferente.
entendendo Que. neste momento. mo
dev-e fa7ler criticas. à. P-etrobráa. Earou
de pleno acôrdo, mas· acho Que S.
Ex.a não abandonou'sutlS idéias, U.O
re.petidas e confirmadas: acredito não
tenha' abdicado da oJf1nião de ~e n
Petro-brás s6 t-erá êXito quan1!o -'Puderm()s aswciar a. iniciativa. governa.
ment~l à iniciaUva pr~vada.
O SR. ASSIS CHA'ItlUBRIAND
- Nesse ponto me pennitó' aInda'
dJ,serepar de V. lix.l.. Não tem· õ
Brasil que rapeUr uma ten.tlva, •
qual, em -conuiãnt1lt. ·toàos estamo!
de ncôrdo que resultou em insucwo
cabal. 'Mestrio -que O n~o estatal
não tivesse sido aQ.ui obJeto de 'ten~
tath·a. nem ainda assim deverram~
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doo

resUl~·Il-doa de um processo dl.&~ndiOS{)

CoIn{) é o da. ~I)ndag(!m dó ól~(J. OS
nortea.merícanos é que. a éSfse res·
'Deitt. tên\ a~idQ cam tIlaturídacte de
~pirito, Nos Estad~f. Unid-os nenhum
toVê.-':U1:h a.ue se perceba. que SE! bonre

81lerfeiçollll)entos técnicos intto- p~1sei COIno Oi Estados ÍJlúdas; a In- com o Proço Il~ vtlla, Oi lIrasilcu,o,
na. md~ttia <1~ extta.~ã.):
glaterra. a .França e e Alemanha, é para o boSpiCio, o inferno ou a. revo·
Náo $e atillou ainda aqui o que ].'e.. função de produção em grande, co- )uçAo.

aDB

dU'2;ld~

presenta a p'lesença. novamente) no
mercado da EUXopa, do pl;!tl:lea do
lt'aD, eom a S;UR gigs.utes.ct\. t~nnal'ia
a ttabalhar, em cheio. f\oo:j,an e\l\

mo {l.,t) 51'Mil será dado ~Qmpetil." com
Tem o paJ.s. uma. ndmlntstl'ação hu'
os Estados Unidos, que :;:traduzem 'ia nesta e cOnsciencWsa, que proc\U'3

milhões «:te toneladas~ e nós Qffi.!t'11lJn, trazer () J)r,'M)) pa1'ti o seu J:mbllrHo

mesmo com equipamen_os para pro- verd<tdeil:o, Que pod~ p-ortm !i!1a b'dn s,\..a t:unçã.o, sai para Cavar á1eo por 'Pl~nl.), '81'g;tli"hc'a '3 Velha 'MundQ c.om duzir três ou qu~tro mil11ó-cs/ e isto i"er, se <J jBcooipismo lhe impede "em
parte o acesSO k~ ~Otlt~s de pHl'O~eZl,
~U{l. conta. e. tisc:o. O produto tios 11l1-. ·os ,seus suprim.entos au.m~ntados (J.Eà traduzído Uma lança na Mrica?
}>OSto.s do contrill\>.inte é eDlJJ.regado 16%, OS excedentes do petróleo brutCl O Sr. othon Méfc1er -- Atxnado.
mercê das ünicas [Ol'm'as pl'.áHeas com
~l() 'POd~t \)Úb.1ieo em outras finalt- nOs COlocam carla 'Vez mais no cam1)\l ' O SR, ASSIS CRATEAUERlAN'D que padew{Js expJorJ-~a P
Paga-f;::
dades maiS ~g1.lta5. óleo é para quem def!iIlteressante~ para as p-eSll\ús-aE. r;ll:) -:- rnquieta~me~ senh&r presjdente, a aqUi um imç6sto d€ 2õ[} mmlã:'S de
~'9'Ccul'3.. ~ Q' especulado!
acerta, petró1oo, Com efe-ito, quem tendo a s~tuaçã.o de um peren~ "raté" a qtJ.e dólares anuais atl5 Estados ynidc-s e
~e."}€,be 'O Estado oomo sócio pela via se1V<t .'Proc1igíOsa U\:lt'. \~!'.~Ó1s da A-tabia vlVe l,"edUZldo o Bl'ftSll, no cOlnercio à. tng!o.tel'l'U, só pR:e'fi exc2:U1wr <;l1e
'ÜJ)s lm\}Ostos. Se perde, 'O Estad.o saudIta. de Kweit, do Cana,iá e <ia internacional das ulatel'ias pririlfl.s. (J petróleo é dos u.t'.1sÚeiros,
D<,':e
nada "tem. a vel' OOIll OS seus prejuizos. Vtmez'üocla. hã. Ii~ qu.eT~t te-nt.':\,l Ó Bra.. ~té no café, tt nossa derrota já 'é o ministro da F'az-e-11.da ôe~de la P.?11w
Sã.O dele ex.clusivaroente dele. :Pol)!' sil. que é ainda. uma incoznita? O tl'agOl'osa 1
/"
SOl' enl CVl't~l' o tl'áf:)go l'odIJV1:ÚíO,
que não ádota o E:5tado Federal. aqui negócio do Det-r61e~ do Brâ~n interessa
Basta lançar um. golpe de vist.a .si)- mu'i~.simo para noSSas UW(}3S ~mC,7uma. tal política que está dando Cel'- de lntldtl 'P-articu\e.r, sã,t,3 \s nle~mas br~ 00% produtos que eXpol't,amos, com- lidas, e entrar no eQUipament,a daS
to em tantos outro~ ,.Estados do rnUll" COffipaDhiàs QUe aCiui estão \n5tal\)..das~ parando OS no~os. custos com os dos estmdas de fel'1'o, atraves da3 qus].,;
do in·teiro?
Dela massa de catlitais já.- em.;.Jregados países concorrentes, para V,fr qUe em o tl'anstlOrt:'!. d$- produt;)ã.o brn~i1bra
Não entendo o In{)do de opinar do na óhtt\b'U\~1&t, doe. ~~nb\w.tive\B, 'Esta· períodos de paz, não nos é da.do
se fará. muito maiS vara to,
E' Wll
11l'imeiro' magímrado,. por e~etnrpl0, mos aQUi trepidantes, e. oeQ."ar qUe Ea.r em 'f-xPDrta-los; .salvo com t;ubsi- crime n tolerância do poder pubnco
no assunto. Como Vlce~Pl'esldente e, o mundo tlelha par aque Q gQ'\I'êrnQ diQS (lficiais.. Pr~isa.-se aqUi de uma diante de um tritfcih'l rodol,1ârio oneportanto, corno presidente do -eenaó,t>. \h~ 'G,t}!a ~_'2i %ttas da eXlJtaNl.çã.ú do cal.>l1nJcJade mUJJdial, i.sto é, gueI'ra. l'OsÍS5ínlQ; quand'O. cumpl'il1do o €séle' tinha uma doutrina, A.gora, ~mo \}'(;I;;tt~t). E se 'a~ ptldmas s\)ndagens ou gue1'l'a fl'la~ como ,fOI li- que pe.r- quema do Banco Itltel'D8Cíonal C,)!11
presidente, se submete, 5elh discussão re":,elarehl lençóis d~a p'enul'ia ~a~ue!es durou dm'[lnte o epLSo'Ó1o da COIe;a, a,5 nQ.Ssas est.!'3.das de ferro, tel'-.s~-:l
it outra. Será que o C'a;SO da eX-P\()l\I.· a% 3,,'501:13. desc.Qber~()s na "83.':l~a.
~al'u ~u~ o.s p0S1!0s artigos se t'()rnem transporte muito rnl:\1S l'<tzoáv€l, e
ção do.> petróleo aüm\\~ D!Mi'3.m~'t\t(!.
Te:t;'lho conversado com ,.pe~oas te- ~fW~.h<f·J.S, :11 }JJlQ .ge;' (J Ci1f~ e o com 5 11 8% ap~n::'.::; d,'e C011SUlnO d:.
dois critérios para encará~lo. da con· cemV:tr~das dos Estados tJ~ld,.)s, e que cacau, que e {) qUe mais vende () Bra- matêria p~imn itnpOrta.{![l
duta do g()vêrno e S1:!llS 6.ui'g't:n.t't:S1 -ê 2>,'(',?';'Y..'2.r',%.m_ ;J~tQ I ca~Q do petróleo sil hOje qUê nM ..seja. abaixO das seus
Sr
pompeu '..... E com
um dos cl'aél'lO$ em a?!~ço é ~ de. ~'t'~ile1.to. Nao ,escondem o seu Cf:- ClSt08 de pradU()ão? Há c(m~ra&1e tarifas ~lais baixas,
monopólio tstata!! pecUlíal:' ao ptesi· hClsmo, agol'~, dlallte daS VJ:tg'ol,S cada mEds ~frappant" do que esse elltl'e a
O SR A~,"'IS CE: ~TJtAtP:::tR1,Al'qD
dente da l:l.epu'Pl1ca. O outro, I) da vez mais altas, a que. s~ elevam (JS nú,..~a -"p1'oduth'idade" e
de
tr s
"
'V,;;J
••
~
.
a
'Ou o - E claro, A ferrovIa .PDfle fR2er
1nic'i,p-ttva -pl'l\1'atl'a! €: ?o.tit'\l.<l~ e.Q \lata. Oceanos de "crus" no mUnd.) inteiro P1JJ.s
- . '.
- I
•
t'B, -COlll <JS <!Ui.'US preCem;femos aind"- aquilo que ali comPQl1hj~s -l'{)vice-presidentes, Qu?>.nü{l. c vi~-~te O Bt asil nao
e mítls a !laÇa0 tellta· entrar em competjção cowel'cial?
dOViárias automotorizadas nho cor..~~ ...
sídente ascende li. presidência, pela dora que era, fa:z:
dez anDa,
LOgraram os v4Uezuel~n(Js etn()Qra
te
vacância do eal'go pr1;:s.idmclRl, de·
O panorama das pesquisa!:: em ou- sem mentalidade indu t ' 1)
J
iguem: o tl'al~SpOr de carga pesada,
verá m'\ld'à;r 2..u'wrr:à.üc2.mente {J c tros pontos da terra, quase ct\l',." inver- o pl:oblema, da lnob1Ii:a~~~' d~~SOS~~;) de carga g~QI;sa, FjSe serviço .só rt,
julgament<J quanta à maneira do Es~ teu a nOSsa posição, tão Qisputada.. c~mpô.$ ferdfef.'os l.,,!cs-tno" com os r estl'ada de, el'1'O P,?, e atender .. ,
tado ex;ptotar o l)etr6!e~, Oesem' anos atrás,
baiXos r ÔS d'
S1', :?resldente, VIVeru oS tJrasllell'ol'
Quem, com os excedentes (Ice Jà
, P eç
a ma l'~~ pruna., o da j]usão led,a e cega de que o t:a;
bate.a U'3. {nicÍ'ativa -pat'tiCu.lar e cassa
'Pata. rígide. solução estatal, sem ape~ tem o mundo de crU se a1'lUla uça:râ- ~~ tlC~ no paIS, cam~ lnaO de obra, minho de ferro tem .seus (Uas eOn.
'façáõ nem agravo, Não ln.e resta. ou· Para ten~ar illna inclÍtstl'h extrativa mil~~ad lZ ~~~?ráaçso dos '* o~ 5 \ tadcs, o futuro perten~endo ~ estrada
;~ as Ql.1.e ~ue eSvão; de l't.'nagem. /Üé aqUI, a 2lao ser 8
tiO eam\'i\h(). A \m~<.}~i..~ão é ce!6a, O~l longe de apresentar atrativo~ de reh- :,end f'· e
as ou doentio ele um 1 proverbial il1sen!::atez dos passos com.
1\dota o mQnop-5lio, oH n5.o é pre.sj':. da. (la outl'a. que está nl) golfo Pér- ou· go· elCq.s
dente,
•
siCO? o que' há na Bahia é tão me~ 'n'lCa~s an.
em capitaIS, sem )pat-dotas, ninguell1 viu na Europa, nos
dioere que nã,o dá para ~nfeitlçar ~ t , .sem petl:'ol~, ainda desco· i ~to.dos Unidos, l)a Austrália, na AsIn,
Se estivesse nas minhas mâ{)s obtel' muitos "g(Ltms selvag~ns" '9\:!lo Amé~ r~'? c~fé em J'ciSpel'as c: e supcr- !.semcll1ante diSParate. Nos ,Estados
llDW tel'ceim enCanlElç~o! em ma.téria
1'}ca piora.
"
gIlSS uçao .t)o l'mUlJ o, <~ oOr1acha eS" ('UUidVS' o trá!c%o fel'roviário CITSce
petrolifera da honrado presidente da'
Nosso pa.is, Senhor Presidente não
.'l,.tJiU P eços inte!1l~s dua~ ye- dia n, dia. ocr 'encto outrotanto na
Rep.ública. eu não hesitaria em atua~ costuma._
pelas sUas ~lites I'!stvdar aS zes mais altos. C!.u~ ? S~D1,Ilur aSláttcQ. ful'<l\)ü.: ~6 t::;i esPírito prh:aâl'io 10Jjzá~lo como estadi$ta francês. CB.21fi·
teaç6es sucessivas d()s mercado!; de Di cacau em decadehCla de prodlltl~ Igl'ada 3ESeVeral' que o tráfego rodo~
/€-n.se ou ve-ne-zuel9-:Qo, bara éle1e obter ma.teriais primas que são ViCfds para v d,.ridc - o que, wd SeI' <io n?:,SC) !vlárkJ poderá. Sll.'pStitUil') no quadro
3 solucão rápida da crise de combus- a economia. naciol1<l-l de ferro, EnVi~\ valoS? 'iA .E:urQpa. os Estados Umao$. atual da vida mercantil (I 1-:'anspol'te
tíveis 1Jauido.s, Que g'o],P€ia anais
elej, em 47, têàas as fôrças p:lfa tra~ o M-ex_~?, O Canadá, ,ti; Venezuela, tudo p~la estl'ad!\ 'df: ferro, Aqui tanto
Não temos, u-elo menos no instant~ Zer ao Drs.sil o ministra do l'esourol estA .sohdo.
Jil1JJ.li.1S, e:'ll tempo a.~. se esquece essa- VeI'dade l'udimentm
que t>3i$Slt, ãivisos com que pagar (1 Cios Es~ttdos Unidos. Qual o 1ntuito gum. a E'4roDa desfrutou a prospel'1" qUe êste_ anO se' deverão vCltar perto
-p~etróleo QU~ adoulrlmos (e a pro~'a
me inspirava íto. incentivar essa dad~ .q,ue,~lR<l'tem ~gúr8.. Conl reSer... de quatro bilhões de cruz~iro.s para.
$ao os emp-rés~im[)-s suCe-.ssiV08, rxm'": que
't'isíta.? Ter um ho.me:m da aOminls~ vatórl?S lnese.otávelS de ignorância e \elitl'adas de i'odagem, en ão :;e votam
garantia) do oUto, (lue tenfos deoosz- traçãO americano., que aqui v~pss~ es~ dfe .v:.udad'e, exaltad~ pOi' uma xeno., créditos pata s.alWlr as .estradlls de
tado no Banco Federal de Rese1:"va tudat. de gm'êz'l)o J)prlt !Jot"érna, t OOJa de boxet's ch,nese!i ~ O Bra., f~rro, algumas eln completa ruina,
da América, <t curta pra2:o. 1105
exploração em grande do !,nlnério o.t 51~ afunda! c~cado PÇll' Ull1.a huulaMarcha o pais Ptll'a um COllSUtrlo
tadcs UnJdos), e a:Qui S:1nà3 se l'a),"{. terra- da 1Jrllsll. lZa canina. naquela n 1dRde .ocldetJ~lll. que Se ret~n-l'Qera de 35() milhões <le dôlares d~ COlllbus~
e~ hm~ar Sl>bre os ombros do oontrl. epOM, n fome de minério de ferro, M~ d as fen~as da; guerra ísto potque tíveis, O Estado acelera @E.Se ron~
bUI~te um encargo que êle estA longe EstadOS Unidos. "tiJãD logre] interes:sat tOln()U yU1.8. de at.:esso 9-0. mundo, que sumo: a) l)Ql'ql.le constroi cadIJ. vez
mUlto 10nge de suportar nos â'ífl'l: c:ue goVi}rIlO nem particulares Y).>',t 501uf(ãl) podoe aJUd8.-tl~, opos,~as as nossaS.,
majS Qtli16metro.s de -e.stl'aàqs de ro~
C01Tem.
,.. •
Cio nroblenul. que lne elJ'l]}Olgavn. A))á"
Sr. 9 ff.On MaCler O 13rtlsl1 dagell1; b) porque Jo,rga a.s SuaS es~
m vocaç<to ~ara a pobreza, por iMo tradas de fen'o, abanãonn:nào-as ti
Quer dízer: o bl'alSilciro s\l.!)<)rta dois ticos Os brasileiros, os al!1çricanos 'fo..
ti-ma penúria oeseSperfld()ra de maõnus: o do fmposto. 'Para sustentar 'l'am pUra o LabradCl' e a Vem'.m~la. n o q1:1er ennquecer.
n Petrobrás, e D dos empréstimos 1\ llan.n9- tomou. ~ t,'3.tn\1\h<l d~ Cana... O SR, ASSIS CHATl!:AUBRJAND teria1, seja dM l'iaS pehll8.flenta, Mia
americanos, -p.ara nagar-se o netróle(l <:fá e a, United states o do 01'enOCO" -:. Receba1J!.0s!, então, JOgO aqui. a do material l'{)dante. O que irá ])1'0 ...
estJ'anges!o, E kldo isso, pãra, até lioje, {) i~D do Bi'4,&i~ s .....'J)t~~nt.a VlSita de mlSs~ de faquir&S Íll<tia- porcionar ao Brasil a. SOtn~ par,s- pll ..
a~ora, nM termos lJm horizonte. Mn ~ Um relativo int~y'i$sB pa.ta.. ao s\derur~ no.s, ,que nos ven~am dar lições de gar 26.0 l11ilhõe5 de dólares de com ..
da que fugal?:, de ÓlEO,
gta eUl'opéig. e americana, mall grado a~et~srno e de nliséria.
Com esses bustiveis importados? Etrtá claro que
o stro He'Jad\) twr, A. pr.oo\Da{) ame.. flttqUltes, nos prepararemos para, o o café belll traballlado, conl bOa pro ...
Por Q'ue ouso pedir flO ore-.sldente/:l. rlC8na. de at;o eah1 de no tr\nJ:t..M.~1 futul'o sOhlbrio e \lr6xitno~ que nos I)aganda, pode encontrar tDa.i:$ escoa. ...
;10 Chefe de sua Casa MíUtar QUe l'e:
,10 InH~õeS', o que representa, no espeta,. C'omece·se a Jejuar de tudo, douros. Que êle dê mais 100 mllhões
,formem c-s :;eus recentes tnodos de para
preço do lllmérlo~ urna batxa COnse- deli<i~ , ) B . . ,
ue- dQ[ar~s ao pa.ís, Más essa plffJ
J,&V8)" o Brasll a resolver o problema
cutiva de 41 oo118:1'S TlaT& 1~, C0t\"•. a . O Sr. Oth~n Máder _ Desperta.. não é nada para. as no.sS8S :necessl ..
lIa t'lleo?
Ha~ em New Foundland, c a Um- rl~tn grande mterês.se no llra.si1 eSS86 dades. que crccem,
Em "O"'iln: '1
ted· S·ates na Venezuela,. os suprl- r.m~ões.
~ . , '1 "elTO \lgar pt.lY(/ue- curtos mentes se avo1uroare.m t'le tnl ortlern,
O SR, PRESIDENTE· (]i'azendo
ae <uvisas, como ettamos e havendo que o BraSil deixoU de c<'Jnstituir,
O !3'~, ASSIS ORATaAUBlU.ANO soar os timpanos) _ PeÇo licen~a
ouem aueira tomar conta. & netrõ- na órbita ferrifer!1, :t atraÇào qti e ê1e -:- Na<l decl~~(}. ~aI{) com um ten.. para Jemb.ral' ao nobre ofad~r I]ue
leo, usando () Seu 1)ró1)l'io dinheiro (J teve,stia outr9l''', r.fa"O e'ist~ mais por tldu justo da s.ltuaçao em que nos en... faltam. três rninutús para o termmo
no~so, aUe é e!'lcas.~o, Màe-reJY!os em. ....
caateaQt(]$ P'letend
d h·
I t
n:-e~á~1(J :Dota ft!lflliõ~des ~",'to ~.'s nós. o intetêSse Que outrora lJ~lpitava. Ih
'.
.eIh<lS pagar a rol" ::t ou do Exped en e,
.
~"'U
Já não maiS podemos obte't'! caIU a t Rr-es de t:~nc"'Q:nát"'Q:s. ~t'~e.n:aQ.oe, Q,u~ O SR. OTHON MXD'ER ~PeiCl.
~~~~~~.('I,:. dt' resulttldas muno mais facLlido.de de há oit.o RnOs, as capit:ü~ ~ !-esaur-a nao tem m:postos para sa .. .ordem) - Sr, Pre.sidente. r~ilelro a
O mundo Já tem' rmperab,JntH1ncia para o eQ..uípamel'lto tios trar.Sj)ol'tes t.S.. S.z(!"í<Js, Quel'em(J., (Jhra.s p~b11cal(, 'l. Ex,- consulte _ ft. Casa sôbre se
rte cru., Inche:lle () Sr. C-M§ njJho o e do embarque do me~Al mw.ei.ro. () que s6 Co.m' pallel mQl!da re p'O<l~m c-oncede t>rorrogaçao da hora do Ex~
rue f
1
d
s:', nosso $elvagem e botocudo tlariona- levar a. cabO, l\; estamos com o caf~ pediente. a fim de que o nobre ~e
I,
01 a uta as comnanhifl'3 f'st.rnn~ Usmo dlt.~}tO uque Os outros pa.ss8.Sseru que SUb,iU em dez anos 41()"!c. t
nador A~Ls Chateaubriand conclua
"',~\ras. a{'!~ri, ~,ara vend~r, !') 6leo às ... n.ossa frente, pata tomar 9. d.iantei- . Ima@'iní!mos quando êle COIDtçal' seu discurso.
,:ossas reh,!1:~rH\S, e Os nem::j<'\..c: lfa_nt~- tl.
a d"sc~ ti p'l:eçQS
'
IOSOS OUI'! ~odas três Já fí7STMV, Há Tà de uma exporta~ãt;), qu-'a no~ 12C!- vas'" 1 r t -e Ô~·
,por motwo das no... ' O SR: F.RESIDENTE _ a senado
n\RD'JnibUid(jdes de crú (está d,,\"o q\\e derta.rend~r, de começo, llJO t:.uIhoes outr!'s tln a2Ç f./' aque fomentamos, l1 as fl,cabs. de oUvir o requer.imento fol'll1u ..
emr}ernpo de paz) pDr tôil9. pa1'té.'
de d:lllan,
_
~
p rte a o .p1,aneta, com ~''{,ce .. !a~o peIQ nobre Senador Othon
f,30 ro se- des;cobl'P~' n()\,('C! lpnç61!l, Que iremüs 0.1':01'9 faZer dj GU!1.nrn,,- çaO d~ ElU'oP ,
.
,
' . Mader.
nll Venezuela, no Orien~e Médio, na terC) mineiro, das res(~rvas de Mato A ASICuação, do erárIO é a segulnte, Os Senhores Senadol'es que o apro"
A.ustrh, na Austrália, no TexJ.S, co.. GrC)sso? :fora a mais fútn de tõdM ou ele, yestlndu o burel de fta~e. vall1, queiram ptmflaneCel' .Benttul~.
t:t'LO o \1rocesso de rendimento dos pO"j as idéias o pensar-se Qne, ti'1m5j.\DY- p~ra, hOJe, t~do o que é obra pu- (pausa)
ços é cada vez maior. POÇQc; I:lce dau mando. aqui êsse minerio. 1)oót'I1mn.-oo,! bbca" ~ Se tl0e a cortar oroena.do8
Está. aprovado.
liam, outrora, 400 barris PC)'" db., }:las- encontrar mereada lá 10T[I 'Pata a DJ~S, aU lI1a~cha para e~ittr ainda Contmua com 11 Palavra o l'J:obre
Ml'um a produzir 4,500 e 5,')00 1 devido metalúrgla nacioan1. Aço bal'ato emJ maIs do que iá está emitIndo, e leva 8enadúl' AssIs Cl1ateauoriand:.
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o SR. ASSIS CHA'l'RAUBRIAND .. vaga. de' Jacobinismo que- bOJe pít.lll.e cujo convivio temos a melhor
_ Agx:adeço ao ilustre ct'lega. ore· arraZSJn o pais, o' flagelassem COlllO das re,cotdaçées? Com o espil'1to na ..
querimento que vem de fazer e à agora? Manáus nem Belém existirj~m .cÍonaI maduro, que noje temos, auão
Casa o tê-lo deferido. Cham~va-me hoje, senão na categol'ia de malocas.. im.pO.s~fvel seria. qualquer tentativa de
a atenção, o ilustre senador Pllnio Portos! companhias de navegaç~•. opressão . da soberania pátria.,
.
-pompeu, há pouco. que êSse parque telégrafo, telefones, transportes, ele- Apro~e1to, Sr. Presidente, os lUlde estradas de ferro, por cuja recupe.. tricidade, teatros. água, esgotos, tudo nutos que me faltam para falar um
ração t<1dos aqui' nos batemos, foi SÓ teve alí{UmR orige~: o capital de momento de polltica. Interna. O noconstruído pelo' capital r..strangeiro. fora".
bre "lider .da UDN, secção de Minas,
Na ver~ade. fo~'rutl capitais illglêses, Qual o pedaço (\0 Brasil que 1e- com três dias de diferença, sugeriu
e. depOIS, belgas, ~!aDcêSes, suíços e, varam- os donos das concessões .de dua~ fórmulas para: solver o pr~blema
r~centemente, am,ell~anos. que J?ermi- tantos serviços públicos, ou de em_o. presIdencial.. A pnncípi<,>, q;terla um
tIram que o BrasIl .tlv~e um 5I~tema pl'e~u.d'm~nt05 púbUcos, ou 'de em- candidato cl';'Íl, de ·insplraçao demade transportes ~etl'oVlárlOS à altura preendimentos tão ávultados. para as g;ógIca. Pepo~ pe~iu uma cata~a ~l.dU?_ suas nece.ssldades, até 2ó anos n~sas pOSS€S de então? E vivJa"se ll~ar, de 1nspwaçao ~xtra-~artl~ána.
atlas.
na. época mais florescente 'destas duas Sao runba:> as soIuçoes prmlál'laB e
.
',t
.
rt.
. e.stapafurdlM. antes de recorrermos
Ha mese~1 vIajava na Europa com pl agas, . mor as ou. qua.se "mo as, e àquelas qúe viçam dentro das nOrma1}m banquell'o do 13anco do povo <!e que hOJe ~6 arz:ePlam, pelos. efe1t~ lidades partídârtas. Há. que exnmi2.Pernambuco. Amazonense de nascl- dR; pl'(lpaganda políticos dos. ~xtre Dar primeiro o homem que' se premento, êle me perguntava, ~oaJ?do .I1llstas da ~uerda: -() Jmpel'lalísmo tende fazer candidato. '-pouco impor_
voando entre Roma e Veneza.
e o COlonlal~mo. '
. ~
tando seja' civil ou militar .... O que -é
_ Já. pensou você o qlle seria do Que ainda poderá esperar aqui o hldispensâvel é que se cana na peleja
~onas se há 50 .. ou 60 anos atrás! capital colonizadQl' do 13rasll, Uln (la-,COm um bom nome: o nome de um

homem de Estado, que não se tinja
de veleidades de Pretendente.
DUvido que as classes armadas.
nesta hora, estejam condicionando
especificamente um general para $.
sucessão do Sr. Café Filho. Não foram elas que garantiram a posse do
atual govêrno. depois de 24 de agôsto.
que foi um movimento de índole -ar..
mada? Mas se a UDN está. assim .
tão excitada. para mandaI' um general
ao Catete, atrevo-me a informá-la
que na. rua do Redentor, ali no
Leblon, existe uma bela. espada. de
marechal à sua disposiçã.o , E é de
um soldado, que, seja qual fór o .as ..
pecto pelo qual ~o tomemos, constitui
wua figura mod,elar de líder civil,
capaz de gara.litJr.·~em qualquer ter..
reno, as liberdades . políticos e os di..
reitos do cidadão, (Muito bem. jS!uito
bem. Palmas • .o orador 4 cu.mpri~
men~a:dQ.),

,
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.
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N·ACIONAL

,

I

.
. ;
14 de dezembro de 1953. que estima n l'ccüta
o exercício de 1954.

conjullta paJ'a apreciac.;ão de vetos presidenciais
Dia 14 de janeiro, às 14,30 horas:-

,,

(cobvoéaçãO feita Cl[l 21-12-19.341

Vete -tp~H'cial) ao Projeto (nY 1.069. dê 19i1'C.-iw.'Câmar~ dos D:::putados 'I
e n. o 19, de 1951, '110 Semú!o Federal). qUe reorganiza as- Secretarias dó Ministério Público Federal. cria o respectivo ·qurrdl'o do pessoal, reajusta ~cu,;,
~ervidol'es, cargos e vencimentos, e dá outl'aR'providénc!:ts.

iConvocação' f.eita em
l?~Dutados e nY 82, de 1954,
l."D~·ÇOS Arlllt1dns, em tempo

,

Dia 17 de janeno,

à,~

Na mesma Sess{rü:

Y

Wontinua.ção da liotacão) .
ÍJia 18 de janeiro, às 1<4,30 horás:

. {Convocação feita eJ.n 23-12-1954)
Veto no Pl"Ojeto de Lei (n." 2.825, de 1953, na Câmara 'dos Deputados, c
11.° 337, de 1953, no Senado Federal), que estende aos subtenentes c sargentos
que partjciparam 'da campanha da Itália, habiJitados com o curso de Coo mandante de Pelotão, Seção ou equivalente, os beneficios da Lei n.o 1.782,
de 24 de deZ()mbro de 1952, assegura promoção, ao serem aposentados, MS
funcionários civis da União e das entidades autàl'quicas que prestaram serviço .milítar nas Fôrças Armadas durante a últinia guei-ra: c dá outras pro-

m

-,

i

Dia 21 de janeiro, às 21 horas:
,
tC'oln"'Ocação feita em 27-12-1954)
Veto ao Projeto (n," 2.-486, de 1952, na Câmara dos Deputados e n." 96,
de 1954,. no Senado Federal), que Cl:.ia o Instituto· de Apo,sentQdOl'irr e PE;.nsões dos Economiârios e dá outras providências.
"'
Dia 24 de 1aneiro. às 14,30 horas:
(Com'ocação feita em 27-12-1954)
Veto ao Projeto (n,a 901, de 1951, na Câmara dos Deputados .e 11;" 140,
de 1954. no Senado Federal), que crin. no Quadre) da Secretaria do Tribuna.l
de ~u.stlça do Distrito Fe:i,'?1":d. três' funcôc.s grnvifiéactas de secr.etârio de
Turma de Julgamento.'
'
,
' :-Dia 25 (~_ janeiro, às 21 ltora~:
(COlH'ocação feita em 28"';12-1954),
Veto (paI'cmlJ no Projeto de Lei (n. o 258, de 1951, nu Câmara dos Depu":
tados, e n,o 162, de 1953, no Senado Federal). ·que dispõe sõbre o provimento
de $largos. da carreira de Detetive do Quadro Permanente do Ministério da
Justiça e Negócios Interiores -- Dcno.l'tamcnto· "!<1eder"al de Segurança Pú~~.

.

Dia 2ú de , ... ~eiro,

a~

feit.a_em

11-1-1!}~61

Veto (tota!.l a.o Pl'ojeto G~ Leí (1)." 2'~q04, de 1953, llll Gam,il"tl dos r::cpu~
tados e n," 269, de 1953, no S2llarlo F·edet-<:ll). que con.cedê a1.t,."mos de ."., •.•
Cr$ 400 CiOO,OO. Cr$ 100.000,00 e Cl'$ !CO. QOO,OO. resP'êctivamE.nt8, u Associação
Serrana de pefes.~., dos Agro-Pecual'ist3s, de Ijui, .R, G. Sul, à E:'o:posição
Ag~o:PecuárlR e ,FeIra de Amestras, do Crnto, Ceara, e-à Exposição rir. Oano
LeItel1'o e de Corte. de Caprinos (' de Suinos, d~ Terezinn, PiUllí.

9. ~ sessão conj unta
4." sessão legislativa extraordinária
2.~

Je!]·bbtlll·[l

.

Dia 19 de 1(Úteiro. às 21 h01"(/s:
(Con'r'Ocação feita em·27-12.:.1954)
veto.ao Pl"ojeto (n,o 905, de 1951. na" Câmara dos DelJ.utados e número 92,
de 1953, no Senado Federal), que concede a pensão mensal. Vitalícia, de
Cr$ 3.500,CO, ~o Professor Luís Alves dos santos.
.
I?ia 20 de janeiro.
14,30 horas:
,
(Com"Ocação feita em 27-12 .. 1954)
VeLo ao Projeto (n.o 4,218, de 1954, na Câmara dos Deputados e n," 22C,
de 1954, no Senado Federa}). que autoriza o Poder E....:ecutiyo a' abrir, pelo
Ministério da Agricultura, o crédito especiáJ' de quinhentos mil cruzeiros
(Cr$ 500.000,00), 'para OCOl'rE'l' às tlespesns com a realização da Festa da Laranj~,

feita em 7-1-!955)

Veto IlotaIl ao Pro.iGto de UÜ (nY iH:i6, de In:'.i], na CfUnal";l dos Deputados e n." 1~. dt' 1952, no Senado Pedem}), que acrescenta pql'ágrafo ao
a~t. 8." da Lel n.'} 1.181, de 17 de agõsto de 1950, qUe autoriz.a n abrir crédIto punI ~ub\'cnciol1ar empdo:ms de nuyegaç.ão :H:-rell
~Com'ocação

Veto, (parcial), ao Projeto Ul,o 1.519 de 1951, na Cflm3m dos Deputlldos,
e n. 54, de 1953, no Senado Federal), que .regula a ill~tividade dos Militares.

.

11-1~1955)

,

21 horas:

,

-d.c''spf'sn c\l1 Un!5.o para
.

Dia 28 de 1aU;?{;(j /cS 14,:jO !lOras:

Wonvocaçãõ feita em 13-1-1955)

09~%

fi

no SenHClo Pect0rflD, que .fixa os efcti,'os das
de paz:.
,

\C(l1lVOCaç~o

iContinuCtl!ão da '1JOiaçâo).

.!'i;{a

Veto <parciall ao Proíeto de Lei (n. l , 3.9C!1, de 1953, na CàmarR duB

Dia H de janeiro. às 21 hoi'as:
'Wonl'ccação feita em 13-1-1955')
VetQ (pm'cialJ. ao Projeto (n.o 1.519 de 1951, na Câmara dos Deputados,
e n. O 54, de 1953,..11° Senado Federal), fjllÇ regula a inat.i\'idade dos Militn.res.

~

Na mesma sessüc:

14,30 llora8:

(Convocaçã: feita em 28-12-1954)
, Veto (total) ao Projeto de r
(n.a 1.978, de 1952. nu Câmara dos Depu-'
tad06', e n," 320, de 1953, no Sena:.o FederaH, que dispõe $ôbre f1.. carreira de
Agcote Fiscal de ImpOsto de Rell~~a.
Dia 27 de ""Ineiro. W; 21 horas:
.
Wonvocaç< ) feita em 5-1-1955)
Veto (totalJ ao Projeto de 1. (n. O 4.044. de 1954, na Câmara. dos DePUtados, e n." 124, de 1954, no Sena . ..J Federal). Que retifica 9. Lei n8 2,135, de

Em H .. de Jalleiro' de HJiiG. ús 14.30 hOr:ls.
, . no P:lIácio Tirn(]cn('s
'0 g

n

E lU

DO,

nIA

no Í'l"Oif:ta d~ L('i n. o 1. 069, de 1950, na
no Senado. Federal que reorgn..
lllza as Secretm:ias do Ministér~o Público Federa'f, çria o respectivo qmi.dro
de r;esso~l. reaJusta seus servldore3, cargos p vencimentos, c dá outras
provl.dêncJas; tendo :Parecer, sob n. o 23: de 1954, na Comi::::suo Mistn desl~
nn-dn, no!': fêrmos do arLíg'o 46 do Regimento Comum.
• Veto pÍ"esidencial (parcial

C~mara dos Deputados e n. a 19, de 1951,

DISPOSIT1VO~ VETADOS
V' -- Purte final do ~ 1.°, do nrt: 3. 0 verbis:
"entre ftID.cionários ('fctivos e cxtl"anumel'ários <lmparadoR nelo
r:.rt. 23 do' Ato das Disposif>ões Constitucionais Transitórias lôta ...
dos no Ministél'iú ?llb1ica P,9..::7cl'i!.1. Gl1 rrUe uêle tenham ' ,{tualmente mais de dois an,:\s Gt' exe!'cfcio :~[)mi~l':;V'ldo"
2." -_ O § do art. 9:0:.
.L'
.
"§ 2. o _ Para o m'imeil'o pro\'imento dos referidos cargas
terão preferêncía. os bacharéis elll Direito que exercem ou tenham
ex.ercido os car~os de .Aseistel\fe di!. Prccmadorin Geral da Repúbhca, ou, como substltutos, c:;; de. ProcurRdor d~ Rcnúbtica pOr
mais de 3 ftrêjl;) anos''''
.
:. -" a parte final d~ art. lÕ~
,
" . .. e a do Procurador Gel'al Eleitoral COl'l"csponderâ. n dois
terços da do Prr.sidente dêste 'rriJmna)", ficando o rUspositi\'o com
: o segUinte texto:.
•
"Art.- 10. A vel'b::l. '1e rel11"escnta~ão do Procurador Geral da
República cOl'l'esponcierá t1. dos tcr,:os da de Presldent{' do SUpl'':::mo Tribunal Federal".
.
.4: _ ri parágrafo único do urt. 1-1:
"parágrafo úniCo Os Procmndol";:s rJesi31wdo~ na confol'mic.nde _dêste artigo p~rceberão_ alêm de 'f:et~S venClmel}tcs, uma gratiftcaçao mensal equivalente à parte l·ar..âvc] da remml{'rFcRo dos
ProcuracWl'es da. República no D!~tl'it{) PC'dc!'t"ll"'.
•

"
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SENADO'· FEDERAL
Relação das Comissões
Comissões Permanentés

CIRETOA

1 .... :VLUCülldcs Filho - Presidente.

_'\lfl'edo

Neves -

1.0

tário.
3 ~

4

_

Vesposiano Martins creU/rio.

2," Se-

Carlos Linden'oerg'j -

3,"

r!rcttirio.

5 -

,

Se~

•

Ezechias da Rocha -

4,Il Se;

crctário,

I ~e.

.. a

00 SEAV1(:O OB PUBt.lC"'ÇOI!.

Costa pereira '- 2.0 Suplente.
Luiz Nabuco, Di- retor Gel'al da SeC1"etaria.
à!:

quintas-feiras, às 10

horas_

AVE~JIDA

RODRIGUES AlVES. 1

ASSINATURAS
REP ~RTIÇIjES E PARTICULARESI'

FUNCIONARIOS

I'... .............

'-no •••••••••••••••••••

Cr.$

I',

96,00 A~o~ .••••••

I....... a....

,

Cr$ t~G/OO An~ .................:

76,00

.Cr$

Exterior ,
lO

1 2 -

Pinto Alebto - Presidente,
Onofre Gomes - Vice-Prési-

3 -

Magalhães Barata

4-

Ismar de Góis,

5 -

Sílvio ~ Curvo,

dente.

'

6 - ,valter Franco.
'\\ 7 - Roberto alasser;
S,ecretârio _ Ary ,Kernel: Veiga de
39,00 . Castro,

Capital e Interior
Gapita! e Interior
Semestre .............. Cr$ 50,00 Semestre •••••••••••••• Cr$
Exterior

Dario Cardoso -' Presidente.
Aloysio de Carva1ho - Vice~Pr~Si-

Segurança Nacional

Impresso nas OficInas do Departamento d'e Imprensa N8cl~n.l

Ano ••

Constituição e Justiça
,

HAMACHE~

5ECÃO D

'l -

Reuniões

HELMUT

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL

plente.
Secretario -

CHEPB CA SEÇÃO OI! RI:.DAçI."

MtJRILO' FERREIRA AL V~S ,

Prisco dos Santos - ' 1.'" Su-

6 -

Prisco dos santos,
Vivaldo Lima.
Secretario - Auvea de Barros Rêgo,
. Reuniões às quintas_feiras. 'às ]6
horas.
..
..

6B.ftAL

ALBERTO DE BRITO PEREIRA

secre-,

!

Levil.1do Coelho _- Presidente.
Alfl"ed~ Simch -, Vice-Presidente.

OEPARTAMENTO DE IMPREI'!SA NACIONAL

Comissão' Diretora
2

Saúde Pública

E X P E D I EN ,TE

i

Reuniões às

,

~rS i08 00
1

delllft..

segundas~!eira.s.

Serviço Público Civil.
1 -

Prisco dos Santos

dente.

Anisio Jobim.

Al"tilio Vivacqua.'

2 -

Fêrreira de Sauza.
Flávio GuimArães.
GomeS de Oli"elra.
Joaquim Pires.
Luiz Tinoco.

LUiz

dente.
3 4 -

Tinoco/

-

.Presi-

__

.

Nestor Massena.
Vivaldo Lima,

o

1

Pereira Pinto' -

2 _ Euclydes Vieira , dc'nte,
'-~
.

3 4 -

Euclides Vieira -

P'tesidente.

Presidente.

Vice~Presi~

Sá Tinoco. (.,)
Júlio Leite.

5 - Costa Perelra,
6 - PUnia pompe:l:
7 - Gomes de Oliveira,
(*) Substituído pelo Se;lador Nestor
Massêria" .
Secretário _ ArDIdo Moreira.
Reuniões às Quinta.~~feiras.

Educação e Cultura'
t -

Plá,,!o

Guimarães

-

dente.
2 - Cícero de va!5concelos Presidente,

3 4: _

Âl"êa Leão.
Hamilton Nogueira.
Levindo Coelha.

1 o

Vice~

Gomes de Oliveira
de-nte.

Presi~

2 -

Luiz

dente.

Tinoco

-

3,:- Hamilton No~eira.
.4 - , Rui Carneiro.,
5 -

Othon Mader.

~

Comissão Diretora
Presl- \

Vice':'Presi~

(Co!lvocação E."{traordinália)4?'

.4 - Bernardes Filho:
:5_- Diair I Brindelro,
ô -

A'-'A DA :,:\ REUNIAO REALIZADA
EM 13 DE JANEIRO DE 1955

Mathias Olympio:

7 _ Assis Chateaubriand
('1<""
S _ Joa~Ó ffmasooas,
v

.(*H)
0)', )

(.U)
Substituído _ ioterinameute
6 - Kel'ginaldo Cavalcanti,
pelo Senador Cícero de Vasconcelos.
Be1,'nardes Filho.
Euclides Vieira.
7'- Cicero de vasconcelos.
(o;t e: "" 0))
Suilstituido i!1t€'rino.mepte
Joa~o
Alfl'edo
Ra'lasco
Se c relár'o
pedro de Carl'all" pelo Senador Silvio Cut\'o.
S"creta'r,'o
"
!
de Andrade,
" Muller,
•
,
AuziliaT - Carmen Lúcia de HoAu.riUar _ Carmen Lúcia ,de Ho~
Secretário - J .B. Castejon Branco.
landa. Cavalcanti.
funda Cavalca..nti~
.'
I Réulliôes - ,Segundas-feiras, àS
Reuniões às quintfls-feirl1f!, às 15
Reuniões ~s segugdas-feiras:
I horas
e 30 minutos.
(_

5 6 7 -

atoras.

Sob a ~ p .. esidêllcia do Sr, M8ICOlldeS
Filho, Presidente, presentes os Senhares Alfredo Neves. 1.<' secretáriO Car~
los. Lindemberg. 3.0 Secretário e' Eze. chias da Rocha, 4.0 Secretário rune-

se

~

Comissão Díretora.

•

Deixm de comparooer. PJr motivo
justificauo, os Srs. Vespasiano ~rar
tins, 2.<J Secrat.á.rio Prisco dos Santa..,.
1.<) Sup.l::::nte e Costa Pereira, 2.~ Su-

plente.

A at.a da reunião anterior é lida r,"
sem ob::en'ação. ~~vnda.

•
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.

.

,

'

.

.

. O Sr., 1.0 s~c,.;!"á,'!~. dzr-oi~ da f~-Iêle como a Comissão, habtlitados nOI tennéd.io poderIa I'l'OCeESar·ge. o la:UdOj tre o-,Departamento dos Con'eiOii e
lZer con.s~~craçí.:li23 em. !DrnO 'das Ql1:Cl'- c:{Ern~ das emendas sem grandes de-I de. l'ercl'sào. E' "designado o .Sr. 'l'e!ó~!'::'.ros- e fi firma Socic-<l.ade, .. ec"

fias mO(llflcascef; por que VE':-ü ~ •.:.."-,
aando o RegImento Interno, de molde:

a melhor ?dfl.9tfi-1o, r.fi c:J11'{eillencia5
da elaboração
legislativa àa CasB,
:apresenta trat:~.lho auxiliado pelos Senhores ,s~~a~,~r,.~7,~~~or ~'1a.sS(;l~.;C
l~a~ ~lOW •. , _..... CC.u.ll.O GCl.:tl da ~ 1 ( QildêncU,L
.' "
,

io~,~n~.

.
}-8:' cutro. 'lado, em. 5eu d::!:ejo

Aly::c~ia

Vf!:-I

rcdi,~ir

de Con-alhG para

o nica Constl'utotCt Lt::ia.;'
,
- do sr. Jor-qttim Pil"cs, pela

i'cr.'cido,

11~t:rnado o Projeto, de mocio a que as! O Sr. Peneira de E-ouzu'tem ~diuprovidencias nêle sugerida3 pr:den:em d,:: fi yvt~ÇÜ.3 d~ .seu parcer cnlitid,j
ser efetivadas }Y.}l' uqueles tiue haviam sê~l',e o Fl'oj-~t'Ü de Lei do S~rlada núI e~:lmina?O ~l, matéria com tanto cni- mero ::;q, de lS.5-1, que dispõe seJ.re
,d""do e ueU1úla.,
' ,'_ 'cQndi~ões de ele;,'ibilidadz-, nel' haver
,Por 'to:1o~ êsses lno~jv~s, a CC,mJ:;f,ao dêle s{)licitact-o e <tiJtido Yista o 'Sr.

11JTU-

vaç{io. -no asp.ecto constitucionaJ, de

,emenda of,e-recida ao Pl'Oj~to qe, Lei
éio Sellado, h,O G1 .. d-e 18-54, que regula.
10 Plano de, VHlo~riz:1ç~'3 Econólmca ~o
Vale' do Plraque-AsEU c do apl·oV€l·
tamer;,tD. do. p6~·t? d:J 'Santa, Cruz, ,no
Dada.:1 ~_}.lglHd:',(IC d,o l?:'azo 51<! qm re~oh'cll nuo ~er nccessarm fi ~lm?ug- Nestcr- MaEf-:Cnn.
Estado no, Espmto Srlnto;
ainda dl:PO€'~,cc,~no SeEa~!,Or, 1~~1O flO- ,~acão d~ R?quer:mento de Ul'gencl~.,
Adia-~ tli'.m::ém, apó..c; alJum debu'
-_ do 81'. ~1:ozart Lago, }Jeta upro-,
<lerá vel U~lU~'!"cl;:) ,? tt~<l~~lno, qu~
Nuda m.al~ hu:vend a tratar, ,? ,f::e~ te, a \'otaçt!o do 'par'ê~::l' d:l Sr. Luiz 1:,nç:w d-a'ProJBto de D-2Cl'eto ug'!slaapresent~, ma~: ,j.tl:~,<l do ,~l~n never nb:úr Pr2s.dcnt,e e:1cerra n. r,eullluo,1a- Til1D00 sS,jrc o Pl'o'eto ,de Lei d~ O{:- tlYO ~n.,l 7fr, de- 19)4, que aproVa O
conco~rel ,. co~ ,t sua, e~!!e,l'lel:cla _para l'l'ando cu, I;ll~Z Nnbuco" D~retor e - mura' ri 1. de HJ~5, u alte:a' a lei Cé.lntyat::J c-elcurndo. entre 9 neparta·
~á~r:.lUl0<arnento (Ies ser\'l{'o., do p!e- l"~l c ,s,~c:'eta~'w dft ConH.';:sno, a pllS" 1~.0 1.832: de S0 de jUl~~? de 195~, ~llt n;t,~ntQ dos CU~T"r~lO~ e T<~I~gT~kS e a.
",
\ . ,. '
IS~lftf' a(.,!.
fixa o num"ro de ofiCIaIS d;) Exel""ü'J Lma Paulo B.a~ld,lo &CHI., .
O Sr. Pl'~~ldenLe louva a illlcmtJ'::1 '
'\ "
... , '"
' .. , n
<'"
_ dJ sr. N%tor MaEsena, pela a1Jroe dá s('u testemunho <lu~ dificuldades
Coml"ssa-O ele Constituir.ão
t:~~x~nd,o ~ lespectno, plo . . esSaQ3 eJ?? vação do Projeto de D"c"eto U;olslana prçsidência par;\, resolvel'
(hhgt!ncIa
mt-erna,
a flU1 de ser .verl- t',
<I '"2'
dr. 1(!", ~ •
o
llassadas
"
'
'
ficada fi reI t
po
nt,." o -no, n,
I,
<.,;), C1lH> aprova
O
as multiplas questões ele ordem' surgi.
e Jti si'!.Ça
,~, '.'
~Ç~?, n:) -em
~.:.
'I contr.ab .celeb~·aC!D
C!ltre o Departa ..
p
das dur'tnte ns votações:
, _
1}:.~Jet~ ,em a l:t-o e ,. m~nsa~en;
m2nto des COc'!'2ios e Telégr~fos e ~
Dessa fO."l1Ht. fi .Nóxuna C-onl1ssao VI. R-EUNIAO, 'LV! 12.DE JANEIRO ,~.'-Li'~ttn.<l de .~u~ resultcu a leI d_ fI firma Con::;t~'u::'Õ2"", Comércio e In.
Diretora cr;to:mtmifl. clcmei:;~o.'; 9tlC a
GE 1!/~5
xn('.~l-,: ~~s fO~?d~ armadas, "'--'
dú.stria d2'- Ma<d-eb::s, votand<J o ~r.
pod-erl.o ol'::.ental' na, cpl1clu~no úe nm
P.Jl f OIça do ,-~~lantado dR 110 ... , en- Fer{!i!':l, de S-ouza Dela constituclõnae
trta1:;a1110 tao neccssal'lO,
CONvOCAÇÃO
cerr~-!:e a r.::.ullIa-o, -c:lllvoc=-:ndo o Sr, !idade.
A s;::guir, [}- Ccmissão ap1'O'i'a o paAos 'p.Qze ctüls d() mês de jftneh",; P~',::.s~,d-~n~~> uma outra, en~" c~:'á~~r exAindn. d9 51', N~stOl" Massena é p~
l'ec'er do Sl', 1.0 Secretário favorüvel à do ano de mil n:lvecentcs e clnqunta tI8;:l~dma ,lO, pa~a se~ r <,alll:!1.Ua ,na to em disCllEsflo parecer pela 21JrOva"
!transferência de ClálWio Iãcburque e cinco, às dez horas, reune-se, s':)b a pl'O,~lma sexta-foeu·a. dla 14 dJ flU?l1- i cão d':) pl'(}jeto de Decreto L,egisla ..
Carneiro Leal Netó. Ajudante de Al- ,presidência do Sr. Dari3 Cardos:), te. as d-2z h?raS,
,
.'
Üvo n.O 11,' de 1B5( Que mnntém a
moxarife, padrão ".,", para a carreira Pre-.sidente, a Gmni.s.',ão de:-C,:mstituiP~r::t CO-l1Sc3r, cu, !-i.~lZ carlr;;s Vlel1'~ decisão ·do Tribunal dê·Co:n.tas dene ..
de Oficial Legislativo, da cla~fje "J". çâo',e Justiçft. Compareoerám os S1's. ela FonseCE, Sf::r,ç.tal'lO Geral, lavrel gatól'ia GO ,registro do contrato cele.<Requerimcllto.11,o 193.,54).
Aloysio de,Car"alho. Vic'e-Presidente: o present; ata: Esta, desde que apr~- b~'ado entre o Dep:l.1'tamento de \d..
O Sr. 3.0 .e~cret~i.rio pa1::srt ,ent.ão, a At1li:J Vivacqua, Joaquim Pir-es, li',.1is ,~oct.~ Eera ,rtSE1l1ftda p~lo Sr, Pl'CSl- lhinist1"ução do MiniEtel'io da, Agri':relatar os seguintes processos, que são Tinoco. Nest01~ Mass€na. GOln€S de UE'nte
c111tmn c aS Faz2l1c13s Reunidas Be ..
sucesSiVD.mcllte apl'O\'acta.s pela Com:s- Oliveira e Ferreira, de Souza, ausen.
,_
larmino P:res- Ltáa" a que acompa;::;ão:
.
t.es, por motivos justificadas, os Srs. pI5T::tI~pIÇA? RE.1.LIZApA Pl!.:LO nha ,"oto do Sr. 'J.or..quim Pires, J c~ua.l
Requeri~nento h,o 291:'5( em ql~e Moz::trt Lago An~io Jcbim e Flávio S~, FR,E.~·!D:SNTE E~1: 10 DE JANEI- sustenta a aprovação do contrato em
Leilah de Góes Cardoso Torres, Ofl- Guimarães: '
.~
j }-iO D !-:LTL ~OVE1CKNTOS E CIN- aprêço ~tl'n.vés de substitutivo que ofeeial Legislativo, classe "J", solicita 9-0
DiE,pensada a leItura da 'ãta' da
QU~T;\ E cn~-:;o
·!'ece.
'
- 'dias de licença para tratamento 'de reunião anterior, o 81', Pr,?sidente
_ d"9 SI'. Luiz Tin{',!:<'). o Pl'oj;ot':) de
A Comi~Eão, por unanimidade, apro:saúde;
oesclm'ece, inicialinente.- que -na pl'i- !-ei da Câmara 21,0 1, de 1955, que al- V~. o pronu~o.ciame;to_ do Sr. Joaquim
Requerimento n.r' 295-54, de Reunido meira parte da- presente 'reuniã-o, de ter:l a l?i n,o 1..632, de :W de imdn pues, que ,~'" tran~,fo~ma ,em parecer,
Fernandes Gurgel, Oficial 'LegislatÍ\:o, acôrdo com o deliberado naquela, se- 'd" F'-')
fi "
.
d" f;,-.: '~L tenrfo o 51. Nestor Massena concor'Classe" "J", solicitando em prolTOO',_U.
do do'~v::'l;,,'
~u-c .xa o nUl?,~J ~ o .~lm:-; I da.do com o~ seus têrmos.
"
ritl. apreciado o parecer expositrvo
ExercIto,
'
!tão, mais 9~ dias pRra tratamento de S r. At'l·
V"lvacqua so"br-e o OI"IC,I"o ' _
110
_ _
-,-., f i · _
,Adia-se a votação dos parecerea
:;;aúde; e
-.
8-2/54, do Juizo de Direito da La DI,::,TRIBprCASJ REAL,U'_.DA PEI.:-.O \ emitid.Qs sêb~'e as .seguintes proposi.
Requel'iinento n.r' 297-54, de Wilson Vara do Est~do de Alagõas l'emeten- SR, P~:!!::~:::.-I~.;lr~TE ID~ l~O DE JANE~- ç õ e s : ,
' '
r.I'artucci, A1moxarifc, padráó "O", so- do um pedido de licença para pro~ RO D.I!i !VII.!.· ~?VEÇEN:,..OS, E CE\l'elutor, o sr. P.errelra de SOulicitando licença por motivo de mo- ce.ssar criminalmente o i1ustr~' Sel1a~
QUEN'IA E CIN-~O
za, fOõbl'e o Projeto de Lei da Câléstia ~lU ,pessoa de sua f,arnília ,
dor Ismar de póis M-onteil'o, .p1'3ces_ ao SI'. Gomes de Oliveira, o ma·ra n,o 240, de 1954, que alteIa disSão aprovados 09 pedidos ele aquísi- sando-se a discusão da matéria em Veto nO 2. dc 195,5, do 81'. Prefeito posições da Legislação do impôôsto
ção de Livros para a Biblioteca cons~ carát-f!r secreto, embora tal não ocor· do Distrito t ped~ra1. opôsto parcial- de c-on.sumo, com vista cqncedida ao
. tantes das rt:lações ns. 128· e 129.
l"a côm o 'parecer.
:il:ste, não tendo mEnte U:J projeb de Lei nO 799, d~ Sr., Luiz Tince:); e sôbre I) Projeta
A seguir, <l Sr. P,residente se l'efcl'e ca.nltel· conclusiv<l, poderia s'el' I?ü- 19-~2. da Câmara d:>s Vereadores,
de' Lei do Senadõ número 77, ye 1'954.
à urgência requeridA. pelo 'senadOl' Joa- bhco em suas conclusões e conheCIdo
que retifica disposições do CÓdIgO Ctquim .pires para um Projeto de Re~ o pronunciame~1to dos membros da
1,1., REUNIAO, EM 5 DE
vil,· para publicação prêvia, para esforma da secretaria do Senado.
Comissão,
•
JANEIRO DE 1955
tudo, no D. C. N., do parecer em
A matéria é da m:tior importância~
São, após, lidos. e a.provad8s os se-I
.
'causa, bem assim da declara9ã-o ·óe
!porque a ref0l1ma h;tinge, em partes gUintes parec-eres:
' I
C{)~\".Jc.6,.çÃo
voto que oferece o 81'. Nestor 'M::\s,fundamentais, o Rc!?;ulamc:1to da_ Ca- do S1', Luis Tinoco. pela consttÁDS cinco djas do mês de janeiro ,5lena;
',11&. Convinha qu~ o assunto f.ÔS5~ cs- fucionalidade do. Projet:a de Resolu· do an-o de mil novecentos e cü".quen- relato! o 81', Luiz ~noco, sô ..
tudado pelo_Ple!1urio sem a e~ng~ld~de çã<l 11.0 55, de 1~5--!, que rea~aniza os ta e cinco, às dez horas e cinqüe-l'l-ta bre o Projeto de ~esoluçao ,n.-o 55.
de pru. zos clecorrentes da urgenCIR.), :;ç~\'iços aux. ilirxl"_'i do SBnado Fweral, minutos, reune-s6, sob a pr::-:';lCiencia d~ .19.54,qu~ reorgamza os servlço~ ~U·
P~n~ara ,meemo e~m consultar ~~ C~- c::.m rcstriçfi2l:; 'do Sr, Joaquim Pires, dO,:;..Sr. Dftrio Cardoso, presid~nte. a xlwnes d? .?enad~ Fed:r~l, .decldmilnlSao DU'eto;a .so~!"c a convemenCla \que se resentl, jUlltament.e com o Sr. Conüs.são de COnstituição e Justiça, d,o a com.ssao, aco1.1er.plelllnin~r sus·
de ser a urgencla Impugnada .em no- . Gomes de Oliveira, para' posterior r€aliz3.ndo a sua primeira [':união, cIta,da pelo Sl..1 AloysJ~ ~e calyalho.
me dela, p.elo Relatpl' do ProJeto,
apresentação de emendas, e votando no co:rente período de con','Jcaçãc n~ -:ent!d? de ser solIcltado a CoEstão pres::mt€s' os ll1LSSa ? ,Dlrerora ~ pr~esso ° relativo
, Acntece, ~ntre,t,ant()" ,que a Comis- 1.0, S~ .. Aloysio de. CU:'valho p'2b C"1D- extraordinàl:ja.
são de Justlça Ja euutlu o seu pare- tCLU.c;a<l,
'
,
'
Srs, Aloysio de Carvalho, vice~pre-I ao 'p.oJeto ~e Rt.:S<llt~Ç~o n, ,11. ,~e
1 cer e que a,.Cmissão de Finanças cer,do S-:, .Atílio Vivac;Clua, peZa c?ns- sidcnte, Attílio Vivacqua, Alúsíó Jo. 195,~" que CI a ~ Selv~ço Leglsla~no
tamente, ha de, dar o resp(.'Ctivo pa- ~dv.cwnalldade do Pl'OJct{) de L.el da bim _ Luiz Tinoco _ Nl'.::tor lVIDsse-1 do ... ~n,~do Fede.al., a flm d~_ cot,eJ_ar.
tecer ainda antes de entrar o Pro- ICâmara n,O 249, de 1954, que autoriza na _ Gomes de .Oliveira ~ Joaquim' se
~i1Spost-o l1a<;;s duas ~lOt?-O&çoes.
jeto em discussão, mesrr..o que sej<!. lO Pqder ,Executivo.a. .pagar, po rconta Pires _ Mozart Lago e Ferr2i1'a de I com Vlst~s a~i ~o",sivel aplOveltamenconqedlda a urgência. Isto porquõ!, enl de Tesouro Na.cional e p'Jr' intermé- souza, deixando de comparece:" por to, l:fI: P"Op<:l, ç::l.O ora. e,nl exame, da.
aterl3, contIda no projeto mais an:
virtude àa lÕ'lternação de sessõeS' do -cUS do _Banco do Bl'a..'iil, os fõrneci~ motivo justificado, o sr" l"lá\-io OuiSenado e do Congresso, concedida a mentos de carvão nacional feitcs nelas marães.
'_
tlgO, o qual., np ~nt2nder,-Ae. 5., EX . .urgência, sómente na Quarta feira dtt emprêsas industriais às' estradas de
Não <h~wcndc ata a ser lida, 'o sr. encer~~. ~rov;de~clasdde U~lJ1CI'l de- [lara
próxima semana pOderá a l'€-!'orrna ser fe!'ro pe:;,':.!-:centes ao patl'imônb da Presidente, após a disu'ibuição publi- os SenH}OS ",o . . . ena o. _
tnclulda na Ordem do Dia, t...ssirn, o U n i ã o : .
I-cada "ao' pe desta, 'dá. imediato iniAdia-se" igurJmcnte; a votaçâ::. 110
plenál'ió ,tomará. conhecimento do Pro:'
:-. ~\l, S1", FerreIra de .So~~, pe!a cio ao exame da matéria const~nte; parecer do sr. Attilio Vivacqua sõbre
jeto dep-oi!\ de Lllarem tõUs.s as Co· 1"e]Ctçao do Projeto de Resoluçoo. nU-1 da ~r:uta o~g.:mizada para a presente! o Ofício 5-2-54, do Juiz de Dil:eito
missões. E' bem verdade que serão mero 21. de 1954, que regula a !icen-\ reumaO. '"
'
da l,a. Vara do Estado de Alagoas,
apresentadas emendas, 'quase tôdas ,iiÍ. ça dos Senadores por m-otivo de do~
De tacôrdo com o pronunciamento remetendo um pedido de licença 1)ara
em poder da Mesa, e que a urgênoia ença;
,dos respectivos relatores, são lidos e proce::sar criminalmente o ilustre se..
eoncedê para novo parecér apenas o
_ do Sr. 'Joaquirn Pires, pela c3ns· aprovados o.s seguintes pareceres:
nador Ismar' de Góes Monteiro, ~m
prazo ae duas sessões ordinárias.
titucionalidat/.e e jurisctlcidade
do ,_ do sr. Aloysio de Carvalho, pela face da preliminar suscitada pelo Re·
• Em virtude, porém, da referida al- ,Proj~to de Lei da Oâ.mara n.O 264, de constitucionalidade do Projero de l)ew lator.
'ternação de sessões e da intercalaçãO W'54, que altera os valores dos simbo .. cret-o Legislativ<l. n.o 84, de HlM, que 'A respeito, o Sr. Atlílio Viva-cqua
t'l:o sábado e domingo no noyo prazo, los referentes aos· padrões dos C'l\r.. aprova o oontrato celebrado entre o focaliza, de inicio. a questão de in..
terá o Relator seis dias para elabrar gos em comissão e a." funções gr~tif1~ Departamento dos Correios e relegra~ da,gar-se sôbl'e se o parecer ati:l::-;.te
o respectivo parecer. Consultava, poiS, cadas do Tribunal de Contas.
fos e n firma Manoel l., Patriota;. à matéria é conclusivo :OU· há 'le !iO Relat<lr, para saber 'se, êS5e prazo
O Sr,. Nestor MaESena a.presenta pa..!... do, 81'. Anisio jobirn, pela cons- mital'·se à simples ~nenção expositi:seria suficiente pt.ll!. o fxame neces- tecer pela aprovação do pont-o de vis~ titU-c:i.onalidadeOlda Emenda n.O 1, - \'a dos documentos e episódios pro ... ·
sário, pois nD caso I!f::rmatlvo, O re· -ta constitucional ~ regimenta-l, do apresentada ail Projeto de Lei do se· cessuais, bem como se a reuniã'Ü em
querimento ae l'!';:"-",:-i.a. pouca influ- ,Projeto-de Resolucão n,o 52, de 1954, nadà n,o 6, de 1954, que jnstitui ho- que se, decidIr sôbl'c o assunto Bar§.
êncla teria qua-r..h~ UQ -exame dtt mn- que inanda l.'evertêr à atividade o au- menagem à memória do Governador secreta ou pÚblic3., Antes de er.litir
térla.
xIliar deportaria Ani;baI Alves 'Tor... Agamemnon MagalhãeS, com estri- seu ponto de vista, oS:, Attílio -Vi ..
-.o S:',' Alfredo N!;i-'es declara, en res. Seu parecer, entretanto, é, re- ções do SI', Aloysio de Carvalho; - v~ua.recorda hav-e-r complfto sllên..
tão, na qualidade de Relator, que o j-eitado contra 'o seú voto, por el1ten.. pela constitucionalidade do Projeoo de CIO 'reglm~n~al na Lei Interna do SeProjeto resultava de longos e' scura- der a Comissão' que,' existindo o Ser- Decreto Legislativo n.o 60,' de 1954, nado, 0!11LSSa-o que, (I..e resto, se rc-pete
dos estudo~ estando, portanto; não só vÍ<;o M~dtoo do S~nado, só por seu 1n~ ~u-e aprova o oo-n~rato _celebrado en- no Regrmento da Camara dõs Depu...
j
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tados.
Recorre. portanto, etn pri- gislativo n.O 81. de .1954,' que l.j.jl'OV:l
- ao Sr. Luiz Tinoco, o Projeto 1e para
protocolares. poderão dispor
m-eiro ll,gal'. aos precedentes, mór- o contrato celebrado .entre o M:ms- Resolução 11,° 55. de 1954, que reor- de mais um -automóvel.
mente aos recentes pareceres sõbrc
Pçdidos p~n\ pr<lCeSSal' os de9utad<ls
Lufel'o Vm'gas, Euvaldo Lodi e Tenória cavalcanti, aCl'escentando, que,
n~.sS€s cases, o critério observado 'foi
o do parecer meramente .::!xposit- :0,
v"tado em r~união. SEcreta. Sçu :0'\0
e no <-;-:3!ltido de aue tenha ~sse .'aráLêr o parece!', êmbora opine tJ e 1 fi,
remüã:J públicJ, exceto na p'll'te da
dlSCU.:são
'Es.::e ponto de vista merece :.p1'OV:1.ÇUO da Comissão. vottindo pelo caráte;.' c.:mcll.:siv-o do parecer os S1's.
Nesto:' Ma~sena .-: M'ozart Lago e

téria da Educação e Cultura e a fil'; 'ganiza os serviços auxiliares do SeArt.. '2. Os órgãos do serviço'púma. SE:l'viçcs Técnicos S. A. - 1:-1$- l"!ado Federal;·
/
bUcQ qu~, pela natureza de suas atitituto dc Organização RacÍQnal e ~:in.:vidades, necessitarem, de carros para
trôle; e o Projeto de 'Lei da Càinura ATA DA le. a SESSÃO DA 4.!I o desempenho fiel das mesmas, te11." 13, de 1954. que dispõe sôorc o
~,ESSA-O
LEGISLATIVA EX- do à sua disposição veículos 'C-adrosalário mínimo dos médicos e dá (lU·
nizados, exclusivamente do tipo "catl'llS providencias; .
. TRAORDINARIA, DA 2. a LE~ micneta" e trarão. obrigatoriamente.
- ao Sr. Attílío Vivacqua, c ProGISLATURA EM 13 DE lA- nas pOl'tas laterais ianteiras. num
jeto de Decreto Legislativo n.o 77, de ,
tamanho mínimo de cinco centíme1954, que aprova o contrato {'eleIJi',l.-' !'.!E!RO DE 1955.
Itros de altura, as iniciais S. P. F.
dO entre a Santa Cas~ de Misel':curem meio a tl'a;;os hori.zontais em
dia e a Faculdade de Medicina ~ Cj~ PRESID:ENCIA DOS SRS. MAR-' vei'de', e amar~lo.
rurgia do Pará; o Projeto de Lei'da COND~S FILHO, ALFREDO NEVES
Para~l'af? UDlCO: Exc~,tuap1-se ri,:\.
Câmara n,O 247, de 1954. que dispõe
E CARLOS LIN'DEi'lBERG
• p:\dl'omzaçfl:o aqm ,refenda os veIsõbre a subvenção às associações rU~
cuIas de tIpO es;>eclal do corpo de
Ll,~ Tir.cCJ.
rais; e o Projeto" de Lei .da Câmara
As 14 horas e 30 minutos ~mpa· Bombeiros, dos transportes ,das ~ÔtA r:z!qU{)l'lm~nto do S~·. Mozart La~o, n,~ 249, de 1954. que autoriza o (ll)- recem os Srs. Senadores:
II Ça.3,' de pronto Socorro -e "do-s Servivai à publicação o p,uecer do S1'. der Executh'o a pagar, por conta dO
Vivaldo Uma - Bandeira de .Wello ço.; policiais"
I
Flávio Guimu!'ães, constante da ,::u- Tesouro Nacional e por intermedio - Carvalho Guimarães _ Mathias
Art, 3:° Dentro em noventa diflS.
_ta, sõbl'c o Pl'Ojeto d~ Lei do
,~ ... do ao Banco do Brasil, os fornecimentos Olyll!.];io - Joa.quim. Pires _ Onà.frej'il P~l't~t da vigên~~a de~ta.lei, .;,QdoS
número, 19, d,~ 195-1. que dispõe ,~ôb!·e de c!lrvão nacional feitos pelas em- Gomes - FUmo' Pompeu _~ 'Kergi- 03 orgaos do Servlço PUbhco, lucluo abr,nd.:mo, de partid:l pel'8s rep!'e- prêsas indnstriai.s às estradas do F!f- naldo Cavalcanti - Ferreira de ~ou- ,sive as a.utarquias, abrirão concor~{)ntant2s do :)OVO, !J..::m assim dos yo- 1'0 pertencentes no Patrimônio' da za ~ Djair Brindeiro - Ezcchi2.s da rência pública para venda dos veitQs de autontt do requerente e do u n i ã o : '
Rocha Cícero de Vasconcelos ~ cuIos do tipo "limousine", de que
Sr. Nestor ~a~sena. ,
- 30:S1'. Joaquim Pires. o :projeto Ismar de Gôes --Neves'da Roc{w - dispuserem.
de Decreto LegiSlativo 11," 'lI, de 1954, Aloysio de Carval1lO _ Carlos IAllParágrafo único. Os ól'gãos referiO Sr. Presidente, ant{~s ~ ~ en::'21'- que detel'mina sobrestar o Pl'o.n un :: ia - demberg _ Luiz Tinoco _
A,ttilio do~ no J.pa~·ágrafq, Únic3 do ,a~·tigo an~
rar a presente' reunião, convoca" ou- rn_ento da Câmara dos Deputadas sô- Vivacqua - Alfredo Neves ~ Mozart tenQ1' terao o p~'azo de, s:;l.~. meses
t ra, em c3Y:a' tú extraordinário,' para bre o projeto de resoluçãD, que apro'- Lago B ern~l'aes
' F " lth o "t'cceder
a ·ubsti\\ll'.ao
dos
.N es t or nora
y .... ,
I-'
'.
'-:
,:::r
a próxima segunda-feira, dia dez do ya o ato ,do Tdbuna} de Contas de- Massena _ 'Marcondes Filho _ Eu- veículos de tlpo "limousme" por
correllte mês de "J·aneiT',o, .as liczess-eis negando regish'o i escritura pública clyde"c V,"e,"ra - Donunqos
"
V e I asCo - "camionetes" ' .
•
horas, afim de ser aSfiinado o parecer de doação em pagamento, czlebl'ada Dario Cardoso _ Costa Pereira _
"_I\l'~. 4,u A ~a1'tlr .da~data da v!-~
do Sr.. Attilio Vivacqua- oiôbre O Ofí': entre a Supel'intendenda das Emprê- SilVio Curvo _ Vespasiano, Ma.rtins genCIa d~ta, lel, os orgaos d~ <;erVlcio S-2-54, do Juizo d-e Direito da sas Incorporadas ao Patrimônio da - Gomes de Oliveir,a _ Ivo d'Aqui- ço de ~ tl'a~Ito. sob penas. nao e~ .. "
1.11. Vara do Estado de Alagoas reme- 'União e Clevelândja, Industrial' e Ter- no - Agripa de Faria _ Alfredo pl~c~rao nynhutn velCp10 do ServIço
tendo um pedido ~e lice'nça para pro- l'itol'ial Ltda.; o Projeto de Decreto Simch _ C!lmilo Mêrcio (34),
Publ1co ~ed3l:a! que nao se enquadra.
.
,
nestas dlSpoSl,;oes,
ceSsar crimil1ahnente o ilustre Sena~
dor 15mar de Góes Monteiro, e voto.- Legislativo 'n,o 70. de 1954, que apro':
O SR. ?.IE~.ICBNTE',
Art. 5.° N2. regulamenta-;ão desta.
do o pareeer do Sr. LUiz· Tinoco ,~õ- va o tél'mo de contrato celebradit; euH lei, (; Poder Executivo devera proibir
bre o Projeto de Resolução a.U 55, ,tre o l)epartamento dos Corre. os e, Acham-~ presentes 34 S1'S. Sena- o uso dos canos 'oficiai5 fora dos
de 1954, que reOl'ganiza os 3erv!\'<,lS Telégrafos e a firma, Urbanizadora dores. Hapendo nútnero legal, <:!Stá 'di:ls e horas de trabalho. ressalvados
auxiliares do Srnado Federal.
Cearense Ltda,; e o Projeto de Lei aberta a sessã.o. Vai-se proceder. à os"casos e}n que, pela necessidade 011
N:lda mais navendo a - trat.ar. eu, da Câmara n.O 264. de 1954, q:xe ai- leitura da ata.
peculiaridade da serviço, êsse .lS0 se
LUiz Carlos infira .da Fonseca,- Se- tera os valores dos símbolos refetell," imnonha fora do horário normal.,
cretãdo, lavrei a presente ata Estr... tes aos padrões dos cargos em coO" SR. 4," SECRETARIO:
'
Ârt. 6.l) Está lei s_erã regulamentadesde que apro,~da, será .'l.:Js:nada missão e ás funções gratificadas d o ,
da dentro em trinta dias p"'lo ,Po-·
Tribunal de contas, e dá. outras p.rQ(Servindo de _2,°) procede à leitu- der Executivo. e entrará f!ll1, vigor na.
pelo sr. Presidf!nte.
'videncias;
ra da ata da sessão anterior, qu.e, datà de sua pUblicaçãO,
...
Distribuição realizada pela Sr.
- ao sr. Nestor Massena, o :Pro~ posta. em discussão; é sem dcbeate
Às Comi.ssõe.s de Transportes~
Presidente em 28 de de.zem1Jro de jeto de neqeto Legislativo 11.° 72, de aprovada:
' "
Comunicações e Obras Públicas~
mil novecentos e cinqiienta e qua- 1954. qUe aprova o contrato celebrado
de SeryiÇo PubliCtl Oivil e de Fitro.
'
entre o.:.nepartament.o dis. Correios ~
O SR. á." SECRETÁRIO:
nança.!.
... Telégrafos e a firma construções, Co(Servindo de 1. 0). l~ o. seg'uinte
- ao. Sr. Aloysio 'tie CarvalhQ, O n:ércio e Indústria de Madeiras; o
Mensagem n,O 25, de 1955
Projeto ae ui do senado, n,C- 87, de Frojeto ,de ReSOlução n. o 52, de 1954,
Expediente
N° ... ··
1~. Q.ue regula a fiscaUzação de Que manda l'everter à atividaqe o aueon<lenados pela Justiça; o Pl'ojeto de xiliar de portaria Anibal Alves ,TorExceIe~tfusinlo Senhol~. Presidente
Mensagem n, 24,,55, do Sr. '?reDeereto Legislativo n.o 84, de 1954, 'res; e o Projeto de RI3solução n.O 51, sidente da República, acusando o l'e- àq ~enado Fedel'al.,
que aprova o contrato celebrado en- de 1954"que autoriza a Comissão Di- cebimento de autõgl'áfos,
Tenho a honrá' de •comunicar a.
tre o DepaJ:tamento dos Correios e retorà do Senado a reajustar os proOficios:
Vossa Excelência que, no l.L..t:.O da atriTelégrafos e a firma. Manoel L, Pa- ventos ,da aposentadoria concedida ao
Do" Sr. Comandante da Escola bttição que me conferem os artigos
triota,
Sr.' Josá -Maria da Silva Rosa Jr.; Superior de Guerra, encaminhando 'i0" § J /" e 87, lI, da Oonstituição
- ao 81', Ff!rreil'a de Souza. o Pl'O_
ao Sr. Mozart Lago. o Projeto as alterações dos Srs. Senadores An- f'edeml, resolvi egar sanção 3-0 Profeto de Decreto Legislativo n.""68, de Qüe aprova o contrato celebrado entl'e tônio Bayma. Júlio Leite e Djair jete. de Lei da Câmara n.o 265. de
1954, que aprova o ato do Tribunal de Decreto LegiSlativo n.C> 67; de 1954, Brindeiro, durante o tempo que efi- 1950 (no 'Senado, n.O 46-1951), que
de contas denegatór'lo ,ao ,registro do o Departamento dos correios e 'l'elé- tagiaram no' Curso Superior de Guer- cria a Diretori:: dç Material Bélico
contrato cen~brado entre a Diretoria grafos e a firma. Santos & Cruz; e o ra.
' da ,Aeronãutica, por considerá-lo conRegional dos correios e Telégrafos de Projeto de Decreto Legisl<ltivo n.O 79,
Da Câmara dos Deputados, sob nú .. t!'ário aos inter' ~es nacionais. à vis-'
Campinha c a Sociedade Técnica" de 1954, que aprova o contrato ceie:- mero 0033, e-ncaminhando autógrafos ta das razões que passo a expor.
COnstrutora Ltda.: o Projeto de Lei brado ,entre o Departamentn dos cor- do seguinte .
Em lbal'çO d'_ 19M), o Ministério da
da Câmara n.a 258. qe 1954, que mo~ reios' e Telégrafos e a firma Paulo
Aeronãutic.'l solicitou a criação do órdifiC:l o inciso IV do art, 842 do dcc- Brandão & Cia.;
I
Projeto de Lei da Câmarp. " gão mencionado que viria aliviar oS
, 1939; Projeto de Lei ::io Senado n.o
\
.serviço srelativos t, material bélico,
N.' 26"de 1955
lei n.o 1.608, de la' de setembrô de DISTRIBUIÇãO REALIZADA PELO
afetos à !'~retol:'.\ do Mat~rial da' Ae88, de 1954. que regUla o 'coruér~io do
SR, PRESIDENTE EM 30 DE
A3305:C;53. na Câmara)
rànáutica, que dêles' ora se ocupa.
·cimento no território nacion:::t.l;
JANEIRO DE 1954
p~contece, no entantc, qUe atualmente
Prov'ê s6bre. o uso de automó~
~ ao Sr. Luiz Tinoco, o Projeto' de
vel oficials e dá outras provi~ o assunto se reveste da maior 'oomDecreto Legislativo n.O 8J, de 195';,
- ao Sr. Attilio Vivacqua;, o ----veto
plexidade, em fa ~:: da situação finan ..
dências,
I
que aprova o-Convenio C'Jmercü1.1 fir- n.!' 3, de 1954, do Sr., Prefeito' do Disceira que o país atravessa e da insumado entre o Bl'asíl e a BoIivía; o trito Federal; opôsto ao projeto de leJ
O Congresso Nacional decl'eta:
ficiência de pessoal especializado nos
Projeto de Decreto Legislatbo n.o 1. n,o 195-B-49, da Câmara ,dos Verea:Art,_ 1. a A partir da datà~da' pu .. quadros atuais da Aeronáutica, para.
de 1954., qUe concede :lnistb (lOS tra .. dors, que regula. estabelepe isenção de bhcaçao desta lei, terão dh'eito :lO desempenhar OS encargos já preVistos
b.alhadores dispensadOS 011 punidos impostos e dá outras pl'õvldencias;
u~o de ca;rro oficial de representa .. em lei.
por motivo de greve; o ?l'ojeto de De..
j
,
çaO. exclus1vemente, o Presidente e o
Assim, náo 50:! encontrando o atual
creto LegiSlativo n.O 37. de 1953, ogque ,DISTRIBUIÇÃO REALIZADA PELO Vice-Presidente da R.epública, os che .. Olçamento do ML'listério da Aeronáueoncede anistia aos trabalhadores que
SR. PRESIDENTE EM 4 DE
fe:: dos Gabinetes Civil e Militar da tica em miiç;:;es de fazer face ao.
hajam praticado 'falta grave; o Pro..
JANEIRO DE 1955
Presidência. os Presidentes do Senado Gnus da criaçfi.-:- proposta. nem dis-__"
jeto de Lei da Câmara »,(1 27, de 1953,
_ ao SI'. Dario cardoso,"o 'Veto e da Câmara, os Ministros de Esta .. uondo êsse Min':"~':=io dos recursos em
que autoriza o Poder EXçclltiro n rea_ n.o 4. de 1954, do Sr. Prefeito do do. os Presidentes, do Supremo Tri .. pessoal para dar a organização reque';' '
lizar estudos paa constTução de um 'Distrito Federal op6sto ao Projeto de bunal Federal, do' Tribunal Federal rida à. DIretoria.. de que cogita o prorah1f\l da Estrada de Fet1"~ fie Goiis:
V
de Recursos, do ,Tribunal -de Contas jeto, torna-SE" inconveniente, no mO ..
e o Projeto de Lei da Câm;"J'a-n.o 371. lei n.O 105-A-51. da Câmara do.'; e- do Superior Tribunal Militar
d~ mento, a criação dêsse' novo órgão.
de 1953, que dispõe' sôbl'e reCUl'S03 fi .. readores, que -diSPõe sôbre a aprcen- Tribunal Superior do Trabalhó do
são est ,as azáes qUL me levaram
nanceiros para os serv!ços de Ali.. são de veiculos abandouàdos na via Tribunal Superior Eleitoral" do 'Tl'i- a negar 'sanç~o ao projeto em causa,
pt':.blica·
b
I d Just'
mentação de
Previdencia SOd a I .6
_ ao' Sr. Fel'l'eira de souza, o veto una
e
lça. do Distrito Federal as :;.uais ora" submeto _ . ~ " ada. apre ...
Sel'viço de ASSistência Médic_" Donll.. n.o 1, de 1955. do Sr. Pl'efeito de pi<;- ~loU"bSll,ecaCl,'etário ({n, Pr"~sidênCia da ciação ,do: Senhores Men:bros dei
CongreSso Nacio;nal.
ciUal' de Ul'g'encia;
1m
..-...,.
_ ao Sr. Flavio Guimarães, o Pro .. tri~ Pederal.opôsto parcia ente ao ~ 1.0 Cada autoridade aqui refe ..
Rio de Ja' :iro, em 12 c: janeIro dê
Jelo de Lei do senado nP .23, de 1954, Projeto de leI da Câ~ara dos Ver~a.. I!ida tel'â à. dispo.sição, apenas um 1955, _ João Café Filho.
41ue regUla o disposto na letra 'Ia" do dores n.o 1.590. de 1954, Que autorIZa automóveL
'
.'
"Veto pelas l'a7.Ões da mensagenf
n,O I do llrt. 140 da ConsUtutçãO da ~ a!Jertura, de crédito espe<;ial paTa § 2.° A Presidência 'da República anexa .. Rio, 12-1-1955',
João Ca/ti
República: o Projeto de Deereto T.le- o;, fms e na. fortU:l. ~ Q.u~ menClOUQ;
oU os Ministério.oç. exclusivamente Filho.
'
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Sexta-fE;ra 1.;
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Cria a Diretoria do
Bélico ela Aeronáutica.

85

A preiToga.ti"a parlamentar Qutor-'
~ais ad~aute. teremos. OpOl·t.U- ~ de que a CÔlhissão deveria manifes~
gada pelo art. 45 da Constitt4ção.
llld.adf', mnda, de an~a~ êssc· tm~-se em parecer, e' não. al}€nas. pm
protege o representante também fopleito vergonhosQ, mUlllClplO por relatório. _ Luiz Tinoco - Nos têrO Congresso Nacional decreta:
mUnicÍpio. inclu...qve. Maceió, on- mos da observa;ão do Sen:Hlor NesArt. 1. o Ê criada no l\t":inistério da ra das Cusas do Congre...<:so, durante
d~ Q pDYO queria votal" e não po- for MazJe-na. _
Joo.quim Pires _
Aeronáutíca, par:- orgmlização ime- a il1vestidmR, visa à garantia do
difl. ,mm:tnUldo a~ ~leitor~d.o- do tEndo no mais elevado conceito. c,) ..
diata. a Diretoria do Material Bélico, exercício de mandato popular e a!
que e capa~ um governo ClnlCO e mo homen.l hom·n.do e digno, o Go"órgão a que 'fícam afetas as questões independência do Pod~l' Leg.islativo,
pertinentes ao mntedal b11ico dêsse como órguo da sobel'amn. .nacronal, e
desoneíit~: .
\~cl,'nador Arnon de Melo, dsixo de
Ministé:"io. inclu:~:"s ne~sa classifica- especialmente para resguardá-lo conCorr;o Ja d15Semos" _3truvessamos tomar em considera cão os concel0:0s
. ção as viat1.tras militares e de em- tra as.· ameaças e violências do
uma e~a das, faCll1da~es. ~over- qt:e o infamam. O' Sen"H{Ol' IsmD.:·
p'!:êgo e.spÇ.~:'aliza::1o.
der Executi~'o,
.
oom,~"!l~tns e. aos enrlqueclmen- de Góis não deve ~e acobertar n~.s
Art. 2. o O Poder Executivo, em
~ntl'e nós, essa prerrogativa ê muit~Ul.lc~t~ ~,,~?a q:~I, .co~~ afir- imunidades parlamentarES, e sim r::~
regulamento que baixará dentro de to mais ampla. do que em outros
lU r 0. M1~1l.::l·~O J::t".e .~me.lco, os nuncja-1"'ls como homem '.:e honr,l,
60 dias da pubr l~ão destrt lei, fixará países de tradição democrática. copro .l~lOnal~ da fraude e...do p:ll:'a 1.l2rante a Justiça Pública re3organização c definirá as atribuições mo o. Inglaterra e os Estades Unidos.
~l!~~.ono cevam-se ne5sas faClllOa- bonde!' ,?Ol' seue; n~os e a?Ô2S _ t::
da Diretol'Ín do :>.1atel'-ial Bélico.
o que, todavia •. não importa na acei"Época (/OS G:rcgól"Ü.'oS e do.s o g~e fana - 'A~oyslO de Carvalho, ~
Art. ;;.0 A ·ç::mização, bem como ·tapão da doutl'ina de que o ParlaArnons<.
,Ferreira de SOt;w. - GOmes de OU·
a inst.a:ação da .Jlretoria do fatel'lal m;nto deve sempre negar a licença
reira.
Bélico. se fari- ..... r 1m os !:ecursos orça- para a ação penal c muito meno.::
GI<""'ICIO A QUE SE REFl:;;RE o
mcdários pre-v~stos par:). {' Ministério
(DlARIO
DE
ALAGOAS
1;1 :
PARECER SUPRA
'da Ael'onáutic..'l. no COi.Tente exercicio. .acopel'tar umá impunidnde.
de outubl'O, 1054) .
Al't. 4.° Est.. lei enirará em vigor • A histól"ia de nóssas lutas e sacriEstado de Alagôas
na data da .sua pUblicação, l'evogadas fícios p€la aplica.ção do regime de"A ação anti-democrática. cÍas dispc.siçõ: . em eonb·árkl.
DE DIREITO DA l,v FARA
mocrãtico. com os seus deploráveis
nica e desonesta de um govêl'no JUIZO
Sr. Presidente
Senado Fed.~l'al, em 31 de dezembro c&pítulos de paixões polítiCas e de
cujo
chefe
é,
também,
Pl'esiden~
u
de 1954. _ -Alfredo Neves, 1. Secre- violências contra as liberdades pú'te de um paltido politico, c; êle:
Ptara os devidos fins. incluso, C.'!tário. no exercício d3 Presidência.·- blicas. justifica a extensão das imucomo~ se o Esta.do fôsse SUa Pl'O~ tou remetendo a V, Ex,a, um lJed:Vcspasianc lrG.rtins.
Carlos Lin- nidades asseguradas nos deputados ~
priedade pl'jvada. l:l-ll~u ~ontl'n. do de licenca pnra profe.ss81· ci-imidenberg.
senadm-€s, COLO g21'antla indispen'a opmú}::5.o: principalmente con- nalmente o ilustre Senador Ismar desável ã prática do sist€:ma represenrROJETO DE LEI IlA CÂM,'P.A
tra as candidatos a senadores Góis Mon teh'o.
tativo.
N. o 46, de 1951Ao ensejo upl'esr;nto n V. Excia, os
opOSiciOnistas. o seu poder material, coercitivo e econômico",' .protestos de minha consideração e
"O exame pela Câmara d'03
Cria' a Diretoria do Material
Gomes de Melo
"0 dinheiro do E<5tndo ficou alto 3me(10. Deputado..<; ou pelo Senado FeBélico de Aeronáutica,
aberto a fiUÍtm; dos chefes polí- Juiz de .Dü'eito da 1, n Vara.
deral - obsenm Pontes de Mi'O Congrt'S$} Nacional decreta:
ticos e ao próprio governador", E<!l'égia Câmara.
randa" - cifra-se na apl'eciação
Art, 1. o É criada no Ministério da
De conformidade C'1m o .disposto no
"Outl'OS fatores menos imporda conveniência pública, política
p.€ronáutica. para organização imetantes também' iruluiram, a!uguns. al't, 45 da. Constituição Federal d~
e mct:11 do precedimenw:,
diata, a Diretoria ~ Material Bésã podem em' analisadas num' es- 1946, venho solicitar a necessária 11"Não €!st.[l adstrito' à prova Jl\Uco. ól'gão a QUe. fIcam afe.tas ~s
de ol'dem pessoal ou local e que cenca para processar criminalmente
questões pertine:;te-s ao materltl1 )Jeridica, constante dos autos! • A
tudo particularizado, que fare- [l ilustre Senador lsmm' de GóiS",
lico dê~e Mínístel'io. inclusive nessa.
concessão da licença não signimos mais adiante. muna série dE> Monteiro, denunciado qúe foi comO
classüicação as viaturas militares .e
fica que reputou c.ulpz.do o acusaapreciações sõbre o pleito. Em incurso nas penas do art, 9.°, letl';l,
de emp:êgo especíalizado,
do, ou que achou válidas os atos
quase todos, pode-se verificar 11 b. rin. Lei 2 :083, de 12 de novembro de
Art. 2,0- O Poder EX"".:mtivo, em reprocessuais que Ute foram apre•
ação criminosa e embusteira de 1953.
gulamento que b~ixarâ dentro ~e 6~
sentados.
Nenhum julgamento
Incluso estou remetendo cópias auUIll governador que humflha e
djas da publicaçao desta leI" flxn.ra
profere a respetio. A dE:pegação
tênticas da- denuncia e demais dOM
degrada nossa terra".
organizaçf.o e definirá ns atr~buiçóes
não .significa que o considere es"O Sr. Al'non de Melo. decln.- ClUllentos e 'em original ·dois iOfila!s
da Diretoria à
1\-a terial BélICO.
u'€me de cul:p..'l. 'Se tivessem tais
1'~ 1101' fim, devia estar na cadeia", que intruiram a mema denúncia.
Al't. 3. o A o:·':l.nização bem como
significações. as ~uas deliberações
Ete Juizo aguarda a decisão det.S.t
a 11lstalac§o da Diretoria do Material
sóbl'e
llcellÇa..
para
processo
conEgrégia Câmara para então delibel'nr
(JORNAL DE: ALAGOAS
Bélico se' fará<l com os l'ecursos ortra
alguns
de
seUS
membros,
inçament-árias p:evistos para o Minis19 de outubl'C) de 19M).
CóPIA
vadirid' êle as. atribuiçóes do Po· t
téri'J da Aeronãu~.ic~. no corrente exerder Judiciário.
J'
cício:"
.
A promotria Püblica sustenta
Senhor Doutor J1.t!z
Art. 4P Esta lei entmrá em vigor
textualmenet aue. "de eCÔ1'da deExcelentissimo
Ainda que a Câmara conceda
Direito da 1."a Vara.
na data. de sua publict.ção. revogadas
com
a
lei'
e
a
iurisvrudência
fira licença, constando dos discuras disposições em, cont!ári~. ,
mada 'Pelos Egréaios TribU1tais
O MINISTlí:HIO FÚBLICO. per
sos e pareceres, ou da própria liÉ1 lido f' va 1 a lmpl'lmn' o ..
do País. não constituem, calúnias ..~eu repl'esentante legal abaixo fU·UHt. ...
cença,
que
os
seus
membros
se
guinte
.
.e sim injúrias .as !JUspeílas in/a· do. vem, perante Vossa Excelência,
persua'diraro da culpabilidade do
mante. as alegações, vagas. os com ~poio no artigo 29, N. lI. letr:t.
. acusado, pode êle ser julgadO ino-,
Parecer n.· 5, de '1955
têrmos ofenSivos. as hivóteses, su- b, e reSpectivo pal'ágrafo 18.• da Lei
cente, Ainda que a conceda por
.... Da Comissão de Constituição
posicões e con1ecturas".
n. O 2.083. de 12 de novembro de 1953'.
lhe parecer que nenhua. conse~
e Justia - sôbre o Ofício 5-2 de
Entretanto, depois de configural', ofel'ecer denúncia contra o Senador
quência pode ter o processo, .pO!
U
1954, do' "Juizo de Du'eit"o da 1.
se lhe afigurar isento de, qual- como crime de injúria. as expl'eS5l1f'S Ismar de Góis Monteiro, residente n:1.
Vara do Estado de Alagôas reqUer culpa o deputado, a con- em aprêço, cls.ssifie~-se o ~fato incl't- Capital da República, porque, em en'
metendo um pedido de', 'licença
minado. na alínea b do m·t. 9, o da trevistas concedidas aos matutino]:)
denação ~ possivel". p8xa process.'lr criminalmente o
2083, onde- Se define como abuso n:::. DIARIO DE ALAGOAS E JORNAL
A iniciativa de ação Penal ba.<:eia- liberdade de inu'ensa:
'ilustre Senador Isma,r- de Góis
DE ALAGOAS, que se editam nest<to
se em entrevistas 'atribuidas a êsse
b) publicar notícias falsas ou cidade, nas quais procurou fazer llma.
Monteiro,
eminente parlamentar, pl'iJlícadas nos
divulgar fatos verdadeiros, trtln- explanação em tÔl'no das razões· oue
Relator: Senador Atii:.o VlYB.cqua,
niatitunos !)IARIO DE ALOGOAS e
cados ou deturpados, que prova- !mpossibilitaram a sua vitól'Ía 110 ,oielo Exmo, Sr. Juiz d2 Direit,o da 1.rl. JOR~AL D~ ALAGOAS,. editados na
quem alanne sócíaf ou perturbt .. to realizado no dia três (3) da' cor"
Vilra da Comarca de .Macefã do Es- referl.da Capltalt~ na~ qUalS se&ur;~do fi
ção da ordem pública: penas _ tente, ttsou de expressões manifesta.as mesmas da letra anterior.
tado de' Alagôns; em cfício dirigido me.nc1onada_ denuncl~. S. Ex~ia. ll~OU
mente injuriosas contro. o Govêl'no da
ao 'Senado FedCl'ul, r.tendendo à re- ife. e.xpreS$.oes mamJe~tadame!tte tnNão se fixou a Promotoria Públic~ :Estado e a pessôà do próprio GOV-Sl"presentação do órgão local· do Minis- 1urzosCjs cO,ntra o. !ll?~erno do E.siad0j na hipótese r'f~ injúria, que seria ca- lUtdOr - Da. ARNON DE MELO .
tério. Público, solici.tou, com fWlda- e a pessoa do ~;op'rLD governador Dr. pitul~da na aJinea. h do mesmo art. 9.0
AO DIARIO DE ALAGOAS. ediçãa
menro no art.. 45 da. Constit"uição FeM Arnon de Melo.
~
Trata-se' de entrevista. que não en- de quin.zc (15) do mês fluente, Ce""
C'.arou:
deral, licença para proces.sar cl'imi~
São os segUintes. os' trechos moti~ tra na categor~a de escritos assinados,
"0 Tesouro do Estado. como se
nall!tente o ilm.tl'e Senado:: Ismur deI vadores dü denúncia nêles tra-nscri. A respon.sa~iI~d~de de sua autorh,
fôsse propriedade p.rivada. do
Góis Monteiro, denunc.i.ado: como
tos:
a!I tes da e-:ablç~o de autõgtafos, in.:
·Sr. Arnon de Melo. estava aberto'
curso nas penas do art. 9.° nlÍIi:ea b.
"
clde, em prlllciplO, sõbre o diretor ou
da lei 11. 0 2.033 de 12 de' novembro
0_ Tesouro. do Estu~O. como redator-chefe do jornal (art. 27 d~
para- muitos _ dos partidos situde 1953.
se fosse propriedade prIvada do lei 2083t.
'\
cionistas e para êle próprio.
Em face da preliminar resolvida
sr. Amou d~ Melo, estav~ abel:Não sel'ia, porém, necessáJ;Ío que a
"Desde então, tivemos Ce-l·tO
receio de não sermos bem sucepela Comis&ão de Justíç~, com base
t:~ ~:J.r~,..mlUtos, dos parbd~s~ .. p~'ova da autoria)nstruIsse no denúuno art. 43 da Lei Magna, o parecer
tu.:lCIOnl.;'La.s ~e p?-rft., ele p16pno. c~a.: 0. que' poderl.a. ser objeto de dedidos como eSperávamos, Condo relator será apenas expositivo,
DI' €§de entao, ..tlvemos ~erto r~.. líge~cm pos~erior (m't. 35. da lei 2083) ,
távamos. porém e ainda com R.
salvo sua conclusão 110 tocante ao
c~ o de não senuos bem sueedi~
A, de?-unc1a foi ofer€CJ.da com cb~
opinião püblica que ma{ufestav:1'
aspecto meramente formal do pedido
dldos com~. espern v-?m05. Conta~ sel"v~Ja das formalid,ades pr:vistas.
inequivocamente n sua. repulsa
para fOl'm:lcão de culpa do- Querev~~~! p~lel:n e amda•.com a no n. ~ do ar~, 29 da- lei n. ,2083.
e o seu repúdio n êsse govêrl1o
lado..
.~ •
?Pll11~O publica que marufestava e o I?edldo de I1cença deprecado p(}r
que foge a qualquer qualificaM
ttvo"
O presente Parecer é elaborado ,de
meqU!vocame~t~ a sua repp.lsa .c.utol'ldade competente.
I<M~is a.diante, teremos P<lr!Il.'
acôrdo com essa orientação, o que,
equeo seu .repUdIO, n êsse g?yer~Çt . O ""'pedido está.. pois. em condicõ~
nidad.e~ ainda, de analisar êsse
consld~
v
foge. a nu.a,quer
qualiflC::ltl~ c.e
1 ser aprec1a d o pe1a p1~mária.
"
todaVl" . 'na-o podenl· ....~cJ"'4
.........
~..
pleito vergonhoso,. mUnicípio per
rações de ordem doutl·inária. ou eso,
Sala: Ruy Bnrbosa, em. 12" de. jamunicípio.. inclUSive Maceió _
cIarecimentos Q.ue não. importem em
Eram as' iGl'fiM e o podm" do Es~ neiro de 1955"~
•
ande o povo, queria votar e·" não
exteriorização da opiriião do
ta.do que' no5 den'otavam. do EsDario- Cardüso~ Presidente Attillo
podia.: mostrando ao eleitorado,'
SObre n prOCedência ou improced@ntado Ctimin.asamentc
Mahrado Vi1)ttcqua~ Relat.or. Nestor M~3ena..
do- que é ·Cllptl.7. um gm'é-l'J» rínic:)'
ela da' acus3.ção.
. ,
pelas mãm~ Cle um nrofiss1on~J. de ac6rdo com n s~n vof.o. I1n 'c:pntlda
MateriaZ

PO-I

!

in-I'

r

relãtorl

e

d~sone~to".
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o qué fór a{~ direito. -

DIARio
,Gomes de

DO CONCRESSO- NACIONAL

O SR. PRESIDJ;NTE:

nr

:Melo, Juiz de Direito da L a Vaxa:,
E V r
. . t'
,
.1
«Como já diliscmos' atrave.c:samoi
s -a mda a -la! ura do o:::f.}"J-ettiuma épocr-, 6as fuclliàacle goVel'n3~ ente. do· qual constou· a .Mensagem
mer~t:ai.s o dos enriquecimentc....s ilicitcs 'presidencial contendo' aS ra?õ~s do
e na quaL C~!~l(l aflrnlou o Mlni.<o,tr'J 'veto O!;osto ao projeto de Lei n, 16,
José Am~;'~(>aJ cs m'ofissbnai5\ ds.5 de 195~, que cria rl,' Du,etprin de 1-/Iairauüe:~ l: G.o f.:llc>r:o C'2Tam-EC nes~ t{'\.':'al B6Ue3, da A~l'Ollá\Üir'x\,

(Seção 11,

~e foi o ;An1azonns

-. '"

FJan,eiro de 19ô5

:...,.".,==,.....""=="'~
-

".lntf'.m~

I'

I

plado. Cúlllo:d<!\":'a, e 0011.1 '1u~n:úz ani-,

mais:
.
•
IV'~, Ec c~istcm ainda, em !i'emaudo .de .Noronl.W.. e~cmpIm',:,s de

flua-I

(1, •

éontribuição de2lida ao 'lnsti-

tuto 'de ApDse:ntr.d.oriu e Pe~1.s5e.~,
c1o,~ EmJiregC!.dos em Transporte!!
- e 'Caroas;
.
(' S" PR:E!':' DENTE

l'cntena:'
,
V '_ 'Quem sugeriu' a elltl';:g,<t dos
j
.. <,
' ... J
:
~ico espécimcus em, apreço h Escola
Em \'0 tação"
sas 'fn(úli,:r:r!r";'"
.
Na. c:mI.Ql'lUidl1:!e. d:J Jl,l"c ;;:;Jl!1::!i;Jll, snpenor de Agricultma de l)n'a~icab[l(
_
S-en::.d{Jl'r.B qt.:c np1'0í~aJl1
"to;InC~, d-J" Gr;!.~'é:"~os e. lho:: .'\1'- ú?-tem, ~t ~I,es:'l (LcI~a!'a l1anl.a ses- ~ quais os motn'os que det.~/'nl;n[tnanJ a ~;d~~~~
nOl11i".
'
.'
sao LeglsIauva BJgulllte a C.J:PiO::,[l- \"1 Dl'c,"dênCIU ao I'I','e'" "'f, -1 Víá-10<',
c
~l ,--"
finnl, quei~'::un ~)~("majH'~-e!'

.
\
.
"\0 "0 COll"" ""
'1'-'
'0'111'" ,,,, (.~'"
",
•
• <
. , li
t...!
<
"senl~,-,'jS
,Pausa) .
Jc:'nf-tt ll:':
A.h'~oa~. cdl- ç. ,u
"_ ",IC:~:.(J lM_" c ... "C"i L•.•,- ( ao.<; E"cadas do A1llaz(JI1,,~ ., P~ll':Í ~s.
ção do 6..~fI. d-e'l,~l.)::--\'e \19\, Ô~l.\ 1)Ubli-1 õeS,cbt?, (paU~,a,) .....
.-,_
.... ,
_,
S.i.stictos pelo IAN c l~en8rü;i'~JGS c~m J
É :t prova dil 'e 'va, â Câ')lar:'
cidade !'<s e-"p;'e~~ôs's de qtl,~ se se~ • o lC ti mes.'l- dCllS 1 ",/lW(;u,(mu,., S'H1S \,prllü.s,
.'
dos Dellutndo.e a .redação final
r
gut,.fT.-:
',p.".'ê "V~o ~~r 11dos. fPaUStO.
VI -: Quanto r:US~:i.-~·.,m ao Ii~stltll~D
C0115t8J)te do .scguinte-.,..
,I'A ar.:-ã.:J uuti-democnlt.ú-:;;., _cil1-,ca
SÃO ~,IDOS E APOL'\Dü3 03\'A~};i"i\ümicQ (3 NOl't~ ê·~5.es aT'\'Y',..,i~.,
{>.-tru:cER
e d;'S()llCS{~c dE U!1l.,?'JYGnl:l. 't!Ll}:) che·
Str:GUINTES:
_
j Pf1l'ticnlnl'mcnte o rcprodutor ·:saUnrj
fe e tl~'.ltem, íli'-::::K\.ent.e ae '..\111 pay, "
...
....
_
11", 1)01' que V€l'/:<l COl'l'eu {l tf.'U:.s::'o:·~e
N,~".J 124, DF; H?5'lltido p3!ítibJ, f, ék. CünE) r,e o E::tUc!D
RerWDr·U-neiHO n.O 7, dn 19::;5 pD.l'ft -esta Capitnl e se CJw;'itnem S:l-\
Da CorrúEsáo CW"REd3.ção
. ff~~ SU~t pr::rll·lcdr,j!.' P:'!Y!'l(h, lnnbl'a de uma I!rnllde cria:;.1.fJ "de. R-ed
Ç01.,1 c:;nt~'~ ::t oy:-SlÇÜ3, ll~incipalme:nNos ~êl'mos de art. rO. letra a; do Sindlli na região sOh,a it\l':f.di::~"io de)
Redact10 final da. emendí1 do
,

.AtI'fl':·C.S d~

I

-'1

i

te con~l'ft' cz trtndiduf.D3 ·8 ,,:z,n~d3N'.3 Rr3~ll1ehto Iht,ern'J, requeiro' :' inc.llt~ I IAN. esp~cia.lmentc o Amm:m·w:;

I

,

Senado- ao projeto de "Lei da Câ-

Qposicionl<:t-::t'>, tcd'J o 5,m rnd'ê,' t11.:1.- ::;:io em Oi'dem do Dia elo Projet,o de I'
Si'o f'staR as informações ou':; (i2S;;:-I'
maru, n," 231, de l;);)'L
terial, oocr::oitiv.o (' eC'J~lômíco".
Lei da' Cttmara.. n," 217/54, q~le P~\)1'- .10 (1:J SI', Ministro da Aql'i,~u1t.ul'a que
Relato::: 3.1' Costa Per~iro.
"O din1-":2ii<(, (l::J I~~~\'f,::lor fkr.11 a.':t'HO 1'06.30 pe,lo pra~n d.'i 2U anos ,) nt (':))lJ·)Jeta.m ns, já rec~bj(h~ em res-I
"
1\ umit-::s de.;. ch;>f?5 p3litic:Js e ft'l 1:', letra a, do ctec." 2;1. 195, de >1
Q~ post:t fi pedido nnterhll','nl'~: ~~l'i'_J (:0- ,A G-ouüssá-c ,a;,1resC!ntu a. r~J.aç.â-o
próprio ""cv-crtJ~do~'"
.
m:ti~ de 1V34. .
.I
mentndus, à guisa de justificação, pe- fma1 (fI, ahexa) da emenda do !:_f!"Ouh''::~ f::-j;t,rcs rt--;:-!CS ímp.Jrtnnt-as
S'J.la das SeS~õe.'l. 13 de ja-nf:il';) d"l ,;:\.,.• te {} plenário destr< (!as" no 1;0- nado ao Pl'Ojet~ de Lei 1?-,? 231. dê
tambim influü·nr..l, a!<;;tl11S d8 ordem 1955. -~ Dario Cardoso. •
ÇO da próxitn~. legisb.t'l"á. '"!tmndo 1954, ,de inicíatl"nl. d~ Cam~ra doSpesso'0.1 ou ;o·~'ü e {lU:" :;ó PCd€.ill ce-r
- ReNuerimeilto 11.0 8. de 1955
Of! \Un requerimento' paI'fI. que, at.ru- DepUt3do;;.
anaJiead::::s n~lm C3~lié~J 1J<-tdkuIarí·
'--1
.
vt's rb uma Comissão de TlV)ll f:l';to, t:ie
Sala da CmniS.õão dê! R~daçã~, em
zado que Ial'eri1GS I1lais ,acl2Rllte,' nu·' P..squcÜ'o, CJ:l1 flUl,b:l1.çrrto ,lU letn1 il1vPst· h Hpm _ c('ll~veniel'te1l1e;1h~
?~ 30 dê d::z-embro de 1954. _ Joaq1dm
ma-"sé1'ie ([') a1)~'rci::tç52S .s.)I)~·G o p1.p!- a' d;) art. S~ do R.e:!;hn~nt.o Int.en'.('I, :1011so.ções ~o Instltuto Agtl:!'notr'.lGO 0.0 Pires, Presidente, _ Costa 'P.creira"
to, Em Ilu.-a,sl. !1(Ij,::Js pD-dC-sc-vel'ífi· se.ia incluído na Ol'dcl.u do Dl:1- o Pro .. :r-.:Ql'te, n. fuu de qu~: de UJ.!tP. yt:.z por Relato!'. __ Can;a.lllO Guimarães.
-C3J.' ti, H/}aO "!:'i~n>n'2~~F ~ cnl.úu;:,t,,;í.rf\ ietv de ,Lei. da- Cf\.ll1a.!·~ N, 3'17 Lle 195,\ t1.ld115. f1t:ue escl:,r~~lda, ri. l)1-?lt;.uO de
'"
de .um ,1;,)'1.'8\ '-.:l.!-,.Jl~ que "illltnílilCl e 0.11.8 no senado tomou, -Q N." 12~1 de! mo _~erVjdOl' _~ubhco ." :nve:;;I~C! ,nas ANEXO AO Pl\RI;!3CER N,~·l 121-.54
degrarl2., 110M tel'l'a",
11954'- alterando as c((rreiras ri'! al'l fUl1q(Jes de Dllçtor, 1)or lon~~" ~~lOS, .. '
• Redacão final da Emend;t do
"O S~' A::n::':l dê r...Te1n, ctN'iara per mo:rariiado do Servlco P!íbW::(l Fc- de ca'Jacida~e e va}o.r l'Cc.)f!!lec\dos,
Sellculo- ao Frojeto de Lei da' Câfim. d,svia estUl' fi:} cadc:a",
d~ral - e que S8 enr.:ónt.t'[1. na 0311\1.:: .. 1 n~r;.,~.sê!:;)·~ ~lI1CS prov:!';'f,O.'õ. ~o et~t.~:tl+,O.
mara n . . 231. de 1954, que regula.'
U~i1iz'J.nio-.::e 6<:. _ta!:) ~x;,;:l'~'e&ões, s10 üe Constitui,::5.o e JusH;-a, ailldül S~rl~S d~\Vl~:.\S subslst~m .Cl'''',t\te ~s
a '-::OlltrilJuicda devida ao Instituto
não hú. 1\E:5 f\1' que o c~~l'n~:1[:I:.dJ t2YC SE'nl' ~jnl'eCel'. .
,'
sUas :1tjvld:1ct~& :~m n'·o~. dr: d~!!env;lVl~
ele. APoseliÜ!doria e Pensõet. dos
\)t,1' cbjc~i-v() t';.xpi:J1: :'l (hvel'n,~ (\0 I!"~Sala das Se2:sões em 13 de jalle~t',) mcnto _tla~ regl.Of'.-s, Ul111Clp.-i. I\~t-~t'f-",.,
Empreriados em Transporte~f e
~ado e Q ,peESÔfl. cl:J Cl1efe~d~. ~;.el:uti· de 1iJ55. _ Mp:zdrt Lago, '
1 n-:cu. E:otado. cJl~c~das, sob-,,~~/ ~,ut~Ll
Cargas. J
o à d.esc,mrid21if1P-2,O lJubl!(,:1.
t,ecmC8 - no secO! ag.lO-p ~~,,~1l~1!) !._,
.
,
"
De actirdo com li lei e u jurisprllO SR. ,"PRf.S.LD,ZliT.E:
do !nstitutl! A!!:l'OnõnllCo ct.~ ~r-,:,;r,t·.
Ao ar't },(I Requerímento de lles·
"':ncla firmu.<ll1 peJ:}s m~l'(!?ics ' 1 ' 1 ' i - .
_. (MUi/O lJe~,',
'que n:o 640-54),
'J
1)Ul\\\is 'de f Juhtie?. d~ pai,>, "não C'lns- _- -!--- OR' l'C(1Uel't1uentos. que :\c~\:;ar 1
_
1 Suprimam-se. nest-e artigo.<;, :'lS, S~·
tituem calunias·c 'sim ini:l1'ÜI'" as '::115--1 dp, S~l' lido.:;, serã,8 discur~dCs e vo~~d:i~,' O SR. PRESIDEI;TE:'
_
gUintes 'palavras:· ..
;peitas infrHn[..l1t~s> '!J.S Qle,?,;-:;~'f:i;-:::: v~,~ 11:>' fllll, da Ord€tn ctn Dl8.,
i
~l:\l.o nobre Se~ador' VivJ.l:~o" Lima)' '.. 'o: de uma, ._ .•
tas lOS t~l'J'r..,;:s o~~nsi';D.3-, 'aS hl;.:Stc-,
O SR PR'PdDEI,tTE, \ fO_l lido' o reo,uel'lmento de, nlJ.onn3.-\ O SR PRESIDENTE:
les:'SUPosiçGf$ e conjctUl'ilS:'.
, - .
~""-" ~
.
..
'çoes que a M~sa defere.
,
.
E.~tando, a5:!;im, o Senador lsm'11'
- COntim:,a a hOl'a do ~xp~dtent~,.
Tem fi, palan'a o nobre ,Set'."dor
De~conformidade com o dÚiPÕsto no
~e 'GÓe,ôõ ivlorJteil'J lr.CUl'EJ nas san~ Tem fi plavra o nobre S~nador Vl- A.::::;i$. Chatealtbl'iand,.
..
tl.1't. 39 § 1.Q do Regirrumto Comum,
~ões pyevistas no artigo' 9."', let.l'f1· h. valdo Lima, primeiro ol'8.dor ~n5~!'i~fJ,
,
.
~esl'g'IIO' o 'nob,rc senadol' 'KeI.o-inaJd_o
't d 1 I O " ü8"l d 1953
O SI:, ASSIS CHATEAU- 4
O'
da pré Cl ',a a ,e, n . .;., " , c _:'
O ,SR" VIVALDO LIM.k
I
RR-IANn PRONUNCIA DISCUR- Cava1canU -nara acompanhar na, Ca:requel' o l'"fpl'escncant.p do Mml!,tel'lO
"
mara dos ~DepUt'ados o estudo da
n-,"blico. deslrYl1adC! nara :ajui:!';,·ar a
l,Lê o scgm,'IItc d,iscurso): St. P"e I
sn QUE SE~ PUBLIC.·1DO emenda do Senado ao Projtt o ue
A
L'
.-.:-u
Dr.' OlS""resente, ação- 0311a1. t'que se lDstaure siúel1Í",e:
' ~ -. II
r,P , ~ "
.
d - f' ell
.t'
d
~
'.
.
n.o 231, de 1954, CUJa re a~Q ma
() 'C.()m;petente pt'OC-CSSú, solicitan 0O "Diário Carioca", de ],. do cor-i
"Dnrant(! o discurso 40 Assis acaba de'ser aprovada,
se, antes a ne:::e.::sál'ia licença ao s~- l'el.1te, publica o tópico segUinte:
Clw.teai1briand, o Sr., lIiarcon~
nad,Q, Em- face (.0 dlsuostQ no artigo
",Gado leiteiro do Paqtustr.,') p:tl\l a.
- d.e&, Filho deixa a cadl!ira d(t pre~
Votação, em aiscussão única .. do
45'-d" Const:.t.uicão Feders.L verbis_ Escola ~de PirucicaEla,
sidência, Que e ocupadá 'Pelo Se-,
Req1l.él'ünento 11..0 5, de 1955,,..do
. "Desde 11- ex.P2dicão cio diploma ate
"Ft'ocedenies de Fern:ul{!o do No.. nhor Carlos Lind~nberg,
Senhor Joaqu~m
Pires e outros
'\t !URliguraçãa da LegislatuI':1. 5eg-uin·~ - ronhu, onde S~ cncont.l'avim ue qua-l
'SenhQ1'cs Seiwdoms, pedindo urte,. os ,membros do CJugresm Naci-o- rentena, háR cêl'ca de dois ,1nos, de-I O SR. _PR};SIDENTE:
{lê17Cia, nos têrmos'do' art. 155, {i ,
naI nÜ,<> pO'.'l.eyão -ser ptê-s~s, salvo sembarcarum,' nesta ca)it:l1. ,cinco
..
3,0, ;'0 Regimento Interno, para
em flagrante de crime íI1afians§,vel e~€mplat'es de' gado "leiteiro da .m;al Sõb-re n mesa requerimento quê
o Projeto de Resolução n,o .55,
nem p1'{)cessac1o crinün~l111ente. e.em Red ~indhi, importa'dos :Uret.all1~;ntc \''J.! sel' !.ido. (Pausa) .
.de 1954, que 'reorganiza os serviços
1
prévia licença. de sua Cii.mal'a",
dD PaoUiFltáo. llelo Instituto A-gronô:.
fi: LIDO'E DE:FER-IDO O SE·
aU.1liliures do Senado F'.ederal. •
D. A, esta, com !,!u::üro ciocumell- n1ico do Norté. 'Il'ata·se de tUli plal1- '
GUINTE
.
/
tos il1dUsive os exem111al'es dos tor· tel constante de ttês fême~s c dois
o. §R, PRESI!1ENTE:
naIS c.itádcs,
.
- macltos,
entre este~ o reprodutor
I
9"5
''Pede Defet':cnent()",
"Sanar 11", cu.ià "!)edigré"e" ê bastanRequerimento n.!l lO~ d~ 1 ;,;
Tem n palavra, a nobre Sel1a.d()~'
Maceió, 23 de out-uhro de 1954. - te raro em ·110$SO país. Bsses valiosos
Requeiro sejam preitadn.s, po,. 1n~ Alfredo Neves para encaminha«' :.-t
'
~ntero M. Mede i1'C$ ~ 2Y Promotor exemplares, pertencentes à raça ma-ls t€nnédio da m€sa, pelos Ministfrios vot<tção.
Público.
leiteira existente no Orient.e, com da AgrícuItul'G, do Tnbalho .e da
::'stâ eonfonue o eriginal, contidQ cêrca de 20.litros diários. rJ.esthlnm-se Fazenda" no que lhes C'.ompetJ;.". as
O SR I\LFREDO NEVES:'
"-l'> fls. 2 fi. 3, jc's· aut.os~ dou. fê.
à Escola Superior de Agricultura ·'de seguintes informações·:
t á
N
~. Maceió, 26 de outubro de 1954, - Pil'a~icaba, de~endo ser ~nt.~·~._~tle~, ~_o Quais tlS estud'OS f~lt,OS -pelo 0.0Para encaminhar a vO aç o~ ãCi
Odilon 'Protasio (le Oliveira - Escrl" .GoverI?o de Sao ~a~lo, nes. ,co.; p~~Sl. V.3r"UO Federal sôbre .J Plano Klein foi revisto pela ·orador - Sr. Pre81~
v~o do crime do 2,0 Ofi{!io,
mos d,HlS, pelo ,Mmlstro, da A~rlvU1,,- & ~ocks, e as s.mre.stões, recomenda- dente, o nobre senador' Ismar de Gói!
t
O
f d
1
encaI..x>..
vai falar sõbre esse rt.querimento de
CoMPAR.EClill\:t MAIS 05\ SRS. S;E- u~fl-'
s re ~rl. ~s anI na.1S 'to 'd'·1 cões e prOVidências adotada.s com re- urgência, de modo <'Iue, cedetei a p-atratn.~se na J?lvlsa<> :te pon;et. (' "ai ferência éo mesmo Plano. fazendo
'-l
l' 'NADORES:'
..
Produção Amnra!, proximo· ""-0. E.:t,~- :J.companhar a' resposta ao pre 5ente IaVl'a, a S. Ex.a, resel"vand0-rnfl parn
1 Victorino Freire - Olavo Ohve~rá d!o do Ma.racana. 0!lde ?Od~lã?; E...r pedidO, de cópias e pUblicaçõe,9, em me Pl'o~Unciar depois do nobre sen!) ,
- Georgino \teling - Ruy G.arnei_ro v~stos pelas p~~as l.ntel'ess~das "
int~11'O tem', do l'elat6ri<Q ~ r~spoec-' dor nOl Alagoas,:.
,
- Assis Chaleaubnand - Julw Lerte
Face tal notICIa, vejo-me l)a co~tm- tivds anexo..:: da Comissão nOl'te~am€-1
1-- Durval Cruz - Pinto Aleix<? - \ gência de ,l'~q~e.~·er.à tpeS'\:J.lol'ilhan rica,na Qüe~o~elabGrou?
Senador' O SR. PRESIDENTE:
!-Pereita Pinto AlencastTo --G-ILl1na· t.emellte presldlda por V ~ ~~, , que se Attilio Vivacqua.
-j
Tem a p'ab·:ta n n~bl'e Senad.ol' 1:;
\,.des - Ha.m.ilton Nogueira - Atber~ di~5ne de soli:!itul'. no~ tl-'':tn{}.<; do ~,~-)
•
Q
to
Pasquali1ti (12), '
gimento Interno, no Ministro da AgTl- i (; ,SR,' PRESIDEN.TB:
mal' .,de, Góis. '
/,
cultura, as, seguintes, inf:)rmaçõe3, as
liPEIXAM DE COMPAREOER qs quaic; .espero âtcndidlls 110' prrl'Z'J le~
SR. ISMAR Dl; GóES:
Finda. a pr?l'rogação do m.;ped1-el'lte,
~ €tas. SENA.DORES:
gaJ:
passo :i
Não fOi' revisto pelO t>n:zdor - Se-'
,
REQUERIMENTO
OR-Dli"\! DQ"OIA ,
(r _Anisio Jobim - friSco dos _Santos
nhor-:-Presicfente. soU um dos slgna·
! _ AlvG,!'o Adolp7to -;-- Mayalhaes BaN,!) 9, DE 1955
_
.
-tá.rios do requerimento de urgência
,
I
,~,.at{l - Arta Lelb - Venoso-Borges
contmuaçao ~a ])otaçao, em 01'1\ submetído à discussão desta Casa,
1 _ 'Qual o. número de e,{ZlnPlarE'~1
_ Apolonio Sales - Novaes Filho'discussão umca.. da redação fiiWaltm' Franco~ - Sã Tinoco _ Le- do plantel de gado da raça R~d Binnal, (oferecida pela Comissão de . Ent;,?t~!1t;). d,,"cláreL ",:,<- ":~;":
;"
chi, importado ,do Paquistão;
iVindo CQelhO _ Cesar, VçrY'f!eíro Redação em seu Parecer nu~n.~-I !ll)Ô,l" mil1hà ~:::,:rj:,\l!'';;', :íue c ta:.::.;.
II - Em que Estado se encontram; . - ro '1,.124, de -1954) da emenda dO apenas c~mc ftpO!s.mel:t'), porque el:'João Villasbàas othon Mt:Lder Se7Utào ao PrOjeto de Lei da Cã- ) tendia nao ll.aver l'aztlO p~u'!i regue
Flátlío GHimarães - 'RQbe!)~o G1asser e ql.lats, as entidade& Q.UE' d~li~~ estãQ; %
encarregndas:
. .... mara 11. 231, de 1954,,.. que remtla ~ ,rlmenio de ~l!'gência.
,~(!6),
"
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I

DENTE
Em
votação
mais Comissões para ,examina~ as O SR. PRESI:
OS 51's.
queO orequer~(lnto.
a.pl'Ovam queiram
emendas que lhe forem· apreser.l'lG:i.s
_ Em obediência ao vot;Q do ple~ permanecer sentados. (Pausa).
e trazer ao plenário 05 parecere:; só- nário, a matéria fi~a'adiad:: para, ser
EHã aprovado.
_
bre cada 1.mla delas.
apreciada. na pró5uma sessaO,
Em -I'Íl'tude da deliberaçao do Plr.Diante cessas circunstâncias ;) da
nário o projeto será enviado à Conecessidade moral de podermos, desta
Discussão única do Prijieto de missã'o de ServÍco Público civil.
.
o seja imediat'amente.
tribuna, ricfendel'. o nosso tUljalhc
Resolução n.". 48, de 1954, da Co-o
Est.á esgotada - a matél'ia cor.!;L1lli:r.
Ora, Sr, Presidente, trata-se de e explicai aos siso Senadores :l. ra~
missão Diretora, que conc~de apo- da Ordem do Dia,
_.
Projeto de Resolu.Ç!ão quc reorganiza zão de ca.da artigo e de cada parágra~
s~ntadoria. .a Antõ,nio . cçorTêa da
Tem a pa.,avra o nobre ::;.ena{!c:'
serviços auqiliares do Senado Fed~ral. fo, nos o;·emos na contingênclu. df;
SIlva, OftCIaI Legfslatwa, Classe '\tilio Vivacqna , pl'imeinJ ol'ad)r ms"O", ~o .Senado; te.ndp Pareceres ;l'ito.
Não vejo motivo para que o Projeto ooncordar com a aprovação do l'e':lueseja votado em regime de urgência, rimento Gla em votação.
favoravels: da ComtSSaf) de Cons- \
podemos dizer me...<mlo, ao apagar clas
Assim Sr, Pr~·'idcnte, consoante c
tituição e Ju~ti~a> sob 1L~ 1, t:!f \ O SR. ATTILIO VIVAC'QUA:
luzes desta sessão extraordinália,
. resolvidó hoje pela Comissão Dli.'eto~
VTEE· da C01nlSSaO de Sennço Pu.
Parece·me que maiores ,azões te,· ra. tomel a incumbência de, como
bliCó Civil n." 2, de 1955; da CoSr, PJesldente, O govél11o do ]%_
rão os noves Senadores, que aqui es- rebÍAJr dt: assun~o, solicitar aO,,; nO
missão de Finanças, sob Jl." 3, de nírito santo, fOI dUlamenw conde.tarão na próxima legislatu!"a, pa~a bres Senü':;'ores a aprovação ,ia N~
1955.
ilado pelo pronunClamento das urnas
examinarem e julgarem da convem- querímen~.u de urgência, E a umca.
em 3 de outubro,
ência dessa. reorganização,
.' maneira de uitímarmos ° projeto a
C SR. PRESIDENTE:
O :<1tivo povo cap~xaba enfrentando:,
1
q
P .d t
tempo dI'! se pôr em prática. a3 1)1'0um, ambiente de insegurança a todos
Nãojulgam
sou daque.es,
r,;SI cert.a
eu~{', vidências c.c~ornntes
d as que nrapo_ Em discussão. (Pausa), d
o, I'ecur.oo,
pode, postos .a _ serviço
que
° Projeto,....-1'. como
_do"
jmprensa tem exp191'ado',-"Unl "trem. mos, OOlU{, por "!xcmplo, a ele a~rtuNão havendo quem faça uso a pa- dos dos detentores das poslçoes, su.
r
o nao ra de-Jconcurso par[\. 'vários C.1rgos lavra encerrarei a discussoáo, (Pausa). fragar nas urn3s. "itori~sarne:1te. os
I ·
da a egna",
vel'lhaverá
lCarn S, certo cujo prCl:hC h'lllleDto d epend e de;. GOU110111 .00
l'esta
duvJ.da,o que
é que
Encerrada,
. . . da Col,".ae"o
'"' ~ ,'" D.emocrát1ca.. .
acréscimo do 'número de cargos, qllan- CUrEO,
',!
Em votação..
Nes,sa campanha de regeneraqaa ne
do todos sabemos que a atual Mesa
Espero que o Senado, bem t:OD$\'
OS Srs. Senadores Que ap:o\'all1 o cú;:;tumes políticcs e de defesJ. dos l~~
d o Senado tem primado em reduzir derando f-;~tas poucas palavras / em projeto Queiram perll1anecer senta- gítimas interesses públiC0S! é. de asSlaooio do retlUerimellto do nobn: Se- dos. (Pausa).
nalnr-:,e a inkepidez da lrnprens:l,
o numero de, "funcionários, não pre- ,
: D·
ove . am
11,"'0 e 11011-t.a que esclareceu a opienchendo vagas verificadas. Sabemos, nador JOu,qulrn i:ues, o apr -' P
E' aprovado e vU/: à comissão
,~~
.....,
to
- po
. t
uião pública, e alen .. u ? cor~çao
t amb€m que o numero de funcionários" que po,=;samos votar pl'o,icio t<\ú an~
slosam. ante espe,'ado. (Muito b 'm).
Diretora o se[/"Ul1l e
pular, nas horas dlÍ1cels e .Incertas.
é l
atunJmente,
é
suficiente,
nao
so
_
Entre
os
ex'poent"
des".a
llnprensa
'
st
10 ÇOl'"
PROJETO DE RESOL Uç,\O
_,_
pe os serVlços que pre am con
.O SR, .PRl;S:DENTE:
(Ugna e corajos!l figura o jovem bra-,
que
também
reconhecemos
que
o
p~'eN,~
48,
DE 1954
í
vo
e
t.alentoso Djalma Junre?.., ~ue
d io do Senado não comporta mmor
'D,
t'
ue,'mellto
d' '"
L!>fn vo açao o r e q · l .
Aposenta o Oficial Legislativo p:.1S~OU a sel.· alvo as palX?~s. e 0' .....10:5
número de funcionários. .
Os 5rs. Senadores que o aprovam,
classe "O" Antônío Corrêa da dos senhor€s doo postos ohel.als,
Reservo-me, porém, Sr.' Presidente, queiram permanecer sentados (Pau.Silva.
'
Os assalarirtQ.os' do iorna!Ismo. yep8l'a eXaminar o :J.ssunto quando asa). E!stá aprovado.
nal estimulados pelo .apóIO oflclal.
proje'to de Resoluçãç entrar propiaO Senado Federal resolve:
não pOdendo medir com êle, fôrça 110
mente na. fase de dlSCUsãso e .-otaO SR. ALOiSIO DE CARVALHO:
Artigo Ull1CO E' concedída apo- camCD da inteligência e do combateção. I _QU€'1:0, apenas, extêl'll~~'" nesta (Para declaracão de voto) :.. Sr. Pl'e- sentadori~ à Antônio COl'rea oa Silva, hcm~o[Q, acabou de acrescentar ,.<t
opo:t~nidade. ?le~ vota con . .ral'lO ao s-idente, nara 'constar de ata, declaro Oficial Legislativo, classe "O", no grave herança do 2;ovêrno s:mtos N€re,!51me d, eurgencUl. que ~e quer dar. a que v:::.tei cont.ra o requerirl'.-ento de cârgo de Diretor (~e Sérvip padrãO ves mais um [ato dep!'im-ente,
êste proJeto de Resolucao. - lIfuzto
.,.
PL-2, nos têrmos do art, 191, § 1.", da
O Sr:. CarloS Lindenberg - V. Ex.1..
bem, muito b e m . '
urgencu\,
Constituicão F-ederaI, cOmiJiilaoo coro permite um aparte?
.
o art. 184, item I, da. Lei 11."" 1.711
O ~·R. ATILIO VIVACQU.o\
o SRPRESIDENTE:
O: SR. PRESIDENTE:
de 1952 (Estntuto dos Puncionários Com lllUito prazer.
A decla.ração de V. Ex,r,' constará Públicos Civis da União), inccrpol'an"
O Sr. Carlos Lindcnberg - Já seI
Conti.J:t;.':: a di-:--:ussão,
deqlta,
_ , do-se aos respectivos proi/entos da a' que V, Exa. se vai rfe~~l'ir. N~tu;
O projeto, nos t-êrmos ,'10 ~.- inatividade a gratificação adlcional l'almeni. .. , à agressão se 1'1 a pDr css
o SR, ALFREDO NEVE~:
menta, 'figurará na Ordem do Die. dai correspondente.
1l10ÇO, por parte de um sole-ga s~u.
J t.,.
.
I CertaInpnte não sou 'favoravel a V10(Não foi revisto pelo orador) S·' segunda sessão ordinária Que se se~
;
us !Jlcaçao
lênci3.s, C:>IUO V, Exa. também não
Presidente a CO~Q.issão Diretora man- g·uir a e s t l l . .
' t
'
a atender o é; mas, quando cert~s cidadãos
tinha o rn~Emo ,Jonto de vista do noO. present e pl'OJe
Volacão, ,úwàiscussãO úl~ica, do
o ,ylsa
_ ·descem a 'ataques ~.ssoals, provocabre senador Ism:u- de Goes; ta.rnbélll
Requer"imento n.~ 6. de 1955, do pedIdo de aposentadoua de um fun c-es e injúrias o resultado é êsse Que
os memin·os dessa· Comissão, COlfi seu
Senhor Dario Cardoso e outros clODánc:' que conta 1~.alS de__ 38 anos ~tamcs vendó.
eminente pl'esidcnte, entendiam que
Srs Senadores, pedindo urgência., ?-e servIço e 9.~e,.por ISto lUl..SmO, faz;
O SR, ATILIO VIV..ACQUA
a&unto df: tal natul'eza e impJrtân1l0S' têmws do art, 155, § 3,0, do JUS ao qUe plelt~la.:.
Lamento que V, Exa, esteja, de CoeI'"'"
eia· devc:rlcl. transi.tar pelo. Senado e~
Regimento Interno, para o Pro.sala, da COIDlSs.ao DIretora" em 9 to modo, justificando, essa p.g~essão.
regime no~·ma].
jelo de Lei da Câman;l n.- 2·70, d~ nO'Çem~ro de .1.954, - }I-fmcondes esthnatizada pela opinião publIca., El:a mesmo pl'opopôsito da CfJllÚS·
de 1954, que prorroga, -ate 30 de Ftlho, PresIdente, - Ezechtas ~a RoO Sr, Carlos Lind6nberg
Eou
são Diretora. pedir, nêste momento,
julho de 1956, o regime de ,licença chCf' Relator. Alfredo NC'lJes.. ontra as agre.s.sóes; mas em certos,
pelo seu H..elator, R rejeição d-) rl:',para o intercâmbio comercwl com Prisco. dos Santos, - Costa PereIra. casos. admlto_as,
querimento de urgência. Entretanto,
o exterior.
O ·SR,· ATILIO VIVACQUA'em reuruão que hoje l'eaUzaD'iGs, o
O SR. PRESIDENTE:
Last.imo-o bastante. A ~""Tessão foí
nobre senador Marcondes Filha, que
o
SR.
PRES:DENTE:
'
t
.
feita, à1iás, pOr um clementC! do j<!rSÕore a Mesa requel',lmen
presíde ao Comissão Diretora com ele
o nume- nallsnw oficial sem e'""'"'re5sao moral
1'0 7, de 1954 do nobre Sena<lor Da.... 1-'
gância e sabedoria, submeteu aos
Em votação.
rio CaJ.'doso lido e apoiado lIa expe- alguma - o S1':- Clovis Arma111J.o
exame dcs seus pares ,o exame' ~o a.';:Os
8rs.
Senadores
que
aprovam
o
diente
parainclusão
em
ordem
do
Jouven,
estímulatio
pelo
amparo Oflsunto. Mas. afinal. considerando o fato da Casn'- ter seu númeró de sr~õc5 requerimento queiram permanecer dia, na forma do art. 00. letra a, do cial. com que conta,
,
,t
d'
, to
L·
O Sr. Carlos Lindenbel'g - Permjreduzido àz quase 50s;, com ~s ~egui sentados. (Pausa), I
Regmwnw In crua, o ProJc de el ta-:"me V, Exa. outro aparte, Creio
das reun~ões do Congresso, não lieIia
Está aprovado.
da Cámara D. 217, de 1954, que pror· que' o prezado colega está cometenroga pela prazo de vinte anos. o arconveniente deix;1t~se que o P·'ojet~
Em .virtude do voto do pli!llário, o tigo }.". letra a~ do Decreto-lei nú- do uma injustiça no afirmar que :l
'viesse a debate nOl':ualmente e sôbre êle S{~ abri5se larga e amp!J. dis- pl'ojetQ., nos térl110s do Regimento, merQ 24.195, de 4 de maio de 1934, agressão foi' estimUlada pelo DOder
PÚ'blic-a. confesso Que estou tendo
cussão,. além do tempo l'egiment,ü pa- entr:U'á em djscussã.o na seQ;ullda ses~
O projeto encontra-se na Comis- notícia dela -par telegrama qUe li 1"10
ra os pareceres das emendas al.l~.~seu· são ordinária' que se seguir a esta.
são
de
Finanças
deSde
12
de
novém·'correio da Manha". Não mante_
tadas PC10b nobres Snrs, senadores,
Discussão 71nica do Parecer da bro p. -p com o prazo esgotado.
nha relações "'com o S1'. Djalma JuaMas, após ver1fjcal'mos que,· atê
Comlssão de Relações Extenores
Em votação
requerimento._{pau- fez n. quem.nunca vi, e poncus com oy<'
O fjm do mês, o Senado se reunirá
sõbre a Mensagem 'n. 6 240, de 1954, sa)
o ,
Sr. Jouvàmle (1) Acho. mesmo que
apenas se',!; vezes em sesão ordl;:Jâl'ia,!
pela qual o Sr. P~esidente d a '
c: n d '
~ estão no Uleslllo nível quanto à pt'OconeluimQí, não :;er nconselllavel dei-)
Repúbllcrl, suhm.ete (~ UIYOVaçã-o[ va~~ ~~~R,~~s c~;s~r~~;~s~uese~t~~s, ~fissão_ e ao modo de. vida, Ent:'etanxaI' que a matéria- fosse transferida'
elo Senado a '~scolha do c1/.t11.:mata <Pau ~a)
! to, naa posso a,dmitlr que V, Exa,
.para Qutni sessão legislativa, q\tmdn
Heitor L1ra para o Cal go de EmEstá. a'provado
velll1a dizer aqUI ter sido êsse fato
seus autores e colaboraclGrcs 1113 C.:J·
bf!íxador'" do Eraszl junto ao GOO prQJeto de 'que trata o requeri- estimulado pelo G?yêl'no E;'strid~al, OU
missão Dl1'etora l;:ão ma.is poiel'1am,
urno de Portugal.
. por certo aoampanbnl'-lhe a mar1menta agora apl"ovado será. incluído, p{)r qualquer nutondade pub c ,
cha e defender tõd::ts as c!isp.,)!jições
'oportunamente, em ol'dem do dia,
O SR. ATILIO VrvACQUA
o
SR,
PRESIDENTE:
nêle contidas.
.
(Pausa) ,
Referi-me ao jornalismo estimulado
Sóbl'e a mesa um requerimt'.nto· que
Em votação o R.equerimento núme- nos seus rancores pelo Govêrno. v.
Dai, tendo p~ado suficicnlement~
lido.':"
.
1'0 8, de 19.54, lido e apOiado na hQ- Exa, não pode contestar que êsses
essas :::ircunstânmus e, sobl.!etGdo. ? vai ser·
E' lido e apl'ovado o seguinte ra. do expediente, de autoria do Sr. jorn::tis têm sidO daqueles Que usam
responsabj~idade que temos' n""t-· elaMozart Lago, pedindo inclusão em a linguagem a mais azeda e ngressiboração f; votação do projeto d:: Re.
nO 11 de -1955 01'dem do Dia do Projeto de'Lei da' va,
solução nf,. 55, resclvemos dar r:.osse Renuel"lmento
~,
•
, .
Ci\maro n, 100, de 1954, que altera as
O Sr. Oarlos Lindellberg - Qual o
a.poio a.o requerimento de urg.?rlc1a,
Nos têrmos do art, 154, letra b do C~lT('il'':<s de- almoxarifes do Serviço jOl'llal? liA Tribuna"?
.
porque, G.;Jrovad(). não terá- o S~na Regimento, requeil'O adiamento,· para Público FedeI'3l, e que se encontra na
O SR. ATILIQ VIVACQUA'd" dific:.Jlt;;.da a SUa colaboraãc, uma a l)l'óxima sessão, dn discussão do Oom:ssãa de Constituição e Justiç:l., <IA 'Túbuna' vem mantendo atitude
vez que o projeto ,só l)oclerá -rigura.r·
da Comissão à-e Relações Ex- ainda seUl pareceres: (Pausa),
decisiva e veémente, Jamais, entl'ena orde>!"! ào dia de 19 do COL"~'::'nte, PUl:eCel'
tel'iores constante do item ~ da: 01'''
Em votaç&o o requel'imep.to.
ta-nto, d.esceu a ataques pessoais,
Discuti.do f: recebcml0 cmendns mai!= dem do dia de hoje".
OS 81'S. S(,lladúl'.!s que o aprovam
O sr. Carlos titldenberg.,;..,. "A Tri4-8 hOl'<lS terão os membI"os ndo 'só • Sala' das Sessões. em 13-1·55.
quejl'am permanecer' ~eutad()s. (pan~ buna."? V. Exa., CJuer ta.:par a sol com
da Comir,~~;o Diretora, como dl)s de:_ Ferreira de sou'!a.
sa),
a pene-:rt't?

Sou. porém, contrário a essa, medida porqUê, coerente cOm minha ati·
tude nesta Casa, entendo que tais r~querímentos só merecem upro~açao
quando a matéria a ser discutIda c
\'otada, fica prejudicada, a menos que

a
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SR, ATILIO VIVACQVA
S:.nn:'t!.·e e'Ui:::::m cem "alta \'ce1,A:n:;i~,
H.:t& dUn~{!:1d2S os a.tes a.dmüó;:Tatl-

no CONCRESSO

que tanto. tem 'incomodada.o

NACIONAL J~êçãéi'lW;.,

, Janeiro de ·1955

aO~ .Jom'in é',um'~dos shnbolOS;:vÚ'ós' da

mesmá:

enÚdade,

? -

senhor'· Nelson da-

situação ·~:encidá. Seu:p.aSs~do . . s~ViU~ Costa Melo, para ,que S~); comprada.
O Sr. Carlos LilÚie1tiJerg -:- D3Yi:! lhe de,g'J::.zuR_no mundo de -eorru.?ç~n a' pl'Odução, cafeeira. do Estado por
~
dizer :ao -nobre cvleci~l. que llá.o c::!1he- em aue ."tvltinos ..• FeiW intrigante int\;:.:médio de, uma agência cio iBC,
() Sr. Carl:;,s Lindenbcrg
V. co i{cnhum .esc:'itQ dêsse jOl'!1!tlisw.• oficia-t" da'; Côrte, era. .fír,Ul'll .v cxpo- em ,Vitória, segUl1do ;os moldçs planw
1&: . ..-.:: ll;'/';) me trarã um' únic:J,' ní:1l8-' Vi':'lhe o llonie, l1eb. 11~'ilnc1rn '}C't" no nellcial ,em Palácio e acomanpante tados por essa autal'Quia, em tais opel~3 í.i28~~ }'Jtnu1 c',n que r,r\{) ha]:i, atr:.- "Correio da M,ulllã". num telE',2:t':tmo. obrigatório de tôda.'3 as caravanas 5i- rações, O Justit,uto Brilsiteu'o ,dQ Ca(li:" ;)::S':Da:s. i.!.1dus:'\"e a c.iQ'3,clf~O~ do Espil'íto Santo, ein que :':B ctizi.:t tU3cionistllS. As arcã~ do Tesouro sp f6 está adquirindo café produzido' em
41;.: Ü';',0 :.stfio e:wolvicl1S, ~m p';;lí·.;,i~\. agredido.
.
.. briam para inCêütivru: Q maquhwe- São 'Paulo e paraná, e, no emánto,U ,B!:':. llTTTLIO VIV:.4"C{o1~A
O SR, ATTILIO VIVA(.~·::1UA ..- l1smo de SUft pena e o judeu ~n'un- po::=.io seja o EspÍriw S&nto o quarto
!:'11\ ut:::::aclo, sQIJrçtlido, 1";S :ltIJS pl'ft- Então V. Exda. nl1.o lê ,._~ T::\\:JUlJ.",' te' entrou feio e (ol'~e. Tl:êi de outu'- pl"odutor até {'stn data, nenhuma ope~
~ic:dDS p~l::::,s membros, do G1vê:rlltl. e "O Ar:iUto:', os ({ois gqwdes jor;1ai.C liro também mareou seu fim.
.
ração foi reaJiz.1da neste caso, com
"'fi',l po,:::,;{) ,t:ll11itir, pol'tanh), o ;::011- combativos do
Estado do IT...'i;t:ito
Chiquinho Aguiar tornou-se terl'i- C!\'idente prejufzo pnra UOSSOS cl\t:eifrv:l~~ (1Ui.: V, !!J.:üa. qt',er 'ta!.'..;' (1)- Santo.
. .
' '
\'e1 pesadêlo pata os Jouvins do gel' cultores, assim levados [-i vender os
Lr" cs (/Ois j()J'l1::tlistas,
' . _,
,O S1'. Gar?os Li:l,àenbcry - COllf.e.<;.:. 1'el'nisll1o~ Suas ffi9.uifestaçÕ5e l'~i'lo- produt-os a intel'l11edíários que melhor
O SI', CarlOs [.inaenb~í,'[1 --;- _UtÔS::O· so ~1, V, I<~:':'CH"l, ,~ Ja o fiz por e~cr!to, sa..<;. 'contra tudo e contra rodos que 2.!»Pflrados p.or
crédito Bançário c
rr:Jet;o, O1~mil, .=,0 ,esse Juar,:,;z é j:;r- que não leio "A 'tribuna".
lembram o fenÔ!l181'),) de ou~ubl'o. nt.- COm referências para efeitos comor~
lL:~FÜn. 3n p,Jstal'ia de vel' <jUh t:;tt·
Q. SR,
AITILIO VIVACQ::A
riam de"acôrdo com o brusco dese- ciais, podem revende-loo com eleva\~ r'-\ Q::i)fL~{or.al.·
"
'''A 'I':dbcna" ,pode d:is!JeIlsal' {, ;eHll- quilíbrio financeiro de cada um. Mfl:s dissill10S lucros. Na certezD. de que <)
O tia. AT IiLIO- IlIVACq"'LA . "' 'ra de V . .Exclu" 'porque é lEia ))lJlo .são, tôdas, manifestações 'de um pc- nsslinto merecerá melhor atençáo de
-€ li I11vÇ";J digno, 11onesto, ideallit,~ .. ~ pnVD capixaba, qUe lh3 om..-lu a ~re- l'Íodo ein agonia.
,
V. Ex.n., apresento ngl':ldecimcnto
O Sr. CllrbJs UndellDerg, :":;B.u gação na camp~'\l1ha que 110S ai)seguDjn1ll1a Juarez foi um 'dos atin:si- com saudações cordiais,
IJ~'i.~'.J àizel'
mesmo, porque W)') u l'OU\' n grandíosa vitoria ulti1m:,reBnt~ dos pelo. espírito' de \'il1gança 'ad g'l"U(M.) Jefersnn de f.~uial' - ?rcSlCbnh~;;:o.
alcflnçada,
po vencido. Jouvin mostrou-se, el?- dente,"
,- O:-iH.
ATTILIO VIVACQD;~
f:.ste leitor, p:)1't..'1.uto, não Lhe ffl~ tôda a sua ·plenitude, um produto hIO Sr, Carlos Ltn·denbcr'g '-- PermiS'l' .E':,t.<:id!;'ute, a agr;;;-5$ão ti. (i'J.e '~~\: faita. porque te\"e e tem () gra,:1de lpj- brido da
administri1ção que r.ele ta V. Ex,a um apal'te, apenas no sent~fi1"O, 113.3· CO!ldiçÕES em que ú~:t'· to!' qüe é o povo.de nossa tel'l'~"
,
t.anto,defendeu'-',,'
tido de prestar uma informação,
1'::,1. :1ãO te\'8 C:a. parte ,d[l~ at!t-rJJ'la:>
O Sr, ~arlOs Lwde_nber~ -. Hei ~JSSr. Presidente, aproveito [~ O::Ml~O Creio que recebi telegl'ftma idêntico,
õ.,':~ :lJllclais, nação "merg-lCil qUJ era ,3:0 pel'feltnme~te., Nao ,le;o ,esse., .l?r-. de estar na tribuna para, nos me.:- Deve ser de fim de novemhro ou ;JrindD d~3;::jar. Evidentemente a 5ua r<:s~ na1 porque, so .tmz a puuhco C0.lG!3:, menws- de que disponho, dar conhe- cípio de dezembl'o, Pl'ovidenciei, en.pc~1t~\ti1id~tlc recai '~ôbl'e aquêlE-s que infãmias e injÚri.as,
,
,
ciro.~nto ao Senádo 'do notável pare .. tão. -juntamente co mo Sr. NelSOn de
in:!il'ctF.mCllte, apoiam os agr:;!<;õ.vl'i'.~
p SR, ATTlLIO vrVACQTj_~~
éer do' consagrado jurise-onsulto Fran- Melo, o necessário expediente da e9..rO Sr. Garlos L'indenber(l ~ Pe:U'J.- Tsoao faltaram. em suas c::Jlu)1l'1'5 võ
cisco Campo.<J emítido em. cOl15ulta te do Sr. Ministro da Fazenda. ·com
ta V E:,:ei.i'.. ainda um a.ps'l't3, Pru- mentes e just<lS, protestos contra os formulada pelO jovem e talentos:) J'l- quem 'me avistei ontem" Ficou Sua.
[e.s~c contra esta ·afirmativa. Nâ) h~u" abusos da situaçüo, Como declll.1:";:l, cn- hst" Renato Ribeiro a propósito de Ex.~ de despa.chal' o p!lpel, autol'iznn·
,\"e npú10 de ninguém il agre.5S~!p, !!. tretanto, jamai", aqueLe jornsJ fez um~ questão que §e levantou em do ó me a fa~el' a compra. ü que t,e
briga foi e~ltre os do~ Um rt<;'.~:',1J, campanlm de dlfq.maç?o p2,';;.SO~~ ... , (mel .Estado em tôtno da p~e do.no- refere o telégrama"
....
o Gutro l'Jl/idOU, Dep.ms lutatan1 \1'.'
O ST CarlOs. Lmdeoerg +- DIana- vú gavêl'no e do términó m3.nd~tj3
O SR. ATTILIO VIVACQUA r.UfL \T, c<"xcb, comete injusti:;:L ct.,· mente.o faz. meu. nobre Coleg..l.
dos pl'efeitos e vereadores e dus 'l~pu- Agradeço a informação de ·V. Ex,!!.
CI:'l'S!1r10 que lrouve"apob dJ ·OY;OI'- .' O SR, 'ATTILIO VIVAC(~V2\
'tàdos ás Assembléias Legislativas,
qUe aCl'cséento às minhas palavr'rls a
na oU de .Qualquer autoridade,
51', Presidente, paI' felí~jdade i) lt';!;l'~O p:lrecer dêste emiellte~ juriscon- respeito do' assunto.
_~
O SR
ATTlLIO VIVACI~U.\
SOl' não representa a ,.:r'.p:'en8,l t:ap~- sult-o aprovado. a deliberação d') Tri~
Eram estas.' Sr, Presidente, as
Ch:"mo a at\;;l1çâ-:l do Senado p:1l'f> a ::Ett3, que tem a~. mal:; -:l.1g11flS t~',ldl- bunal Regional Eleitol'a~ do Espirito considcÍ'aç~s (!ue eu desejava fazer.
'
ffd~~ d-e prv,,~-iênclas yJL '·~m, ~}alh€ çoes,
"
. ...
"'. ,Santo, esclarece a ma-teria c{:Im (ft~e (Muito bem).
dp. o-rave fato OCOl'l'id3 '10 ~oraç!l-J d:J
O Sr. carlos Lmdenoery - ~Çí'J. ,) o mandato do atU3.1 Goverlla-dor (\0
cÚiade,
.. ,
, _ I Govêrno ào Estad9, nem a mli'n
Espírito Santo expira neces-sàriJ.'mcnSR. PRESIDENTE;
O Sr. Carlos LmdenlJerg Nu:) \ O SR, A'J:;l'ILIO· VI,!"ACQO_<\ . - te a 31 de. janeiro de 1955, NCise nLCSNãO há mais oradoreS inscritos,
pOSEO c:mt~star est.e p:mto, iJO"qt: fl l1IVl Sr Pl'esiden~e, ql.!~r(}. deIxar c:>nSJ!?'- mo ·dia deverá se reunir n Assembléia
conheça o tato .em. si.
ll!'tdo, !lOS nos~Ds A~als: .,0 , í-"t',:;~.e.s~.J Legisl?,tiva" [l. fim de autorizar ~ o
Antes de encertar a sessão, a Mesa
O SR., A 1TILI0 V~V ACQU .~.
lança.dl:? pela .' A Tnbuna -' orgão de- ·compromisso do G'Jv.ei"uador eleito,
COllvoca uma sessão extraordinária
E' um documento de alto inf€:1'êss~, para 'sábado, às 9 horas da manhã,
O agressor podia, perfeltumen-::e ter Lllccratlco e nbrante d~ nosso Estado,
sido prê3o,·
em um fL1lgUl'~nte ,artIgo de 1l:11 o~O Sr" CClrlos Linde1Juel'g - Tomo tro jornalista, ,também do~ maioS to ~!'l- sob o ponto de vista ce)11stitucional .. ,C?ffi a sf2]:uinte '
à dizer: não posso contes.t,ar, p:"1l'qU€. lhantes ~ coraJosos. - Jose C~p~c_ tm~ que poderá servir de sU~J5idio jUl'LORDEM DO DIA
de~C{)nheço aS circunstân~ias"
de AlmeIda: ,Coment~l1do
,h~_lta?'J, dico para o estudo pe s.'!~ '1 idênticos i'.
O SR. ATTILIO VIVACQ!.i{.
lan~ou o art~go .;;egumte:
que estão agora tamben:; chamando
,
A aO'l'e.ssão sofrida pOi' aquele intréa atenção dos tribunaiS (j~ pais. ~ , Discussão únjca-Çló Parecel' da CO-',
'ldo~J'ol'naJista seniu para CO_1,::;ag:.i'''~
"SíMBOLO DE UM
poi', fim, Sr, presidente, devo tl'lU~- missão de Relações Exteriores~ sôbre
P
,GOV'flRNO"
mitir à Casa o teor do telegrama que a Mensagem n. (J. 240. de 1954, pela
10, ainda mais. no· apl'êço de. "'.~n'í co·
me foi env..iado p810 Pfeslden~ da. qual o Sr. ,preside,nte da República
legas e da' opinião pública,
' .
, I t'
d
Es' 't
b t à,'
~ d S
d
O Sr. Carlos r.:indenberg _ Con<;!~.Nada mais nos causa. es')~cie Assembléia Legls a rra. o
pIrl o Sl}- me e
apl'ovaçao 0toena, o a es-:.
.
bs"
li
-..,
"e-st.
sombria
11
'In
de
govêl'l~o Santo comunicando uma aprovação colha- do diplomata Hei r LlrR...:gara
pa-me V. E;xCla .• por o ,N{UlO, "c;;:",~.~
. . '
,t d .
1 C
d Emb' d r do Brasil J'un
Em tudo Vel~"S," consequênch.,
de de~ lndic<1ção
~pl'esen a a aque a
a- 0"
o
.",
ça p~.'a mais um apl,lr t e, ( 1, ,en •
'á
aocargo
G ev~ n mxa
de Portugal
"mento do orc~or) ~ Tem ·V.• Exc!<',
um periodo de orgia que: chcg-ou sa p cuja matél'lR J mereceu a n05·
#30.0 e l o .
.
a certeza de que êsse moço é jul'u::;,ao.fim de repente, quand? menos S:J. llleBma 'atenção,
'
Discussão única do Parecer tia Co ..
lista c ,possui carteira da As".'n~ü.3"ção
esperavam os gosadOl'es, :\ aús"N, 101 _, De 15~12-54, Tendo ,em missão' de Relações Exterlot,.~, sôbl'e
'Brasileira de Imprensa"
penSão' do- esp.etã.culo os ::mrpl'e· vista a deliberação do pl~nário ap1'o- a Mell.c;a~em ).1,0 241, de .19~4, pel~
.. O SR,. ATTILIO· VIVACQUA -.
endeu no auge da fan3 e 05 des~
d
requerimento do sehOl' Di1'- qual
Plesiden~e d~ &epubhca s~b
,
t
d
t· V:ll1 o, ~
. t. d
d
te... meto a, aprovaçao do Senado a es'~ô~
..Tenho a certeZa de que é jomali~ta
piu em públieo, 'mos t.an o~oo óllS c.eu Crudoso. e o!1. ros ,eputa os,
a lha. do nome do diplomata Cyro de
profissional. ~ membro da .\S30caacomo sempre foram, bem ctt~lf!l'SOS nho ~ .honIa de tl an;ilm~~r, a V, Ex,.. Fl'citãs Vale para o cargo de Chefe
ç-ão de 'Imprensa de Vitória, qu~ l'e··
daquilo que'diziam ser,
a-sollcltaç~ da ,~e.n?lela Legislati da ·DelegaCão Pel'manetl1;e do Braall
.preseuta a classe no r.stado, e ~ ,101'Apanhados 0011'1' ~ mão' na massa e v{t no sentIdo de mtelceder -junto no às Nacôe unidas
'
inalista pela atívidade permano::ute' na seguros Delos CÓf> das calcas. neleB se Instituto BrMileiro do, Café~ em co...
-' s
~
imprensa, - atividade que V. Excil1 comIll'ecnde as reações de fúria e de .. I laboração com o' repI'esentabt.c do Es..
. Ence\,!'a-se n Ses'lão às 16
'beD1 conhece, enérgica é ind~penclen sespêro.
\ pirita Santo no qonsrll~o. Diretor da
l'as e 4Q 11linutos.

.C<i: -
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CAPITAL FEDERAL

DOMINGO, 16 DI: J ANI:IRO DE 195G

CONGRESSO -NACIONAL

Sessão conjunta para apreciação de
Dia 17 de janeiro.

Veto (parcial) ~ ao Projeto

(n,O

à~

~etos

presidencia.is

21 hora.s;

1.519 de 1951, na Câmau dOf(Deputado.s,

e n,o 54, de 1953, no Sepado F'edentl). que regula El inatlvldadé dOS',:Militar.es.
'.Continua.ção da 'Votação).
;~
Dta 18 de ia1leiro~ â.y 14,30 -horas:
(Oonvocaç~ feita em 23 .. 12 .. 1954) .

Ii

Na mesma sessâo;
Wonvoca·ção feita em 11-1-1955)

veto (parcialJ ao Projeto de Lei (nP :1 ,J05, de 1953, na Câmara do.
tJ,eputadOB e n,O 82, de 1954, no Senado Federal), que fix[! os efetj'yo~ d~!
Fôrças Armadas, em tempo ~e paz.
Dfa 28 de janeiro, /'t.s' 14,30 horas:
,(Cúnvocaçr.,o feita em 7-1-1955)
veto (totau ao :Projeto de Lei (n. o 666, de 1951, na CâmtlJ'Q doa Deputados e n, 19. de 1952, no senado Federal) ,. que acrescenta parltgra.fo ao
art. 8.<> da Lei n,a 1.181. de 17 de ngô.sto de 1950. CJ.ue autoriza fi. abrir ctéq:ito para sUb~·endomu. emp:F§.sas de llaregaç5:o aérea.
(l

Veto ao Projeto de Lei (n." 2.825. de 1953, na Câll1ara dos Deputados, e
n. 337 t de 1953, no Senado Federal). que estende o.OS sUbtenentes e sargentos
que participaram da campanha da Itália, habilitados com o curso de Comandante de Pelotão, Seção ou equivalente. os beneficios da Lei 11." 1-,782,
de %4 de dez.embrõ de 1952, assegura prornoçãO. ào serem aposentados, aos
~funclonários clv1s da União e das entidades autárquicas que prestaram SeJ:"1'iço mUitllt nas Fôrças Armadas durante a última guen'a, e dá outras pl'O~
O

vidências ,
Dia, 19, de janeiro, às 21 horas:
(Com'ocação feita elll 2'7.12-1S54)
Veto ao Projeto (n.o 905. ele 1951, na Câmara dos ~putado8 e' número 92,
de 1953, no Senado Federal), que concede i!. pensão mell8aJ. vitllícia, de "
CI1l 3.500,00, .0 Professor Luis Alves dos Santo.s.
Dia 20 de jcmeiro, às 14,3(}

~ 1 ,~

,

""

"~
. 'JéÔll\~CC~Ção
'.".

Na mesma Sessão:
(ConvOcação feita. em 11-1-1955) .
Veto (total) ao Projeto de Lei (n," 2,804. de 1953. na Cê.n1fU'€\ dos Depll-

tados e n,O 269, de 1953, no ·Senado Federal). qUe coucede am:í1iús de .,' ....
Cr$ 400.000,00, Cr$ 100,000,00 cr$ 1(10,000.00, respectivamente, à Alsociaçao
Serrana de Defesa dos Agro-Pecuaristas, de IJui, R. G. Sul, à E::pOS~I,'.ú,o
Agto·Pecuária e Feira. d.e Amostras, do Crato. Ceará., e à Exposição de Gado
Leltefro ,e de Corte, ·de Caprinos e de Suinos, de Tel'emnR, pjaul.

e

H)."'

ltora.~:

feita em 27·12 ... 1954)

I

sessão conjunta

4,' ses'3ão legisl.atiloa e.s:f.l'aordillária

Veto aO . Projef.o (n,O 4.218, de 1954. na Câ.mBra. dos Deputados e n,'" 220,
4e ,1954, no Senado Federal). qUe autoriza o Poder Executivo n abrir, pelo
. UiniStér10 da Agricultura. o crédito especial de quinhentas mil eruzeir~
(Cr$ 500,000,00). p~a ocorrer- às despesas com a realização da Festa da La1M).,

s.a

legif!latura

Em 17 di' .lanei l'() de 1955,

\

as 21

Dia !:l1 de janeiro, às 21 horas:

no P<tl:íeio Tiradentes

(Coll'\"Ocação feita em 27~12-1954J
Vetj) ao Proj.eto (n.u 2.486, de 1952, !la Câll1ara dos Dellutados e n. 4 960,
de .195', no Senado Federal). que cria o Instituto de Aposentadoria e PenlÕes dos EconomUirios e dá outras providências,
...
])f!(

21 de janeiro, à.s H,al;! horu3:

\Oon~'ocação

feita em 2'(-12*195·1.,
Veto aO Projeto (n,O 901, de 195!~ na. C;\.mara dos Deputados e n.4· 14V,
d.e 1954, na Senado Federal). que crJa, no Quadro da Secretaria do 'l'ribunny
4e Justiça do D1strito Federal, tl;és fun~ões gl'atJfkadM de· 8ecretltrJo (!(
Turma de J~llgaInento,
feittt eu"\ 28-12-1954)

Veto (pai'ci~lJ
ao Projeto de Lei "(11,0 258, de 1951, na: CâUla1'3 dos ooPuv
a

tadO::h e n. 162. de,19B3, 110 Senado Feder'aI), que dispõe sObre () provimento
de c!1rgos da. carrelra de Deteti"Ve no QUlldro Permanente do Ministério do.
'JUStlça e Ncg-ócios Interiores - DCllfiJ.'tamento FeQêt';'1} de Se:!lfr~nça PlÍ'

bltca.·

.

....-

D:a 20 dI: ia.nâro 0.1; .l.'.!,~n hVTl!.~
(CoGr{)c~~fto

frH:"! em 28-12- 1954.)

v.eto <total) ao Pl'Ojeta de Lei!. 1.978, de 1952, llU. GÜ,1l1,:U[J: dos Depu.
tados, e n,'" 320. de 1953, 110 Sellado I,'e(1eraD, que dispõe sôbJ'e fl cR!'l'C'ir:t de
Agente Fiscal de :tmp6sto de Rcncl[l"
.
Dia 27 àe janeiro.,

{I·s 21 horas:
(Convocnçfio feita eJ11 5-]-1955> .
Vet-o (~otaIí ~o Projeto de Lei m,'" 4,044, de 19.''i4, na Ciullani dOs Depu"
d
e ,?~') 124. de)9~!, no Senp:do F~clernn, que !'fltit"icfI [): L"j n,!! 2,125, de
'"' ii~'"
" ':- .. "~~<>-j d~ pni('ô ,..,n":-1
e de",.',nbrç ele t!l~,v. (me e..'itlliía ,'l. l'-:!ceHr\
(',";p:,::,1.::),,"> (:1" .-:~..
_.
,
, ,
', .. '..
t'd.

l: gs,
C

\

,

fetú lJl'eSldellCHil I{n/l'eia!) ao prcjeto tle .Lei n,o 1.519, de J951, n.
:.5ii,Ulara dos Deputados e n.o ::3, de 1954, no Seuado ,federal, Cllte regula
v. inatividade dos militares; tendo Pal'CCel'. sob n. o .22, de 1954, da. çomíssão Mista. denignada n()~ têrmos do "al't.. 4v. do RegImento Conli.1.tt1.

.No pfiráGTafo úl~ico do arL 18. as pulanas:
... ,. referidas n9 sUne.1 "b" p8.ss:mc1o o dispositivo a. lel' a

Dia 25 de janeiro, às 21 horas:
(QOllvo('rt~ão

ORDEM DO filA

horas, i('

/

seguil1te redaçúo:
"Parágrafo único. Qwmctú qualQucr «os qUf~dros, tivel' ef~Uvo
inferimo ~ 4 (quatro) Offcül.i.5, a traIlsferJl1cia. para - a reServa fu:.;.
se-á 1;(; com.pletal' o ofiefl11 ~, HJUrÜro; anos ele permanência ao
pôs,;;

müco da rt:'t. :::0. utsim ret:igido;
ÚIl.ico, ~ Pal'ft todos Os e!eltve, sel'li contad.o CO~
Ells
'J fie mag.lscério todo ú
períoda r.oll"!.lJl'eclldido entre a data
de l;·lGtC~l{.l do OflMol no !T!i1'p<;tel'io mJUtnr e a pa.ssrlg'em para ,..
. inatlí'iC/ade".
'1) - Nu 911na "a·>!, do ~ 2,0 do Illt 23: as c1(',l.:lgll~Ncs
•• ,., 2.:" t; '3,'
ilcandO l't dllipO~lÇáo cnn,1 o sl'z,uillte textf,)~
'Ia) o de 2," tenente para () ~Ua~ihl.lltc ~ 011cla1, guarda-marinha. subtenentc. sunvf1clrl sar;!ellto·~.iud[lntc e 1.0 s{\rgcnt(l".
6' .- (

~,.::<.'tlO

··~'i(l

SJ ....- No p:ll'ágrafo (mic(l do an

4[::

"c) - tempo dOJ)f:lào: "tem]x, ele scrviç{) em c:1.rn,:lnl1R"
9l ~ No aJ't 40 - a alfncu· "c" c, 0$ *~ 1,11 c 2,°;
, "C) T:-:l111Q dObL'9do·: o tempo p~fl':ndo, dia n. din. t'nl ')P~p
Tacoc.:,; (lf' guerra, embora tenha;
() milit.al' c.st:::l~;(1 11<:3DitflJizact.a
p:l.rfl :i·::r:,;.. :-·D~{1 cle S(i-:.í:df em COn.<;('qi:i!:tC~ ti'"! f~l'imt>nt(t rlesde;

\

• DIÁRIO DO CONORESSO NACIONAL
1) a declaração de guerra para os militares pertencentes ..
unidades sediadas nos diferentes teatros de operaçâo;
2) a data da partida do qusnel de paz com de.stiho a um
teatro de operações, para os mais;
3) enquanto permanecer embarcado em navio de guerra que
foi l'e<:'olhido em põ.rto ou base fora da zona de operações para
execução de reparo,s normais, destinados à. manutenção de eficjência do na-via até o máximo de 30 (t.rinta) dias;
4) enquanto permanecer ernbarcado em navio de guerra que
foi recolhido em pôrto ou base por necessidade de reparar aVal'hts
sofridas em· combate por ação do inimigo até o máximo ie 60
<sessenta) dias;
,
·Sf durante o pel'iodo em que o militar ",'iajar' em navios ou
aeronave mercante, em zona de "tU5CO· agravado, delimitada pefo
Estado-Major da Armada ou da Aeronáutica, respectivamente.
§ 1:' _ ri ,·tempo dobrado'"
cessôlrá, individualmente, para
nquêle que deixaI' () teatro ou zona de operações de ,guel'l'a, ou para
iodos por ocasião da. terminação das hostilidades.
§ 2.<1' _ O tempo que em virtude de
ato de autoridade competente ou legislação an~eriol', jã haja sido computado corno .-'tempo dobrado" continuará com êsse caráter.
lO)- O art, 56,
' ,
.' São extensivos aos' afteiais da reserva remunerada - oU retormaaos as vantagens pl'eVIstas no art. 54 da preserite lei. sem direito à percepção dos provento~ já vencidos dos que cantando
mais de 35 (tl'inta e cinco) a.110S df> serviço e _ nenlJ.uma .pl'omoção
tjveram pelas leia de apôs-guerra'·:
~
11) - No art. 59 - as expressões:
u, .• quando passe à inatividade
... I' e I'Se requerer ou
• ~o ser providencIada a sua transferência para a reserv.a.", ficando o texto reduzido ao seguinte:
'" Art. 59. - Em nenhum, caSD poderá. o mimar atingir mais
de dois postos acima do que tiver na. ativa, bem como auteril' proventos superiores aos de 2.° p6Sto'~:
. :.

SENADO FEDERAL
.3 - Sá Tinoco. l·)4; Júlio Leite.
S - CeSta Perelru.
6 - PUnia pompeu.
7 - Gomes de Oliveira.
,Comissão Diretora
(~) Substituído pelo Se·ladol' Nestor
.
1, - Marcondes Filh<l - ~reSidente. Massena.
Secretarió
~
~~olâo
MoreirR.
2 . . :. AUredo Neves - 1.G secretário.
Reuniões: às_ quintas-feiras.
Vespasiano MarUns ...... :l.• Se. (.'retário,
....
Carlos Llndenberg -

•4 \

cretário.

... S -, Ezec-hias da Rocha -:- (.11

",

Se-

1 -

cretdrio

il-

Prisco dos Santos ,- 1," Su-

'-, "dente.
7 ':"""Cosla Pereira '_ 2.0 Suplenie.
S~Cfetário _ -Luiz Nabuco, Diretor Geral ça Secretaria.
Reuniões M. quintas-feil'3S; às 10
horas,

COi1stituição e justiça
Pario Cardoso - Presidente.
Aloysio de Carnlbo - Vice-Presl.-

• 2 -

3

Flávio

dente,

Guimarães -

~~;~i~e~;e ~aSC<>l1Cf.lOfS

Vice ..

A!'êa Leão.
Hamilton Nogueira.'
5 -- Levindo Coelho.
6 - Bernardes Filho.
1 - EucIide~ Vieira.
~

4- -

,

OMUi.TOR GE.AAl

ALBERTO DE BRITO· PEREIRA
OH"".

co

AUJ:iUar - . Cal'nlen Lúcia de Ho-

!anda Cavalcanti.
Reu·niôes às quintM--feiru. ~s- 15
horas.

Finallças

C"HiPa 011. iUiÇ.lO OI!' RSC .... Ç.J.6If

B8RVIÇ-O DU .. ",aLICAç6e:c

MURILO FERREIRA ALVES

HELMUT

HAMACHE~

OIÁRIO 00 CONGRESSO NACIONAL
• SECA0 P
n~s

Imprsuc>

Orle/nlls do Departamento
de ImprGl\ea Nacional
,
'

AVENIDA RODRIGUES ALVES, I
ASSINATURAS
r.BI'ARTrç/lESJ PARTICULARES!
.
rUNCIOIlARIO·S
Capilal • lJ1lertor
í·
Capital e IJlterior

u.......
'no ..........<uu........

Semeskt: ••• , ..

er,

.1DO •••••••• ,..........

"

tiO,OO Semestre •• H " 11_ • • • • U
96)OO'Ano ••••••••• ,.........

Cr$

I

Ixterlol

er,

.

Cr$ 39 00
Cr$ 7G;(i(J

t"terlor

t8G,oolAno .......

1 •••• " . , •••

Cr$ iC8 100

'As assinatura. dos órgãos oficiai. começllJll • terminam em quaí-;
",er dia do exerclcio em que forem registrada..
,
O registro de assinaturas 6 !eito 1 visu.- do colllprovante dO
rece-himento.
.
Os cheques e vales pastafs de:v&rão ser emitidos em lavor- do
~soureiro do DepaJ'lamenlO de Imprensa Raoional.
_O. suplemenlo. às edições 40s 6rgãos oficiais .trio fOrJI",ld ..~
1GB assinantes somente mediante 'soliçitaçã9.
_' ,
O cnslO do nlimero atráaado seráacrescldo d. Cr$ 0,10 .,. 1'4.
Perde!o decorrido, collrar-.... io mal•.Cr$ 0,50.

LegiSlação Social
1-

Gomes de Olive1l':l
dente.

Luiz

Tinoco

-

-

Pre&i-

Viee .. pre.!i-

Hamilton Nogueira ..
4. _ Rui Carneiro.

3 -

S - Othon Mãder .
6""- Kerginaldo- ,CavalcantI. .
7 - Cícero. de VascoDcelO$. '.

SecrettiTio -

Muller.

Auxiliar -

•

-

( ••• )

SubstitUído

interinamenté

Sàúde Pública

.

Redação
! - JoaqUim pIres - PTes~de1!{e.
2 ::... Aloy6ío de Carvalho,
3 - Bandeira de Melo.
-4 - CarvaIho Guimarães.
;} - Costa Pereira,

Vasconcel~.;

(U"~)
SUbst~tuído
interinamentepelo Senador- Snvio Curvo. '
Secretdrlo :-= J ,'13. '_càstejon Branco.,
Reuniões ~ aegundas ...teiras, às
horas e _30 minutos.
.

pedro de carvalho
Carmen Lúcia de Ho-

,

6 - M.tlú.. Olympl<>.
1 -:-- Assis" Chateauhriand . (lU')
.6' - ·JÓã~ ViUasboas. ( .... )
pelo Senador Clcero de

Secretci,r'1.0 - João Alfl'eda R'avasco ianda CavalcanM,
de Andl'ade.
.
Reuniões às segundaos-teil'as.

dente ..

Anisio Jobim.
Attilio VivacC'jua:.
Ferreira de SOuza,
Flávio Guimarães.
Gomes de oli velra ,
Joaquim Pires.
Lul~ Tinoco,
Nestor . ~\1a5sena:.
Ola.vo Ollvell.'a. t·j
~·l Substitufdo
pel.() Sr. M02!u·t
Lago.
'
. Secl~etdTio - LUiz Carl0.'i Vieira da
Fonseca, .
\
Auxiliar _ ,Mal'iJja pinto Amando.
Rtuniõ~s ""O Quartas-feiras, às~ 9;30.

-

DEPARTAMENTO
DE IMPRENSA NACIONM.
.

fiente •
.Presi-

--

EXPEDJE'NTE

2 -

t;ducação e Cultura

3,' Se-

Janeiro de 1li"~i

lÍl\

I

Relação das Comissões
Comissões Permanentes

3 -

-(Seçlõ

Coelho" - Presidente,
AlfredO ~imCh ...:... Vice ... President6.

,Levindo

. prbco dos santos.
Vivalao, Lima.
Secretário - Aurea de Barros Rê-go.
Reuniõês às quintas_feiras, I\s 16
boras ..

Segurança Nacional
1 -' Pinto Aleixo 2
Onofre "Gomes
dentl,
.

Presidente.

Ivo d·l\quÍno ~- Presidente,
~ - Vice-Presi~
ISlUar de Góis :..- Vice-Presidellle.
.
Secreta/'iá - Cecilia de Rezende
Alberto Pasqualini,
Martins ..
Alvaro Adolpbo.
'3 - Magalhães, Barata, .
ApoJonio Sales.
·Auxiliar ~ Nathércia de.sá Leitã.o.
4 - Isma.r de Góis.
.Flâvio ,GUimarães.
Reuniões às quartas-feiras, às 15
César Vel'gueiro.
,horas.
•
,
S - Silvio t"Ill'VO;
Domingos .VeJas('4).
6 - walter Franco.
DUl'val Cruz.
Euclides· Vieira,
Relações Exteriores
_7 - Roberto Glasser.
Mathias 01ympio.
Presisecretârio . - ~-'\ry K~'ner Veiga de
Pinto _'\leixo.
. 1 - Georgino AveUno
Castro.
.
Plínió pompeu ..
/Unte.
velo.s:o Borges.
boi..,.
Reuniões
àS
segundas-te1ras.
Vice::? - Hamilton N(lgueira
Vlctorino Freire.
presiclente,
WaUer Franco,
Economia
3 - Novaes Pilho,
-,
Secretâ,w
BVaudro Mendes
Serviço Público Civil
1 - Pel'eira pinto -:- Presidente:
Vianna. Diretor de Orça.mento,
i - Bemard~s Pilho.
Prlsco
dos
Santos
_
PreSi-.
Reuni~5 ~ qual1ls e' sntas-tefra,s.
S - Euclyde-!-i Vieira
.Vjce-Presidente.
I - Dj,air Brindelro,
às 15 -hOr"".
tlr.nte.
c'
J

-=

,. -

Luiz

Tinoco

dente.
3 -

Nestor Mass:>!"',a,

4 -

Vivaldo Lima.
Djair Br1ndeiro.

fi -

6 -

l\.~ozart

7 -

Júlio Leite,

Vice-preSi-lvendO aut6grafos dos Projetos de. LeIsIC/3 da Câmara ns. 1(19 e 289-53, 242. 202,
"
207 e 209-54, já sancionad.~.

Mensagem n.o 32, de' 1955

'1

0/6 ~ 3.:0

I

Lago,

S/C 01-01.••••

u

432.000,0'0

360.000.00

01-02 ......
11-01 •• u..

4.728.600,00

11-U2 ......

3.600.UOO,00

1-01 o U
04- 1-02 ...
04- 2-01

4.150.000,00
3.466.800,00

(}4-

Senhores Membros -do Congresso
1.015.200,00
Nacional:
ReiterD a Vossa Excelência os proTendo sido convidudú pelo Sr. Ge- testas de minha elevadn, estima e
neral Francisco. Higino Craveiro Lo- conside,ração. -- Joaquim Henriq1le
'ão:; pes, Presidente da R~pública Por- Coutinho, Ministro-President0.

N,· 7, d-e 1005
Da Comft>::ão de Finanga.<; sóbra
a PrOjeto :lc ;.ei da Câml'lrfL núÚl ero ·197,

.le

1954.,

O artigo 1," t.!n D"~l'eto n ~ 5.·~é.g,

de 9 de novembro de 1926, de\{>rque aos direto~s daf; SeCl'·2t.r.~
rias .d~ Seu?vd0 e d~ Câ..mz.l'a Oú5

~ina

Deputfldos,

I,,1.ordo'1H~

do Palát'i{' da.

P!csidência da Rr::i->úJ;;l](~:L c 'sccre1.ar1:1 do Supremr; Tribunal Federal,
Santo~ .
tuguàsa, para visitar Portugal, e con.sc-:'ã{,' entregues, em quatro prcst.aAo 81'. Dil'etor~G~ral, para to- çõe..<: igunÜ'i. 3 dia.::1Lvla.s, n:l ccmf!;;o
Reuniões M quartas+f.eiras, às 16 siderando que essa viagem poderá ser
de grande alcanc:: e relevo para as
mar conhecimento,
botas.
(in..,; meses de ;auei,l';), ab1'li, ,i1.l1ho e
relações entre o Brasil e aquele país,
01:tEbro, lllCdi,p'l:-e l"PqUilllÇ!:í.J) c·ompesolicito no Congresso Nacional, de
São lidos e vão a impl'jmil' oS tente as quantir..~ õ.cstin2d::ts ao "lT,a~
,Transportes, Comunicações acôrdo com o artigo 66, pal'ágrafo 7.'),
seguintes
t-é!'::'tl" das me3 ...... 2S l.1}!Jarti\'óes:, Jne 85, da Oon.stituição, n necessária
c~uídas nas leis orc.llne~ltál'ias, e, ine Obl'as Públicas
autorização para aU!;entar-me do ter~
ttgrn,hnente, ,\3 {;1~!ice..iidns em Cl'e~
ritório nacional, por breve prazo, Pareceres IlS_ 6 e 7. de 1955
d:t08 c:mC(TUCl:t,:3 Ü. iTi€Ema v{lroa
.eucJjó~s Vi~ira p,.cstdenlc.
entre março c abril do corrente ano,
! "inate:rio.l".
N, 6, de 1!.l55
Rio de Janeiro, em 13 de janeiro
O
pres~":mte :>1\'11·![,o O!'ü{in:írio Qf'
,Onofre Gonles - Vice-p,.esidenfe.
de 1955. - João Café Filho.
l.X€nsagem do TdLum{,{ Federal de
:Alenca.stro Guirnarr,es. (~l
Da Comissão de C01l3titzti(ão e R"C1ll'30S à (}~JH\~'i'. (1:JS DÜí}\\tr.dns,
As ComiSsões de constituição e
Othon Mãder,
.Justiça, sôbre o Pro1eto tl3 Lei da f:&Lenue n c1La 1.'1 d;SjJoslç:lo acs C1:1'tJustiça e de Relações Exteriores.
Antonio Bayma
Câmara n," 197~54, que estende toiéS dr..s Scct'tt~H'ia3 daquela (.(,rrfl
~:'" (~) Substituído pelo Sr. Neve:l da
aos d.iretores da.s Sec"ctu,rl{ts do e do '.rribllnal de Justiça. do nistl'it.o
Mensagem n. o 33, de 1955
:Rocha.
.
Tribunal Fcd'3ral de ~ ReC"l:rS08 e Federal,
di.."\'poudo,
também,
qUE'.
Secretârio - Francis(;o Soares A:-~
Tribunal de Justiça rl'J Distrito anualmente, os S2US Pr-2sidentes -presSenhores Membro!:l do Senado Fe~
tuda,
tarão
c::>ntas
ao
Tri!:>,lna!
de
Cont.2S"
Federal
O
dispósto
no
artiYJ
1."
deral:
Reuniões às Quarta-feiras, às
do Decrete n,Q 5,099, d~ 9·11-26, do empl'ê~o de tôdas as verbas de
horas.
De acôrdo com o preceito consU- I
custe~n, inclusive as dêstil1adu,o; ~o
e dli outras 'j)iovidénctI"/3.
~ucionaI, tenho a honra de submeter
J cum.pmnento de sent.f~,1t:ns .iudiciârias,
a Vossa aprovação a nomeação, que
De acôrdo com o pnl'cc~r da 00R~lator: SI', M"Ozar~ Lago.
fazer, do Senho.r Jacome Baggi
l1i1ssão de Constituição e J!lsti~J" (1pi~
l18.- SESSÃO DA CONVOCACÃO desejo
L Pelo Decret.o n." 5,QtJ9, de 9 d~ namos favoràvelml!11t:~ 20 O!'újcto.
de Berenguer Cesar, Ministro PleJlI~
. EXTRAORDINÁRIA, EM liDE potenciário de 'Primeira Classe para novembro de 192ü, Q. v.;·rln "Mat-c .. ,Sala. /;Joaquim Mlll'tinho", em di!
o cargo de Embaixador Extraordinário ljlal", destinada às SCCí'eta.l'ias do .1aneil'o de 19-55. 11)0 {~'Aquir.:o,
JANEIRO DE 1955
e plenipotenciário junto ao Govêrno SenadO, da CámarJ. dos Deputados e Presidente _ Mathias OI]/11tpio, RedJ supremo Tribunal E'cderal e ~ la.tor. - Pin.to Aleí:oo, - A I.U!:.r·to Pns~
da República Oriental do Uruguai.
Oradores inscritos:
O senhor Berenguer Cesar entrou .].·Yardomia da Pl\'!sidêneiB, -:la Repú." quali1/.i. - Cesar VCí'Quetl'O. -- IH/fpara o serviço do Ministério das Re- blica, é entl'e:;ue, em quatro presta- vaI Cruz, -_ PUnio P\J1Jll.'t'I:. - EuPara o Expecliente:
lações Extel'iores,
por concurso em çõe.3 igua-is, aos respef!tivos diretül'es, ctide,~ Vieira. - 1Ymtinr)-n,: I'dlasco.
em 1921, como Segundo Secretário. no comê;o doo nli:!ses ctr. janeir-o ab:'il,
Parecer 11. 0 8, de 1955
1,° Sen&~ol' - Isma1' (.: Góes,
,
Em sua longa carreira, evidenciou junho e outubn.
D~ C:>missoo Dirctul'a
2." Senador - Mozart Lago.
sempre possuir destacadas qualidades
Redação final no Projé;tlJ d ..
lI, A fim de ev~~ar que () Tribunal
3.° Senador - Vivaldo Lima.
para o exercicio da. mesma, Como F-.Jd~l'al de Recursos cDntinu~ "no
Resclução
11. 48 (lA l!i34. que
4," Senador - Gomes de Oliveira. Secretário, serviu nas Missões diplo~
t:l-notu:nfa o O/icfal rAWislativo.
gime de adiantamentos, solicitados
5,° Senador - Júlio Leite
máticas brasileiras no México, Egito, perlõdícament-e 0,0 TeslJul'O Nacional,
cleu:te 0, Antonio Corrê"a à(7, Siira.
6.~ Senador - Neves da ROC1Ul
Japão, na China, Itália e no Canadá. fi. canta da citad,\; verba, que :h.e é
7.° Sena.dor - Alfredo Ne\'es,- ,
RE.'2ClLUÇZ\O N. '
Promovido a Ministro de Segunda atribuída no Orçamento, o Sr, Mi~
Cl~se, foi nomeado Cônsul· Geral nistto Presidente d:t citada Corte de
o Sênr,do FEderal resolve:
DA 17.-SESSÃO DA 4." em Nova York, cargo que exerceu Justiça submztê11 à delibzl'ação da Al't~go tinlc.!J, 1':' cOllcêdi~);1 ap:1."l:m~
capacidade, efIciência, zêlo c Càmara dos DePutados um j)l"oje1(,
. SESSÃO LEGISLATIVA EX- com
tartm'm. a Ant-:J1üo Gorr~,'1 ô:=!.· Si!va
tato, durante seis anos, de 1948 a
lei, estendendo aquela med.ida a.o Oficl~l I,et;islativo, cl~se O no cargQ
iTRAOROINÁRIA, DA 2.- LE· 19-54, Nesse ano foi promovido a de
mesmo Tribunal
de Diretor de Se:nriç,'-O, partl'ão :PI,~2,
de Primeira Classe,
GISLATURA, EM 15 DE ,~- Ministro
lI!, O projeto origi.nal ia: modifi- nos têrmos rio Hrti'N I!}1 ~ I. ", da.
Encontram-se, etn anexo, alguns
NEIRO DE 1955
' . dados sôbre a vida funcional" do cado pela. C01nis5ão de Finanças da Constituiçã(l F~jeral, c!)ml;inado com
outra Casa do Congresso que (-sten .. o artigo 1&4., item l, da IJci nÚlll'él'O
Senhor Berengner Ce.sal'.
Rio de Janeiro em 13 de janeiro deu o regime t'amb-éin ao Tribunal !. rI1, de U152 (Est;\tut~) d,ns li'un.clo_
:xtraordinária
de Justiça do Distrito F'ederal; obri~ ru.rios Públicos ·C.i.vi.; ::.~ tinHio), inde 1955. - João .Café Filho.
~gou os respecti iT.JS presidenteij à pl'es~ col'p.nrando-se 9,0.0:; r,'"!':.l)ectiwlS l-:'l'OvenPRESIDll:NCIA
A Comi&'1ão de Relações Exte .. "tação de cont.as perant.e o Tribunal t9 s da inativid!l!le q gratíflcaçü Cl adiriores,
,
DO SR. ALFREDO NE:VÊS
de Contas da Umão e, finalmente, c:onal corl."espondente.
Mensagem n,o 34-55 do Sr. Pl'esiSala da Comissão Dh'~tol'a, em 1?
. As·9 horas comparecem os Se~ d-'!ute. da Repú"bllca, devolvendo auM .. l'Ci,T{)goU o dispbsto no § 2., q do mUgo de janelro de 19-~·5. --- AUre(lo Neve,'
4,° da Lei n,~ 373, de 16 de d(>-~cm
nhores &nadores:
Presidente
I.Wentl:al. ..- Ez.~~Cili(l3 da.
grafos do Projeto de Lei da CâmaTa bro de 1946, Que assim reza:
E:bLrla, Relator. -- C·~!T7.v.~ l.i:,d~m.I)('I·q
Ban;deiru de Meno, Anisio Jobim~ n,~ 190~54, já sancionado.
.Jfathws Olympio, .Joaquim Pires Ono,,~ 2." .i:io empr/!5:o dus \-el'ba.s
Ofício
Parecer 11.° 9, de 1955
fre. Ç;omes, ~linio pom.peu, Olavo
para material e diversas deEipesas,
Clt'Oelm, KeT911ufldo Cavalcanti. Fer ..
- Do 51'. presidente do Tribunal
será. obsel'vádo o Decre-t~ número
Da . Comissão Dil'etora
de
Contas,
nos
seguinte8
tênnos;,Bira de Souza, Djair Brindeiro, Eze'..
5,059, de ) de nOVem!>TO :ie 1e26"
Em 10 de janeiro de 1955
chias da Rocha, Julio Leite, DurvaZ
Redarlio
tinal do Proj!!to de ReE a· revogação f<Ji pl'<:lIJosta - c
Excelentíssimo Senhor Presidente da
~, Neve.~ da Rocha, Aloysio de
·soluçlí~ ?Z.O 5~, de 1954, Q·ue con ..
está no projeto -::~ porque, segundo
Carvalho. Carlos Lindemberg.. Luiz Senado Fedel'al:
cede, ltcenç~ a Seba.stiãO Veiall.
2'fn.oco, fl-ttilio Viva,cqua. Aljredo Ne- Assunro~ Registro ~ distribuiç,íio afIrma ri. Comtssâo de PinançM da
OftculZ Le.tJt.'?lativo, classe "J", para
dos D9I?utadO.'3, p,ssa ·verba.
.na, qUllherm.e lJlalaquias, Hamilton a.utomátJca. de créditos orçamentã~ CâJnara
cteeitar bolsa de estudos c01!cc.l1ida
não emte, "Há, sim, _ assevera.
.
Nogucu'o, Mo:;ari Lago, Nestor ltfas .. l'lOS,
pelo Ckl'êrno nDrte~a1Jwí"icG.7iO
êsse douto órgão -- uma e.?1"tSignac20
,ena:, Domingos Velasco, Costa Pe- Comunica. a Vossa Ei~celência, pata "Diversos",
1'f.e1.ator: Sr, Carlos Lfn(l~:'!lJC:'g'
que nÚ!;) det'e ficar s06 o
reira, Silvio (!U71JO, Roberto Glasser os fins convenientes, que êste Triregime de entreªa, p.orque não
rvo ~'Il. :·:.:no, ,Mfreda Simcll. Camil~ btmaI, em face da publicaçáo feita meSttlo
I:ESOLUÇÃO
lIterctO, (30)
no Suplemento do "DIário Oficial" é. indispensável ao ft.ulclona.rnento de
de 13 de dezembro· próximo findo, da Qualqu~r Tribu!1'aJ, salvo quando conM
O Senu do Fede-ral resolve:
, .0 SR. PRESIDENTE:
Lei n,o 2.368, do dia 9· anterior, re~ signação da prói.)l'fi:t. verba. Material",
Art, 1.° :s: concedida Uccnçn de 12
Nada há que obste à a·pl'Ova.Cã.o
, Acham-.<;e pl'e.s~l1tes 30 S1'S. Senll~ solveu, em sessão de 17 do mesmo
dores. Havendo nÚtncl'O legal, está mês, quanto ao Anexo l1,~ 2 - Con .. do projeto. do ponto de vista. consti- meses, no::; têl'lllOS do art. 253 do ReQl?erta 3 sessão,· Vai-se próccdel' i'l gl'esso Nacional tendo em vista o tucIonal, pois -é tIa. competêneh1. das gUlamento da Secretaria, ao Oficial
artigo 66. letra a, itens I, n, nr, IV Tribuna.is, por filrça do artig-o 98, Legislath'o, classe "J". Sebastitão Vei~
leltura ela ata.
.
e X, 'da Lei n.O 830, de 23 de setembro inciso TI, da Carta Magna., a Ol'ganí- ga, t;lQra cumprir nos Estado:J Unidos
!J SR. -\,O S-BCRETARI0;
de 1949, ordenar o registro dos créditos ?:lçã-o dos seu..1 serviço.'! flu~iliares, da, A1nérica rlo Notre o programA. de
, .·(Se1·vindo de 2.') procede l leitur'" e o da respectivll- distribuição auto- l'econhcce1!do~se~Ihes, aInda, a fa .. tremamC11to em Admini<;tl'aeão PÚbU..
d
t d
" mãtica· no Teso~ro Naclona1, como $;:- culdade de propôr projetos d(." :d ca, COllstn,1.1t.e da bolsa de estudos con ..
a a a a CeSSa0 anterior, que pOS~:1 E-egue:
cedid~ pela GO\'6r110 nOl'te .. amci:icnno
com êsse obje1;lvo,
elll dic(;l1íõs:1o, é ~'2m dch:"J.te·
Sala da Comjssão Diretora, em .13
:rada.
ap'Te
Pela aprova(:~·) do lKojeto, quanto de janeiro «e 1955, - Alfredu .Neves
U. oollStituck;f ,.r~l;td·~_
Pl'esidente eventual - em'los .LinrZc;z:
\
o SR. 3: SBi:n.i>I'lÍf,W:
sala "Ru:," I?;;•. ,,-,f)n', em & de n~·- be1:, .tteIator - E;;~(jni!J,,,; d~ .r.oc7U1.
!(;;1 ~ S/C-Ol-{)l
(~ervil!do di:: J!'; lê o fi.eg·uhlte
21.500,640,00 vembto de j :;-;:. Alúysi9 de Car- - Costa f'cl'eir:a.
01-02
21,633.000,00 !ialho. Pre::,ldl!n~ em exercício. ,_c
COl\'lPAR.EOEM ·:M.1 TILO'-; e""t;jHO ...
03-01
Expediente
152,250,000,00 Mozart Lago, Relator. - Nr.~tor .I.11as- RES SENADORES: •
I'
03-02
30,375.000,00 seM, - Fld·vto Gu,:marae" . .... Gomes
, ~ensagens de m. 26 ::t 31 .. 55, do C!2 ~ S/C 01-01
2.166.440,00 de 'Oliveira"
!.~h' Tinoco. - Jca.~
Vtt:a!<lo rAm.a.. - .Pi'h~o (IOf; ,'i(.!n1"OB_
Sr. Pref>ldente da República, c'levol.
02-02
100.000,00 qu.fm Pfres,
CarVD11!f.J
G1tfmarãea
V"ict.orin'3
Secretário _

Ju'lieta

Ribeiro
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Georgino AtleZino - Ruy obediência às ordens-recebidas, eapa.. 1.8ÕS: O estreitÕ .em que a aviar.ão E o pan-asiatismo ;,f está ameR'"
cucero de Va.fconcelos - cidade de êxito' em qualquer set,or transformou o Ocenano Atlântico çadol'.

[smar de· G6es - Dario Cardoso- tem muito subjetivo, dependem basi- Na tal o u R e c if e ,e Angola,
Todos os povas, todA'1 os homens,
Flávio Guimarães _ Agripa de Faria lannente das convicções p~oalS do é sobrevoado em horas pelas pode- todos os paises têm assim, de unil'_ Alberto Pasqualint (12),
defensor, no caso, da embaix~dor. E rosas ael'ona;ves ~m tráfego diúxio. se ou, p-elo menos de tentar UIl1r-se.

0S o Senado. como declarei, vem, sonre- E a pOucas 'h-oras mais estão as CJ3- formando blocos_ fiJrtes. economlcatudo nos últimos tempos, agindo l1e,s- tas do Algarve e LisbOa. Quem e.'itá. mente seguros, politicamente bem.
ses limites.
na TOrre de Belém já não se exta· calcados e, _até
por que não di .. '
, Alvaro - Adolpho - MagaUíães BaNuma· das tíltim[ls sessões secret~:;, ,sia com a coragem sobreumalla dos zê-Io? - llülit:u'rnenie pOderooO'S,
rata. - Arêa Leão - Velloso Borges um eminente colega, daqueles cl1e que partiam. em
naus d~ madefra
A 1i!;ãa da última guerra foi nesse
- Assis Chautebriand' -" Apolonio Sa- mais· se interessam pejas nome::;.çoes para transpor mares. nunca dantes selJtido, e o profundo espírito práles - Novaes Filho - Walter Franco !lO terreno diplomático, dos que lUe~ navegados, mM admira a aeronave tico, O prágmatisnlo tradicional "da
_ Pinto Aleixo - Sá Tinoco - Pe- lhor p!!netram os segredos da política que, roncando, 1?l"Ocura. o aerop.Jrto gente da Inglaterra
o demonstrou
reira Pinto - Bel'nardes Filho·- Le- internacional· e mais sentem 0.<; 111- d.e Salavem. Ass~m, Portugal e Bra- quando,
dc,?ois d~ ü'ansformar 1LS
vindo coelho Cesur vergueiro terê~es do Brasil fiO concerto d.1S 51! devem _~brandar, m~ll!'0. sutilizar colOnias em D-omínios, acertou páSMarcondes FlIJ.to Euclydes Vieira naçoes, pediu a atenção dos colegas 2r., s~araço . .s que (} ))l'l:uaplO da 00- s:1SSem estto-s a ps.ise:s indep:enden_ João Vil:asbôas - Vespassiano Mar- para o fato e ressaltou a hecessidaG'c berall1:1, dos povos cava entre todos te.s, .sempre sob R Corôa, por a.Esifu
tins -- ,Othou Miicier - Gomes' de de, de quando em' quando, Se man~- êles, sen:.,prej~Q. dá. _harmonia que dizer abstrata., de ~.?u rei, assim sub- .
Oliveira í20).
fcstarem senadores sôbre a pessoa ln- ~. ~elaço ..D reClprocas fundam, ,~~- sic;tindo o grande, f:n"'te e' extraordi..
dicada c sõbrc as suas idéias c a Sua l~dlflcam em bam da paz e da fchcl- nál"io 11np€río 13i:ltânico da Rainba.
o SR PRESIDENTI:::
fOl'ma ele- agir, homenageãndo ou pro- ~ad: do mundo.
,
Vitória por ~essa [idtnirftv:l Britis~
-.a'
_ Nan' podemos cOntmuar a vez na c.ommonweal,~, 0\1 comurudade Bn~
-'Está. finda ao leitura do expediente: fligando os que indica- ill
tos importantes e f:lzctd
P.~5- g~te lusit~~a, naquçle pai.s da pe- \ tan1Ca" na qual todos vivem pró...c:pef.pâz.!sa) , ,
Vai ser lido U(l1 requerimento do no- representem os interêsse So qu.. ~ l:'f' Ulnsula IbérIca, porém, grande pais ro, felJZes e -?Egur0t!. tanto no caD}em face do govêrno p ...r
BH'I~I; ~o. m,undo; Pela Sua inf1U-ênCia po- ~ 'p0litiCQ, con!o no ec-:mômico e no
bre Sénador Attilio Vivacqua.
vão ser ãcreditados
... an e o qUa htlCR e pelo~ seus feitos genero..~s, mlhtal'.
"
.
.
t:
.~' LIDO E D~IDO
SE~, O momento- . :
, .. ,.
uma soberama inteiramente à par-_ Havemos pos, c-' Portugal assim
GUINTE
de exame c e: ass~m, d~ \i~rlfu:a:;:n.o. te da soberania brasileira, um Esta- de tomar esse exem;:llo, de seguir
E'minente ~ ~e!açdao à ~~ltoCaçao do do
interesse diverso dos inte~ essa lição, Somos hamoém a mesma.
m. aIxa ar .ael r r~!l''' têsses brasHeitos.
gente. TEmos meemo mais unidade
Requerimento n." 12, de 1955 P~!I/ d~b~lxada. de ?~rtugal.
Não é possível nem. li nós 11em a qll:e a COmunidade B!'ltãnica, poiS
m o pé nos div-ersos continentes.
Requeiro: qué a Mesa se digne soli- zer aio'umasalda, ~l. Pr_esrdente, ta- Portugal tratal'mo~n()s 'como cada
citar as seguintes informações, ao Ex- '" t" - s eorundera.ço~s sôbre a um de nós trata qualquer outro pais nãO conhecemosf questões internas 'de'
c.elentÍSSllno Sr. Ministro da Via_çá~ ouen t açao que a governo brà.sileiro da Comunidade Internacional. Não vulto; não nos separam prevençõeS
_ Qual o destino dado às verbas or~ ;em omanQo e ,!ue deve continuar a seis mesmo se dentro de anos não raciais. 11: muito do colonizador porçnmentáriat consignadas para atender ornar, em .relasao ~ nOss:;t poJH.lca e.staremçs proclamando êsse mesmo tuguês __~te de formar naclonah1da-.
nO melhoramento e restnuracão das I1~ CO~_ a cve~a tllae ,patl'la.'
princípio em relação ,ao paises de des. sem repúdio das raças ~~upantes
nhas da Estrada de Ferro Itapemirim,
1.ao~ . . e tlat~ maiS ,de s1111ples pre:s .. raça Ia.tina,
.
das terras conquist{tdas, trazenda-a.~
aauisição de tl'ilhos,e ac~ssôrios'e üu- c~paçoe~ sentlll1cntaIS. Não há que
Entre nós e portugal há. de haver normalmente ao convívio geral. li:
trõs fins previsf;<)s na· alínea à, nu- P.. nsar.lSOIadall1ente nos laços de san- ligações de natureza, - ná() SOmen- nós, que lhe herdamos' as granües
mero 20;· da Lei 1.102, de 18 de MaiO gue, nem, demorru' e~clusivamente ft te sentimentais não e.:t:clu.'iívamente qualidades de inteligência, de h'abade 1950, que aprovou 0. Plano ,SALTE, atenção --nas: idéias ,que lnd1s.soluveJ~ econômicas, mas relaçõoo que uItra- lhO, de -pertinácia e de- coração, Como
especificando o respectIvo montaute e !,!!-ente nos amarram. à glortosa e no.. passem de muito todos êsses cam- estamos bem oonl a SU~ ~ampa,n.qtw.,
sua aplicação.
I
_
<avel ge~!e portuguesa. Não se deve pos, que se afa.stam dos protocoles, que p.o.s r~for,Ça O .sentId~ crIStão e
Sala das Sessõe,'i, em 15'-1-5::" - mesmo .fIxar exclUSivamente o' exanle mesmo dos tratados, das- convençõCs humano da s~a cQJoni&açao, .
Olttilio Vivacqua).
do _a;;sunto em t.O!no dos tnterêsses i!1terestatais, Rá de haver'.e é pre.
O Sr;" E~eclnas da ~DclW - Permite
econo~ic05 Que taIS rel~l'Ses pOSS:Ull ClSO Que hOje
relações de maior V. Ex. um· aparte?
tradUZIr .e Que merecem especial se- intimidade pel'ltlita,-me O Senado a
O SR· FERREI.R...o\ n:P1 SOUZA -não .especialíssint0' quase como ~e se ·e,XlPressão, ' de -maior intimidade pC_ c~rn stod~ o pr:azer.
.' . .
Continua a h<)'ra do e1!:pediente:trat~ do lnesmo pais,
lítica, de malor ligação "de S()bera~
. r,' zecluas da ROCh.'1: - DeseJo
'rem a palavra o nobre Sen~dor
Vao longe, Sr. presldente. definit1- Ilias, de mafor compreensão entre os manIfestar meu p1e~o ~Ôl d~ às P~:'
Fe\T.eira de Souza, primeiro orador 1.11S- vamente vencidas quer .no Brasil, qUf'f dois povos, pOr forma que,
lJeràd~~~ã' 12ao 80
~e S:'
crito.
em ,?ortugal, aquelas naturais pre- da da indepen-dênela de ('A 'a um -no zer' de u os {} que aca a e a
\'euÇoe5, aqu~le ~iúme, mesmo os cho, que tange aos seus negócios priva.' fa~, umq d~S' mafo~gg~~: :a.°'hi~~
O SJt PEP.REIRA IJl: 50USA:
ques q~e o surgr: de wn~ nação e os tivas, pOssamos aparecer. diante do tória, mas, ainda, no que toca. à 00Sr. Presidente, consta como. Pl'~~ $E'us. e,:;tos de lndependencJa fazem mundo como uma comumdade dos munidade luso-bràsileira que é minI.ineiro item da ordem do dia de ho~e .su~glr correspondente a inaptação do l>Od vO;S da Hngua portuguesa, falan- realida-de, um fato hist-õ;ico que n1n~
a mensagem ,pela qual- o sr. Pre31- paI ao. C:CSC1mento do·tUbo e à re... 0; nao m~ .separad~mente. um guém pode negar. O futuro há
dente da República ~ubmete ,à, 'à:P:u~ volta lntuna. deste que, sentindo~se P?-'-S sul-amerIcano d~ cmquenta ·ou consolidar essa cOUlunidsde, dandovação do Senado a; escolha do di?j~~ l1pmem, estranha as pretensões cUs- cmquenta e cinco ll1llhões' ele habJ.l- lhe o conteúdo po11tioo e o prestígiO
mata Heitor Lira, para o cargo üe ~Jplinares paternas. Já se' escop-de~ tantes e u!D peq~eno ~~ da Euro- in~el'nacional a que. faz jus. Estou,
m no passado os preconceitos dos p~ com seLS o~ Olt~ mllhoes de ha-. poiS, de aCôrdo COm V. EX,a, em tóEmbaixador do Brasil junto ao 2:0 vêrno de Portuga1. A esco1l1a de 301- "p.mt:o.~ coloniaL.. ou cansequentes à bltantes ~ ~LS alguns milhões dos das a~ suas palavras, particularmente
oguém po.ra ocupar qualqu;l' d~s nos· reaçao contr$l a vida colonial. manl- Geus terrItórlos
metropolitanos Qlie no que se refere à imr.artância da
5as embaixadas ou lega.çoe.,> ,lunto n festa dos aqui ou na linda Lusíad'l
-'0Jrtugal. com a sua soberania poli- comunidade lUSO-braSileira e à grangovêrnos estran~ciros, nunca passou - Todo o z.elo partiótico dos habit~~- tica,
fez surgirem desaparecendo deza, à bravura, ao heroismo do povo
ao Senado, sobretudo nos ú.lti111OS tes ?? dois países já não traduz a noç(õ.() de . 'colônia, senão falandô ~ort~ues., glorioso paladino dl. ci'i!t upos como uma deliberação dc 1'0- ~osÜhdade, desconfiança.
ress.sen- todos ~ oonJunu" em nome dt.. uma l!zaçao cnstã.
t~~~, c~mo um fato de menor im~'1t'- tlm_ento sequer, .compe~içãõ ou emu- :~tunld:de de setenta oi!- oiten~,
O SR.- FERREIRA DE souz..Á ...:..
tância- ou .uma formu simples de :lC-· laça0. Pelo
oontrátlO;
ll:le nos lh- 1'0 e püuco tempo, de cen; rnJ- Muito obrigado ao, nobre Senador
molog ar as preferências do Chefe do Ulle cada 'vez m~is.:. Ha, entre l~ÓS, o~i~ d~ homens a mesma língua Ez...~hias da Hocha pOr suas ;'):'ila'\-'1'3s,
Executivo . .Estã Casa tem d~do a l<ll com profundas ralZes no coração d:'l.s ~vir gu~a, COm
mes~o tE!?T de que, 'traduzindo, - com segur.aD_ç-a. a.~
n3.<;unto a maiO\." - uonsidel'nç~o. Ao no~a~ gen~e.::c:;, I::-ço.: m~ito. maJs for- mes~aça~'d ~m a pr~On1II!-anClR .~os m~mas idéias que sustento me reforseu ver êles transbordam mUlto dns medo!:;, Ugaç::es mdISsoluvel!;, êlos que OIS
os
eaIs,. pr.Q,cUIa~4o _ realIzar çanam. Si:! necess~jo, fóra. a oonvic·
conveniênCias bUl'ocráticas e não se nos prendem Irres1stivelmente _ e de tôrlamesmos 'p~~nc~PIOs, e capaz de ção _ao seu respeito. e me darürtn,·
tnsei'em por forma al~ullla. entre <lS nós fazem um povo só..
s
S ali X:~lS ~n~ras, .em nome dê~- maior fôrça para pregar e' continu-ar
deliber~ ões de rotina. se podem
O d!sti,no vem tecendo, at'r-aves d08 ~ e, !derus e l,)1'lllcípIOS,'
a pregai' a nece~sidade dessa união ..
constitb.i~ l-emio ou resultar d~s im- tempos, fios adm.Íl'~vei<; com êles re~ tu :1 tmlos do In.esmo tronco,' e POl'~ da. qual de1?ó!nde, àte. certo ponto,.3o
.
'-e~
carreirrl aU' tradUZIr ho- Utzimào, ,S'em pl'ejWZI1 da -posição no:': d g 1 nos preg~u na alma as marcas nossa própna grandeza, a nossa pl'Ono:A~~~lS a' altas i-iguras do. _política Iítica de cada~uln, dos dois paises~ a 0p
~vo ~nstão e bo~,_.
prJa felicida~e, e, - lJOl' Que não dlzêt
- ligam-~ i.ntimamente à po- união, a COmunidade e a 'soIidal'Í('- mu o~ oU 1'0 ado, sr, ple~ldente, o lo~ -_ tamben!.~m.grande_ p~rte, a fel~,ern~hternacional ao modo de ver àade qUe a bistól'ia e os interesses e unn~-o
evolue para as grandes liclda-de da proPl'la hums.mdade.
J~ca senadores e do Presidente da ~ mentalidades dos seus povos im- e d~~b~~!~ar;~~ d~ conti~entes O Sr. Ezecllial> da Rocha - Muito
República. quanto às l'elações. cmu o p~em. Com êsses fios, temos de volren es.
bem!
p~fs a que" se refere a propo.c;lção.. tar no sonho ou ao pl'ojeto daquele _Já não é. POSSível pensaI' na diviO SR. FERREIRÀ DE-'SOUZA ___
. 'sem de.sdoiro para - ,0 in~licado, é rel su~reendente, ,qll:e foI D~ João -VI, 58.Q,. na. !llultiplicaçã,o de povos, na Sr: Presidente, falavrL cu da grandeza
oossivel que determinado millvld~o resta~ando nos litmtes ,da:; -duas Sb- prolIferaçao de· pequenas soberanias do püvo português, da honra. que oe~;irva. rriagnificamente para. :represen- bera.mas e dos :~eus ,l'egunes o Reino como se deu na Euripa, as quais Só vemos sentir, em nos proclamar seus
tar o Brasil num certo nafs e dessir- Unido «;lo Bra~Il e~ POl'!ugaI, pois tal se pode~ manter tranquilamente desce11dentes, da grande vaidade qoe
v-f\ ou o sÍl't'R. imperfeitamente num sonho. ou realizaça? na? tradUziram num reglIlle
político internacional devemos. ter' eIll1publícar sermos os
outro. ca.da. um carrega. consigo Unlc. exc~us~vnm:nte ~s lllteresses da mo- de. a~Iuto equi.Hbrio, mas que· não continuadores da sua grande obra. no
idéfa-' cada um ""jve individualmen- nruq,:ua blagantmf\ as preocupações res.tstem aos arreganhas da fôrça àS mundo, da glórIa de 'falar a língua
te os' problemas a. Ciue'.se. dedtca.~ Cllda d9 podeI' ou d~ manutenção do . poder ambições do mais forte,
' q u e 'êle enriqueceu e e:lohreceu. <e de
11m guarda em s! mesmo pontos de de uma .dInastIa Que os exêrcitos in- ,O mWldo dos nossos diaS'é dos po- manter; em meio a t-ódas essas com-"flSta ind1\1iduals cu ma.nMm_ uma vasores d.e~Na.]Joleão mandaram, comO dCl'OOOS,-é dos grandes.t t o' que vé~ ,petições e lutas da humanidade êsse·
cGnduta em~relação aos neg6ctos Que U!I~& bevtnçao ,para !l. Bl'!lSU, mas rol mos mesmo na EUropa, em que os espírito de- resistl4.lcia, de suavidade,
"al rerlr' cada. um se ad.pts. meTllOl' a ante são magnífica do que de- povos mais fracos da. parte orIental de bondade, Que nos torna suoeriores
pior áo melo em. Que .val str acre- ~am ser o~. dois pOVOS, no futuro. já não exJ:stem, senão para refletir a ~~~s~~~~' (FaZe~do saa)<
tado. B nJo· há. negar que a defesa em geogr-a. lCamente nos separam as 0. poderio do pesado bloco fur8cJá- 08, tlmpanos) _ Pendero 'lia nobre _
. -.t"""'eta
eitus3, aInda. qunndo -61'1 grandes distAltcfM de 1,500 ou de tlCO da .Rd~!la. '
' ..!lpcDas de dois mi'1.'" "1."
_orad
ar que dispõe
. DEIXAM DE COMPARECER
SRS, SENADORES:
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nutos pa ra terminar suas considera...
~ôes.
SOUZA
O SR'. FERRErn.A DE .
.
Obrigado a V. Ex. a • Termmarel deutro dêsse prazo.
_
Sr. presidente) estas oousiderac;;oes
eu as fiz di: miclo provocado pcla
. Pl'Oposta ~Yernamental de llcredlt!ir,
como nosso emb:üxador n:3.quela LLSboa m!!gnú'íca
e bela, terra .qu~ a
gente conhec.e e que de ,lã' sal ,com
'o

o intuito de voltsr no dIa
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DomingoHi "

segu~nte,

êsse projeto solicit~do _pelO Go';êrno
o SR. PRESIDENTE:
•
. O :Sr".,n está, pois, de par"'bens
encontral'á Da .publlcaçRo ,do .1.panha ..
_
Sôbre
a
Mesa
outro
requeriment<l
e o Senado deverá aderir a ela. C()~
do ta. d<J to.qui.gráfico da ses.<são tcYl~
prazer e entUsiasmo, não pOr. home- de lU·gência.
OS elementos a êese respeito.
'
naGear um diplomata de ménto, p~r
Não será a arradiação que dara cC)'t.
• E' lido e fica par!! ser' votado 110
pr-emiar um fUl)cio.nã.:io digno, POiS
fim da. ordem do dia, ncs têr~os nheclmel'to pleno d.os debate~, tant)'
não se t.rata de premIO nem de emdo ,Regimento Interno, o s~gumte mais quanto não fOI ela pl'eVla~lent'l!!
prêgo f,~nao porque sl?,ni!ica o s~
anunciada pnl'n. uma seSSao pré-íixl\-.
guim~nto de uma política entre. dms Requel'imento 11.° 14, de 1955 da para ÓisCU5Sâü d?, matéria.
p::H'OS que se C0nfundem num EO.
,
.
.
-,
,
SI', Presidente, n;.o estou lOilci~ &f
Nos têl'.a!OS do artlgo la5 §}: . de !idmitir que () S .mad.o aprove esse ahoHeitor til'a, qUe v:ihna ocupando a,
Ertlbab:ada J:l'asileira em ottawa, no Regimento Interno, requere:Iiío., l~r- no' mas não serà 'ele pl'{)vidênc.ia. .:11:'\
Canadá e ali eoube imprimir' à ,'lU9. ?ê~Cia pa.:.a~ o Pr~jeto de .Dec: . ~:~~ I Ill~it:l c\1;:::rência. ,dO g\Jvêrn~, nlL;ll ma.
função' dignidad-e e re.speitq, é,. no Inbv? 1-5,) que. fuca o~ SUbSIdIv, d~ menta ('fi que \·eta,. s\stemnticamentf',
CM-o, ·'the ri3:ht man in the r:ght ?~es:denti: p. vwe-PresldentCl da B:-e l'rojetos do I..egislatlvo, nfil'lllanJ.) 00PJ.lbhca.,
_
,laborar I.üm ~r,e f{)d~l'.
1l1a.-ee'· .
.
Sala ja:;.. S~so~s, ~m 11 deJ~w.:~:o..~
Não será surpresa. para nenhum de
At5· no terrel:o s'3cial, hã que I.e~
V::ir o el-::::po: o ,Embaixador Heitor 1955 - ..1I.ttl~o V,vatqua - l\ova~,8 Ft nós que, am.anhà, es~c }}rojct<l VO~
tatt(1 peb Congresso, seja vetado pel':)
Lira chefia um lar rf,gidamente brasi .. lhO.
leiTO e cristão ..
O 8ft PR.ESIDENTE;
Executivo, Sob a ~l~gação de rlc..:ipe.sa,_-"
~norme T.;ara o Er:.t!lO.
.•
O Sr. lI1oi.;art Lago ~ E.stirpe de
O. Sl'. F, Sec:etári~ vai pl',)'~eder
Es.sw ·'a.r.ôt-.s, S;', Pl'c!ildevte, Ju.sU'
sangue azul.
à
leitura
de
Ull'l
requen!nento
d;l
n(l"
1
!icam
vot.em()g
a
proposíçr.o
dentru
O SR. fo1ZR\REIR~'\ D ESOUZA das nGTnlaS di.scletas e Ilá/Jria.::i das
... sob a orienta.ção de uma embilixa~ .bre Senador JoaqUim Pues,
~ J.J.DO
O
SEU DLBA TE nossas sessões, ,,seI? à preocu:::açf:.o dt!
triz e:wepcionalrncnte fina, inteligfnte, encantadora C! de capacidad0
tQ!nurm!.J:,:) <;onllecI~os ~o ,g:raulÍ1 p~APROVADO O SEGUINTE
,
'tlhco, atraves de lna(haçao sen,saclOde conquista .social.
. Nã,:) há aqui protecionismo, n2m Ref'l.uerimel~to 11.° 15, de 1955 lHtIi::ita.5, debates que não terão aqui
~i
..
nenhum)!. pl'Ofundidade, que llã.J reindiêações de amizade, -nem vonta·
I Dispensa de inte,rsticiO) presentJ.rão pensaUlento doutrinárIO.
de d,~ GJ,ssFoi1itar a amlgcs as vanque não revelarão qualquer !ôrça
tagens - da jnvestidul'a. em det:rj·
Nos t~l'mos do art. 122, letra <'l" d,) de convlc~üa do Senado, t'el':lo J.venas
mento das n:)~5as rel~õ~s com a LuRegimento. !nterno, reque~'o dispCIIS~ discussões no sentido de saber H~ se
sitânia.
(Muito bem. Muito bem, Palmos. O de interst)CIO paJ.'a o proJeto da Lel deve dar mais Um pouco de rem"lne-

Dara continuar a vê-la, a ob-o:;erva~la,
â s-~ntil' o seu povo e participar das
suas beleza.s, o Emb3.ixador Heitor
Lir9.
por que tais considerações? Não as
mereceria qU::Ilquer outro dl.ll13muta
brasileiro:
O Brasil que, pela. ação do no'::so
qU€l'ido João Neves da Fontoura na
Embaixada de Portugal, começou a
compreender o problema exceJ)Cional
da aproximaçá<> mais intima entre' os
dOis povo:s com Q trabalho que S. El!.!I
já naquele tempo desenvolveu no .'3en~
tido de chegar ao Estatuto Espe<:ia-l
para os Portugueses, volta ~ora a~
:aminho de que quase se af8stOIJ ha
mais de um ano. ...
Nem sempre temos cUidado tígoroianient~ dêsse problema. De quando
em· qu.ando a nossa Embaixada em
Portugal sofre colapsos, ou porque l1~O
da Câmrl'!'â nO. 197, de 1954, a fim de
fisicamente ocupada por um Embal~ orador li cu.mprimento).
que figure na Ordem do Dia da se.o;~
xa.<lor, ou }}Orque quem ao: ocupa vale
são .segUinte.
OOIhO a s.USência de ernbaixador: certo
o SR. PRESiDENTE;
Sala das Sessões, em 15 de ja.llCU';)
a. oSenado nenhuma culpa se pode
'
Recebeu a Mesa um f€t!.ue!'unento de 1955 ;-. Joaquim P!re~.
lO Senado nenhuma culpa se pOde
che-fes de missão, cuja escolha não qm'! v.!..i ser Iid{),
o SR. PRESID.ENTIl:
aprovou, como no último caso. EnE' LIDO O SEGUINTE
tretanto, ti idéia marchou J?Or s~ e pel?
o 'projete entrará na ordem cLJ dIa
Ncs tt:l"mos do al'tigo~ 155 § 4.0 do da Pl'óxima seaâo. (Pausa)
impulso de homens admU'ã.vels. ~
•
dois anos, por iniciativa do Sr .. João Regimento InternO', requeremos ur~ S6bre a lllesa outro requeriment-O.
Neves' da Foni(oura, quand-o Ministro gência para 'o projeto de Lei da Câ'" LIDO O SEGUINTE.
das ReIações Exteriores do Brasil, ar... mara 22, de 1955 que concede abono
;tuitetou-se o Tratado. de Amiz3.de aos servidores civis e nIilitares na
Luso-Brasileiro, sob a concepção da lJnião.
Reqlledm'etito 11,°· 16, de 1955
Sala das sessões, e 11115 de janeiro
COmunidade Luso-Brasileira, cabendo
ao meu bOm amigo e colega professor de 1955. - Kerginald.o cavalcanti ..:... Nos têrmos do art. 219 do :aegi·
Vicente Ráo .a honra de assiná .. lo pelo Mozcrt Lago. - Guilherme Mala- lllento lntuno, l'equeremos seja au~
Brasil a.o lado dessa enraordinária quias, . _ RUY Carneiro, -:"' Carvalho tOrizada a irradiação dos trabalhos
Djair Brindeiro. _
figura. de Emblljxador de 'portugal en- Guimaràes. da pl'csente sessão, na parte em que se
tre nós, que é o Sr, .Antonio Faria. Joaquim Pires. - Nestor Massena.
l'calizarem publicamente.
E o Congresso (J ratificou. COnlQ raSala das Sessões, 15 de janeiro í!Q
O SR, PRESIDENTE:
~it1c'Ou ao Câ.mara COOtPetati.va. de pO!'1955 Kerginaldo Cavalcanti,
tu.gal, a,p6s excelente justüicaçã<'J ~o
O l'equerimento 'está. apoiauo pelo JQaqu.im pires.,. _ MQzart Lagu,
Sr. Oliveira Salazar e do seu MinIS- número de assinaturas que contém Silvio curvop. _ Alfredo Simcll,
tro de Estado nO&o amigo Sr. cunha. Será apl'eciado ao fim da QTdelll do Domingos Vellasco. _ Neves da RoJá. êle COllsa:;p:a a idéia da união poli- dia.
cha. _ Anisio Jobim. - R)Oe1'tf,
tica.
'!OZA T LAGO
01...." - Lul. Tinoco, - Colllllo
O
SR
Ao m~u ver, 81', Preside.nte., c{)m a
, "R
:
Mércio·,· _ Guilherme Malaglll~'~.
indicação do diplomat.a Heitor Lira,
(Pela ordem), (Ndo foi revisto r
~
o Govêrno atual e o embaixad·or Raul pelo orador) - Sr. "1?1'efiidcnte, em \ ti SR. PRESID.ENT.E:
Fernandes, homem de alto conheci .. relaç!lo ao requeriment..., de urg'éncia
mento da política. internacional de que aC"abA de ser lido, formulado oos o l ..~quej"jlllento está apo.jado pe~{)
Brasil, internacionalista de renome têrmos do Art. 255, § 4;", do, Regi- númeTo d€. asinatura.s que ., .c:;ubs!miversal, inteligência tina e aguda e mento c qUe deve ser, conforme V, crerem.
lUe penetra os mam intimes B'egredOS
Excia. anunciou, votado no fim da
Em ~"'l)j,<lÇãD.
105 n.ossos int<:rêsses no mundo, con .. Ordem do Dia, indago de V. Exch.
;inua no mesmo caminho.
se é possivel a inversão da Ordem O SR. ALOYSIO DE CiA.HV.4.LHO
Nos meus nové anos de Senado, d<l Dia. a fim de Que o !11i!~n':ü !'.:I5.Ui.·"O \ {Para ~l:'.cam1nha.r a votação) (Na'J
,oIDando parte na apreciação da de- em primeiro l!1gar.
f tol revisto pelo orador) _ Sr, Prc:ignação de diversos diplohmtas para
O SR. PRESIDEl'i'l'E:
i sldente, G"ntra~ o reg.uerimep.to que
lOS representarem nos diferentes pai ..
acaba c.~ ser lidQ miMam varias ra~
:es, penso Q.Ue poucas vêzes a escolha
- Respondendo- à questão ele 01' zões. A rlrimeira, é a sua intcmpes"oi tão ac-crtada, ajustada perfeita.
deln levjtntada p-or V" Excia~, intor ... tividade. 'A l?atéría sequer está na
Ela revela estar a G<:tverno conven- mo que rcO'imel1talll1entc não 'pode~ Ordem cID Dm. Depende de reijuen ..
!ído de que os embaíxad(Jr.es devem rá haver a inversão da O~dem do Dia, mento d~ urgência, para. cUla <ll'1'o:ealizal' uma função à qual Ee ajns- conforme deseja V. ExC1íL, A in· vação ha necessidade de quorum. )\
G~m individualment.e, pois ná.q, se tra- versão .só é 'PernIitida parn. as du:.t5 urgência, por.tanto. tanto p,!de s~r
;a de car!l0 para simples oontactos matérias dela cDnstantes . aprecia- concedida hOJe como em .seS20 :J1'O.Jessoais. cUhlprimento de ordens, en- dt'..s mensagens submetendo ao Seno.- xima.
_
.
h;;eg8S de notas, festas e palestrns do a nomeação de Embaixadol·cs.
Outn.i, uumo e qu~ o prOJe~. i;'Ul
agradáveis, € prova que o I~::l.lnaratí
Requerimento de urgência. aind3. causa, ao meu ver, nao se r':.veq~ dI'!
PQ&Sui ncs seus Quadros homens ca- não votado, não pode alterar fi. Ordem nenhum l~te~'e~e público; nao. f1teI~
paozes. _ Essa l1ece~sidade de COm- do Dia.
de, em pnnCIpIo a nenhuma ç:.f'~urul
pr~ns~o da missão é que justifica e
,tâncía qur, deva ser largamen~i! co·
lUlecida
através·da irradiaçâ<l dos nosimpõe muitas, v-ezes a escolha de hoo SR. i\!Oz.A.R'f LAGO:
sos trab.ljhos, que poderão dar a ílll'~
mens de formas em condições de ser(Pela ordeni) - Sr, l?residente, pressão &mplcsmeute
demagógicos.
vir a caUSa do Brasil,
O enaaixador Heitor Lira está a inversão da Ordern da úln não U proferid')$ naturalmente paar ilgra.ànr uma cla3se de ser"ido1'es hones~
bem. ,HOJll€JU pl'600, intengente, culto, prejudicaria.
tos' e t,l'3.ta!lladores, para a q\.lai ..,
conl alta compreensão dos' prOblemas
GOvêrno l'Econneceu a necess1dade de
o SR. PRJ;SlDENTJl,
internaciollois, pregador antigo - da
dar abo:ilo de emergêncIa.
'
idáia da comunidade lU&O~brasi1eira,
O
P~egim~nto é cluro, Lides oS
As sessúes do Senado, $1'. Pl'e~J ..
vai realizar o aue nOS interessa. Quer
reQuerimentos
de
urgênCia,
ficam
s5·
dizer: o minlitro Raul Pernand€.S, bre tf Mesa p~r~ ,'lerem 'l'Dt:U'o.'3 no dente, come de ·rcsto as de qUSlqU~l
Câmanl legislativa, Wm o .!eU meW
que nào assinou o Tratado de Amíza ..
ll:lturnl. normal, de reconhecimento
de, qUe não lhe dirigiu a aprovação, finl da Ord,=lU do Dia.
por. p!l.i'~,~ do público, a publicação
Que não lhe dlscutiu as clã.usulas, _é
O SR .. MOZART LAGO:
Justamente aquêle tt quem, pela as". - sr. Presidente, ~OTadeço o eseltt" no Diário respectivo. Quem de~eJar
saber f}t1em votou • favor CJQ wrtt.n
~ollta. o vai -tornar em l'ealidade.
reciment(),

v

rnção ;-.o~ t'uncionúrios, paro. qlw·atrr.: ..

vessatn o custo de vida alarmant3 do
momento.
Sr. Prc!!ide:ntc. votarei contra (l requerimento; e estou certo de q1Je 05
seus próprios signatál:ios atenderáo u.s
rn.!õe:s expostas com simvlicldad!J, mas'
B!:!mpl'C CI)n1 sincel'idade. (Muito cem).

o SR.
CANTI:

KERGII\'.UDO

CAVALo

(pare encaminhar a. votuc:10) (Não
fOi Tét'ist l ;) pelo oradOr)' -~ Sr. P.re-.

sidente, fui um dos .signatários da
Requenroento a que acaba de aludir
o nos,so preclaro e eminente colega,
S~maó.b1' Aloysio de Carvalho.
'
AJij alegações formuladas pelo ilu.stre parlamentar, são em tese, aceitáveis; !nas vale apurar as irnures- .
sões, vêr as circunstâ.ncias, sobrêtudo
as que inspiraram o Requel'im-euto.
Com efeito, Sr. Presidente, nã(j
}lOUV.e, de parte do.'l Senadores .signatários do Requerimento, llenhum
propósito demagógicO, tampouco .se
nos poderá atribnh', mesmo longin...
qUE.!lllente, a Méj3 de e.stal1elecer, n&.:;"
ta Casa, um divisor de águas. w.tre
os.que votam a favor e os que votam
contra a proposição.
Uma estação de rádio - a Continental _ ateIldenc:Q a interfi.sses que
só ela mesma poderia. ex.am1nal'~ pe·,
diu~lloS a concessão da irradiação dos
ãebates _em tOrno do Projeto do Abano ao FUncíonalísmo. Não obstante
recc..."1hecermes que 1)S debates não ~e
situarão' nem em terreno prático
n~m e,nl terrf:no teórico, nos qua~.
po!' V~ze5 nesta Casa, tt!mo,<; l~van,""
tado bem alto os índices de eloquêu..
ela e de conhecintent-o pOlítica-social.
não fugimos à solicita'ção, que nos
pareceu gentil e que não determi1nará
qualquel' mal, mormente partindo de.
uma estação raê10fôníca que presta.
l'elevantissilllQS sel'viços ao púbUco.
Sr. Presidente, o Senado é uma.
CaSfí de grande f;el'enidade; mesmo
nos debates por vêzes acalorados. ja.
mais aqui se perdeu a, ]jnha de res ..
peito reclprooo; todos nós compreen ..
demo.s o papel em qUe noS' encantrlt ..
lUas investidos e dcntl'o 'dêle situa ..
mos· noosa pos1cãc, encaramos as:
cil'cunstâncias que ~e nos oferecem.
a. cxnnle, sem perder' Aquela linha de
1m~cabi1iende, uma das .caractf.:r1s~
tica." do senado.
SI', Presidente, nenhum de nós dt ...
sejou mostrar !UaiGr ou menDi" 1nteréSSe, senão aquêle interesse humano
que há., em d'erredOr do projeto. nenhum de nós p~el~, para e.sta sessão
que a. benevolência de V! Ex... · 11OUV!I
por bem CO'lWocar, 'deba.tes acalora~
dos, porque o tom que eara.etersza.
o. ~M'f() n~b MfUIl!!\O ~, :!ôbret"dn,

."

~
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de uniformidade (Ia sentimontos em elas

Wnlu. \.'\e um allinento IJ()r assim di. zer, de í"im. de ano e o qual jã deveria
-ter Sido concedido ao luncionalismo.
Não tenho usado, ne~ta tribuna, de
'pal11v-ras n:..uít-o agradavefs ao Senhor
PresidE:'nte da Rel>úblic<l, o meu velho amigo e corr'~l1gtollárlo D!. Cltó
Filho.. Nem sempr-e tem sido
de
"água de flór de lamnja" 11 minha
.fraseolc"513 em d:':l'l'edor do seu govêruú: :_w cOlltl'árlo, vez por outl'a,
criticü àS[Jel'afilenb cs érr03 e desvi'Js
"do gOVél'nO, porque entendo que . . só
"assim estou melhoiIIlente 'Servindo.
não só ao amigo antigo, c:om() ao
atual Oovêrno da República.
S. Ex,a veta, em gra.nã.e c.ópir.. as
n~ssas proposiçõ-es. E' Um direIto que
lhe R'3siste, d~'ntro da ConstituiçâO.
5:$_ Ex.tl entende que assim está ser·';·""t,,'"vindo ::;:'0 Pais, E' outro direito (te
consciéncia, que tamb-é1n lhe assiste.
. Com isso, não me sinto absolutamente
choc~do; {tO revés, verifico QUe o Poder Executiv{) está plenamente em
e.~:ão" vlg11ante no cumprimento d.os
f.;eus deveres e de suas _atribuições legais e constitucionaL~.
Divirjo fundamentalmente do atual
gQYêrno. No tocante aos aspectos ad.-nüni.strativo e político. Voto cons'tanteJ;ll~nte

(!'.:.ntra. projetos. emanaQC'S

do E.:5:ecutivo. e tenho recusado apoio
a grande cópia de v,;;tos do Sr. Presidente Co.. J:te!.Jública, pOl' entender
Que suas l'azGe3 não são conVlilC!;!ntes.
Re-eonhe~o,
entretanto, Que,' assj~
como não tf:nho de dar satisfações ao
Presidente da República, como senador qUI: ~,cu, da mesma sorte, S. El>..1I.
não Ine deve desculpas pel<J fato de
vetar, como bem entende, qualquer
projekl de lei origináJ:io do ParlamentCJ.
.
Sr. Presid.ente, come dizia inicialmente, não ditou ê2se requerimento ()
~ntilit-o de que cs, deb!ltes pudessem
t'-litabekcer, entr-e os nossos digníSsimo.s pares uma linha de se-paraça.u,
que a uns CQlocasse bem e· Q cutros,
mal; não o inspirou senão o de.sêjo
c'e IÜBuder 8. lli"Ua rolicitação "que,
. i'> , •
'nada profUndamente seria inóCUo wb c€rtos aspectos, qua.is os de
um" irradiar;ão desta natureza, m61'·
m.ente em tôrno de matéria que pnf'cce" reunir a unanimidade d:J.- OT)lnl[te
<loo Senadores.
.- - "Se, neste instante, nudc-see formu~
lar Ulu tl.pêlo, e:eria no'&entido- de qu.~,
...pr:Jr mais justas que sejam as nos.sas
,'()bjeçóes ao" proj-eto ~ e eu as tenho
das mais graves - os nobres colegas
~l1ão lhe a.pr~el1t~m emendas, porque, com elas, 11M teremoo. o abono
:pa.ra o ÍUl1cionalli;nto e i600 Significaria. Uln ~gosto, uma' decepção tre-'
: Inenda pa.ra. os que pretendem bene':flciar-se com o mesmo.
Nos meus seis anos de tenad(}l',
. ":Inca. senti tão p.rofunda a nota de
·11.ece5Sidade humana, como agora. ~
_IQue a. 'miséria é tremenda e, _ como
: d1sse o nobre Senador Aloysio de
\ Carvalho _ o ~UBto s.stl·onómico da
'Vida. passou a esmagar todos os fun'tlonários brasileiros.
Form.ulo, pois, êste npel-o ao senado.
-,. na. cc.nvicção de que o projeto pod~,~ã. ser aprovado, porque, nos seus
.fundamentos, na Eua ética. ·corespon·
der. p~rfeitaUlente, aos nossos sentlment<lS. (Muito "",nl.

li

SR. JOAQUIl'Il PIRES,

'(Pai'a. encamin1t.UT rt -1iotaçúo) (Nilo
ifoi·remsto pelo'orador) - Sr. Presl-

'1-

dent.e, não venho fazer demagog13.
'porque disto não preciso. Senador 'llO1"
mais quinze dia.s apenas, não deixo,
oontudo, de TeCCllhecet que o tuncionalismo público clama por êsse aboDO, em consecluência da carestia da
.Vida: e, como - r~presentante do llOVO.
não pO.HW SelO surdo às suas necessi(fadec.
1

O

Sr.

1{ergincrlào

Cavalcanti

M·Uito bem,
O SR. JOAQUIM PliRES _
O
Senado eleve 10tar o projeto sem
emenda d~ (!uo.lquel' espécie, porque
a f?m~ nM e.c,ryel·a. e 3S c(mse-quen-

s~rfM)

gl'avíssimas, talV5Z mesUlCJ m.erQS 240 e 241, do Sr. Presidente da

"a mort€.
8r. Pnsidente, o Senado preciJia
votar o a.bono, reclamado pOr qua.se
tôda a popu~açáo do B:-asil, de Nor~€
a Sul. de Leste a Oeste.

República, assunto que, na forma. do
Regimento, deve ser apreciado em
&eGSão secreta, peço aos 81'S. funeio~
nãrios da Mesa tomarem as providências necesl;úrins.
O SR. PRE5IC.ENTE - (Fazenclo)
A s-essão transforma-se em &esoar Os thnpanos) ~ permito-rne
Cl'eta às 10 110ras e 15 minutos,
lembraI" 30 nobre oradc!' que nãlJ
voltando a ser pública às 10 ho~
e.;;t.á ~indfi. em dl..scussão o projeto.
l'as e 45 minutos"
mas $lm91esm~nte o requerimento. a
fim de permitir-se a !1l'hdiaçi'io d'Cs
debates.
o SR. PRESIDENTE:
O SR.. JOAQUIM PIR.ES - Não {)
Vai-se p.roceder à, votação do R:~
ignoro, 51'. PreSidente: mas a urgênCia para votação do proji:to de querimento de urgência n.x 13, d<€ um,
solic"itando, nos têimos do, art. 15&, §
abono é necessária, imperiosa.
Ntstas condições. votarei nãQ só 4.° do Regimento a votação imediata
pelo reCtuerimento, Que C)11sk!el'o do projeto de Lei da Câmara n," 22,
jUsto, lUas também nela a.l;ono Que de 1955-, Que concede abono aos szrvi~
deve .ser dado, imedi::l.tamente, dllui!c dotes Civis e militares da_ União.
Em

bem). '

o

vo~·açãú.

o

SR. PRESIDENTE:
Vai-se proceder à verificação da.vo~
tação solicitada pelo' nobl'e S(!nador
Mozal't Lago,
Queir~nl:1 le"vuntar-se os ,Senhores
1?chudores que aprovam o requerimen~
to de ur!Iêncüt. (Pausa),
QucirD.U1 sentar-se aqueles que apTOnram o requerimento e levantar.-se
os que o rejeitam. (Pausa).
Manifestaram-:>e a favor do Ilequc~
r:mento 17 Senhores Senadores e
contra, 9.
Náo há númerQ.
Vai-se proceder à chamada.
(Procede-se à chamada)

RESPONDEM': A CHAMADA E
VOTAM OS SENHORES
SENADORES

Bandeil'a de Melo, Carvalho Gu.i~
"marães, Victorino Freire, Onofre Go~
'm.es, PUnia Pompeu, Olavo Oliveira.
Georgíno Avelino; Ferreira. de Souza.
RUy Carneiro, Ezechias da Rocha, Cf...
cero de Va,'lconcelos. IsmaT de Góes.
Julio
I .. eite, Neves da, Rocha. Aloysin
SR. PRESIDENTE:
de Cartlalho, Carlos Lindembery, Luiz
A MeEa aguarda a emenda de V. 'I'inoco, Attilio Vivacqua, Alfrerto Ne ...
E?,o,
ves, Pereira Pinto, Guilherme Mala ..
quias, Hamilton, Nogueira., Nestor Mas ....
f: lida. e ap-{')kl.ds ~ seguint.e:
sena, Dario Cardoso, Costa Pereira,
EMENDA
'" Silvio Curvo, FláVio Guimaráes, Ro ..
Onde se lê:
berto Glasser, IVO d' Aquíno, Agripa
de Faria, Alfredo Sirnch. (30)
4.(> (quarto).
IJ€ia-sc:

LOISIO D C·
Sft. PftESIDEN'tE:
O S R. A
E ARV:ALHO:
(Pela ordem) - SI'. President(!, \'üu
'. Em ;"otação o requerimento (Pausa)
Os. Sr~, Senadores que o a·provam, mandar à mesa en1enda ao requçrique I r a ll.1.
C01.1E-e1'V'<\!-Ee sentad.os. me.nto.
(pausa) .

o

Est.á a.provado.
(Pela ordem) Sr. :?l'esidente,
l!.ueíro verificação de votuç'ão.

o

re-

Sft. PRESIDENTE.

Vai-se proceder à. vel'íficação solicitada pelo nobre SenUdOl" Alovsio
de Carvalr..o.
.
Qu,eiram levantar-Ee os 81's. SenadoI'es- que votam a favor do requerimento. (Pausa) . .
Queiram sentar-se 05 "Srs, Senadores que votaram a fav{lI' e levant,ar-se
os que votaram contra. (Pausa).
Mauifestm'am-se pela aprovação 21)S1's. Senadores e, pela rejeição 13.
O l'c~uerimento foi aprovado: (Pausa) .
Sóbl'e a mesa. outro requerimento,
("':"'lC vai ser lido pelo 81'. 1. (l S'~cretá
'rio,

O SR· PRESIDENTE:
§ terceiro,
Sala das Sessões, 15 de janeiro de
_ Responderam à chamada 30 StS"
1955. - Aloysio de Carval1lO.
Senadores Est.á confirmada a falta.
de número, Fica_ adiada a votação.
Esgotada a matéria I constante da.
o SR. I'ftESInENTE:
Ordem do Dia., tem fi.. palavra I) l1Qbre
Na fonna do Regimento, os r€q.le- Senado}' I3andeirlt. de Mello.
rimentos obedecem ao mesmo ritmo
dos projetos do Senado, em segWlda
O SR. BANDElftA DE MELO:
discussão. Assim, vou subme-oor à vo(Lê o seguinte discurso) --.:. Sr, pre ..
t;lção, primeiramente, a emenda, dep<Ji,<; o requerimento .....
sidente. Em dias da. semana passada,
Em vot-a.çã4 a emenda,
tivemos a oportunidade de vi.'>itar em
Os' Sênhore.s senadores que aprovam companhia. de alguns ooieg:3.S que se
}o~ lido e sem debate aprovado o
a eme:nda do Sr. Aloysio de CarVIHh?, fizeram acompanhar de suas Extnas.
seguin~
q~e diz: "em vez de Alt, 155, § til, famílias, jornal1stas aqui credencio....
dlga~.s.e: art. 155, § 3.°, queiram per- dos e funcionários desta casa, a pro"
Requerimento n.'·17, de 1955 ma.necer sentados. (Pausa)
gr~ssista cidade de São l'aulo, aten:2.'stá. tl.provada,
dendo, dêste modo, gentil ..~onvite da
Cpnfederação e Centro das rndústrill-3
ReCjuéiro dispensa de publicação paO SR. KERGllI áLno CAVAL- do ~tlldo de São Paulo.
ra, a imediata discussáo e votação das
Conforme programa organv;ado nos
redações finais projeto de ResolUÇão CIlNTI:
foi proporCionado o ensejo ue conh'..
ns. 48 e 54 de 1954.
(pela ordeno - Sr. Presidente, le- oer':1 simpática cidade de JUlldiaf. on..
Sala das Sessões. etn 15 de janeiro
queiro v~tifiC9.-Ção da vot.açã,o.
de verificamos o exemplar servlç()
Q!! 1955. - Joaqui~n Pires.
hospitalar que o SESI vem desenvo-l..
O SR. PRESIDl!:NTE:
vendo e que honra ~seus dirigentes..
O SR. PRESIDtNTE,
Vai-se prooede.l' à v-e-rüicaçã-o da {\~im como, de percorrennos as mo ..
Ern "irtude da deliberaçã.Q do Sc. yôto.ção solicitada pelo nobre .s~n-ld()r del'l1as instalações da Fábrica. de Má ...
nado, submeto à discussão a Redação E:erginaldo Cavalcanti.
quinas de costura Vigorelli, hld..iscutj ..
Os senhores que aprovau1 a emenda vehnente uma das indústrias (lU; hon ...
Final do Plx>jeot de Resolução n,O 48,
de 1954, lida 00 expediente, aposen- Queiral1\ Ie.vanta-r ..sc. (Pausa)
raln o .nosso pais, graças à dedecaçáQ
Queiram sentar-se os senhores se- e wa.triotlsmo -de seus diretor.:s.
tando o Oficial Legislativo, Classe "O"
nadores. que yota.ram a favor e !c ..
Antonio Correla da Silva.
Foi durante a nossa permanência
vantar-se os que
votaram. eon.~,ra.. naquele Estado que tive a minha aten..
~~nhum Sr. Senador usalldQ <ia
(Pausa)
palavra, en~erro a discussão.
ção despertada. pa.ra. um artigo do jor ..
Em vot.ação.
~-Votar.aúl a favõr da emenda 20 S:J- nalista, C. Iann! e publicado no ma ..
Os. Sr8. Senadores que a aprovam, nhores senadores e contra, il, Com tut.il1o paulistano "Fõlha da Manhã"
queil'a-lu conservar-se s~ntados. Ciau.. o vote qo Presidente, 32.
de 7 do corrente, a respeito do nosso
sa).
'
problema' imigratório c da participa~
. A ~llienda está a.prOVada:
ção do nosso Pais _no C. I. M. E.,"
Aprovada,
. Em votação o Requerimento assL:1 ol'ganizaçã.o formada por 24 Govêmos
A,matéria·yo.i à promUlgação, (Pau. emendado.
,
QUe dela .se valem para o t!'.1!1Sporte"
sal.
Os senhores que o aprovam queL'..nn dos imigrantes e para a prestaçã.o de .
Ainda. de conformidade COUl a de ..
assistência técnica, no campJ da imfliberação do Plenário, J)Onho em dis- p-ermallecel' senta.cics. (Pausa)
er",ç[o e da eolcnização.
Está" apr,ovado..
.
cussão Q, redaç.ão fU1al constante do
Pare~r n." 9, lido no expediente' e
o Projeto figru.·al'á na ordem do E' quase inútil repetir que o Brasil
referente'"oo ;Projeto de Resolução d~a, da .segunda .sessão ordinária que se precisa. de imígrantes. A pequena den ..
n.o 54. de 1954.
sidade demográfica desta terril, o sur ..
seguir à presente. (Pausa),
t<J de desenvolvimento _in~ustrial ..
Se .nenhUln Sr, Selladór' fizer UsO
de.- pnlavl's', encerrarei a. discussão.
Votação do Ref.luerhnento n.O 14, aUe assistimos, n. necessidad~ ~rimor..
((Pausa)..
de 1955, que pede urgência para o din.l de aumeútal'mos nossa pl"\.}-::lUl~.ãO
Os 8rs. Senadores -qUe aUl'ovrun -n Projeto de Decreto-Legi8lativo n,o 1, agrícola para fins de abastecimento,
l~d~ção final. -~uetnnn pêl'manecer que trata da subsidio do Presidente est.ã·o a reclamar gente nova e novns
~entados. (PaUSl).
!)
Vice-Presidente da República, na técnicas que 'vi:mlmln em -auxílio do.
Aprovada.
f()tma do l"\~'t. EG ti Q 111 da ConstI~ trabalhador nnciollal no ·<;en esfôrcú
Dela construção ne mn P,i'.i.;;"i~ cada
O projeto vai à prom.ul~o.çã.o,
tUíção,
.~, ,......
_.,
Fil1da a hora do eX'1""iellt r~ s:
1 OS SenhOlI::.'5 ,)1._ ü f1DlO1am, quei- V?;:> mais próspero.
se à
- " ",'-I
e. -.0.._53 ~ \ ,"um conservar-se ,.,e-:üados. (PU1/3a).
A saído de emigl'a!1i:aj n8 :i~US pai . .
J . Está aprovado.
se3 nat.ais pUl'a 110í'::lS t~l'l'as fo.z-se
.hu,i8 ern condiçõ-es hem .:Hierentes
ORDEM DO DIt
i
."
da.':::' de :l,11"_es do ~(lní1ito l'tlln:.dial. De
Do avulso entra npenas ~ discussãD \ O SR. MOZART L.AGO.
.fat;(!. tW terminar a guerra ~ term!-do _P~rncer ,da Co~lissão de _Redações i (Pela ordem) ..:... Sr. Presldente, tt- t'o_ads fi l'ecolnca.r;fw c1a.Ii "i"lJPU1açõ:;,<;
~stenQres so\)r~ as Mensagens D.1IJ. lqeiro vel'ificaçã<J da ·votação.
rlf'.slocad:::r, pelo;; dit'er2i":'S i1ai!;<:S dt>
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mundo, viram:.se as nações e1lropéiaa. tica. pelá G<:lvêrno. A necessidade' de contensão~ à, ganância;' os clássicos· de tou certo de _que o pais atraVe..s.ssJ.'ís:
assoberbadns por 1)foblemas de ex.. economizal' wvi..sas lm:põe a l"evís;~Q de economia, homens geralmente luntt- uma 188e de mais pro.t3peridade e· >t
ce::so de populal}ão e d~Ul1JZ'êgo: de tõ:llls as nossb.~ despesas no estran- ticos e fora da época, CoUl as ~istas na-çoi1o COi.np!~taria o reajustamenoutro lado, alguns p:tises amel'icanos geirO. SçgUl.!Q.o dadcs que !Oill08 CO~ perdidas na primeira metade do s~- to de ~eus iuncic.nil'k'!~. proporei>:!el~.boravam vastos programas: de de.. lher no Inst,it.uto
Nadonal de Imi~ .:;t110 .pa.s.sac1.l\ diz~m. 0Scududos nO n?~ndo-lhes vida digna decente pl'O~
scnvolvim"ento econômico, mr,::; falta.. gl'fu;ão e Colonização, 'parece-nos que p:-estigío do ovêrno, G-Que só ·l..lma I.:'!i tilovcnda o bem esta.r social.
Dia que se p~,:;Q, E.r, Pl'f!Siden!.<:\;.
vam-lhes braços para eS'€cutâ-Ias. a !'ontúbuiçiW paga pek> Brasil ao : y:!-rdad-eü'a. e legit.ima. para nOl'l:z$l'
l;o';.sse.s programo.s, ,:Ior sua c-nvergadu" G!M,E redunda, na nmhdade, em ecv~ fl. . adminisLra:çáo públicR., comum, a mais ,se fala sôbrc que,:;t:}~s soCÍuf!'i:
t'a, estariam a exigir. não o .1prov!;i- nomia para o nosso país. Vejamos os f!ualqu~r o_rganizaçáo privada, istQ ti, Ines nunca. vi Lanta vocação para .:J
sUicidio como a da atual "''Jcip.da~~
tamento de imigrantes que fossGm. fatos: em 1954, o Bl'asil recebeu, a Lei da Ofert.a e da. PrOC\ll'U.
l"a-zendo o enunciado. reaJmel1l.:e, (te bl,lTguê:::a do Brasil. Nunca I'i afron·
chegando espontâlleamente, maa a através do CIM~, 16.162 imigram~s
seleção por êsses mesmos p.úises de cUjo transpnrte maritimo custou .... t.cs.:.! verdadeira, esquecem,,;se tod~"Y13) t(;trl'~se ~O:lll impud~ncja tama.n~l~, cegrupos profissionais rigorosail'l.:.nte de 2.316..836 dólare,s. A contribuição do de .UIn fenômeno que. não é de lnje, mo verIfICamos hOJI:\ ::l.S con~l!1gencl.~ ~
acôrdo com flS ,';tias necessidt.des. lõ'j.. Brasil para os serviços- de administra~ Ç:)i'quc tiio Velho qu!mto a hUl11iUÚI:11 !ElU q~e se d~bah:, o. povo bi:i,...~~lei:'?
J~'\ al!ld~ ~alS sordlda campr:la I.!~
~el·am·se então vários acordüS bi-la.- ção (lo C1l\fE: junto com m; 20 dólares de: o da ganolncia, da e.'i!Jc'3ulaç..-o.
Q:.lem quer, estudandQ a no.ssa Ris- vr~mente.
teraís. O BrasiL por exemplo, assinou que pagou por imlgrnnte traD8porta~
~~. não llá ~im.ite p:ll'a .l- irresp':l[1segundo estou informado, ::tais acor.. do subiu u um tOta.l de 409,683 dól9.- ~6ria, nn'o só da... Améri~a. portugues:l,
dos de -imigração: um com a 1h\lia·e !.'~;3. Se o B.t:asil prescindisse aos scy· que se ensina n~ Brasil, coma tia f~~llldade, Ate ondE': cllegm'emos, \lHO
fiméricf'
..
espanhola,
verificará
que
no
sei,
S;r. Presidente, ~e ~tma coisa,
oatl'o com os pafue.g-Baixos No em .. \'~ços do CIM:g, teria gasto alénl dêstanto surgiram em todos c.; pai<;es ~es 409. 6GB dólare.s maí."i 2 ,467 .173 dó- $éculo pnssadO deteYltoi:es da CDroa ln- perém, estou c.erto: a Ull.,,{~rla avassr..la
problemas de tal ordem como, por lares parã traZer os mesmos - 16,162 sitan?- ou es~nhcla, tomavam m~di-' lfluitos, dos lar~li brasilei1ys; nI3.S f~·
exemplo, o do transporte, que chc- imigl:antes. se o BrasH precisa d~ dru lmprescindiveis oara acautelA!' o de~::sPeri) um dIa opererara uma :1)[0garam .R comprometer seriamente a imigrant~. a maneira mais econô- b-om estar do povo contr,l,. os n"saltos d~ncaçã-O l1ã~ SÓ no r<:gime. poliL.ic(l~
. c~mo no ~{}{:I:I1; e entao €VldenC!ura.
f,!x~CUt:"ã,() dêse'es acordos. Foi Quando mica de trazê-los é, pelo e~ô.sto. uti- ~ sua eccl:omia.
Agora, porém. Sr. Presidente. es~a [) ,q~e afirmo - guc ex~st~ vocação,)
o .Govêrno Belga convidou os ru .. Uzar-se tios Ecrvi'Ços do ClME.
vêrnos dos países de emituação e
'E' imperativo, pol"tanto, que o G-Q- 'lnqando ·um nonto de vista anômalo sUlclda na bnrgucsla nu.cwnal.
~nteont~m, o n-obrc Sel1~dor AS.si.<;
imigração para uma ConferêllclH em t'êl'DO, ao exam.i1l3r a Questão, pro- ~bel.'nmte, f.stipafúrdio e, por que- úáó
Bruxelas, em novembro de 1951, a cure um meio de CJl15erVar o Bra.r;il dizer, brutal? E' o de que, os órgáos Chateau~.ll'land,. neste r.ec~nto,. ~~Zúl
agem llO sentido q~r a ~!lSe nap,~{)l1al ern ~e ~nte11g~ell
fim de procurarem Juntos uma Bolu- membro dessa organiz:!ção que aju- de fiscalização
ção para o prÚ'ble::na. A solUc§o apa.. dou a fundar e que tantQs e conside- de o:;Jerar a balii:a elos preços, porém CI~ • .RLspc:ndelâ a ~. Ex: que, n?s
receu na forma de UlUa or'!.1flização ráveis bel).eficios já lhe tem trazido. no de permitir, gradativament?, o ?llte~ ~ra~lleiras, a crJse ?-ao·e se de
l11telIgenCI~ ~ e de ·~urrzce. Perdoecomposta pelos Govêrnos presentes, Procure o GQvêrno, écert:>, um rea- Bumellto dos mesmos.
Náo há memoria, n:1o há llotida e m~ v. !ix ::, ;31',. presl:1mte. se a paem núm.ero de 16. 'Essa Ol'gonízação justamento de condíções dondizentes
Inter~ovemamental. baseando-se na com a atual situação do pais, mas le- nem Se sabe de qual(lU~l' 'Providência laua, nae:> ~ .nuri.o parlB'.Il1€ntar.
experiência de emigração organizada ve em conta o prejuízo grande que d-ésses órgãos estatais, objetivando
~!als ::w:laa. D~ ~al mDdo l~e espr::"da
que acabava da fazer a ONU. teco.. trmja :na.ra a indústria e para as co- nlelhol'nr as oondições nopulares, a ~ l~cap~cldadç, :\_ lmp~mt~~:t.ldaae t' a.
locando em paiMs de além·n\&i' cêrca Jõnias nascentes, fi, paralização da fim de COmbater a ganância.. a voraei- !.!1~ rreçao'n que ~ao. seI at~, onde ch~
dt um milhão de deslocados de guer~ imigração dirlglda:- Convém ainda dade del!Sas pi1:anhas, flue cada vez ca,e!TIo~ s . . , o", canllnho tlllha~o_ nao
m, iria dar cumprimento ?..o~ acor~ 1
com a desgraça alheia. encantur, a .. ua frente! a :leclsao de
dos ou programas de ímigra;:2H leitos embrar qu~ outros grandes paises de mais se cevam
b
.
',..
• ~ alguns dJJS nossos conCldadaos, capa•
O Que ... e 5a e, SI. Pl.eSlJel1te, " Zf'S de salvar o Estado dos rumos pelos
entre os Governos MembrOl~, trans- recepção, membros do CIME, estão
portando para os natses do além- canalizando para suas terras, no mo- q~e,. a? amanhecer de cada ~ia, <"-'() quais vai segui.ndo.
depara ma~s Ull1~
<;:r Presid<>llte n;;" f:Ju"r·" "'-,,' •..
mar imigrantes italianos, !lul;h'íacos, mente preSente, a melhor parte das blasllelTonseCO·lalhe
- pobre pessoa
O "1: C
"'.
w,.......... • '" J,~ \,1 .... J,~a.r
alemães, holalldeses, etc., c da,ndo a. populações excedentárias da Europa. amea"a
,~
...1 .
'
. .~ I
de frisar as circunstâncias que me
ê.sses parses assistência técnica e 1l:1CS- Uma interrupção agora da vinda de há _?e real ~e positn-'o é aue, quotHlh· têm levado J 91eitear, sempre, melhi:mo financeira. no campo da recepção, imigrantes para o Bra~il privar-nos- n~ll.~nta nao ~e sabe de que ex~- ria de yenJimenws para os funcionácolocação. colonização, etc" sempre ia, talvez, dos
melhotes imigrantes ~l,~n~e ~e valerao ~s .gau3nclo<;os parll: dos púbJíCiJ~ e o abono de Natal tam- ".
que solicitada pelos respectivos ao- que a· EUropa tem para nos mandar. i:".s~.altal, o b:n1 esta~. do pais!T.
~m pal'a {)Oi mesmos servidoreS.
vernos. Para realizar tão amplo prO- MaL.:; tarde~ quando tentasselU08 reto~ ~ma veIQade ~l1ste ,e 'lll.,ustlan
\7ive certa tendência da .opinião Pll""
grama, a nova organizaçã.o teria a mar os serviços da imigrny1i-o dirigi· te, "ontra ela. nao e:ustem fato'? b_.Jca _ aliá5 a. mais felizarda e !~
contribuição financeira dos Pafses da, tt'-ríarnos que nos contentar com ~odos OS senLImentos em ~ontrárm que mais se looupleta co-m os dinheiros
.
ja ua:;B.o _ a grUa.:: que a crise- fia·
Membros, aprovada pelos rMl1ecUvos element<Js de ,segunda ordem. Neste S!cV.l claUdi~antes,
S!. Pres;de;l1te, o abono ao func,,)·, d-t'l1al pro',-ém do aumento constan~Ê
Governos, Formou-se assim o Comité sentido aqui fica o meu apêlo ao
111tergovernamental para a..i Migra- Exmo. Sr. Presidente da ReI>6blica, nahsmo publlCO,. epl verdade, l'epl'~- de salários dos opers.rjc5 e de elevQ..
ções Eul-opélas (ClME). O Brasil para Ulu prõblema nacional que ne- sel~ta parcela dImmuta que .pode~'ê:1 (;Ôf~ frequentee dGS vencimentos do
participou da Conferência de Bru- cessita e contribui para o ·pl'ogresso a.tender, quando multo, ~. e:ngênCl?S trncionalismr: j,n'zoú{o; e que a caQ}I,
xelas e foi, pOrtanto, um dos mem- do País. (Muito bem. ,Palmas),
momentàneas .. Sabemos QiS~o
Na:> uma desl:i,H majofa(;&es correstlonde
há n€nhu~na vlrtu~e ~m demonstrar; 3eqíientemenLe. aumênto de inflaçiio.'
bros fundadores,
,
() SR. KRlHilNAJ.lDO CAVAL· se ,Que ,!lao remedlar~. p mal.. AL
Pi.·nhamos nbfl.ixo ::l máscara des~:t
Sob ~ direção esclarecida du C011selho de Imigração e Coloniz,trtão, o CANTI:
hOJ~, nao .tenho 1l0~lCla de quem. -c"nversa de ali,mentl) de inflação. A
qU~!l, que. seJa haver, recusado \~t.~.r~M illi-Iação náo exlst.~ ·,.iO!'que se 'aumenBrasil começou a escolher seus imigrantes através de uma. Corn.issão de , \.Não fOi revisto ·pelo orado].)- Se- medlO, am.da_ que Iae .pareça ,1110CU'J tem os ven('Ímentos dos funcionários
seleção que vem operando na Itália e nhor PTeSidente, V. Exa .. atendendo oU Mde efeito temporáno, s~,.') no al~- rtbEcos ou pt1rque ~e el-evem os saláà sugestão que lbe diz, no sentido de gaçao de ql.l<~\ com êle, nan advhl~, 1».3 do!;; -o';l-eráriQs, Existe, repito, porna. Austtla.
QU': constitUi i.U1l procesEo de ladro<l.:De 1952 a 1954 vieram par<1, o nosso convocar uma- sessão extra.oràinitria a cura deflD1tl~a,
Pa.is-t ,através do ClME; 37.122 imi- para a votação do Projeto de !sei de
Neste país, onde os ricos se tor- gom ~em engendrado pelos burocratas.,
grantes que se achatn espalh!tdos pela Al?Dno
ao
FUnCIonalismo Público, nam cada vez mais ricos; nes~e p'lfs de maos dadas. com" os plutocratas,
nossa indúsh'ia e pela' nossa lavoura. crIOU oportunidade aue seria muito em que as ne~-Ociatas l'olam lImas \)ue dela fa. zelll, Invariavelmente, for.le
~
d
d
E' evidente que não dispondo de ser- grattt para quantos êsperam, mlBiosamente, e melbOta que já deveria ter E-ôbre as outra.s; neste país em que e ~ncr~sCllr;O e ~tlas fortunas, em
viços
imigratÓl'los
suficientemente sido
concedida
às
vês""eras
do
Natal
O:S
especulado,res
nã:J
~êm
norma
nem
d,~s,:,ervlço
ao
BraSIl.
e· do .povo brliaparelhados para receber lIç' chofre passado.
~
lm:it~,.eu seI que, gl·ltar, b!a~h.r peh, SL elfC.
imigrantes em mas.sa:, aparé'Ccl·am a
Infelizmente, pOl·ém hoje não foi au.st.eTu,w.àe, no. que se refere a meA e~pecularão) que se proceSSa de
cada instante dificuldades que impeliram ~ fôsse
essa imigraç!Ío ainda oossível l'ealizar-se a csDerada vota- n~orl3t. de v~nCllnentos p~ra os fuu- lnodo sorrateiro, roas real, ela, SUII,
muito maior. Para citar· ape!l<".s· uma, ·ção do Projeto, o que' somente irá cwnarlos. ,h.ao traduz senao remarc~- determina, gradatjvamente, o profaltava o levantamento de UlTl cadas- ocorrer, se a.ssim Deus o quiser, _,_ já d~ hlpOCl'lSla . governamental: ,e pre~ gres:;o da i~flaçã?
Nao se ViU, mnda, Sr. Pl'esidenl,e-,
tro . de mãovde-obl'a Que 0':;1 mitisse não podemos fazer' cálculos _ - 11a C1samos revela .. la, de uma .. ez. PI)·
todas, porq.ue.. d.e fato, a, au~tends.ce a~ment.o de vencimentos que não tenhf:t
a- seleção imediata de hnigl'flütes que próxima terça OU quarta~feira:
Como sa.be V. Exa., estamos' one- s6 rode eXIstIr quando ~ govprno en- Sld~ ditada pela consequcnt-e majo ..
corl'espondessem f...3 necessidades reais
da indústria. Aos po.ucos, com 11 cola- rados peloo vetos constantes com que fre lta 05 .Iadrõ~s que ar estao, CCVR- raçao do preço das utilidades :m~ü~
elementares. .
.
p
boração efici.ente do SENAl eSEa se- o Sr. Presidente da República fulm.i- dos na cOisa publica. .
N~~ l1á memória, l'epito, não há O' Quan-do est.n.·:e, 'pela, Em'?pa, chc~
lecão foi se fazendo e '1elas informa- na alguns proietes de lei, por entenM
ções que tenho a Indt stria Mannes- der qUe contrariam os intel'ês.ses na- ,P.ollt1ca da punição dêf:ses de~ala.1 ",ando num ~SCl'l~OT!O com~r~lal t: con~ ,
~mal1n, de Belo ROl'izo~:Üe. aí está a cionaiB. E a angústia
õo tempo é bl'OS; quando surgem os inquérito.'!, versando R_lespelto do salano mmJmo,
::ttestar a excelência dos técrJCDS aus- tamanha que tel'emos de votar alguns nada acontece, porque OS homens en.. algue-m me resJ.?Ondeu que por .lá: pas~
tríacos selecionados em Viena que, dêsses vetos quas'e uns sObre outros, l"iquecidos nas negociatas e.s0andalo- sara uma das f.lg,!l'aS exponenCIaIs dos
em número considerável, lá estão tra- (j I que l'evela não haver tempo JXlfn '~M, são apadrinhadOS por .m:lgnata~:, magnatas brasIleu?S. e de?larara que
balhando.
.
pelos donos da situação. Encontraln- o ~umcnto dp sa~ano-minuno provoum exame meticuloso da matéria
.
'Para solucionar o prOblema do de~
,
..
.
se, êles dentro dos jornais. nas fun- carw" incontll~cntJ, um aumenoo de
~e!la .para mun motl\~o de grande ções
públio::as. Tendo amigos nos 20 % nos prOolltos de SU.'15 manufasa-parelhamento dos nossos serviços
de imigração o Govêrno. em bOa horá, satl.sfaç~o que nesta . .Ee&Sao houvess:- mais ~ltos postos administrMivos, ri. turas,
encaminhou ao Congl'esso o projeto mos a;p~ovado O proJete:> ~ôbre o a~- camarIlha, desde logo põe~se em ação
Quer dizer, Sr. Presidente, que sem
da criação· do Instituto Nacional de n?. Mll?al:es de b-ra,'nlelr-Os, fUllClO- e atividade para. estimular oS t:~lapi· Qual9uer 'exame da- situação, pelo :11[migração e Colonizacão (INIC) que n~rlOs pUbhc~s, a est~ hora, se encon· dadores, cs malvel'sadores, os prevar1v vedl'lo, p.el,? arbitrio, pela al'rogância.
já. é hOje um-a realidade, e.5tando o t:am CO?-l s ... us apalelhos receptores cadores. As habil1dade.s jorll:1lfstlc2,'> pela brutalldade, pela Pl'E-potêucla, um
seu Presjdente planejando um pro- hgad<;s, a espel'a da boa-nova, como e tribunicias põem·se em campo; :; dos todos poder_oSOfl: de.lita burguesie.
grama serio de intensificaGão de cor- e':l d~se, anteced~ntemente•.qual~do não sei porque não se oferece a êss€S cor~upta e corruptora entel1dia que
rentes imigratórias européias de alto d,!Scutlamos a SOli~lta.ç~o. da .l!l·adul.- individuos a palma do ma-rtirio, por· podia fazer aumentar o pl'er.O de s~n3padrão, dependendo fi, sua. execução çao dos d,:,batcs, Jama!s .sentI, como que foram apontados como gozadores, produtos, que recafria s6bré c povo
da permanência do Brasil UI) 011.1E. venho ~entu~do. a angustia t!emenda sibaritas e gatunos da cpisa pública. brasileiro,
Processà-se uma revisão da perma- do fUnCIOl1ahsmo l?ela ooncessao dêsse
Tivessemos um pouco de 1<;vel'ida.
:Daí por que êsse clamor, essa grita.
nência do Brasil no CIME, motivada ar.(ll:-!),. cOmo hOJe, infelizu}jente, se de e austeridade para coibir tais fa- constante contra a intel'venção da
pela. política de dtástica economia que verifica. E' índice da .situãção alar- to.~ e chamar à responsabiUda:le êsse-s E5tado na vida econômica da N:tção.
está. atualmente sendo posta ·em prá- !nantc que ,,'ai pelO »llfs: não há. maL! homens. punindo·o~ devid3.m(')ntE", f'r,- O Estado não está cllmprindo ~ua$
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funções, nem suas atribuições consti~
'radas às vêzes pro-camamos l::e.m a1 ,Sr. I;Tesiqente, _fi Mundo atravessa
Não havendo mais Quem peça a pa...
4

tuciunai..3 e n:orais. O Estudo enCOll

v

tt.hS~ \,jncu]~(l::l !J e.5SJ.

corrupção.
.::.e o ./!...:::tado tivt:ra n dcCISio de en

(.\.;:;í'\~á-l~. c::n::o ueverla
!"<.!,,::-mel1t:;, QPfende.ndo

~~

er::onomb

bra31!.-~iro, es~
i.)u. cerco,
::::1'
Frz.::iti::ute, de qu~
O~h1'.l r,-::ü a J.l::~~g, situação
O ,sr. i,'!(;:::;:trt L 1.f)O - . ~jst,cn1a n

e

I,)

l::rr:-r.~_"l·

íU.lê-lo, co'

do pOVJ

firil<:'l;[) PP~xotQ àeveri~ se,:
() SR. Kg ..~GINAL.DO JAVAI."
CAr.:II "- Um bov~rno que SJ servo;

p~rJ 2;,:511.:" I' <1:c:·~tos e llOm::ar iun·
cionários, i.ÜO é ,;ovêrnJ qU0 nten-.i-i
xs exlgéncm:5 de umâ c~-ise oiu. por}l!.
la{'.10 '11.!<' Li ::.:ce ano a
d.~ llabit:mtes, ,

ano

d<: <]U3.'5f!

mHi1âo

Temes oup enfrentRl' g7.:l!:i;:S fat':'IB
em fm'e
nosso problema .l~mo2;râ
tiC3; e n::t::J poderão ser t·,~':\olvlrl.')3
s-':li1 Que o govêrno, ,l1oje, atente su~:;

do

vLst'3.S náo

~Ó

como para a

para a nossa mdústr:a
agricultura. 'g ent1'I;'

i'2sses prolJkm~s há um, fUl1o'Unent,I.l,
quz- é precisa encarar e soluc:.onur --

o da teu::!, que deve ser dis,,;ri!)\lt,la
entre os oue trnbalha~.
O

f\nlito

Sr. -Guflherme .MalcU!uius
b~m!

O SR.
CANT{ funda ou
j''''lúbli,s:l1o

KERGINALCO CAVAS··
Ou fazenw.:; reL'l',rna d~
ficaremcs adStritos a 'l~)
que não é pozsí1el nes~e

continuar, sob pena de hll('r~
sf..o numa sit\1a~.5o caótica, na II..Ult
a miséria será condi'{ão (Jeral rl0
povo brasileiro:
Por v5z'zs-, Sl', Pl'esidente, r-.intn~
'Palavras são candentes.
.
r, Al.ndn hoje os brilhantes .loJ'n~lI~:
t9.S do ,. Dinrl0 Carioca" - [lgtart::·
ço-lh:::.':! as paH!VraS com que se. reI ferem à minha mocids.de, e ~l\go E30,
S!'. Pre.sidente, b:lixinho, porque '1.!t
verd8de esta mocidade jã, ~ mull;:J
suspeita, _ diziam que eu trata 1'8.
nl1m:l liD!mag~m contundente <iS com,:
panhias . . estrangeiras exist ~ntes n:)
Brasil e não podi,am ent.ender, llZ!1.1
saber como àeflniriamos o n)Si:O n.1eionalismo.
Quantas vêz~s eu e colegas '!llJine~ ..
tes d", t,rihnna desta Casa oIerp":-nms
EÉ'cUlo

;l,

definiç,p'o dêf,.~e n:1~1"nflli'3m()1

r

to D que entendfamos por capital -es·· uma sltuaçao caotlça, das maIS gra- lavra, vou encerrar a sessão. Desilfllo,
tl'angeiro; tantas VêZ8S, alto' e bom ves e diflceis. Temos, portanto. de para a próx:ma segunda-feira a se..
som, expusemos nosso ponto (l.e vi.s~'-i. encará-lo no seu conjunto, conside· guinte'
';
conc~rnentel1lente à
imigrarão e$" rar a Humn.mdade Dão como vem
trangeit'a.
sendo feIto, umfIcada pelas mesmas
ORDEM: DO DI.\
Neces.9árío seria que mais U!lln vr.'!. necessidades, pelas- mesmas a.ngusrepisasscmos a<.> mesmas teses, para tias, de mode que possamos enfren~
ContinuaQão da votaçáp, em dis~
ofer'Bcm' definiçii:o precisa do qUe. tar e -resolver seus problemas com cussão única. do Requerimento nÚ ..
compreendemos, elementul'Ilu.lt'e, DO!' boa vontade, no terreno da justiça, mero 14, de 1955, do Sr. Novais Fi4
n:\ctonalismo?!
da. equidade e da verdade,
lho e outros 81's, Senadores, pedindo'
O nacionalismo tupü;iquim, ,senhor I E?quanto não tl'anspus<!tU10s ~s.ses urgência, nos têrmos do art. 155, §
presidente, não quer' dizer inimigo d') ~nalços. elementares de c<?llce~çao e 30, do P1'o~eto de Decreto Legislativo
capital estrangeiro: Q l1a~iona1ismo ld,eologlR, Dfl.l'a coloca~~os t{l(i?~ os n. Q 1, de 1955, que fixa os subsi,ii08
tuniniqülm náo quer dizer mimíg:l plOplemas humanos, S;.0CIalS e pohtl~OS, do Presidente e Vice-Presidente da.
. .
drú, empl'êsas estrangeiras; " nacifJ- dentro de ,uma eq,uaçao qUe se defllla, República.
nu!ismo tupiniquim, não qum' diu~r sobretudo, pela Just~çB. soc~a.l" estou
Discussão
única
do
Projeto
de Lei.
inimie:o da imigração estrang~j.ra,
cer~_ de que a. n;antlra,. a felo111a e .a
que dizer, sim (conclui o sr. Kel'gi~ tralÇao consegUlrao desVIar a Eumam· da Câmara n, o 197, de 1954, que eS4
naldo Cavalcanti) mais uma -vez me dade dos seus r.1l!ll0s,: conver~en~o tende, aos diretores da.s Secretarias do
permito repetir a definição _ amigo ~os, talv~~" nas VItimas dessas mi~la~ Tribunal Federal de Recursos e Trido capital estrangeiro, quandQ vem tIv~s ,ffilhclstas que, to~os os dms, bunal de Justiça do Distrito Federal
Dara oroduzir, isto é, para desenvol· paI aI fom, se trombe~elQm capazes o disposto no art. 1.0 do Decceto ml.
ver nosso Pais. e inimigo rancoroso de leyar-nos para a rU1l1a e o desa- mero 5.099, de 9 de novembro de
192,6 e dá outras providênciaa,
do caoital esti'angeiro, quando vem parecllllent.o,
para des~àrnizar
o povo brasileiro,
SI', Presldente, apesar de me en(incluido na Ordem do Dia em.
descapitalizar a nosso. Pátria, Amigo c~ntrar fatigado e. profundamel1t~ virtude de dispelLSa de interstício con4
das emprésas estrangeiras, quandO trISte pela circunstânCIa, de nã<> t~r SI- cedida na sessáo de 15 de janeü'o de
Vê111 constituir, aqui, empreendimen- ~o bOJe yo~ado O abono ao funclOna- 1955 e requerimento do Sr. Senador
tos realmente produtivos; quandO hsmo PUbl:90' _mantenho. esperanças Joaquim Pires, . tendo
. . ., essas companhias não têm apenas em de que - ]a nao quero dIzer qu~do,
vista, _ como geralmente sucede _ f.?rque tenh.o
esperado todos esses , Pareceres favoráveis: da Comissão
arrancar rendos do Brasil para en1'1- dIas que aSSIm ocorra - venhamos a de Constituiçá{) e Justiça. sob D.a 6,
quecer ,o tesonro das' nações de onde vota!. o proj~t{l, sero emendas, na de 1955; da Comissão rle Finança,s,
provieram, em detriinento do bem~e5- sess~o. respectIva.
~
sob n,~ 7, de 1955,
•
tar e 'da economia dos nacionais.
~riJo aps ~eus .co.leg"!-s um ap~lo:
SeI que ha mUltas lll)ustlças e ~ultas
DiscUSSÚD unica do Projeto de Oe~
Quando isso ocorre, Sr, Presidente, deficiências no texto da futura lei;
não nos resta outro caminho que não mas não posso salvar três, sacrifi- ereto Legislativo n.O 4. de _1954, ori..
ginãrio da Câmara dos Deputados,
o de· . enfrentar, valorosamente; a si~ cando três mil.
que autoriza o Tribunal de COntas a
tnaç.ão e repelir a ação e a atividade
Por· ora, não tenho remédio para pro-:;eder ao registro da d-espesa de
o,essas emprêsas.
caso; e, porque não o tenho, nem Cr$ 25,000,00. para atender ao paga..
O que causou mais estranheza foi o vejo
quem o possa ter, apelo para menta devido a Luiz da Silva Cosree
eu ter dito que, Re essas companhias oO Senado,
a fim de que, quando che- por serviços prestados como critico
não quisessem adaptar-se ao nosso gar a. ocasiã.o,
quando entender opor- musical. e responsável por programa
naciol1alismo, poderinm ir para o diatuno na Sua magnanimidade, vote o do Servlço de Radiodifusão 'Educativa
to que as c~rreg~e.
projeto do abono, despr.czando tô?a do Ministério da Educação e Cultura~
Talvez a expressão nâo seja Uluit() e qualquer emenda, ou mesmo nao
ParecereI javorqveis: da ComissãG
parlamentar, mas que ê muito brasi- lhe oferecendo emenda alguma,
leira, não se pode negar. Com efeito
(lrIuti bem; mu~to bem).
de Constituição e Justiça, sob núme& êsse o sentimento de todos os braro 1.073, de 1954; da Comlssã<J
,\:e1\'08 não ligados umbelicamente
Finanças, sob n.O 1.074, de 1954,
o SR. PRESIDENTE:
fiOS cofres de Wall street. Todos nós
Encerra -se a sessão à.s 11 horas
or~dores ins~ritos,
Nlí<> há ma.is
;J('llSAlllOS, na yerdade, por essa mae -40 m~utos.
(Pansa) ~
l1eira.
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CONGRESSO NACIONAL
Sessão conjunta para apreciaçã? de vetos presidenciais
Dia}8 de

janeiro~

às 14,30

hOTas~

. (ConvoCaç~o feita em 23-12-1954)

Ve~ ao Projeto de Lei (n.o 2.825, de 1953, na-Câmara dos Deputados, e
n.O 337, de 1953, no Senado Federal). que es~de aos Bubtenentes e sargentos que participaram da campanha da Itália, habilitados COm o curso de
Comandante de Pelotão, Seção ou equivalente, os benefíci.os da Lei n.O 1.782.
de 24 de dezembro de 1952, assegura promoção, no serem aposentadOS, aos
funcionários civis da UniãQ e das entidades autárquicas que prestaram 2er..
,viço militar na.8 .Fôrças ATmadas durante a última guerra, e dã outras Dro- '
'V'idências.
. ; '
D:ia

Na mesma 8essão:

(Convocação feita em 11-1-1955)
Veto (parcial)' ao Projeto de Lei (n." 3.005,' de 1953, na Câmara doa
Deputadcs e n,o 82, .. de 1954, no Senado Flederal), que Uva os efetivos daa
Fôrças Ar,ITlJldasJ em t~mpo de paz.
Dia 28 de janeiro. às 14,30 horas:
<Convoqação feita em 7-1-1955).
Veto (total) ao Projeto de Lei (n,1) 666,. de 1951, na Câmara dos Deputados c n. o 19, de 1952, no senado Federal), Que acrescenta parágrafo ao
art. 8.° da Lei n. 1.181, de 17. de agôsto de 1950, que autoriza a abrir crédito 'para sUbvenci0:r:tar emprêsas de navegação aérea.
Na mesma aessão:

19 -de janeiro, às 21 horas:

(Convocação feita em 27~12~1954)'
,
Veto ao 'Proejto (n,!) 90S, de 1951, na Câmara dos Deputaaos e nUmero
92, de 1953, no Senado Federal), que concede a pensão m~nsa.l, vitalícia. de
Or$ 3.500,00, ao Professor Luis Alves dos Santos.
•
Dia 20 de janeiro, às 14,30 horas:_
(Convocação feita em 27~12-1954)
veto ao Proje'to (n.o 4.218,
1954, na Câmara dos De~tados e ~.I) 220,
de 1954 no Senado Federal), que autoriza o Poder Executlvo a abrll", pelO
MinIstério da Agricultura o crédito l!speciaI de quinhentos mil cruzeiros
(Cr$ 500.000,00), para ocor'rer às despesas com a realização da Festa aa La~
ranjâ.

(Con.,'Ocaçáo feita em 11 .. 1~1955)
Veto (total) ao Projeto de Lei (n.o 804, de. 1953, na Câmara dos Depu...
tados en.O 269, de 1953, no Senado Federal), que conced~ auxilias de ..• _.
Cr$ 400.000,00, Cl'$ 100.000,00 e Cr$ 100,000,00, respectivamente, à Associa,..
ção' Serrana de Defesa dos Agro~pecuaristas, de Ijui. R. G. Sul, à Exposi ..
ção Agro~Pecuário e Feira de Amos tras, do Crato, Ceará, e à Exposição.-c;l>e
GadQ Leiteiro e de Corte, de Caprinos e de SUihos, de Ter~2iinha, Piaui.

de

Dia 21 de janeiro, &s,21 horas:
(Convocação feita em 27-12~1954)
Veto ao Projeto (n.ô 2.486, de 1952, na Câmara' dos DeputadOS e n.o 96,
. de 1954 no Senado Federal), que cria o Instituto de Aposentadoria e Pen~ gões do;.Economiários e dá outras providências,
Dia 24 de janeiro,

à~

14,30 horas:

. (Convocação feita em 27.. 12~1954)
Veto ao Projeto (n.1) 901, de 1951, na, Câmara dos Deput~dos e n:o 140,
de 1954' no Senado Federal), que cria, no Quadro da SecretarIa do Tl"Jbunal
de JustIça do Distrito Pedaral, três .fUl:;ções gratificadas de secretário de
-r:urma de Julgamento.
Dia 25 de janeiro. às 21 hora8":
CConvocatão feita em 28-12-1954)
Veto (parcial) ao 'Projeto de Lei (n.o 258, de 1951, na Ca.mara. dos
Deputados, e n,o 162, de 1953, no ~nado Federal), que dispõe sôbre o pr<?vimento de cargos da carreira de Detetive do Quadro Perma1).ente do Ministério da. Justiça e Negócios Interiores - Departamento Federal de Se~
gurança Pública,
.
Dia 26 d.e janeiro, às 14,30 horass

(Convocação fêfta em 28-1Z~1954)
Veto (total)' ao Projeto de Lei (n.1) 1.978, de 1952, na ~mara dos
Deputados, e n. O 32(1, de 1953, no Senado, Federal>. que dispõe SÕbre-. a cat:'~
reira de Agente Fiscal de ImpOSto de R-enda.
,

11." sessão conjunta da '4." sessão legislativa extraordinária
da 2," legislatura

Em 18 de Janeiro de 1955, às 14,30 horas,
'no Palácio Tiradentes
ORDEM DO DIA

•

Veto presidencial (total) ao Projeto de Lei (n.o 2.825~H, de 1953, na.
Câmara.Q.os Deputados e n,O 337, de 1953, no Senad.o Federal), que estende
aof:, sub-tenentes e sargentçs' que partic1.param da campanha da ItMia.
habilitadcs com o Cur::;D de Comandante de Pelotão, Seção ou eQüivalente,
os benefícios da Lei n. o 1.782. de 24 de Dezembro de 1952 e dá outraB
providências; tendo relatório, soll n.o 1. de 1955, da Comissão Mista designada nos têrmos cro artigo 46 do Regimento Comum.

"Acrescenta, parágrafo ao

Relatório n.· 10, de 1955

8,0 da Lei n.o, 1.181, de 17

• Comissão Mista encarregada de
relatar o veto total avôsto "Cela
Sr. Presidente da ReDública: ao
'Projeto de Lei (n,O 666, de 1951,
na Câmara dos Deputados, e
n.O 19, de 1952, no senado Fede·
ral), "'Que acrescenta pm'ágra!o
ao art. 8.° da. Lei; ~,1' 'l.lal, de
17 de a!Jôsfo de 1950, que aut01'i·
za a abertura de crédito '?,Svecial
destinado a subvencionar cmprê

I

sus de tranSiiorte aéreo".

Relator> DepU~do Saturhino "Braga.

,

SI', Presi::iente da fi,e-púbJica,
usando a atribuição que lhe c0rlfe~
feita em 5-1-1955)
rem os artigos 7{1, § 1..0, p. 87. II da
Veto (total) ao Projeto de Lei (n." 4.044, de 1954. na Camara Q~S Constituição l''€dtl'al, deliberou, vetar
Deputados, e n. o 124, de 1954, DJ Senado Federal), que, l'etif~a a Lei nu- totalmente o projeto de lei da Cama~.
mero 2.135, de 14 de dezembro de 1953, que estima a recelta, e flxa a despesa ra dos Deputados n.o 6G6 de,1951 l,'r..O
I Senado n: 19-~2,) assim redigido:
~a União para o exercício de 19::5.

'Dia 27 de jane}ro às 21' horas:

O

(Convoca~'h

I

:'i1,
di

"gosto de 1950, que autoriza
a
abertura de crédito especial, des..
tina.do. a subvencionar em.prêsaa
de transporte aéreo.
O Congresso Nacional Decre ...
ta:
_
Art.. 1.0 .:-. O art. 8" da Lei
n° 1.1&1 de 17 dn agosto de 1950.
passa fl. ter o seguinte parázrnfo
único:
"parágrafo único, As mesmas
a transoortal', com lsenção de
taxas e 'ônus de qualquer f.atureza, as mala.> ctIpl0!llâticas trGcadas entre a Sêcretaria de F.st.ado d'as Re1ações Exteriort"s ('
as Mis~ões C1.i",11omáticas do BrasH
em países servidos por SU;1S reBpectivu~

linhas,

ainda. Que em

combLrJacão com outras emprf's~s
con~ên~l·es. ficando estabelç!!!do
o p·êso máx\mo t:E :3 (três) qut~

lo1ITnmilS pnra ctlàa. finja djplo~

ceiras as ·mrua5\ que dever!3m transportar·.
5.°) O Govérno iria retInir parte
daquilo que dá, a título de subvenQEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
çã.o. Não seria de estranhar, portanto,
se as emprêsas, em breve. vlesse,m
solicitar aumenta 'de subve!).ção, tanto
OI"-eTOR Gi'ER .... L
mais que já são bastantes as' obriga"L8ERTO DE ERITO PEREIR,A
Ções imp-osta's pela lei que ::;e deseja.
modificar,
Cjo(~"',", o ... 5!i5Ç;'C. .... "'.D ..... ÇÃC
=>01111"11. &0 .... .RVlÇO OI!. ""UII.L~C .... ç.OE.~
Justificando de.'?$R. forma as razões
•
A
ALVES
HELMUT
HAMACHER· que o levaram a não sanci-onf.r Q
·MURILO I=ERREIR,..
projeto de lei, o Sr. Presidente da
República submete o seU veto à &preciação do Congresso N8.ciona!.
OIÁRIO 00 CONGRESSO NACIONAL
Sala das Comissõe,sa em 17 de janeiro de 1955. - Ivo d'Aqnino, Presidente. ..,..... 1 Saturnino Brq,ga, ReI.ator.
PUnio Pompeu. liasco
Nacional
O!iclnas do Departamento Ue. Imprensa
Filho.
Guilherme M alaqllias.

mitlca, inclusive o re-spectivo re..
cipient':''' .
Art. 2Y Esta lei entrará em vigor
na dnta ie sua publicação, revogadas as

di3;~o.siçõe.'i

em contràl'io".

Hi~tórico

pro,ietv de le, e::: ao1':::;;o ; ')!'1U!1-

IJ

do

(i;,-

vo,

TI"o

m ...t, ,agem do Po(ler lExecntil
154· fi', de 31 de- maio de 1951
d? uma t>:::uosi<::§,) y.e

aCJm~:3.l1h;1'Ja

Moticv sd{, Mirlist.plio drLC! Reldi;Oe~;

E::têrta",~s,

em

qUf

se

).

~ustifiCR

n~-

Cf-ssidllrlr; t:'D r'!in 1(J1l:a !e7FlJ n'e~~-~3do
ale-o-~rdo-sl> as <'E'?'vint:::s 1'f!.75p,to·
1.'J kt.; C:é,'rrf'.s~" l"A)m '0 ~l·~:l:Ds.:.:orw
de ma:la.~· Rér ':1<: ].'~rD leva)' ~ "'01'rf,',PlOnnt1rH'J,j !~'()l!8da p.nti\"" a Secretária de i<:stacln rl3S Rf'lacõe<; ~cte
r{ot'p,,, e n,~ lvl1f'ó=r.e.g diu)omát!cfl.<; do
Bras;1 n-0 -Xt2"~'>T ('rf'S~r>111 ::IC~~:.:tUfJ, darr-""-.... i ~ <~ ""f'1'""(J de atln-rI' c::!rc3.
de Cr.B 3:]0.f'\V-'·~ (t:'cz·?ntM'·rnj} ,-::ril@irc.<;\ P'n 11';;':
2.° Umf1. í'.f? 'Jl.:J! '1 I,,! ri. c J .1~' rJe

17 "ciro- 3-'J"Ô>',t.o rir;>

ven:f::J

~.'l

fqi}o'l,

p.rnrp1.<::",;:::

r.nnf",e1:en :-;'pl")-

de

n:l.donl'li~

E X P ED I E'_N·T E

,/

AVENiDA RODRIGUES ALVES, 1
I

ASSIIIA'fUIIAI

J: P.ARTICULARES í

g,r:PARTIÇOES

tml'<i -Oj:tc~ .,pr~',~. n:'l r~<::p de Cr~
Capital e Interior
lf"l nJ) '"'ro r;1Jilr.'">""frn MP' vO:l no t,.ff
Cíl'l com"'1'~·pnrlj~~ pl'frp ~ última es- ,.tmell;tr'. •• ~ •••••••••
c~l'"1. ,<>w t('i',·it.ó~i( nadonfll f" i) non- 14RO •••••••••••••••••
to t.e1·min<'1 d!1 Ii!lh~. pa1'::('1' ,1us t ,o qu",
Exterior
sr- p.xiia rt:1'<: mf.'mnn~ {'rn'l"p,<;a~ h""'''',·
f1cJ~(;>l.:;'" ('\ f1,~",<;,.. .... -·tf' ,""'-'~T;t.fl
t!f!S 1no ••••• ~..... ••• ••••
~,
O

_

_

•

I.

m"'.1~<::

di\..~lo.n1'='ti,'a,<'

d'f's~",' QUi?'

não
eX,-"·df.lm o 1")';.•0;0 rlP ~ {l11iJo"nl.mas,'
lncrneive o recit'~€'ntr> ~ uma da3 l1~O_
d91id.'ld~!: f''"'r.,m~''!Hi)'l<: narl'l se l"C3U!ver a Qt:e.<:Hiq fl{l'5 "?ruT.~,("l<; ne'3~s!;:5rir.,O: RO CU51:f>!n (b~ dp.SD{'Saf. ftem l'eStrinD"jr ~ ':eferida trôca de corres-

fUNCiOJUlllOS
eap~tll

• Interior

IíQ.tiG h"'''\rl .............

Cr$

96.00 A.. .. ...... ...... ....

Cr'

Bxterior

iMO\- Alio

___.~_ _ _ _- - - - - - - -

..................

Cr.

I&UO

I ·
- Exc~tuadas .. -'pua 11 extariur. que ur o lompre _!luali, I t
aSSInaturas poder-Sl-io lemu. em Q:",alquer évoca. por seIS meS~6
ou um anO'.

_ A fim da pcss"ibilitar a remessa de ".lores· acompanhados de
1tsel".c:::hnentos cr.uanto à sua aplicação, solioitamos d.'.em prafer4.ncia
-~~.li. remes-sa nol' meio de cheflu8 ou "ale postal. emIt.l d os • f avcr d o
~ n A medid":l Grol)os1.a t..:>rn \')rl'!~~-"
11 i
J
dent-eF t"'!Y' ODtl"n,<; naísf'~ P foi h~nta- Tesoureiro do Departamento de hBPfIJ~SQ
ac ona .
d~ em I03R p 1943 neln D~r,eto" Ge_ Os f>UplflluentOi às' edições dQs órgãos .ofioiais serão' fornecidos
ral a-"" Denflrtar>l."t'ttn dI" r:'o"1'eios f' aos aesinantel sômC!nte mediante sdicitação
TpTA~r<>r0,C!.· 1Tl"ni<>t1tp

lC-rrrtnr!"I.

quP não ~,.. SlJhm<.t""!'lnl

a,

i1.:: f'mura~a,~

1ntel·~Ct:"'rj~s. nor fa1h dp "'ióin ]1'')':;,.1

4. o .t.,I'"-!"o.'11"'·,':: I'IYl"""'f,.E"'':: ~",;ej), e3pOP""-!lP'!TI,pr.tt', .., m€'n('~onado r,1'anS-

1J<),·tp
A

":l' ... tnito

'

ro~i~,"';:(' [lp 1i'i'~ani"lrf" ~

C:0:1)H-

nJc~/'õe.s dfl
foi faV("I"2v~1

('.i'-.m::1,l'ft tif)O: n<>1"}ll:-::-··,'"
à aflr-o":)C2o dI") T}:"O'Cto de lf'i p!1viado p.plo E.."{{':;).1tivo -:Jor
tI"?S rQ7ões.
'
1.° PM·)Up JlS einl1rê.~a~ i~ f'.:!.'?lam
8"ratuitamentf' n tr!'lt><;'":o..t.e r.omn tllforma1!~
" Mip':::tério das Rel:.'t':-:õ~s

E<>V>rinrrs.

'

2. 0 Por('l.~(> o '1f.o;::n hl2.y::mn 1i'2S ma]a~ estava' limitqdn 11 um valor rela-

tivamf'l1tc' r<f'ou0.:;o.

3. n POtoUP a -iim.int!h'ão d'a

cttlS eP1nri',<;!'I~ er~

face c1'a subvenç§o con:?edida
Govêrno.

rB~eita

in,c;íe:nificaute, em

;Jelo

A Câmara dos Deputad.J3 aprovou
o nrojeto. qu~ foi enviarlo '\') senado.
Nà outra Casa do Congresso três
C(}mis~Õ'>vS fora.m ouvidas: A nrimeira foi a de Constit.ttição e
Justiça, aue se manifestou t.."ela cnnsUtucionalidadf' da proposição.
• A segunda foi a d~ Transportes,
'Comunicações e Obras Públicas que;
considerando O~ térmos de um ofício
do Ministério, da Aeronáutica. .. naquela época enviado ao Sena.dõ. foi
contrária à aprovElção po nrojeto de

_ O custo do número atrasado será acrescido' de CrS O,iO ,; por
.nerctcio dectlrrido cQbr:.r-se.5o mais Cr$ 'i'l.50

Comissão Mista encarregaoa
de relatar o veto total' apôsto
pelo Sr. Presidente da República, ao Projeto de. Lei (n.'
· 666, de . 1951, na· Câmara
dos DeputadoS, e n.' 19, de
1952. no Senado Federal),
·"que acres·centa parágrafo
ao art. 8." da Lei n.· 1.181,
de 17 de agôsto de 1950, que
autoriza a abertura de crédito especial destinadó aSlIbvencionar emprêsas de trans· porte Aéreo".
2.1J. REUNIÃO REALIZADA EM 17
DE JAm:IRO DE 1~55

Aos 17 dias do mês de Jal1eiro de

1955, àS 15h30m, no Palácl) Moru'oe,
presentes os Srs. Senadores IvO·

d' AquiI).O, Presidente. Plinjo Pompeu

fei, alegando que o assunto fôra regulado satisfatoriamente, uma vez
que as emprêsas coocessiunárias .ha\'iam, espontâneamente. assumido o
'::Jmpromisso do referido transporte,
sem ônus ·uara a União. c:mfor:ne
contratQS 'aSsinados.
A terceira foi a Comissão de Finanç~ que opinou pela aprovação porque:
1 - Havia preceJentes em outros
países. como informava o Mini.'itério
das Relações Exteriores.
2 Algumas emprê.:;as estavam
'~!etuando o transporte gratuito espontâneamente.
3 - A m-edida não aff'talia a re~
ceita das cinco emprêsas que exploram as linhas aéreas internacionais,
às QuaJB o Govê,rno conceje subvenção anual- de cêroa de ., ....... '
{:r$ 6S.{)10.000.00,

O· Senado' aprovou o projeto tal
como viera da Câmara, que, 001' sua
vez, 'havia aceitado a.. red.ação· pro'posta pejo Executivo, em S'Ja men·
sagem inicial.
RAZÕES DO VETO

Subindo a mencionada proposição
para· a sanção presidencial, !) Senhor

Pl'esidcnte da R=oública deliberoll
vetá-la, sob os seguintes fundamentos:
1.°) A subvençã.o estatbelecld:1.· em
1950, pela Lei n.O 1.181, ·de 17 ,de
agôsta de 1951, que - foi cuLia.dosa~
mente 'estudada naquela époea., certa ..
mente já não representa hoje !) mes~
mo auxillo que l'epresen ta V!J naquela
ocasião.
2. O) As empresas naç,ionais enfren~
tam forte concorrência estrangeira.
razão fundamental· da .!ubvenção da~
da pelo G-::lvêrno Federal;
~. 0)
O projeto, se convertido ~m
lei. faria diminuir, de mod(j sen,.~(vel,
a receita das emprêsa.s concessioná~
rias. uma vez que a mala pOstal é
Uma das fontes apreciáveis daque13
receita.
4,°) A obrigação d eefetuar o trans~
porte "ainda que em ,combinação com
outras emprêsas congêneres" ~ ne~
cessáriamente estrangeiras, porque a
nossa política aérea é r::mtr4.ri::L à
competição de companhias nacionaiS
,na mesma rota - poderA levar oS
transportadores nacionais a contrn.f~
rem débitos em moeda fOl'te cam seus
competidores estrangeiros, quando fo~
rem ohrigados a' transferir para t.er~

e Guilherme Malaquifl.s e senhores
Deputa'los Vasco Filho, Vice-Presidente e Saturnin:J Bràga, 'Reiéltor e
ausente com causa justificada o senhor Deputado Sau10 Brant. reune-se
e~ta Comissão Mista encarregada de
relatar o veto total apôsto peio Senhor Pr:esidente da Renúblic'l ao Projeto de Lei (n. o 666, de 1951. na
Câmara dós Deputados e n." 19. de
1952. nO Senado Federal). uque acres~
centa narágrafo ao artigo 8." da Lei
n, o h.l81. de 1'1 de agôsto de 195.l,
que autoriza n :),bertura dE' crédito
especial destinado a sU)liTencl'1ll:)r
emprêsas de tran,aporte aérf'o'.
E' lida e sem altera.cÕ€s a.provada
a .ata da. reunião ·anterior.
O S1'. Preside!l.te concede ~ palavra -'
ao Sr. Deputa'do Saturnino Braga,'
,relator do Veto, QUe 'nrocede à leitura de seu relatório expositivo das
razões do veto em seu a&pectc fonnal
e das razões do veto, Ou é aprovado
e assinado.
· Nada mais havendo que trat"ar, encerra-se a reunião, da qual eu, Ode ..
negus Gonçalves Leite, Secretário, lavro a presente ata que, depois de lida.
é aprovada e assinada pelo senhor
Prcs·p.ente.
Ivo d' Aqnino, Proe ..
sldente.
.

,

,

SENADO FEDERAL
,

.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e, nos têrr60s do art. 27,
letra 1! do Regimento Interno, eu pron:;~71go a '-seguinte
RESOLUÇAO

N.o 2, de' 1955
ArtiJ'J"Q único - E' c<)ficedida aposentadoria a :Antônio Correia da
Silva, aficiãl Legislativo, Classe 1'0", no cargo de.. Diretor d~ Serviço,
Padrão PL-2. nos têrntos do art. 191, § 1.0, da C0I"!stltuição Federal, com-

binado com o art. 184, item I, da Lei n.O 1.111; de 1952 (Estatuto dos
Funcionários Públicos CiVis da União). íncot:Do.rando-,sf! aos resDectiv,Js
proventos da inatividade' a gratifiCação p...l·~1Qnn.l correspondente.
Senado Federal, eL.' 17 de Janeiro de 1955
AU-».hlIDilE MARCONDES fuRO
Vice-presidente, no exercido
da Presidência

Terça-feira iS

Relação âas Cõmissões
Comissões Permanentes
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qUando jã eSttu'â eleita a nova Comist
gura o direito d< reverter ao serviÇ<l 3ÊiO Diretora e em pleno funcionQ-o

Legislação Social

.
'.
A ComisSão aaeita o alVItre e da. menta ,esta Casa. do congresso.
A proposta foi aprõvada por unani~
pÓderés
ao
Sr.
1.
()
Secl'et.Q.rio
para
dente,
'
designar os dois médicos que ~ons.. m1dade.
a - LUiz Tinoco _ vice._prest- tituirã.o,
Antes de encerrar os trabaUlos, t1
com o 'dQ S'ena.Q',o. a jU?~
que· deverá- 9.p1.·e~entat' o IleoeBesarzo S1l1'. presidente expressa sua profun·,
• Comissão Oir~tora
3 _
Nogueiro.
da gratü1ão pelo modo como foi tr~'"
laudo. .
~
1 - Marcondes Filbo - Presidente.
4 _ Rui Carneiro.
colegas e Q aux,iho
Seguews~ com a l>a~a\lra o Sr. 4..0 trado por seus
2; -: AIfredQ Neves - ,1..0 secre5 _ Othon Mãder. Secretário :para relatar 'o R~ueri. inestilnável que lhe .prestaram part\
târío.
6 _ Kerginaldo Ca.valcanti.
n.c Z72·54, de reconsideração o melhor êJ:.ito de sua missão.
3.- Vespaslano Martins - 2,() Se..
7 _ Cícero de vasconcelos.
' menta
O Snl'. Secretário declara que '4
do despacho çla. comissão· I?iretora
cretáriQ.
Secretário _ ,PeQn) ·de Carvalho no pedido dos Chefes de seçao ~ do atitude de todos decorria da gentl, '4 ,- Carl{lS Lindenberg - 3." Se-' 'Muller,
'
leza
da fidalguia do trato de Snr,
Secl·~tá.rio 0:0 ·Diretor Geral da. Se·
cretdriQ.
Auxiliar _ Carmen LÍlcia de Bo. cretaria
do S'eIlado no sentidQ de se Presidente..
5 - Ezechias da Rocha - 4.° Se- landa Cavalcanti.
E o Sr. 4.° Secretário conclui Ja~nquaci:ral' no sfml>olo F'G-·3. a respeccretárío. ,
. Reuniões às segundas-feira.s.
tiva gl'atificação. Entende O' l'clator mentando esteja para terminar Ilque-.
â - Pri.sco dos Santos ...:.. 1.~ Su ..
que estando ainda em pleno t'igõr )a convivência tão agradável. '
plente.
Na.da mala h::tYt'mdo a tratar, o Snr,
ao Resoluçãb n,." 100 .. 50, assiste inteIRedação
7 -~Co.st1\ pereira - 2~Q Suple!tte.
ra. razão no que pleiteiam os teque:. Ftesjden'te encena 11- rellniãQ, lanan..
Secretário __ Luiz Nabuco, t)l1 _ Joaquinl Pires - presidenl.c.
rentes. O parecer é aprovado contra cio eu, Luiz Nam'!co, Diretor Geral ~
:.& _ Aloysio de Carvalho.
ret.or Geral da .Seexetarla..
os votos dos Srs. 1.() e. 4." Secretá- Secretario da comissão, a presente
Reuniõe.s à:; qu1ntas~ieiras. àS 10
3 - Bandeira de Melo,
rio que Julgam haver necessidade de ata ..
horas.
4 - Carva.lho GuilnaJ'ães.
de novo projeto de' resolução.
, -RELATóRIO DA COMXSS.\O
5 - Costa Pereira.
.. De. acôrdo com
sugest~o. da Sr.
DIREI'ORA
Secretário
cecilia
de
Rezende
l.tI Secretário, a DjretOl'ja de COnta, _ Constituição e JustiçaMartins.
. '
bilidade deverá formular consulta 50Ao se encerrar a 4.90 Sessão Legis.
DariO' Cardoso - Presidente.
Auxiliar _ N.athércla de Sá Leitão. bre a vigênciã do enquad'ramento lativEt ordiária da 2,8 Legislatura, a:
Aloysio de Carvalho - Vice~Presi'Reuniões às quartas·feira.s, às 15 tLprovado.'
.
Comissão' Diretora, dando um balandente.
, Não havendo mais matêrias. em dis- ço em suas atiV'idades. verifica, com a
hol'as.
AnisIo Jobjm~
- cússão, o Sr. :Presidente procede à satisfação do dever cumprido, terem
.l.ttllio. Vlvacqua_
leitura do Relatório dos trabalho}:!: da sido coroados de DIeno êxito c:s esRélações Exteriores
Ferreira de souza
Comissão durante a sessão legisht!va forças dispéndido3 no decorrer do ano
FláYío Guimarã.es.
1 - Georgino Avelinp
Preai- QUe se en.cerra~ o qual está r..penso. de,1954.
~
Gomes de oliveira.
dente,
à presente ata e propôs seja fe1ttt
Durante os seus tabalhos delibe'Joaquim Pires.
2 _ Hamilton NOgueira
Vice- uma vjsita em nome da Comissão ao rou abrir ,concurso de projetos para a
Luiz Tinooo.
... Pre-sidente.
que pertence, ao Sl'. Senl'!àor. Ves~ construção do seu novo Palácio, tenNestor Massena,
3. _ Novaes Filho.
pasiano Martins, 2.° secretárlo, en· do sido feitas (76 inscrições de enge·
Olavo' Ollve1ra. ,*)
têrmo há vários mêses e que eJi1 bre.. nheiros arquitetos.
4 - Bernardes Filho.
1°) Substltuldo pelo ar. Mozart
ve termina o seu mandaW.
O Monroe 'sofreu vários aparos e
5 - Djalr Brittdeiro_
Lago,
A seguir. repo:rtanà'o-se ao p1"obIê.. obras diversas que o ada.?taram 6 - Ma.thlas Olyropio:.
ma.. do novo edifício para o Senado, até o término do seu edifíci<l-sede _
Secretário - Luiz Carlos VieIra da
r(""': A.s:sis Chateaubriand ,(U.)
lembrou o Presidente que o edital de ao!) suas .mais prementes uec~s~idad.es,
Fonseca,
8 _ João v111asooa.s, (...... )
Auxiliar _ Marílià Pinto An1ando.
(>li" "')
substitu.fdo intermamente concurso de anteprojetos fixa o dia sendo a firma "ProIar", !U~diante
Reuniões - Quartas-feiras. àS 9.SO pele Senador dicero de Vasconcelos. 5 de janeil'lo para recebimento e aber· 'concorrência, encarregada do fecha.mento das rotundas laterais, o quehoras.
("" * 6:) Substituído interinamente lura dos trabalhos,"
Havja. já algum tempo que vinh3 possibilitou o acréscimo de mais 6
pelo Senador Sílvio Curvo.
'receDe~do
apelos
dos
interessados
no
grandes
salas.
Secretária - J.H. Castejon Branco.
Economia-, sentido ciD. prorrogação do pn1.zo..
No terraço foram construldns, pela.
Reunlões - Segundas·feiras, àS
Dias antes lhe chegára' oficio.. a ih'ma Joaquim Neves dos Santos, ou...
1 _ Pereira pInto - ' Presidente.
horas e 30 minutOB ..
cUja l2it,'''a procedeu_ ,do Snr~ Paulo tra5 duas salas, onde .se ins-tà1aram
2: - EucJydes VleiT!! - Vice-PreriAntunes Ril::eiro, Presidente do lnsti- os Seniços de Revisão de Pm"as e
dente.
tuto dos Arquitetos do Brasi!, Plei- .A.1moxarifado, .
Áta das Comissões
~'S - Sá. Tinoco, ( .. )
teando eSS!i prorrogação até SI
d'e
Em consequência desSas obrlls, 101
-! - Jlll!o Leite,
Comissão Diretora
mat-Ço, não 156 para atender a soIicl- possível a instalação de um. Scrviça
i - COOta Pereira.
32.a REO'NlAO RmALIZADA. .EM 15· tações dirigidas àquela cntíd.ad::! por Médico~na Casa, já previsto, mediante
S - PUnio Pompeu.
.
DE DEZEMBRO DE 195t
n1}ruerosos concorrentes. como tam- a recuperação de área ant~3 ocupada
'1 - Gomes de Ollveir&..
b~m pelo interesse em que, grtiças 1101' outro departamento.
,.} SubStitu1do pelo seaador Nestor
Sob a. presidência. do Snr. Marcon- ,a e.studol1lais demorado, pudessem ser
A Coruissão de funcionárbs 111cum ...
MasseIlR.
des Filho, Presldente, presentes _ ':ls encantradlls soluções . . Qu€ melhor "a- bida de estudar as modíficaçõ~J a se·
Secretário _ Moldo Morcll·a.'
snrs. Alfredo Neves, 1.1> 5ec1'et~!'~o tisfaçam ir complexidade e à jmpor-' reJh introduzidas no Regulamento da."
Reuniões .às quintas-feiras.
Carlos Lindeml1erg, 3 ..1> Seclf:t.fl.nO tância da obra R realizar,
Secretaria apresentou seu, relatório,
ljtechias da' Rocha, 4.° secretario,
Ao PresI.dente parecia oonvenienté no qual, posteriormente, se inspirou o
Educação e Cultura
Prisco dos santos, 1.° Suplente,
e a pl'orrügao.;ão, Ao Jad'o do cmpennv Sr. 1.° Secretárjo, no elaborar o seu
1 _. Flávio Guimarã~ Presi- Cost'a, Pereira, 2.° Suplente, reune~se manifestado nêsse sentido peL'l. elas- projeto, já estudado e aceito por esta.'
.
se aos arq1l1tetos, atravé~ do seu órgáo Comissão.
a comissão Dfretora.
de1Lte.
Deixa d.e comparecer, por motlvo representativo o!:icial, havia ainda
'reve, ainda, a pedido do Sr; Prpsi~
2 - C1cero de va.sconoolos - Vice- Ju.sti!icado, o SUl, Vespasíano Mar~ outro aspE·t':\ da questão a considerar dcnte da ~epública, oportunii'!~dc de
.Presidente.
tins, 2.° SeCl'etârig.
,"
O erital dete:rmina Que ~ Comls. permitir que um dos sen,') técni.cos
3 - Al'êa Leão,
A ata da reunião anter..Qr e lida são Julgaáora;" presidida llelo t;Jres!- fôsse, pOsto â disposição da petr-qbrá.-;'
4: - Hamnton Noguell'a.
e sem 'obs~rvaçóeSt aprovada.
dente da Col'njssão Dlretorr. e 111te.. e outro à do .Banco do Nordeste, êste
.; - Levindo Coelho.
'O Sr. 1.° Secretário, de
acôrdo ,grada, além~ de ,out.ros
elementos, por ter sido eleito para tutegrar a
6 - Bernardes FUho.
com o deliJJerado na reuniã-O ~~terior, por quatro Senadores. ultime o seu sua Diretoria.
_
!7 - Euclides Vieira,
apresenta o Projeto que, modllicauuo julgamento, no pr800 de sessenta diaa. ,Pennit1u. também, a doi ,S;1i)S seus
Secretário - João Al!redo Itafasco o Regulamento da' Secretaria, possi'oi- AS'~iln, teria ela que func1Duar de " fuhcionál'iOs aceitar bôlsas de e3tudo~
de Andra-de.
litará as promoções do Pessoal da Por- de janeiro a 5 de março. Aoonte<!e, no estrangeiro, vizando o !l.perfei:;:o[\Auxiliar - çarmen Líicía de HO .. taria. sem .prejtúzo para o serviço de porém, que o mandato ete dois têrço.s menta técnico do pessoal do ,senadO.
landa. Cavalêanti.
impeza da Casa.
.
dos componentes do Senado termina..
Em ,relação ao fUhclonalls.."llo deReuniões às Qulntas~teiras, lLA 15
S. ~cia. apresenta, ainda, o pare- rá. a 31 rie janeiro, Dos Senadores ~m:t Secretaria. a COlnlssão ,eve OpC1"~
, hora,s,
cer que elaborara de acôrdo t:om o participantes da Comissão Diretora, tunidade de fazer 25 promoções no..'
pemamento da camissQ.~, permitindo apenas um continu!lrâ a integl'ar !l quadros dg Oficiais Legi51a~i'voR c de
a 5eba.stião Veiga, Oncl~l Legislati- Cas..'l. Por outro lado, o novo &:nado TaqlÚgrafoS.
Finanças
vo' classe" J aceitb.r bolsa de estudo lnicJsl'â as suas atividades a 13 de
Cabe salientar que a COllil..<iS;!1) pl'll~
IvO d' Aquino - Pr"e.sidente.
n~ Amêrjca do Norte.
, ..
.
março. A sünples rnenç~o dessei3 da- curou desenvolver e aperf(;'j.;o:~l' 0;.1'
Ismar de Góis _ Vice-Presidente. ..Em rela.ção .!la caso de 'Benethto das demollstra a.oonveni€'ncüt doe ser serviços do Senado S.?ID qUili;-;:ll€:r nue\1berto PasqualinL
Afonso de AraújO, Servente, classe tJrol1'ogado o concurso. ,Muito:~ do! mento de funcioualísmo. rnanteudn o
"H", apos:e:ntado, por
invalidez, a Sens.dores em C'XfI'dcio err~ 5anel.ro, 1'1 meSlnG quadro durante a fiUft admlAlvaro Adolpho.
Comissão delibera que o médico do n50 terão mais !r;and:-tto a pa.rtir de nistra!;:ão. Para êsse tim fêz 1S r.ltera..Apolamo Sales.
Senado irá ao Serviço de Biometria 1.<) de. ;feverciro. os <lu\" t{ve;em de ç.õef, interuas que lhe pate'Je".lln C('}fiFlávio auimal'á eS.
Médica a fim de obter o laudo que SUh3titl1-Jlo.s. sôm€-nte c')mC',~sráo
a venh~ntes c tinham hase rE'·o.:~J!:'l.m('n ..
Césat' Vergueil'o.
I possibiÚtou aquela aposentadoria. I e trabalhar cm 15 de' março. Adenais tar, 'Para nIe'nder, cntx·sta.n~,l i>!~ ne ...
Domingos Velasco.
I que vem sendo recla.mado pela. Vire· haveria, ainda, f!Ue lev:ll' i'm ;?0nta ceE,'~lda.de.~ jos serv.i.co,; ti lns !'llnt;BO do
. Ourval Cruz.
Despesa .Públ,'ca do 'i.f>"'ouro
I·.
t
»ôsto ~.
roer/leo,'~dlanen::lS "'l:'·ref',,:,c~J!.'ll
lor" • "Euclides Vieira.
~.<P
~"
(1 ner celo qE' rE>C~SW, em m:'J C5, 1'a·
lt>
... ',..0 .. (lS
_
Nacional.
brlJhcs nã.&'. E~ ooderi:J.m cTescm~:~:-i,;r, Ug!'l€" oe m~,"c{} e CG.z.d.U1 ,), "n
Mathias OJympio.
Achando-se
Antonl0
MachadO
RoA
Comjss§c.
portant(l,
n~o
tl!!"h
'a
h'nol'IT!€nt·8
C1'11ld05,
de.
ac?".b
c~m
o
PInto Alelxo.
sa, Auxiliar de Fortarii];, padrãu "1" cont'nuid"'d-'" ne"""'l3~;n
I RMn)n~nento da Sêr,/:Cl,[!1'Ut
Plinio Pompeu,
'enquadl'aoo~ no clispo.c;to no art,a 2'J3
1 . '. ~
,-, c .. , _.~
j
.T;.;rdo o Er. F!':!n~;~cCl r,.tlhttJ, ~,o
Veloso Borges,
e seu parágrafo úIlko do Regula'Por todc~ êSSfS pond::,rávc!; ·c:-:tl- I S8crefériJ, renuncb:1o na nJa.ndato rie
Victorino Freire.
mente) da ~cret8ria, o Sr. A)1l'edo -';013, nronunh'l o ~'r€-siàentE' <1'.';- '-. Cc- [ S?,r.nr.T:w, ~m outucro (In Cf)!"-ca{2 f.!1O,
Walter l"!anco.
Meo'des Neves pl'OpÔS seja êle ,ryosentado, () rnis~ão -Dil'(~t{)ra fl.\.1t.orj~:1SS~ 'J Dil.'c n. fin~ f]'! r.X'~l'Cel' :'<: 'lH:~,> P'ril!"p('s de
EVa.ndro
Secretário
qu~ lhe possibllit.ari8 melhores CD~" tol' Geral dn. S~~cretir~íl n n~~~d!":' ( P. dn,~ni:>tr3~:Hll' ,ti'l. Pôrt... ,io.. R~(\ de
diçães de tratameuto. Na ev~nttla]l- em forma reguJnr, os aVISO,' nec:eSsat'lO;-; .Tanen'o, rOl !:'l~lto m.ar ';U"It; t'lil~l{1 o
Vianna, Diret0-t: de Orçamento,
Reuniões às quartas ~.sextas~feiras, dape· de vir a se restubeleceZ' o que pronogando o ;?1!1Zp parR RPl'eSe!1ttt· Sr enrlos Li!lCi.211b~rg, m':-mQl'o da
considera dificil ... a lei -1,050: lhe asse .. ção dos tr!lbalho$ até 2{l de mArço, Co:rr.issão de Finanças. ,
lI.f5 Ia hol'ttS.
1 __ Gomes de Ollveire. -
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'TEQDO-ldO

f- Poram êsses. em linhas gerais, os

1.. - lIIenAdor - Gomes de Olirealizados pela Comi'5são veira.
ôe Finanças.
. 4.· senador Gullllerme Mala! Foram êsses. em linhas ,gerais. os qUias.•
vabalhos realizâdos pela Comissão
5,° Senador - Assis ChateubrIand,
-Diretora duraneat Bes oegls ãPrSôou
Diretora durante a sessão legislativa
que ora se encerra, os· qais anda se

tlno citado. rol> o tltulo instituto e oorti!kar-se dO'que ....
RO SA:MPMO E O INlSTITU'l'O tantos afirmando. Sabemos que . se
HISTÓRICO".:
.
fizer ~a, visita - nada ])enOlia •para
· ... 0 Instituto Histórico e Geogrâf1- um homem
espírito como o ar
co deu início, ontem, às comemora~ Vivacqua _ haverá de ~converter~
~ do centenário de Teodoro 5am~ num campeão da. caUsa 'do Instituto.
pa10. ooube ao Governaçlor de São
O centenário' -do nascimento ,de
Paulo, 81'. Lueas Garoez: pronunciar Teodoro Sampaio é ocasião adequada.
ATA
DA
18.·
.SESSÃO
DA
4.'
.evidenciam pelos seguintes dados es(l, primeira conferência ae um curso, a um gesoo .d-eEsa indole que
lm·
. LEGISLATURA EXTRAORDI- sõbre a vida e a. obra dêsse grande põe para prote·gé o nosso patrimônio
Itatisticos:
.
engenheiro
geórafo.
etn6ra.fo,
histo~
!listórico
e
cultural."
.
; _ Número de reuniões realizadas
NARIA, DA 2." LEGISLATU- riador e linguista.
_ 31 ordinárIas e 2 extraordinárias;
O SR-PRESIDEIiTE'
'
RA,EM 17 DE JANEIRO DE N~o iremos mr~tar aqui a figura. O requerimento está.' apoiado pelo
I'
Projeto elaborados - 7.
" _ Balancetes examinados e a.profasc1n:an-te
do
roblO
baian~,
q.ue
nasnúmero
de
assinaturas
que
contem
.
.1955,
ceu fllho de escrava: ~ a~mglU. pelo será -apreciado no fim. da ordem do
vados - H.
PR.b.EIDmCIA DO SENHOR
seu esfôrço, as culImnanClas d~ umn dia
_ Concorrência. administrativas 3'
.
.
ALFREDO NEVES
. posição singular entre os grandes
CÜMI'AR.ECmlM MAIS 00 SR;S
,
.
espíritos de :reu tempo. Quando Teo .. SENADOiRiElS:
•
" :_ Processos em anda.ment~ - 26.
AS 14 HORAS E 30 MINUTOS doro Sall1;.ool(~ morreu, .e:r;n 1008,. com
Prisco dos Santos _ Victorino Frei.
COMPARECEM OS SENHORES SE· 73 anos.de lda4e, já. t?ilia vIvido Te _ Kerglnaldo,Cavalcanti _ 'GearComissão de. Economia
NAOORES:
r-ea~mente U!ll seculo, pOlS construira. gino Avelino _ Ferreira de Souza .uma obra lmema nos diversos ân·
'.
..' .
15." REUNIAO (CONVOCAÇAO
I gulOS
Vivaldo Lima. - Ban d eira de Me·
de sua .n<:lnantosa a.tividade pe Durval cruz, - AttUto VlVa.cq1l~ ~
EXTRAORDINARIA) EM 13 DE
lo - Anisio Jobim ~ Carvalho CU!·
d
. t'" -~
d
d
'fj
Ber1Ulràes Fzl/z.o - Gomes de Ol1.vetJANEffiO DE 1955
marãts _ Joaquim Pires _ Onofre ~foi!f CleTI lllca ou e or el!l pr~ s- ra _ Ivo d'Aquino _ (11).
.As 14 horas' e 30 minutos, reune .. Go.m~s - Plinio pom~tl, - Olavo. A.I.gÜns' jornals o têm. oham~dà o .DEI.JM.M DE OOMPARiECER OS
_'
se esta Comissão, -numa das salas de Qln>elr{t 7"" Ruy Cl!r,,!-ezro. - ,Assis "sâlb10 negro", sem. nenhum sentido. SRS. SENIADORoES:
Alvaro .Adolpho - Maga.lhaes BaTa;reunião, sob a presidencia do Sr. S,=,- chateaut>:umd - D1atr Bnn~e!ro - pois êle era apenas um negro sãbIo;
nador Pereira Pinto, presidente, pre .. - Ezechtas da Rocha - Cwero de nada importando a côr de sua pêle ta - Aréa Leão - Mathtas Olympio
sentes' os' Srs. Senadores Gomes de Vasconcelos':"'" Ismar de Góes - Ju- escura como fi, de Rebouças e de tan~ - Vellóso Borges - A.poZonio Sales W~lter Franco. Oliveira, Euclydes Vieira, PUnio Pom~ liD Leite - Neves da Rocha -. Aloy- tos outro.s brasileiros que - para or. Nf!V«es F.ilhO peu e Nestor Massena. ausentes. com sio de Carvalho - Carlos Lrndem- gulho nosso _ alcançaram. posições Ptnto Alez:co - Sá Tm~o - Le-mnd()
berg
Luiz
·Tinoco
Alfredo
Ne·
eminentes
no
passado.
Não
tinham
Coelho
Cesar
Vergueiro
...:... Marcausa justificada, os Srs. Senadores
ves Pereira . Pinto _ Guilherme êles muitas consciência de sua cano: condes Filho João Villasõãas -Júlio Leite e Costa Pereira.
diç.ão de preto.s ou mestiços; pensa~ Vespasiano Martins Othon Mil..,
:f! lida e aprovada, sem obServações, Malaquias _ Hamilton Nogu.etra Mozart Lago -. Nestor Massena. - J vam como os seus colegas brancos; der - el6).
a. 3 ta da l'euníão anterior.
Domingos Velasco reagindo ,como êstes, emulando-se
O SR PRESIDENTÉ'
O ar. Presidente- faz fl seguinte Euclydes Vieira _ Dario Cardoso Costa. Pereira com éles. sem que a pigmentação'
.
. distribuição:
Continoo a hora do expediente.
__ ao 81'. Senador Gomes de 01i~ _ Silvio· Curvo - Flávio Guimarães sombria da e.!)iderme _ constituisse
Tem a palavra (, nobre Benador ]is ..
veira, o Projeto de· Lei· do' Senado, _ Roberto Glasser _.-' Alberto Pas· qualquer obBtâculo à sua ascensão
Camílo social,
ma rde Góes, primeiro orador instl'. o 61-54, que regula 1 0. plano de qualini :... Alfredo Simch \ Muito cedo, Teodoro Sampaio en- crito.
Valorização Econômica do Vale do Merdo _ (35).
trúu para as mais reputadas assa!?iraquê-Asa-.i e do aproveitamento
o SR. ISMAR DE GóES:
c~s1;ões cu1turais de sua. época; Ufio
do porto de Santa Cruz, no Estado
O SR. PRESIDENTE:
tmha ainda 38 anos quando foi re(Não fOi revisto pelo orador) _ ~_.
do Espirito Santo;
10.1
Acham-se presentes 35 Sr~. sena·' cebido no lnstituto Históri-co e Gea_ ao Sr. Senador Nestor Massena, dores.
Havenlj.o
número legal, está g1'áfico Brasileiro, ao qual se ligou de Presidente, o· COngresso -está convo·
os Projetos de Lei da Câmara nú- aberta a sessáo. Vai-se proceder à corpo e alma.
cado extraordinAriamente. Um doa
meros 249, de 1954, 4, de 1955. r.es~ leitura da ata.
:Visitando ontem o il.stituto, que motivos para eSsa convocação foi, JUS·
(pectivamente, que autoriza o poder
f 01 a casa de Teodoro Sampaio e de' tumente, o de ultimar a nova Lei ElelEX-lõcutivo a pagar, por cDnta do Tetantos outros: ZI:andes sabedores da toral. No entanto, como todos esta ..
o SR. SYLVIO CURVO:
souro Nacional e por intermédio do
no:;sa hist...;.ria. e da nOoSsa georafia., mos verificando, quase nada se tem
:!&sistim<Js
a um espetáculo confrau- feito nesta 'sessão extraordinária, a
Banco do Brasil, os fornecim~ntos de
(Ser/'n'do de 2. Q Secretário) pro·
ca.rvão nacional feitos pelas emp-l"e- cede A leitura da' ata, da $essão an- ged01', O edifício. de tão velho, amea- não s'er a apreciação diária de vetos
fias industriais às estradas de ferro terior, que, posta~.em discussão, é sem çava ruir; a água das últimas chuvas presidenciais.
invadiu-lhe a biblio·te-ca. Centenas e
Depois das eleições, Sr. Presidenpertencentes ao patrimonio nacional e debate aprovada.
centenas de volumes danificados pela te, é muito comum o noticiário dos
oQ
que cúnced eí&enção de direitos,
humanidade encúnt.ram-se EspalhadOS trilJunaís -eleitorais informando que
taxas aduaneiras e de imposto de
.0 SR. 2.' su:ppmTl.:
• p·elo chão, s€mi-abertos, à e.sr,;-era de tUd<l correu bem, Que as eleições se
consumo, para cinco imagens de mar(Servindo de 1, Q Secretário) decla· que sequ-êm. Até que venham (nit.ras pr().Ce....~.aram honestas e livremente.
more. destinadas ao Colegio Regina
ra não haver ex.pediente.
chuvaradas e se venha a &.!'1"u~l1ar c Entretantp, nós, políticos. em contac~
Co~li; e
que resta de numerosas cb~$.s raras. to direto c!)m () eleitorado do interior
_ ao Sr. Senador Plínio Pompeu,
~ prEciso nã;o
esqUEcer qUe na e acompanhando eleições fora das ca()s Projetos de Lei da Câmara nú~
O SR. PRESIDENTE:
bibli~te.ca. do instituto, há ool~~'2s pitais, sabemos aue nada disso aconmErOS 3 e 14, de 19'55, o primeiro, que
Sõbre a Mesa l'equerimentQ que vai 'preClos~.!sltr..as. Que nenhum govêrnD wceu - que o pleito correu livremen-1s.:nta de direitos de importação, im~
dec.ante, a. :-ret€xto de economia de te, sim, mas para a fraude.
jposto de consumo e taxas aduaneiras ser lid(l.
palito!. podt:- deixar des$Jparec~r. Lê.
O Sr. Pereira Pinto - Muito bem ...
objet':ls de arte que pertenceram. à
. "': LIDO O SEGUINTE
€:stão
as coleções "Teresa Cristlna" e Estou de acôrdo com V. Ex·.1I.
1"a!,njUa imperial, o último, que pro)be
"Manoel Barata" com autênticas raO SR. lBMAR DE GóES - As pe·
-entrada no país de automoveis de pas- Requerimento
·18, de 1"955 l'~dndt:s
bibliográficas. No arquivo queninas falhas que os tribunais apre.~
t;atf(,',ros sem cobertura cambial adeRequeremos urgência. nos têrmos amda em. catalogação, oorrespcl)- goam, ·.são a~ qe maior importância,qufd::....
.
, O sr. Senador Euclydes Vieira lê do árt. 155. § 3,0 do REGIMENTO ·dência de Cotegi,pe, bem. f-j, fichadas, porque cada dia, ao invés -de se aperseu .parecer favoráv..el ao Prújeto de INTERNO, para discussão e vota1;ão as de Caxias, Osório. Ouro Préto feiç-:)a.rem os métodos 'políticos, o que
Lei do SenadO, número 3, de 1954., do Projet-Q de Lei da Câmara, ll.O 65 Maracajú, senador Nabuco e várias verificamos é o aperfeiçoamento d~
de. 4 de setembro de 1946, que con...'O- de 1953 _ Que autoriza o poder Exe- outrs.s, fe mfalar nn coleção de tran.s· tudo quanto é errado. m.6u; e desones~
\lida a legislação relativa ao Institu~ cutivo 'a ceder 'Um terreno e a abrir latlc.s - única no Brasll,- de do- to. Erifim, Sr. Presidente, êsse aper.
de Resseguros do Brasil e dá outras crédito ao Instituto Histórico e Geo. cumentas do Consell1o UlttamarlnD. fCil!ço&menito é·.- -o têrmo pO-de não
gráfico Brasiliero.
Esta última consta de EQ volume""- !:er parlamentar mas é (l <I.~ se apli ...
(providências.
,
Justificação
contendo o frut-o do' trabalho d;~ ca adequadlm.ente _ para tôdas as
I O $r, Sen ador Nesto!' Massero.
O Sr. Embah::ador Josk Carlos de chamadas missões Varnhagem, J. F. safadezas.
~roI'UnCia seu parecer favorável ao
O Sr. Pereira Pinto _ Para iôdas
!Projeto' de Decreto Legislativo n. GG, Macedo Soares, presidente perpétuo Lisboa, Gonçalves Dias e João Caetado Instituto Histórico. teve a gentile- no da. Silva. Pois tudo u:so. e mais a as frflu-des possíveis, eom a ajüda. da.
l'de 1954, que aprova o acôrdo cornrec\al za
de eSCl"ever-nos sôure a canve· ma,poteca acha-se em vias de d.estrui· própria magistratura estadual. ' ~
)tlrmado entre o Brasil e o Uruguai.
O, SR. lSM.A.R DE GóES _ - Sr.
, O SI'. Presidente submete a dis~ mência do Senado aprovar, o mais i~'g ~nqsualnto permanecerem no casaPresidente, dais fatores essenciais con.
l.eussáo e votação QS pareceres men- brevemente possivel, o prOjeto de TeI a o 1 o'Zeu, - '
A melhor maneira de comemorar o correm para essa. situação: a Justiça
'(:iQnados que são aprovados, unani- a que &e re!ere o .r~uermlent-o. Baste..r:8, pôr..,m duvl,da: o a.pêlo do ce~.tenário do grande historiador e E!eitoral, basea-da na Lei, que pode
Jnemente.
, Nada. mais havendo Q-q.e tratar t!n- emn~ente homem nubllco. a quem p ~tn~afo que foi Teodoro, é salvar o ser bem .feita· mas não atende à rell. erra-se a reunião, lavrando eu, Arol~ Brasll já tan~ dey€. pa:r:a o .atend1- mstl.tuto que tão seriam€nte contri- lidade brasileira; e o eleit.orado do inmento da. sohmtaçao.. Sua· mterfe- 1I.l.\lU r;J!l.ra sua formacão e ao qual êle terior. desPQlitizado .
. ~ Moreira, Secretário, a presente Ata.. rênc1a
em favO!' do andamento da dffi.i"'::u·oo
.
A J US t·lÇ~. ·=:C1v
.,.., .~"...ra1, gera 1mente, não
......... a par,t e d'e sua attttldade.
:que, uma. vez aprovada, será assinada resoluç§..o em estudo valeria lJela sua
melh-cr justificaç~o Mas no dia se- Um PT~.Iet{) do .~eputado J(lsé,Augusto tem ou náo toma conhecimento dos
ID sr. Presidente.
gUinte, no "'Diárk, 'Carlo~a'" de 8 de p.~~vs:nCio _ os ~und~s 'necessários à SUbOrnos, das fraudes,\ da.s quantias
corrente Dant on J b'
'" P
rvar;ao do pat~imt1nfo do Instt- vultosas ga.atas pelos candidatos na
119." SESSÃO DA CONVOCAÇÃO éjan.eiro
um dos prínci,pes dO no<:~o ljõr~~: uto, fnc21hou. en~retant<? n{) Senado comura ue . votos, de consciências, de
li;:.rr:
d"f·
d
ê
'
"
t:'sp.era
no,g mformam - facilidade para as €leições. .. EXTRAOROINARIA, EM 19 DE .., .Q. "en -eu a urg nCla da vot~- de nareCE""- segunao
da Sr Atíl'o V·
N-o t mo
h'
t
dQ !>r(ljetc. em têrmos que não IJu.!'.fifiDS.-S~ rlE .... am·€nt.e I. d ~vacqud::J,'
3
') .... con eClmen o porque, em
\
JANEIRO DE 1955
. çá(l
nes furbmos ao prazer de reprodu~,
..•..
o egllne
e gerãl, é O Estado, o próprio Govêrno~
zir, !lara melhor compreensão. dêsto urg~~c;a _t:::ira êsse. Dr.ojeto. em f Me que lanr:a mão de todo poder material
Oradores inscritos para
requerimento. no plenár10, pelos nos~ ~amo.;;-t'(;.af.aji, d: c3m!,d.ade qu.s>- sec ricu coertivo e eCDnômico.
.
o Expediente
oos nobres colegas senfl.do!'es. E:!s n
iC~S U ,maS ChUv.3S; ~
O Sr, Pereira Pinto - V. Ex,a per·
clue escreveu. a protlósit-e, o redator'ir:.,,:nG.o o MOi}-r;.e a G·:JlS p:a~r'::ls ~o mite um aparte?
.
,;.0 _ Senador - Ismar de GoreS,
chef~ do grande e *pre~tjgioSO mt!.tu- ~;*~ô.~u. seria fa-Cll ao rC'"P'resentant~
O SR. ISMAR DE GóES - Pois
11.0 Senador' - Mozan. 8&0.
.,p.nto-::mntense dar um p,ulo à s-ede- "9ào.
-
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Lançam teriar; a meu ,ver, a presença. da fOr- d(;ssa requisição ser um tanto sumá..- ·tia de Fôrça Federal ler feito po:-

ll1ão até do -vjcjo, explorando o jOgo ça. federal ,é uma necessidade. E~ pre-' ria, a pedidO tão somente do Partido qualquer Partido ..
em benefcio das pr6pria$ eleições.
clso se dê permíssão ao partido que que se de-clarar coa.gido, e ,.aceitação
O sr, Olavo. Oliveira _ Talvez fósseo SR. ISMAR QE GóES - V. se julgar ameaçado ou ao Tribunal por parte do Tribunal Eleitoral ou do melhor. as eleições serim gar:lntid~s

r

tem razão.
Não toma; conhecimento, Sr. PrE.~·
~. IS1dei:lte, da presença e da ação dos
'wvestigadores, dos policiais, dos guar. 4as à paisana, ameaçando. e coagindo
'l.iempre, no Últerior dos Estados.
~.a.

I~.

l'i

O Sr. Pereira Pinto - Apoiado. 'No
1Xleu Estado, nos últimos meses, foram
nomeados mil e tantos Comissârlos de

Pollcla.
.. _ O SR. ISMAR DE GóES -

Não

leva em conta os veIculos, os gastos
<te tOda espécie, feitofi à. custa dos
êQ!res publicas, pelos gov~rnos interessados no pleito; enfim .. não toma
conhecimento de todo o potencial do
'Estado.
-

.. O eleitor. despolitizado do iriterior.
é 'incapaz de urna. resistênCia. ao mêdo.
ao subôrno e.à ooaçi\o, exercidos sem. pre atrás da. cortina de fumaça, para
.encobrir operações clandestinas e
anti-democráticas.
.'
~ O fracoc sIstema- eleitoral vigente <lê.
ao trall.S."oressor _a certeza da impunidade.·

'

. Depois das eleições passadas tlve
oportunidade de, em entrevista, declarar:'
,- . "0 alistamento eleitoral necesslt:l.
Bel' renovado e reformado. O eleitor
sem luzes. que mal apreendeu a desenhar o nome, o eleitor que cielxa
iPass1vamente toma,:. rasgal' -e substituir sua chap'a, que nã.o ~abe escolher os nomes dos candidatos na cabine indevessável ou que 11em s.equer
tem o discernimento <1e votar em
branCO, quando, coagIdo, se ~l1e, troca
a chapa, e que vota. no pr0J,Jrlo ad-.
versário, amedrontado IJ anSIOSO PO!
lSe ver livre da sanha e dos arreganhas dos policiais e do~. denos da Fituação muní~al, facilitn a tarefa
ignobil de um govêl'no a~britário. O
eleitor que desconhece, amda, o valor do voto secreto, a responsabilidade de votar, Que não. _sab~ ~scolher
\5eUS candidatos, por S1 propl'w, torna~se prês8, fácil dêsse govêrno'''.
Sr. Presidente, o que vemos, no geral, no interior do Esta~o, é um eleitor assim.
'.
"Que importa que haja Sen.ado, (jr..~
mam Assembléias Legislativas que
êle desconhece o que --'seja ~e a. função? O que importa ~ essa qualldade
de eleitor é votar, seJa em quem fô.r ,
como um automato. Para ~lc o d~a.
da eleição é. apenas, um dla de .?ificuldades, de castigo,· de prov~çao.
Vota como S6 pagasse um trIbuto,
e obedecendo ao mais poderoso.
O que êle vê e sente é o soldado
ou o cabo de poliCia, coagindo e ameaçando antes das eleições, e, no .?ia ~?
pleito, os "homens do . ~overno ,
numa. faina infernal, exIgmdo que
vote nos "candidatos do govêrno". E
'asism, cansado, tímido, amedrontado,
toma. o envelope com a chapa que
lhr é ,entregue, acompanhado, ain-da,
de instruções e ameaças, e vota, sem
olhar. sem ler, sem saber mesmo ,em
quem votou. Não pôde sequer se
aconselhar com os amigos e· compa.
dres mais esclarecidos como geralblente 'faz, quandO as eleições se dizem livres.
subomadores e subornados j,amais

Regional Eleitoral e mesmo ao, Juiz
Eleitoral ce convocar essa fôrça.
O Sr. Olavo Oliveira - Permite V.
Ex.e. um R-parte?
O SR, ISMAR DE GóES - Com
muito prazer.
O Sr. Olavo Oliveira - Nada do
que V. EX.a propõe adiantará parit.
solução do problema.
O vicio é de origem, é do col'}:lo eleitoral. Enquanto nã.o o modificarDlOS,
liada adiantaIá.. Se quisermos eleiç~ saneadas, morais e puras, temos
,que regredír a Lei Saraiva oU coisa
semelh.ante. com regime universal.
Do oontré.rio, nada adianta pela· in...
competência geral e pela ignorância
do povo,
.
O SR. ISMAR DE GóES - VossaExcelência está de aCOrdo eomlgo.
Anteriormente. j.á, me havia..... referido
ao eleitor des-pol1tizado, incapaz de
uma resistência. ao mêdo e ao subôrno .... Há eleitores que nem sequer
sabem em quem vão' votar no dia das'
eleições, encaram-na c.omo· castigo,
pois têm.de acordar mUlto cedo e esperar horas e horas (I ve-1cul0 que os
conduzirão à secção eleitoral. quando
mUitas ,vêZes nem isso conseguem e
têm de. voltar a pé, caminhando l~guas e léguas. QuandO chegam à Clda-de ,ao distrito, já. encontram o po~
licial à porta...
O Sr. pereira. Pinto - MUitos votam três e quatro vêzes no meSm'iJ dia!

própriO_JUiz.
'
Cito, Sr. Presidente, pequeno exem.
pIo ocorrido nas 'eleições realizadas no
meu Estado. A Polícia, fardada. ou
não, agiu antes e no dia do pleito,
Quando um indpividUO tinha certo
prestígio no interior, e eIa. oposicionista e se candidatava a Ve'reador ou
a Deputado estadual, fatalmente, no
outro dia, sua casa era varejada pela
policia; prêso, levavam-no à Delega ..
eia. Naturalmente protestava, por.es.
sa ilegalidade pexa.n.te OS l'€s;ponsáveis
pelo Partido, os quais, por sua. vcez,
reclâmavam através do Tribunal Eleitoral Regional. .tsse Tribunal, então,
pedia. informações ao Juiz eleitoral,
o qual, por sua vez, solicitava esclarecimenlios à própria Policia coatora!
,A respOsta era sempre a mesma. A
Policia fOra à casa do Sr. Fulano em
virtude de denúncia de ali haver arma, ou par acoitar ladrão. Qualquer
resposta dêsse jaez era dada ao Juiz
Eleitoral, o Qual,' nos têrm<:Js da lei.
nada podia. fazer.
E' inadmissível; Sr. Presidente, p-e~
dir-se informações ao próprio el-emen..
to coator.
Veja. V. EX,a, Sr. Presidente: soU ..
citou-se a Fôrça F-ederal par agaran..
tia do pleito. O Tribunal pediu informações aos JUizes Eltltorais: e a.
grande totalidade dos juizes informaram qUe realmente delas necessi..
tavam,
O Sr, Olavo Oliveira - Natural ..
mente eram do Partido da. oposição,
O SiR.. ISMAR .um:: GóES - rues
sentiam necessidade porque tinham
resp-onsabílídades.
O Sr. Ola.vo Oliveira - E também
interêsses políticos.

pelo Exército.

O SR. ISMAR DE GOES _

VOt-

sa Excelência está de acdrdo oomie-o?
O Sr. peretira Pinto - V. Ex.\\. sabe
que os P'lr idos' não, podem ,?edir o
apoio das Fôrças Federais: úníca ...
mente os Trib-unais "EleitoraIs Reg~tJ ...
nais.
O SR. ISMAR DE GOES - D~ntro da reaUdade brasi1eira~ a. garantia do pleito pela. Fôrça Federal é
.lma necensidade,
.
O Sr. pereira Pinto - Os tribuna!s
:regiona.is, entretanto, julgam-se eg,·
pazes de garantir as eleições.
O ·SR., ISMAR DE OOES - V05..C;1.
Excelência, Senador Pereira Pint'), ..
referiu-se ao jogo.
.'
O Sr. Pereira Pinto - Um nos elementos que mais concorreram, nq.g
últimas eIei~ões, para a perturbacãO'
do plelto no meu Estado foi fi. grânde soma· de dinheiro retirado (to
j9go, e empregado para fins eJeitarais,

O SR. ISMAR DE GOES '- -Mais

adiante tratarei do jogo, nesse particular, por enquanto, desejo apenas
,corrobar.ar o ponto de vista do nob1'e
Senador Pereira Pinto. Tam1Jém e-m
Alagõas joga-se cinicamente, despu,noradamente: e o maior beneficiá. ..
rio é o próprio Govêrno.
L
O Sr, Pereira Pinto _ Basta atra ..
,.essar a Baia de Guanabara. E!r~'
O SR. ISMAR DE GóES - .':'
Niterói é a rnesma coisa. Não é pre ...
pa,ra lhes trocar as chapas e eXIgIr,
cioso ir a Alagôas.
\
sob ameaça, o voto...
O SR.. ISMAR DE GOES .- Onde
O Sr, per.eira Pinto - E não votar
temos. um Governador que enrlqu~~
adiante em o1,l.tras seções.·
ceu à custa do barato do jõgO p.
O SR. ISMAR" DE GóES - Geral~
quem sequer se defendeu; aceitou
mente votam sem saber em quem,
êsse labéu. Para éle o que vale é (1
doidos, ansiosos, para cumprir a obríO SR. rEMAR DE GóES - Dos dinheiro.
gação, o dever, e voltarem para ca.sa. interêsses políticos tratarei depois.
~r. Presidente, êsse dinheiro _ dIO Sr. Olavo 01t.veira - O eleltor
Pois bem: baseado em instruções nheiro de jôgo _ nas eJeicõ~ pns ..
não vê aterrorizad.o o pleito. Ao con- em vigor, o Tribunal Eleitoral decla- sadas, no meu Estado, constituiu fa.. .•
trário, encara~o com grande alegria;- rou que a,penas quando a Polícia fõsse tor preponderante para seu resultacomo negócio. Atualmente não ha incapaz de garantir o pleito, poderia. do.
mais coação n{)s pleitos, tanto que go: stllícitar a Fôrça Federal. PerguntonO Sr, Pereira, Pinto _ Multo 'bem.
vêrnoo são derrotados. O que há e se ao Governador, chefe dO' partidO,
O SR. lSMAR DE GOES ,~ Nos,'>a
pecúnia dinheiro conupção. V. EX,a chefe da.- coação, se sua Polícia estava Leí EleítoraI vigente seria bôa .se ()
vê nomes de eminentes brasileiros pa- em condiçõ€s de garantir o pleito, O BrasU n~o fôsse o pais aue é. Po.1e
trocinados pelos respectivos govêr- Govemador respondeu afirmativa~ !"er aconselpável sua aplicR-eio. na:;
"" ~
<:
1,,' _ éapitais, onde também não deixa _d~
nos derrotados por ilustres desconhe- mente.
cidos pelo dinheiro.
.
~ s:. President..., nno é pcs,Jvel e.~l ,haveer Queixas. Aqui mesmo: 110 Dto;.O SR, ISMAR DE JóES - Há, çoes livres e ~honestas quan~o os 00- tl1to Federal na capitàl d ..... 1s
realmente, coação em todos os, senti- vernad-ores sao os tnaiores mteressa- elei ~
'.
o}-'a
as
dos, como há também o subórno de dos no pleito e têm a. sua policia
çoes para Deputado, rlo.t' ;;:yemp!a.
maneíra geral e degradante~
como eleitor número um.
nao passaram de. verdadelf~ corrida
Já n§.o bã segrªdo, Sr. presidente,
O Sr. Pereira Pinto _ V. Ex.!!. fala ~e eavalo~, os eleItores apos~avam no
Os 'chefes do interior, ao exigirem dos também em meu nome. No meu Es- eu }avorlto.
candidaü)s determína.d.a quantia, vão tado ocorreu o mesmo
. Nao é possivel continue a vigorar,
logo dizendo: Se V. Ex.a não pode saO SR, lSMAR DE GóES _ Falo' de~tro da nossa realidade, ~isternl\
tisfazer o pedido ed darei os votos em tese. Citei meu Ez.t.ado, para eleItoral ~ue comporta todas ."oS fraupara Qutros.
exemplificar.
des e viCIaS.
.
O Sr.' Olavo Oliveira - Foi grande
O Sr. Pere.ira Pinto _ A denúncia
Dentro, em poucos dlas terem'1!
êrro nãc se constituir o fundo el.ei~ de V, Ex. a aplica-se perfeitamente aQ nova legISlatura, com novos Senado~
toral para' os Partidos. o que permi- meu Estado onde o Governador é o l'es e Deputados.
tiria a. cada um ·dêles ir decentemente l)r€sidente nacional do partido social
Agora, que já têm verificado' 'Ole'às urnas.
.Dem::;crático e não apenas da seçãO tos, p,?demos anreciar todos (l$ êrrc.'
O SR. ISMAR DE GóES - Os che- loca1.
~ defeletos da lei. O:; novos rfmgrec;~
fes eleitorais no se contentam sõmenO Sr. Olavo Oliveira - V~i!) Que o sl.stas estarã~ aptos a modificar. a.
te em gastos feitos com as eleições; problema varia de Estado a Estada. reformar o Sistema eleitoral hrasilei ..
exigem, além disso, uma _parte pari de acôrdo com a situação particti\- TO. a comeca~ por uma revisão Com ..
si própriOS;
ria. Quando o' nartfdo que se quei- oleta do eleitorado e; em 'geguld!l,
O Sr. Joaquim Pires As vêzes, xa 'e15tá no govê:mo. a reqUisição dI.! t~açar norma~ que uermitam ~ Jusde doi se três candidatos:
Fôrça ?çderal depede da palavra (Ú, tlça E~eitoraI proceder de acrdo C').f!1 '..
O SR, ISMAR DE GóES - Se- Governador _
fato a.bsurdo, Meu a realldade,
nhor Presidente, já se torna um meio' caro colega, sejamos francos: o qne
O. que falta ..agora que' temos Il
de vida ser ch-efe politico .no 1nterior entra em jôgo, o Que deve' ser ante- nrátIca. oue. as.smalamos os '~n!)inl;l~
foram punidOS pela lei.
do Estado.
"
dado é a atitude do Trlbml1] EI~i- mentes, é, tao somente vontadE' de
SObre aquêles e êsses',-é que se f~'Z
O 5r. pereira Pinto - Há cabos toraL Se merece confiança, Q pedid 1 acertar e um P(\UCO de corag~!ll p~r'l
sentir a. ação deletéria.. de um govêr·' eleitorais que organizam listas de de Fôrça Federal é julgado insuso~:- consegui_lo.
1110 amoral"'.
quarenta, cinqüenta e cem individuos tamente. Se, porém. o Trr~rmal é
:Era o Que tinta a dizer (Multo
cobram depois o que ouenm por narcial e também' politico, sabe VOS:if! bem; m.uitn bem. Palmas) ..
. Não é possível, Sr. Presidente. sub· eêles.
Isto há etn quantidade.
Excelência qu~l o l'esultado?
'.t&tir o atual sistema de cédulas. TorO "SR. ISMAR DE GOES Não
Jl8,~se necessário a adoção de uma. raro, os votos são, ao mesmo tempo,
o SR. PRESIDENTE:
O SR. ISMAR DE GOES - A
llsta de nomes, a fim de qUe o eleito vendidos a um, dois, três e mais cnn- reqUlslçao de Fôrca Federal deverh
Contjnua
a hora do expe:U-;nte.
leia e asism'\lOSsa votar no candidato didatos.
\
. ser sumária, a pedido do Partido,
. 9, p~lavra o nohre FenflQnr
OU partida de -sua preferência. .Essa
O Sr. pereira Pin.to _ Perfeita_
O Sr, Pereira Pinto - Quando o Sr,~m
JulIo LeIte. por cessão .::\',) fl.·o~,:"
Já será uma forma de seleção do ~lei mente,
president-e do Tribunal Eleitoral {ôs- g,mador
MDzart LaQ'o.
torado; e a. seleção' é imprescíndíveI
O SR. ISMAR DE GóES De se int.eiramentt'! imnarcial.
!para futuros pleitos.
.
r
forma, Sr. Presidente, que no BraO Sr. OIl!:Vo Oliveira
Pode :\
J SR. JúLIO LEIT~:
No .Brasil,· atualmente, eleições li- sil, atualmente, falar-se em eleições haver'o caso de a .Justir:a Pedera!
vres e honestas salvo' raríssímas livres· e honestas é uma balela. Quan_ praticar verdadeira intervencão no . (Lê o segdlllte diú'Nrso) _ Sr. ~
exceções":'" só existem quando hé. ga-;- do, . há pouco, fal-ei em garantia da pleito, para desmoralízar o aóverna- .$;d;n~, o ~ VfJ braSileiro vive, nê'ltes
.1'antla da. tôrça. federal.
d.a~, }nsta/.1. !"'l da mais pUra e ,.rv'c •
Fôrça Federal, como meio efíciente dor.
emoçao.
Enquanto não se enContrar outra me melhormente correrem as ele!O $ , ISMAR DE GOES - D;,.í
Um pO!.la""so
s'"'r'
de,o t-lmlsmo
forma de~garantir o 'eleitorado do in .. ç6es, re-!erl-me também à necessldadoe a necessidade de o p-edido de gamr'!~
1-- u
•.. em
,va r rl'1' de I:snta a pcnta do pafs, na.
w

W
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COllBCiêncla d. todos eis nDSB,," palrl- torturado, preso aos flancoa pcr muNa prôpria carta que prinCipiou OiS das despesas da administração· e da
cios. a sombria. lenüa e fala. "de J:eira roa de cim-t"..n,tc e aço, recusava·se a se en~endimento5 a firma inter€&Sada, depreciação, deixando O' pagamento!
de ahismo"'.
deixa.r domar em seu braçO princj· como um elemento de convicção, ale- de dividendos quando possível Roi
Inaugurou..-bU, sábadQ, dIa. 15/ com pal.
.
gava "que a vender o seu aluminio portad.(;res~ de ações prefer...enciais". '
& pr.esença de S. EX,a o Sr. ~r5iw
Foram dez mêses de dificUldades ... no extericr o B:rasl1 e.staritl' exportanEssas sao palavras profel'idas em:
dente da Repúb~ica> a usina. hidtoelé-Por fim, contra o parecer dos técm- ~o ~~u excedente de en~rgia hidráu~ 1948 pelo Engenheiro Alvaro de SOUZ&
trica de Paulo Afonso, primeiro e lm- cOs do Ban('o~ Internacional de R,e: hca que de outro modo não sel·ia e r~velam que o intuito (lo govêmo.
!l)Oj.'tante passo àJ recuperação econô. construção e Dasenvolvlmento. B:l.n,".O aproveitáeo eCO!1QmiCamente".
no que tange à companhia é obtér.
mica e social do OOl'deste brasileiro. que fez a cubertura dos gastos ém
A primeira etapa do Plano Rey- lucros imediatos, mas promover de..
Sirva êssa acontecimento auspiclo- dólares da. companhia, e contra o no.lds incluia o consumo de 80.OGQ kw tivamentz a criação de um granct&
so para que o povo brasileiro ree.:l- ponto de vi.!lta dos técnicos da Inrerw ate que a sua prOdução viesse a al- parque consumidor no Nordeste, a
.contre 9. fé nOfi seus destinosl
national Eng1nering Co., chamados li c!lll'çar 100.000 ·toneladas, quando, en- que, em outras palavras, qt}.er di.ze-rj
sr. P1'es~dente, nenhum empreendl- opinar, todqs considerando impratica~, tao, o consumo de energia teria de se promover o pr9gresso dessa região.
menta como a hidToelétrica de Paulo vel a. solUt,:ão por nós alvitrada, foI elevar ·a ma.i.s de 200.000 kw.
A nós do nordeste, grandes indus:",
Afonso terá i\ felicidade de exptessdX corajo.slimfmtp põsto eni execução o
O Presidente da Rienública euca-' trias cUja matéria -prima seja a ener..
tão và1idamente quão profunuos são plano nac!l)nal para aquêle com!tJ:~ minhou· à ComisSão dê Desenvolvi;. gia elétrica, atualmente, não
noa
'..
os laçOS uf,;-tivos e" sócio-econômicos mento. O P.~ru1O abrangeu três eta.'J'9s menta Industl'ia"l o estudo da impor- convém.
que estruturam a unidade· nacion.::tl. e consagrou-se, por t1m, vitorioso.'
.tantE( matéria. Ooube "ao General BeNão dispomos de excedente de ener"'\
A grandl"'lgidade trágica ,das aif!A OomparJhia Hidroelétríca do SIlo renhauser, diretol' comercial -da C. gl/l.. Ao contrário, carecemos dela.
culdades romômicas e humanas' dQ Francisco, ffnbora te~a se, vestido H. ~. S. F., r~latar o projeto na
PaulO' Afeoso, que, .em meladOS c20
nordeste, admiràvelnúmte reproduzi- das roupagens caracteriSticM d-e uma r~ferlda CQ~~O e o fêz por duas ano, d~verâ prod\fz.ir 180,()OO kw, IÍara..
• das nos -es3titQS literá.ribs de seus fi- socledde de IJma economIa mista, fl)c- :vezes. A pt1merra, concluindo pelo esta energia, já tem um parque se.
~lhos, semp1'e voltl3::doS. ao ll8llora.l11Q. ma que lh~ c'!eu flexibilidade no 2er1.r mterêsse do Brasil na implantação da gul'o de consumo.
Nã.o queremos Ser' preteridos.
ecológico, lJtiou Uttla consclência ua-. as suas verLas e no adotar as suas 00- granoo indústria -de alunúnio nãso
Além do mais, é necessário que
cional ék> ploblema, gerou o des~fo· luções técnicas, pela origem de s~us comport;ou contudo resolução· definide
C?le~ivo de po:-- fim àquela. situa~o recursos, .q1U.se todos provindos do Es· Uva da Comissão llorque~ 'no mesmo deixemos claro que, o· sistema
relatórIo
se
·solicitava
à
Reynolds
e:;Paulo
Afonso é em tôda a zona de
tão desvantajosa.
. . tado, por s\\.'\ projeção em todos os seAssim é que, wal surgida a illéiâ que tores da. actn:.nistração do pe.1s e es- clarecimentos quanto à forma .e fon- sua influôncia a única fonte impor...
teve como um dos seus pl'inclpa1s p:t~ tabeiecimentos de créditos internM:to- (tes de' financiamento do plano por tante .de energia hidrOelétrica. Esgoneiros - o então Ministro, hoje tt.Q.<iSo' nais, não~ foge ao enquadramento .no ela apresentado., O segundO relatório ,tada - que seja a sua capacidade
.eminente COlega, Senador . Apolônio organimno estatal brasileiro. E o [eu manteve o ponto de vista iavorável geradora" grandes prOblemas enfrensales - de, Sê constituir uma emprêsa êxito, agora 'assegurado, .CQDoSti,bu"h já esposado e solicitava do Sr. presi- tará a região, para ·aumentar suas
dentro
de economIa mista para' aproveF.-a- destarte, o melhor exemplo d-e ·llle a c.lente da República a. ida a Whasing- é'isponibilidades de energia,
mento d-o potencial hidroelé~rlCQ de intervénção estatal p01' forma
õe to?- de .uma Ccmissão a fim de exa- dos recursos técnicos atuais, Fatal- l
PaulQ A!OUSCI-, oom o fito de promover emp:rêsas mistas, deverá constituir o mmar· Junto às autoridades gQ-vema- mente se lançará mão de usinas ter,.
o desenv'Jlvimento da região nordpSl;.i- caminho a ser seguido pelo Govêrno mentais norteamericanas 'as pOSSibilí- mo ou diesel elétricas que :produzem:
nal pOUCM fo:'alll aJ3 vozes que disCre- 11a' solução 'dos nossos problemas bA- dades reais de se concretizar a pro- kw ·por preço bem superior aos de
posta de Reynolds.
origem hidrelétrica.
.
par~m.
·sicos.
O SR. PRESIDENTE _ (Fazendo
Quando se processavam tais enten..
E.o que t-e vi, to~,· ao contrário, o
Mas," quàl o dom dJvinatórl0, (,f-:le
Pais inteiro galvanizado numa OO"'llU- condão Illisterioso presidiu a atuu.çã.o dimentos, o >.emjn~nte bra.sileiro Se- soar 08 tímpanos) _ Pondero' a'o no...
nhão verda.de~ramente comovente des~ lesta e ~e!iciente dessa COmpanhia. et.- nhor Clemente Marlanl, em entrevista bre orador que· dispõe de apenas dol$
tinar uma qÍ!antidad:e ponderável de tatal? E por qUe ficou ela espung"lia. ao Diário de Notícias de Salvador minutos para o término de seu dis ..
.
seus mingtredos capitais, que podet::'!\...m das vagarezas e. vacilações cara.cte!"f'i- lnlciüu uma série de declarações con': curso.
pcla
O ·SR. ALOISIO DE CARVALHO
ser invertidos próximos 11 centros de tic.as de muitos outros serviços púbil- trárias à conce.ssão pleiteac.'a.
Companhia americana, baseado· em. _ (Pela otdem) Peço a V. Ex.· canCon!iumo o:ganlzad08, a 1im de pro- cos brasileiros?
mõve-r 9. '?1rhção de condições. eO(}nOPor· certo, não fól a .s1m.p]es forma· que a, destinação de Pauto Afonso era sulte o Senaão sôbre se consente na
mieas naquela parte do Pais, desva-· jurídica em que se estruturou. E<;t::. promover o desenvolvimento econô- prorroga~ão da hora <".10 expediente-,
lida pela natureza, mas abrigando om contribuiu, é verda<IElro, Dias o movt'l mico e .social do nordeste,· ensejando a ffm de que o Sr. senador Jtillo.surgimento al1 de'-pequenas indús- Leite oossa concluir sua oração.
'
.seu selo, num3 luta árdua pela. sobre·· pre:ponderantt, a mola impulsioÍuv,lo- o 1as
de atividades múltiplas
que
O SR:. PRESIDENTE _ O Senado
vivência - 11 milhões de ha.-blta.u- ra, esta residiu sempre na fé; .na.
teso
confiança, .na vontade do sucessor do vIessem .. s. pOSS,ibilitar a essa região a acaba de -ouvir o requerimento do.
.
.~-\S por Isso que Paulo Afonso adqUire emp.reendimento, vontade que allmen- concorrenCla' nos mercados nacionais nobre Sen. Aloysio de Carvalho.
._
.
OS Senhores Senadores que o apro;
para todos 11.&, corno uma feliz ('N-ll': mu, dia wr dia, êsses homens no- protegidQS.
A ·dis'puta no mercado lnternacio- VRlll, .que!ram permanecer sentados.
tinuação do rio que foi chamado _ o· táveis, a ~jo comando foi entr~gue
da unidade nacional _ a mesma t:1m.:. a Chesj e cujas vid88, . nesses sete nal, embora carreie divisas para o (Pátlsa).
Está aprO-vad~
bologia. de- marco definidor 'de int.ê- anos, foram totalmente
absorvidos Bra~U. não vem acuc."lr-a situação an- J
Continua com a, palaV1'a (, senador
• gridade· pá~ja.
pelo empreendimento a êles afeito. gustlOsa do Nordeste, cUjo reergui..
mento depende de _ um crescimento Júlio Leite.
.
O: Sr. Asris . Chateaubriànd
ora, quando tal dispbsição anima o
O SR. JULIO LEITE _ Agrad~o
ApoJg"do.
.,
cor,a diretor, e quando nêle as dls- h.ar!llônico !te suas riquezas..
E desn~~'5sátios' dizer do elevado ao nobre colega o recuerlmento e· aet·
O· SR. ·JYTLIO LEITE _ Mmt!ls crepâncias são nenhuma, o todo sob
Sr, Presiden',;e, foram as lições: 'l:l:ri; seu oomando empregna-se dêsse mes.. patriotismo ..-Que insp!ro~ tanto· o Se- Senado.o tê-lo deferido.
nhor Cl~mente Marzalll quanto os
Pode-se argumentar' que ainda está
, das ,do empreendimento de .?!l·l~O mo elan, dêsse mesmo gõsto pelo tra~ dtretOl'eg
da. qlIESF;. que com aqu.éle' longe o dia em que o- Nordeste pOssa.
Afonso.
•
bal1!o, dêsse mesmo orgulho pelo t"tl....
ilust!e bras~Ielro, aCerca de C?P.tr~.. esgotar a energia que restasse- depoie
O 51: As~b Chateaubrfand _ O ~jO balho.
'
vérsla. trocaram corre~pondênCla. di- de instalada tal indústria..
.
São Francisca é o grande rio da tlru~·
especlali~
Tentarei mostral' que Isto não t
dade brasileira .. Confirmo o qu-e V
A isto, ~eve a Naçê.o~o al>rontamen~ vuIgada em publicaQOes
verdadeiro e mesmo que o fôsse seris
Ex}' está dfclarando com tanto !>li: to no ma~ curto prazo que foi PQSsí.. .zadas...
A lDlp-rensa ndo maIs no~iciou SÔ~ desumano e desleal para com M fu.
lho e prop~:e<\ade.
' ~ vel, .de. prImeira pa:rt;e do sistema M~
bre a .proposta Reynol&.
, turas t(erações·,
.
O SR. Jt)LIO. LSITE _ Agrll.<l~,p dreletnca de Paulo Afonso.
O General C a r 1() s BerenhaUSeJ
a V. Ex.!l.
. Os. an~s do Senado deve~ abrlgdl', ~g.ora, contudo, em que a energIa
(Continuando a leitura) .
por JUstiça e rec~nhec1me~tO, os au- e!ett.:l~a ~e Paulo. Afonso ~;neça a. Júnior, i1ustre diretor da Companhb
pro.
Relevam, entre tôC1as, a. que . (Uz mes 9,0& engenheiros Antôruo Alves de s r dlstrl1?U!~a. mISter se faz,. que se Hidrelétrica. eIll conferência
respeito a 'afirmação da. capaci:ti..:J.e Souza, ,!\farconde~ ~erre.z ,:Adosindo trace d-eflUltwamente .a politIca. que nuriclada na Faculdade de CiêncifU!
profissional de nóssos técnicos e a. qu.e Mag~ha~ de OlIveIra,. ültuname.."lte ~ve., ser adotada em cU'cunstâ.ntlas e Econômicas da Universidade do Ois.
edlante propOstas. Q.ue tais.
trito Federal pUblicado no "Observa ..
pessumbra n"!: verda.de insofismável d-e f~le~adc, ;.;tener~l Carlos Berenhauser
_Somos .. dos que mtran.slge~temente dor Econômico e Financeiro" (n 0_. 208
que a. ativiiade patrocinada pelo Es- Jumor -: Presldente e diretores da nao
concordam com o des-V10
dos
J'
,
.
tado é· tão hábil e tão eficaz como a Chesf.
objetivos que deram surgimento
de unho Cle 1953) cltaz;r.do. da.dos do
a r-ecen~amento de 195(} .mdlca com o
desenvolvida- pela gerência de parti'c ..t..
Srs. Senadores, Relevem-m'Q 'pelO CRESF.....
ltsses objetivos são claros. e inllu- total da pop~acão na ~o~a de co~
lare.<:.
tempo precioso que venho ocupando
de §tIa atenção e permitam-me, ag-l~'a diveis: promover a recuperaçoo do cessão.• da Cla. Hidreétnca. do. Sao
o que [oi re-a-J1zado em Paulo Afon· que
já externei o meu lOUVor à Ch~'3t, Nordeste.lneeiAnte a disseminação de FrancISCO. ~O.966.052 h~bitantes. Ainda
~, em ?i~!1a região cM:sértiea, ::;e~o
energia farta e a bom preço não Só de act>Td~ ,com ~. dadps co'\hidos
esfôrçO criaoÍOl de noSsD8 engenhafros e que procurei aponoor as' lições (fIle aos centros de consumo já organiza- ness~ palestra verlfl(~a-se que em
e o trabalh'J de nossos operários é 'te.. o sucesso. de tal emprêsa poderá em- dos _ como ~ Capitais dos Esta.dos 1950 o consu~_o "per capita" de enerpre.~tar à Nação, que venha.
te~
· almente.., ex"raordfnArio.
a~rangldos pela . Emprêsa, Irias, gia nessa r~gl~o era de 10 watts para
algumas considerações. breves como
~ A êsses Jé('!~!cos e trabalhadores, r<lr pe4e a. ocasião acê!ca da distrib'liçAo pr~nclpalmente. pela irradiação dess.a uma potênCIa mstalada de, 110.000 kw.
Ainda ~e !lcôr~o com essa f?nte de·
veze~, rudes sertaneJos adaptadOl$: tm da energia gerada por Paulo Afotl3<'J. energia aos 34 municípiOS de 'que fala'
prasas eS!;H.ntos-Jmente curtos ao ~:t:"!lt·)
Em' 13 de dezembro de 1951 a Rer- o plano, elaborado· pela próprla.' dIre- informn.cao O~. SIstemas ~a Light d~.
'
. São Paulo e RlO de JaneIro apresen
de modernfE~imos aparelhos, deve o· nolds MetaIs Co., de Ricbmond, V!.r- toria da CHESF.
..'
.
~
tavam em 1950 os valores "per ca.-pita"
PaIs' um iml";!..lSo preito de gratiJ.1.o gIn1a - Estados Unidos - ender,~ç')u . E ,cer~ .",-que
a
Hidrelétnca.
te~ de 183 e .]17 watts, respectivamente.
Foram ~et~ anos de lutas na ftrl.1éL: ao e!ltão Presidente da República u..rna compromlssoS de ordem internacional
En1 rep01t~em do "ObservadOr
das catingf;.~ longe do· confôrto ,Soa carta aoompanbada de relatór.!(L~dls q?e devem ser ntendici1o,s. Os emprés- EconômIco
~ Financeiro''.. na edição
grandes' cen~ros, no fntúito de se "ep- cri:rpin.ativ·.), propondo a instalação, ::::iO tImos contraídos 08 Ban~cOG Interna- de novembro
transcrita em
cer o gr.an·il"i no, de o cont-er em gi- Brasl1, de uma grande fábrica de aluo nacional de ~eecónstruçoes. e Desen- separata,' ondedese 1950.
incluiu. a'rtigas de
gant.~ca~s bHragens, para- que ~ll!tS mínio .que \'itia se .instalada tranSfOl"R
rem .que. ser pagos. Por autoria dos Engenh~ir% Antônio ,Alàgu,?s repr<'''~Hl[.s fôssem, em vOrtl(t~s, mar o p.."l:iS no terceiro produtor de volvimento,
i~o ~~smo. a prlmelr~ etapa da; dis- ves de Sousa e· Adozinho 'Magalhães
lanç~das .1-:; "u'·bipas hidrãuIicaA, ('J!. alumínio do mundo,
oo.st'Jda'i e'11 plena rocha, l\ 30 n;tetf;JS
Pcsterivrmente a prete-nçã.o da Rt,:y- trlbUlÇ~o de sua energIa fOI destmada de Oliveirà e ao General Carlo's Beaos dOlS grandes oentr~o.s do t:1~rde.ste renhau.ser Júni'01', divulga-se .que "na
de OTo!un:ttd.~.<!c!
nolrls lorafuou·se na zona a ser F.er- -:.
vez que ~ste pO<1erao proplCtar de última etapa a p<ltência total pre.Ttldo is80 f& feito sabe Deus. ({Jfn vJlÍa pela C1Lesf.
Como se 'sabe as pJonto,
segures.
vista em Paulo Afonso será de
quanto &:~:-irí{'..io!
.
principais m:ltérias de que se neét!s- I' Mas é rendimentos
preciso, que ninguém esqueça 900.000 kw ou seja: 1.200.000 HP, dis ..
Nenhuma f'tn.pa p'Jr exemplo mlll~ sita para, a - fabricação do aIum~nio que o govôrno deve satisfazer c~m tribuida por três casas de máquinas,
dramãtten- qUe nqucla. em que n rIO sã.o '\ bauxita. e·a ene1'gia elétrica. ..... o pagam-ento pela venGa da energla, a primeira com 3 unidad~ de 60 kw

t:

>

a.

R

.--.........................

" Terca-feira ~ 8 '

e as duas últimas com 4 unidades de
90.000 kw. cada uma.".
De acOrdo com êsses elementos
ch·zgariamos a êsse impressionante
fato: se admitíssemos. o absurdo de
que a partir de 1950 a população da

..... 'Zona referida não aumentasse no dia
em que a potência total prevista em
Paulo Afonso' astivesse

instalada

e

funcionando, o consumo "per capita"

da região, rer-se-ia elevado para 81,8

_--..- ---_.
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infelizes Jamais produzidas por um
homem p.úblico, Referlu-,s.e S. Ex.>l
à inicbtjva do cearense· Delmiro de
Gouve~a como a uma. página romíintica, Quando, o que Qcorreu, em Paulu
Afonso, foi a valorização do material
humano local e o levantamento dO.s
índices de vida daquela púpulação
Espero, por 1.sto, oportunidade de esclarecer o Senado e corrigir o lamentável êrro constante do discurso dJ
Chefe da Nação. Felicito,' entretanto,
o nobre orad~r, pela brilhantissima
página qve está produzindo'J
O SR. JULIO LEITE Muito

-

.~_.

para obtenção desse esclarecimento,
O SR. PRESIDENTE:
não há. necessidade da retirada Cio
Em. disoussão.
requerimento, porQuanto o projeto, em
Não havendo quem peça ti, ncllavra,
virtude dos dIas em que o Senado nãD
r€aliz:,trâ ~essões ol'din~rias, por md- cnc.?r1'8rej .a discussão (Pausa).
Em votação.
tivo de apreciação aos vetos, Eómente
Os Srs. Senadores que ap"Jvam o
entrará na. ordem do dia da sessão
Projeto,.
queüan1 c~nservar-5e sef.lta~
de têrçaAeira, 25 do corrente. DUl'an
te êsse pericdo. a Mess, providênciará dos. (Pausa).
E' aprovado e vai à C-T:.nissão
junto à Climara, relJ.tivamente às in~
de Rede.ção o seguin'.e
fOl'lt..J.çôe.s indisP5!nsáveis sõbre' o, texto do projeto.
PROJETO DE. DECRETO LEGISI.A'i'lVO
O SR. "l\/IOZART LAGO - ObrigaN.o 4, de 1954
do à V. Exa _, :3r. Presidente.
Autoriza o Tribunal de ';•.mfns a
proceder ao registro da des j)~sa de
O SR. PRESIDENTE Em vot·ação o requerimEnto de u;-gência.
Cr$ 25.000,00 pura atemt.-;r ao 1)(J.--

watts. Se nos lembrarmos ainda que,
como anteriormente foi dito, o consumo "per capita" em São paulo,
em, 1950, já. era de la3 watts, conc1l!l.temos fatalmente que, mesmo de- agradecido _a V. ~.a.
pOlS do, total aproveitamento dos
Sr. Presidente. a magnífica reali- (Pausa) •
•
gamento devido a Luiz d'l Silva
900.000 kw, a região· do São Fran- zação, que é Paulo Afonso, não e
Cosme. por serviços prestado'" coO::; 8rs. Senndores flue o aprovam,
císco ainda não terá aÚngido o índice apenas um toqúe de clarim a des- queiram conservar-se sentados. (Paumo crítico musi.cal e resn'Jn,'lu.vet·
de prog-resso alcançado por São Paulo pertar as energías das popUlações do sa) .
por p1'Dgrama do Serviço rl.e Ra~
em 1950.
Norde~te brasileiro; mas representa
dioditusão
Educaüva do ;ffinÍilté·
Está ll.provatlo.
O General Carlos Berenhauser na antes de tudo, na vida d<2SS3S DOPU..'
rio da Educação e Cultura.
..
O
projeto entrarã na ordem do dis.
c~n.f~rêncla j~ .citada dá como dispo- lações e no espír1to" de todos os braO r;on~:\~,~,"0 Naclnnal decreta:
da
t'2:;;.<:ão o1'dlné,ria ele 25 do correnDlbllldade maXlma de energia na na sileiro, uma csplêndjda mensagem de
Art. 1~Q- E' o Tribunal de Contas
- zona da CHESF, o valor de 2.00G.000 fé nQS altos destinos da nacionali- te.
Discussão única do Projeto ele autorizado a proceder ao -:-egistic da
de _ k w. Nesse cálculo certamente dade. (Muito bem; muito bem. O
Lei da Câmara n.o 197, de 1954, de-spesa .de Cr$ 25.00{),OO <vinte e Cln~
~tao computados todos (lS aproveita- orador é cump'·imentado.)
que estende aos diretores das Se- 'co mil cruzeiros{ para atender ao paInentos que se possam fazer C<Jm ils
cTeta.rirts do Tribunal Federal eZe çamento devido a Luís da Silvil. Cas'0 SR. PRESIDENTE:
remotas e longínquas construções de
Recursos e Tribunal de Justica do me por serviços pres:ados no a'"lO de
novas barragens de regularização e
Finda a prororgação da hora "do exDi.~trito Federal o disposto
ar- 1953 como crítico musical e rp.spcnBáprodução, à .montante da que 3-O'ora pedj~ne, };:6.ssa-Sc a
tigo 1. Q , do D,~cret() n.o 5,099, ,de vel por programa do Serviço de Rã· se inaugura. Mesmo assim o :alor
9 de novembr~ de 1926, e dá ou- diodiofusão Educativa do Ministério
ORDEM DO DIA
"p::!r capita" serja de 1816 watts
da Educação a ser paga no 'I eSQuro
tras providências.
ConUn.-aqáo da votaÇão, em disZZ1_enor ainda que o valor obÚdo pard
(incluido na Ordem do Dia' ÚIt Nacional.
cussão única. do Reque1"imento
Sao Paulo em 1950, ainda consideArt. 2.° Revogam-se a.s diSpo~\ções
ô'irtude de dispensa de interstício
14, de 1005, do Sr. Novaes Filho t
rando como estacionária a partir dêsse
coneedida na sessão de 15 de 1a· em contrário.
outros Srs. Senadores. pedindo urano, a população daquela região.
neiro de 1955 a requerimento do
gencia, nos termos do art. 155, §
. ,Ao~ defensores da instalação da ino SB. PBESrDENTE:
Sr. senador Joaquim Pires, tendo
3.°, do P1"ojcto de Decreto LegisdustrIa de alumínio ou de ,similares
Esgotada a matéiia eon3tante do
Pareceres favoráveis: da Comissdo avulso, passa-se à votação rto Requenaquela regiã,o restaria, como recurso
lativo nO 1, de 1955. que fixa Cs
de Constituição e Justiça, s:Jb nu- rimento n." '18, apresentado na hora
~ubsíàios do Presidente e Vice-Pre
de a:rgu~entaç~o, afirmar. que -a
mero 6, de 1955; da Comissão de do expediente, solicitanWJ llrJência,
energla consumIda, pOr aquelas insid{~nte da. República..
Finanças, sob nY 7, de 1955.
dústrias também seria computada nos
nos têrmos do art. 155, § 3." d'; ReO
SR.
llIOZART
LAGO:
cálculos acima feitos e .que portanto
gimento Interno, para. o prQ.Te"o de
O SR. PRESIDENTE:
nã.o ficariam alterados os' seus re~
I Lei da Câmara n.o 65, de 1953.
(Para encaminhar
vJtação) (Não
Em discm~são.
"
sUlt~dos. Mas isso não procede em foi revisto pelo oradOr) Os Srs. Senadores que o ap"t';)vam,
Sr. Pres1~
Nenhum Sr. Senador usando da queiram permanecer sentados. (Pau,!,eal!dat;ie porque a diversificação da d-ente, longe de mim a intenção de
palavra,
encerro
a
discussão
mdustrla e a predominância daque- prejUd.icar a vota~ão dêste requerjsa) .
Em votação.
las que empregam maior número de menta de urgência: Não obstante
. Aprovado.
-Os
Srs.
-Senadores
que
amovam
o
operáriOS por "kw -collimmido é que como na sessão de sábado, em virtu~
O Projeto entrará. na ordem .:lo dia
permanecer
eentaProjeto,
queiram
transformam o índice de consumo de do requerimento de verificação de
de segunda. sessão ordinária que _,lje
dos.
(Pausa).
'
· "per capita" em índice de progresso votação de minha autoria, o projeto
seguir à presente. (Pausa).
?u~a ~egião, Claro está que grandes v~taçã9 de minh3-. untoria, o projeto
E' a.provado e vai a c;a:tção o
Tem a palav"a o nO.'Jre senador Nemdustnas como a d·e aluminio são nao fOI vot~do, Quero explicar ao Seseguinte
.
ves da Rocha, primeiro orador inscrito.
fontes de. riquezas para a Nação que nado, especmlmente à Mesa, a razão
o SR. NEYES DA ROCHA:
as poSSUI. Mas, se essa riqueza se pela qual tive' aquêle procedimen~
PROJETO 'tE Ü:I DA CÂMARA
faz à, custa de riqueza ainda maior to.
N.O 19~, de 1954
(Lê o seguinte discursO) Sr. Presinão ~eria lógico dar~5e a ela. prefe~
(N.o 4.41O-A-1954: na CâmAra)
dente. S1's. Senadores. Como bl'asileiEis o motivo, Sr. 'Presidente. Sei
rêncIa.
.
Estende aos diretores das SP- rQ, como baiano e especialmente (;0~s ~rcunstân.cia.s em que vivem o que a fixação do subsídio do Presi·
cretarias do Tribunal Federal de mo um dos representantes do meu
dente e Vice~Presidente da RepllbHP3:u. nao autorIza previsão tão oti- ca
Recursos e Tribunal da J'Jstica do Estado nesta Câmara Alta do Pais,
co:npete à. legíElatura anterior e
nusta. Mas, fazemo.s fé, que a segunda
Distrito Federal e disposto no não IDe seria licito quedar silencioso,
pressa em veta;
e~al?a de .Paulo Afonso, que .se cons- Só por isso. temos
art. 1.° do Decreto n.~ 5,059, de nes~e momento em que outras vozes
tItUI na mstalação de mais 4 gera- êsse requerímento.
9 de novembro de 1926, e dá ou .. ..aqUl se erguem para ressaltar notável
dor~ . ~e 90.000 kw cada, em breve \ Acontece, porém, qUe na redação
tras
providências.
acontecimento da mais alta significase llllCIe e fazemos votos para que do .projeto, distribuido em avulso e. o Congresso Nacional deCreta:
çã) para a vida social e econômica
nada impeça a marcha ascenc10nal da hoJe tme tempo de me certificar, _
Art: 1.0. E' extensivo ,aos, ~i~"etores da Nação, ac~ntecimento que acaba de
Companhia
Hidrelétrica
de São tarrll~m no original vindo da. Câma·
das secretarias do Tribunal Federal tei' lugar nos magnificos rincões do
~n~~oo.! porque· dela vixã. depender ra, há. um êrro palma~. -que pode ser
.
-a ll'l'lgaçao das terras áridas do Nor- grandemente prejudlcml ao Presi- de Recursos e Tribunal de Justiça do Nordeste brasileiro.
E' que ali - naquêle esplêndido
· deste, a regularização de suas lavou- dente e ao Vice~PreSidente da Repú~ Distrito Federa} o disposto no'an. 1.0
do Decreto n,o 5.059, de 9 de novem~ cenário - precisamente há- quarenta
ras, a eletrificação de seus transpor- blica futuroo. '
de 1926.
e oito horas passadas - o Sr. Presites, o alevantamento do nível cultural g o seguinte: os subsidios, pelo ar .. bro
Paragràfo único. Anualmente o dente da República, sob uma onda de
tigo 1,.°, são fixados em 75.t100 crud~ sua gente.
.0 8r, Assis Chateaubriand - Per- zeiros mensais, ma.s o art. 2. C) dispõe. Presidente do Tribunal prestará con- entusiasmo contagiante e delirantes
ttllte V. Ex.a um aparte?
"Perceberá ta.mlbém o Presiden. tas ao' Tribunal de Contas dq, Untãc apl:msos de todo um povo - lá. repre...
te da República, nesse período. do emprêgo dado à verba Material e sentado por várias camadas sociais O SR.' JULIO LEITE - com' todo
outras destinadas ao custeio de suà ligava. a chave de contrôle da Usina
o prazer.
uma. verba de l'epresentaç40 no Secretaria
e serviços auxUiares e aô Hid.relétrica de Paulo Afonso, inauguvalor de 30.000 cruzeiros.
O Sr. Assis Chateaubriand _ RealeumprimeDto de sentenaçs judIeM... rando solenemente a primeira eta.p~
Ora, o art. 1. á eatabelele qUe o suo.. rias.
mente Paulo Afonso traduz um belo
do grandioso empreendimento, que
~o Presidente. no períOdo, pre.
triunfo da, iniciativa brasileira dos S!diO"
Art. 1.0 Esta lei entrará. em vigor tem por finalidade o aprovelta.ment()~
sldenclal,
será
de
75.000
cruzeiros
seus técnicos e da feliz combinação
na, data de sua publicação revogado o racional flo imenso potencial hidráulico
do capital· nacional com o americano. mensaiS; alUdindo, porém. à verba de disposto no § 2.0 do 3rt:' 4.0 da Lei das formidáveis quedas de Paulo
representação,
consJgne
30,0(1)
cruzeiPode, assim, a técnica. brasileira den. o 973, de 16 de dezembro de 1946 Afonso, para' produção e distribuição
mopstrar sua. eficiência 'e seu poder ros para o período, o que me parecI!; e mais disposições em contrârto.'
de energia a cinco Estados da Federapilhéria.
de reaHzação; enfim tudo o que
Discmsfio tinic ado Projeto de ção: Bahia, pernambuco, sergipe, AlaSr.
1.)
de
Aqutno
....:.
Não'
Bera,
O
V. Ex.a enuncia. Há. em Paulo
Decreto Legislativo n,o 4, tfe 1954, gôas e Para1ba, através de sUas" posAfon:w~ entretanto, tremenda lacuna durante o perfudo?
originário da C4maTa do!; Depu- santes linhas transmissoras.
O SR. MOZART LAGO - Para o
- .a da imprevidência. que nO$ ca~
tados, que, autoriza o Trl~c1ull de
Entusiasmo contag1ante, disse bem,
ra.cteriza .. Gastaram~se ofto anos para periodo - é como está escrito. .
Contas a proceder ao registro da Sr. Presidente, pois qu~, nessa hora
Lembrei-me, então, para não retar.
realizar aquela gigantesca. obra, e no
despesa de Cr$ 25.000,00
vara h15t6rica. pre-.riamente detennlnada
entanto, não se~tem sequer programa dar-se a votação do projeto, de pedir
atender ao paqamento ~e,)ido l! para a respectiva ligação da chave
para a 10caUzação de uma "cidade ao autor do requerimento que o retiLu.í~ da Silva Cosme por ~ervico! de contato que 1ria levar a energia.
mdustrial em tõrno da' mesma a fim rasse, a fim de que a Câmara nos inprestadOS como critico musiced e propulsOra a cidades e vilas da região,
de proporcionar ao sertanejo da formasse, a rtspeito. Votarfa.moB derespOnsável pOr r;rogramo, dI) ser- - inclusIve as do meu Estado. - ao
pa",
região a pOSSibilidade de soerguímento !pois, nãó B:dlenas a urgénrla
viço de Radiodifuslio E'lucativa elevar meu pensamento para aquelas
do seu nível de vida. Paulo Afonso rAgrafo 3.§.. do art. 155 do Regimen,do Ministério da Educação ,'3 C'ul- par1.ger..s 'omfe .se deveria estar proé como se estivesse situado na Sibéria. to Interno, mas até a. do § 5:°, do
turo,.
cessandp o fato para nós t§..o auspiou na Ch~na,. em fa~e do sertanejo mesmo diSpositivo, para iumpl'jmenPareceres favoráveis: da Co- cioso, me senti" como que impulsiona~aqueJe DIstnto. Asslm, o discurso to do preceito ronstitucionaJ. (Muito
missão de Constituição e Ju.o;tiça, de por uma força extranha a envolanteontem proferido por S. Ex.a o gem) • .
Mb ntlmero 1,073, de 1954' da ver~me todo o ser, empolgado por tal
Sr. Presidente da República constitui
O SR. tm.ESIDENTE _ Cwnpre.
Comissiío de. Finanças, sob 12'1- acontecimento, pressentindo que àqueuma das pã,gtnas mais deploráveÜl e me informar ao nobre Senador que,
mero 1.074. de 1954.
la mesma hOTa milhares de brasile1ros.
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ali presentes, fremiam de contenta.. melOl práticos extraordinã.rlcs - e ao opinião pública pelOS: requintes de tantes, os quais entretanto, só 'pod~.
menta indizivel ao tomarem eonheci~ penso que também inéditcs na.. vida brutalida.des e de iniquidades de Que rão figurar etn ordem do dia de Se&>!
mento dos incalculáveis benefícios que daquela Escola - que. se realizam, no se revestiram. .Não SOIDQ,$ os únicos são ordinária, de acôrd'o com o Regí.a:
a natureza dadivosa. aliada à poderosa momento,' em marca da nossa' terra, processn.àos e wndenados, nem tatn- menta.
•
I
açãil do "homem, acabava de lhes pro.. mande verificar se é possível, den.. pouco, os primelTos a perder sua conAs outras matérjas em pauta são nm'
porcionaT.
tro dQ Regulamento e das normas Sll- dlÇ5.0 militar, mas somos os pnmei- maiol'iá decretos-legislativo que tlizem,'
Estão, afinal, inaugurados os traba- lutares .baixadas por S, Ex.a para a ·tos ofici;;tiS das nossas Fôrças Al'ma- respeito a atos do Tribunal de Con~
lhos concernentes à primeira etapa instrução na Escola, no decorrer 'deste das a ter'em suas patentes cassadas· tas.
que se tinha em vista executar.
ano, transf.erir a seunda época d.e, por formarem ao Jado da maioria de
Perguntaria ao _nobre Senado}: ~o,:,"
Cento e vinte mil kw de energia. exames para a primeira quinzena de 'nosso pcvo na defesa, da soberania e zart Lago se, .nao obstante, inslSte,
elétrica estão sendo distrlJuidos, atra- março. Vale dizer, pa.ra quando w- da independência da Pátria.
-em q~e s~ convl..que o Senadp . exvés de uma corrente de 220 mil volts, nbam os alunos r.egressadl') dos exel'Não somos incitactoies da intlisci- tr~ordmárlamente para amaMa ã'
para. a. mavimentação ou refôrço de dcios a qUB.'€.S,tão SUJeitos :ao mo- pUna e nossas folhas de serviço e o nOite.
nossas industrias e farta iluminação mento e, com tempo. se preparado depoimento de nossos antigos coman_
o SR. MOZART LAGO;
de núcleos de habitação, situados den- . pard, os aludl-dos exames.
dantes e camaradas de arma são o
(Não foi revisto pelo orador) -sr.
tro da faixa beneficiada.
. ~te o apêlo Que faço ao Sr, Almi- melhor atestado que possuimos. Além
Está, asaim, vencida uma secalal rante Amorim "do Vale, Ministr-o da disso o Conselho Especial de Justiça Pr.esidente, meu desejo seria que- (jo
aspiração e realizado Ulll. grandioso Marinha.
da VI. Auditoria da Aerolláutiea, ,ao Senado ndo' prejUdicasse a vQtação.E.onho, há tantos anos acalentado peSr. Pre.sidente, tenho também um nos absolver, por unaninlidade, do de matéria. por mim qualificada de
los habitantes de imensa região da apêlo a fazer a V. Ex. a N.a inicio da li exime" de que eramos acusadas! de- importante. Sem embargo de que (t,
lendário São Francisco.
remanfl passada, estando na presidên- pois de um processo demorado, decla- Senado não ê culpado de sua atiVida-. Não qtleremos fazer aqui o histórico êia da Casa o nosso eminente colega l'OU em sua sentença absolutôl"Ía .que de. est;tr sendo reduzida pelo julga.
<leste monumental empreelldímento - sena·dol' Marcondes Filho, cujQ ·nom€, não ficara configurado nos autos mento dos vetos.
Ai!, .sessões desta Casa poderão tor..
aliás, já brilhantemente feito pelo ora- figurava: ôntem nos jornais como um qualquer crime de incitamento à indor que me antecedeu nesta tribuna. dos possiveis candidatos à Presidên~ disciplina nas Fôrças Armadas. E~ nar-se neces-sarias de momento para.
o nobre Senador Julio Leite. Deseja- ela da. República - 'chamei a ateu- preciso considêrar que êssc conselho outro, com algum acontecimento im..
mos, sim, nesta. oportunidade feliz, ção do S€nado para o pequeno nú.. Especial de Justiça, institUido espe:-" previsto. Todavia, não me abalanço
render as' nÇ/Ssas homenagens a êsSes mero de sessões que teriamos até o dalmente para êsse procÇ!sso, foi COIU_ a dizer a V, Ex.a que para os men..
vultos inconfundíveis que, remota ou dia 31 do corrente mês, S, Ex.Ii, con- posto de oficiais superiores da AerO- cio_nados projeto seja necessária a.
prOXimamente, contribUiram para que cordall-d.o comigo, respondeu-me que'a náutica que estudaram o processo e convoca-ção extraordinária. De rninhà.
se atingisse a tal CUsindefatum,
Mesa. c-onvocaria, "ex-oficio", sessões as acusações nele contidas durante parte, não a requeria para ~e ·fim.
Nas páginas do livro de :ouro' em extraordinárias noturna.s sempre que quase um imo. Os motivos. pàis d-e (Muito "bem).
que se escreverá a história do por- o Sena<lo estivesse ocupado, dtil'ante n Q s s a condenação, posterIormente,
O SR. PRESIDENTE:
tentoso São Francisc-o. fj,guxará- em o (lia, com 'vetos presidenciais, e hou- como de todos 05' demais militares.
primeiro 'plano o nome aureolado de vesse matéria importante a diScutir .., são de natm'eza politica,
'
Nada. mais havendo a tratar. VOU
Delmiro GouveIa. - o cabôclo serta ... mos.
..
. Nossa condenação pelo '~uperior encerrar a sessão. Designo para t\
nêjo, o bravo cearense que em 1§13,
Ora, amanhã é um dêsses cUa.s. ,O Tribunal Militar se deve aO fato de próxima sessão ordinária a reaUzo.r.
como um grande pioneiro dos traba- Senado vai ficar- ,preso com a dls.. sermos militares e está. eIO concor- se ~o· dia 19, 3< seguinte
I
lhos de eletrificação na. região, ali cussão e votação do veto, infeliclssimo, dância. com uma tendência que se
instalou, dominando as águas revoltas oposto à chamada "Lei das sargen- vem manifestando de .conduzir para
da magestosa cachoeira,· a pouca dis- tos". A' noite. não teremos traha- a Justiça • Militar, isto é, p9ra o SuDiscussão única do Projeto ce Re ..
tância da. catarata, uma. usina- parto lho; e há. em andame.nto 'no Senado perior Tribunal
Militar,
tôdas as
impulsionar as turbinas e teares de d'
, ..
h
.~::
' ~lução n.o ~. de 1954, da CvmissãO
SUa fábrica de linhas _ .na povoação lversas praposlçoes que os sen ores questões que implicam em resl1:>~nCJa DIretora.. que reorganiza -os serviçO$
senadores _ inclusive eu, que possi- ao dominiO dos' trustes norte-amer!:- auxiliares do senado Federal (em re..
denominada- Pedra,
atualmente velmente não continuarei na Casa. -. canos em nossa Pãtria. Mas o que. é gime
de urgência, nos térmos do ar..
Vila Delmiro, em pleno sertão ala- terão vontade de ver aprecia-das antes preciso ficar claro para os nossos co- tigo
1&5. §' 3,°. 40 Regimento Inter ...
goano, mas, que pagou com a própria do fim do mêS.
.
legas de arma! e, Y<1'íncipalmente, para
no, em virtude do Requerimento núvida o seu arrôjo e tenacidade, o seu
t to
.P~
amor ao progresso, em face dos lnte:'
peço, por an ,a V, Ex, v, Sr, Pre- todo o povo é que não cometemos mero 5, de 1955, do? 81', Joaquim Fires
sidente, que, antes de dar, por t.ez:mi- crime algum. O processo que nos foi e outros STs. senadores, aprovad.o na
resses econômicos oontrariarods.
Manda. a Justiça Sr Presidente qut. nades os trabalhos de hOJe, venflQue imposto objetivara, princIpalmente, sessão de 13-1-1955), tendo pa:rece!
ndte livro de ouro sekam inscrit-os s'e l}ão é () CR.SO ~e convocar um~ impedir que milItares, fazendo uso das (ainda. não publicado) da Comissão
em' suas prime1ras páginas os nomei.. SeSSfl? extraordinàrla para alllanlla garantias e direitos Que a COnstitui- de Constituição e JUstiça e dePen..
ção assegur~ ~ todo cidadão, .debates- dendo de pronunciamento da Oomis~
inolvidâ.vei3 dos ilustres brasileirOS, à nOIte (Muito bem).
.
qua tanto concorreram~ ,para a rea1i~
O SR. D,?MINGOS VELASCO:'
sem e partICIpassem patriotlCameJ?-te são de Finanças.
Discussão única do Projeto de Le!
w.-;ã.o&- do notável empreen-dilnen.to:
da solução d?s .problemas que aflmO 270, de 19.74. que ~r ..
da
q'l.~lara
n.
Presidentes: Getulio .vargas e Eurico
(Não foi revisto pelO orador)
gemo nossa Patrltl; .. Fazemos .pD;rte da
outra' Ministros' fldefOnso Silllóes Sr. presidente, acatio de receber um mOCldade democrabca e patrlptica das rog.a, até 00 de, junho de 1956, o re~
L<Jper.{ Apolonio 'de Sales e Daniel. documento que me foi trazido por Fõrçp.s Armada.s .que, no Clube Mili- gime de licença .para o intercâmbio
de Carvalho e os ilustres profissionaiS pessoa da familia dos ex-tenentes da tal', em 1947, l;uciou os ~ebates e~ comercial COm o exterior, nos têrm08
dn engenharia nacional: Marcondes Aeronáutica. Maul·o Vinhas de Quei- tõrno d~ 9.uesta~~ d.o petroleo brasl· e.stabel.ecidos na Lei n. O 2.146, de 2f}
F~lTaz, José Alves de Souza e Carlos lOZ e Luiz de Paiva Silva, e eu dese- l~iro e. que, ~o bleUlO 1950-52, com a de dezembro de 1953 (em regime de
Berenll3.user, os quais, a1i~do.s a um jarla. figurasse nos anais desta Casa, dIretorIa gstllac Leal-Horta Bar~?sa, urgência, nos têrm08 do_ art. 155, i
corpo de au.xiliares de elite, assam.
Esses militares foram condenados a cooperou. para, que o pl?be Mlhtar 3,°, do Regimento Interno, em vIrtude'
braram oS maiores técnicos mundJaJs três anos de prisão pelo Superior Tri- ocupasse n3. VIda brasllerra o lugar do ReqL!erimento n.o 6, de 1955, do
pele monumental obra realizada.
bunal Militar e, no dia io5 de dezem- de destaque ,l"}Q def~sa.. da ,soberania Sr. Darlo Oa;doso e Qutros Srs. seSeja-nas lícito render tamr..ém, nesta bro último, tiveram çassadas suas pa- e da ec~no~lla na.cl.?nal. dentro de nadores, aprovado n'à. sessão de 13",
oportunidade, a nOSSa homenagem mui téntes de oficiais por ato do 'Presiden- suas glorlOBaS tradlçoes. Os ~e~apes de janeiro de 1955), tendo parecer fajusta ao operariado anôruroo, ao tia- te da Repi!blica.
,
sObre o petróleo, novamente retlllCla- vorá-vel da Coroissco de E'I:I'UD.o-mta.
balhador desconhecido, cujos esforço's
Sr. Presidente. quando nossos SU· dos na prestigiada. agremiação, vem (ainda, não publicado) e dependendo
de pronunciamento da 'Comissão demateriais toram fator preponderante cessores 'na vida. . públiCa. fizeram a d;:monstrar que tinham~ e temos rll. Finanças.
para a reaIJzação da grnnde obra, sem História do chamado "movimento do ZllO quando 'acusamos os trustes como
única 0.0 Projeto de Lei
nos esquecermos do nosso preito de Petróleo", que agita o -país há c~rca oS maiores responsá.veis pelo ntr~so de d'<\Dlsuw;.são
Câmara np 22, de 1955. qUQ e~m-'
gratidão e de saudade Ikluêles, que de 9 ~nos, encontrarão nos anais do nosso pais e de nosso povo.
ced~ abDno aos servidores civis' e roiem pleno, campo da luta, tombaram Cpngresso documentos de. tôda. ~at.uE' preciso tambéll1 que se conslde- litar~s, da. união Cem regime. de urno (;urnprunento do dever, no desem- reza .. Sem entrar no mérlto das, aflr- re que o processo movido centra nós, gêncta, nos .têrmas do art. 155. § 3,C),
penha da tarefa (tue lhes fõra, con- mãç6es desses oficiais, creio que ês· culminado com a ~cassação de nOssas do -Regímento Interno, em virtuae do
fiada, sem lograrem assistir a conse- te, pelo seu tom elevado e patriótico, patentes militares; a.tinge ti. cresceu- Requerimento n,Q 13, de 1955, do Secução dos seus ansei08.
merece figurar nos do Senado.
te luta de nosso pavo pela emanci- nhor Kerginaldo Cavalcanti e outro.s
Congratulemo·nos, pois, Sr. ,Pr~iSeus têrruos' são os seguintes:
pação e independenclo. da Pátria. Essa Srs. senadores, aprovado na sessão
.;}ente, neste momento hisórico da. vida
.. Aos nossos colegas n:lilitares ~ ao luta ocupa hoje. uma. posição de des- de 15 ...1-1955, com emenda do Sr. Se ..
nacional, com os' poderes públicos, com Povo:
taque na vIda. do povo brasUeiro, al nador Aloisio de carvalho), depenas popula.ções .nordestinas ·e, porque
Os signatário.s desta çeclaração sã.-o cançando camadas cada. vez'Inais aro:' dendo. de pareceres das Comissões d~
I não dIü-Io, com todo 0\ povo brasi- os ex-tenentes da Aeronáutica Ma':lro 'DIas .da populção.
Integrantes que Constituição e Justiça; de Serviço .Pú.
leiro, pela. realização de tal com~ti- Vinhais de Queiroz e Luiz de Prova somos desse' movimento emancipa dor, blico Civil, de. Segurança Nacional t!mento, que virá trazer parg. a Nação, Silva, conden~dos a 3 anos de prisãO .embora. condenados e na cárcere, seD- de Finanças.
dias mais promissores de progerrs-so e pelo superior Tribunal Militar e que timo-nos orgulhOSOS da luta de nosso
Votação em . discussão" única do
de grandeza. (Muito bem; muito bem, no 'rua. 25 de dezembro ~lveram eas.. Povo .pela .emancipação do Brasil".
Projeto de Lei da Càmara n.c 44, de
Palmas. O oraMr t vivamente· ctunprt- sadas 'suas ,patentes de ofidaiS por
Era o que eu tinha a dizer. '(Mui- 19:53, que fixa normas pata remessa
mentado).
., ato do Presidente da. &epúbllca •. 015 to bem)"..
.
de tropas brasileiras para o es:terior.
Pareceres favoráveis: da. Comissão de
O SR. MOZART LAGO:
motivos d. condenaç.ão. agora culmi·
O SR PRESIDENTE'
. nada com a, cassaçao. (le nossa. p a . - .
" '.
Segurança Nacional, sifu n. 888, de
(Não foi revisto pelo orador) - ar.' tentes militares, se prendem à nossa
O nobre Senador Mozart· Lago su- 1954; da. Comissão de Finanças, sob
Presldente, nossa Escola. Naval d e participação na.s lutas ~atrlóticas, na geriu há pouco S~ convocasse sessáo h.· 889. de 19M.
DiscUsSão única do parecei" U,Q 5. de
Guerra funciona com tais primores defesa do .petr,?leo brasJeiro, das r]- extraordinãrIa noturna pa.ra. amanhã.
de dlscipl'na e regUlaridade, que é quezas . mmerals,. pela emanclpaça O A M"'sa Ilão t~rá' dificuIdfl-de em 1965, da Com"issiio de ConstitUição e
teme-rr,:'lo intrometer·se algUêrn.. na eoonônuca e polihca de nOSSI\ ~~tril}. atend'er<"· a.. Exa:.. Deve. entretanto, Justiça;' sõbre o oficio aS;2, de 1954, do
8ua ori-entaçã6.
c
Fazemos parte do grupo de mlI1tsres nc\l1erar ,tUE;! em consequencia de- Juízo de Direito da 1. vara de EstaNão obStante, atend~ndv 80 BPêl0 persc.gU!d~s 1":: ~roce5sados nos ,CO-':l1 e · 'requerimento de urgênCia, existem- do de Alagoas, pedindo licença p:.\ra
de p::l.is de cumercsoS <ftlunos daquele ~os de 19,,2, cUJos processos agItaram Sõbre a mesa três projetos e im?~r-. 'Proe~ssar criminalmente·o Senador
IsmBJ' de. Góis.
grand-e educaI;ldáriO. naval, . v~nho à
Encerra~se a sessão àS 16 botas·
ttibtln::t pedir ao emment-e Mllllstro d.a
PRÊÇO,
DO
.
.NúMERO
e 15 minuto~.
M~r:n:;1A Q.ue. consj.cf..VClndo OS ex-tr"
w
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CONGRESSO NACIONAL
Cr$ 400. ono.Coo, Cr$ 100.000,00 e Cr$ 100.000,00, respectivamente. à AssOeII! ..
ção Serrana de Defesa dos A&l'O-pecuaristus, de rjul, R. Q, Sul, à EKf)OGt
ção Agro-Pecuário e Feira de Amos tras, do Cl'ato, Cearã.. e e. eKpC3ilt<l.o de
Gado Lelte1J:o e de Corte, de Caprinos e de Suinos, de Tere~ntla. Piâu.t.

Sessãl1 conj'unta para apreciação de vetos pre.udenciai$
,f
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Dia 20 de janeiro, às 14,30 horas:

<Convocação feita ení 27-12-1954)
Veto ao Projeto (n." 4.213, de 1954, na Câmara dos Deputados ~e n.<> 220,
de 1954, no Senado Federal). que autoriza o Poder Executivo a 'abrír, pelo
.l\o1inlstério da. Agricultura, o crédito .:special de qUinhentQs mil cruzeiros
.,.(Clt"$ 5(}{). 000.00) -. para" ooorrer às despesas com fi, realização da Festa da La~

:l.4.11 sessão conjunta
4,- sessão· legislativa extraordináTia

2.': legislatura

htnja.

Em 20 de Janeiro de 195;), ÚS 14,30 "horas,
no Palácio Tiradenles
o

Dia 21 de janeiro, às 21 horas:

(Convocação feita em 2~-12-1954)
Veto ao Projeto (n,o" 2 .486, de 1952, na. Câmara' dos De})utados e n,O 98.
de 195"1" DO Senado. Federal). que cria o Tnstituto de Aposentadoria e
8Ões dos Economiários e dá. outras pxovidências. __
Dia 24

de

DO

DIA

Veto pl'eslJf::ucial (total) ao Projeto de LeI (n.o 4..218 'de 19';i.1:, t!,1A
Câmara dos Deputados, e n._ 220, de 1954. no Senado Federal). que RUtoriza <! Poder Executivo a abrir, pelo Ministério' da Agricultura, o credito
especial de Cr$ 500 000.00, para OCQ1'l'el' às despesas com a realização da
Festa d~ Laranja; tendo relatório, soh n. O 3, d'e- 1955, da Comissão- Mista.
designada nos têrmos do artigo 46 do Regimento Comum.

I -.

ianeiro, às 14,30 horas:

O

(Convocação feita em 27-12-1954)
Veto ao Projeto (O." SOl, de 1951, na Câmara dos Deputados e n.G 140,
de 195·f, nQ Senado Federal). Que crIa. no Quadro da Secretf!.l'Ía do Tribunal
de Justiç!l do Distrito Fedaral, três funções gratificadas de secretário de

Turma. de

ORDEM

P~n-

Jltlg.am~nto.

Dia 25 de janeiro,

à.~.

Isto posto, passemr18 ao,

Relatório n." 8, de 1955

21 horas:

<Convocação feita em 26-12-1954)
Veto (parcial) a'o Projeto de Lei (n. 258. de 1951, na Câmaxa doS
Deputa.dos, e n." 1.62, de 1953, no Senado Federal), que dispõe sõbre o' provimento de cargos da carreira de ~tetive do Quadro Permanent.e do .MinJstérLo. dn. J.usti.ça c NegócIos Inteiiores _. Departamento Federal de Segut1111ca pú.blica,
G

Dia 26 de janeiro, às 14,30 horass

Da ComissãD M isla encarrega.:.
da de rela{ar Q 'Jeto tatu! aposto

HISTóRICO DO PROJETO
Na sessão de 2 de fr>vereir() de 195 ...
nela Sr. Presid~nte da it,ppúbliC<1 d? Câmara dos De;l'1tarfos, 1'01 lido o
ao Projeto" de Lei n. 4.044, de Projeto n. q 4.044, apresentado peltl
1954., na. CdmaTa 10s Deputados. ~ Sr. Deputado Tarso Dutra.
1l.~' 124, de 19~4., no Se,nado' Fe_Em 25-Z~54, foi a:11mciada no pledual), que retl/lea ~ Lel n. 2.1?J. nário da Càmara, ;\ 1.'1\ djsc~'>São com
de ~4"12-53, que est1ma a _RecelLa parecer da Comissão de Finanças !fue
e ftxa. a De,;.oe_lu ia. U]'i,ao para' aprí"sentou um S,!I'lStituttvo. Ne53dr.
o exercicio de ~954.
'primeira discüssáo, fNam avesenta4
D

8

t

(Convocação feita em 28-12-1954)
Veto (total) 3.0' Projeto de Lei'" (n." 1. 918~ de 1952, na Cc\mara dos
Detmto.dos, e n: o 320, de 1953, no Senado Federal) 1 que d.ispõe oobre a car ..
reira de Agente Fiscal de Imp&to de Renda.

•

das nove emendas.

O Projeto 'foi ::,o:!r:'I.~tldo às comis ..
sões de Finanças e de C;),lStitutção
e JusUça,
E<:itando o Proj~t') em regime de'
urgênc1a, o substEu'.ÍY'o da comissa\)
de, Finanças e as emen,ja..s foram
aprovados na seSsfl.o de ô~4-54. com
pareceres ~apena.s 1'3 vomissãc' de Fi ...
nançM, pois a CO!lli<.:.'l~o de Constitui..
ção e Justiça alegou aue c;:e pronun...
ciada por ocasião da segunda dia ....
cussão, o que motil."1U o cl.\acelamcn ...
2, Justifica o Sr, Pl'es:\ILnte da t'l da reme.ssa f.iêssc Projeto à esS\l,
República o seu v!'try p·?r razões de Comissão.
,
inconstitucionalid:1de e de intel'êsse
Em 22-4-54., foi en:-errnda a se"un4
dl Adnunistraçã'J P'.J.ljlica.
da discussão._
.. r- _

Relator: Deputado Clovi.s Pestana.

1. Comunic';u ,) Sr. PreSIdente da
R.epüblica em men,sllgem n' 550- ,l'
_ Dia 27 de ianeiro às 21 horas:
de 30 de dezembro do 1954 ao S)..
(Convocação feita em 5-1-1955)
Presidente do SenHdo Fedenti ter ceVet.o (total) ao Projeto de Lei (n.o 4.044, de 1954, na. Câmara dos solvido, 'no uso das atribuH"ôes q·je
Deputados, e n.O 124, de 1954, no senado Federal), q~e reUliea. .Q Lei nú- lhe conferem os Urtl~')S 70. S L" e 87.
mero 2.135, de 14 de dezembro de 1953~ que estima ft receita e· tLu a descesa II da Constituição F~dpral, n<!g:ar sano
Cão ao Projeto de L~i men~iu~i.ado na
q~\ União para o eXfrcfcio de 1955.
.•
. ementa acima,
-'u.

mesma sessão:

(COD\'Ocaçfto feita em 11-1-1955)

Veta (r>Arcial) ao ProJeto de Lei (0,0 3.005, de 1953, na Câmara dos
Deputados, e n.O 82, de 19;)4, no Senado F.ederal) I que fh'a. os· efetivos das
FJrçus Armadas, em tempo de paz..
"Dia 23 de ja.neiro, à.s 14,30 horas:

·(ConvQcação feita em 7-1-1955)
"" Veta (wtal)
Projeto de Lei (n. o 666, 'de 1951, n3 Câmara dos
tados e n.O 19, de 1952" no Senado Federal), que acrescenta parágrafo ao
. art"". S',tI da Leí n. 1.181, de 17 de agôsto de 1950, q~' autoriza a abrir credlt;.o. pata suovencionar empresas de navegação aérea,

ao

Depu-

Na mesma JeS$áo:
(Com"Ocação feita em ,11-1-19fi~)
~
Vfto (tot:lD ao Projeto de Lei (n.!) SM, d-c H}53. n:l Cãroar:l dos DetlUü
tadai; en. 2C.g~ de 1953', na Senado Federal) t que ~oncede aux.í~;fJi! de ••••

,

Em 2~-5-~·t foi anr(\Vado o Pr(}4
3, Está êste veto ~m conjições de
sei' conhecido pelo çl,)'1~l'essu uma vez jeto em segunda dí,;cussâo
Em 9-6-54, foi a;')rciv:lua fi redat;lo
que foi assinado d~ntl"o d""3 prazos
legais e. de acôr'do com as formah~ final s remetido "Odo ofichJ n.o 958,
ao
Senado Federa'L
dftdes estftbelecid~s iFl f'lrt, 70, pará~
Em 5-11·54, foi 3prrwad" rMU~f."t
grl.{o 1.° da Constltn~ção Fl,~derul.
ment~ no Scnad? F~cfer~l, prQPond:J
4. De acô:-do com o que- preceLtu:J o reg-lUle de urgerv\a Dura .QL5Cu.s"â,..J
.....
() art. 3-t do RegtnH~11tQ Comum 'do e votação do Pl'o.ietIJ.·
CQn>.';resoo Nrtci.o:nl." devem\:5 faz ~~
Em 9-11-54. saiu o Projet~) da ~r
apenas um relntót'o tuer'alr,tute ex- dem do Dia, a fim (J(!' que ~õhrc' ~::!.
positivo sôbl'e o Pwjf-to e liintetiz.:l.l s~ t?t·Qnuneia...'~se <I. CC'll'l';siiú 'le C(}o.-l(\,$ raz0l's do veto.
tltmção e JUStlÇ'l, que U1'U10U no

...

f
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I

D:'e~mo s:;n~id~ r1(o: 1)!"uJ1~mrl~'nento da
Comissão de F,m,'1Jt;ttS, isto é, pel~
1:I,)Jfovação das emt:w'l.aS ap .. e~entadd..~
DO :::enado.
J
&'11 24-11-54, foi ili>;"Ol'Rda a reda-,
çao.nnaJ. dessas cl>l~nd3~.

.Em .25-11-54, :J aensdo devolVeu
à CãIl1.ara o Pr:l}do de,'·damen,te
florovado inclusive com novas emen038, sendo de:õignaUQ o 'S0n·t<ior Flávio Gui:narâc.s, p:na acan1!) mhar na
Câmara o estuda d ...~ €m{'ndas do
Senado Fêdera1.
Feito assim o rêh~;)l'io merament.e
f'~tpositivo
do híSTÓ 'ica do Projeto.
passemos às.

R_-\ZOES DO VEI'O

ISocão 11)

.'aneiro
de 1955
,
ti - O auxilio ~e deEt!na.ia à pro.moção pela referida entid::td€ da Ex}:lQsiÇão Nacional de }·fjJhIJ, Suinos I;
Gado Leiteiro. a realiz.'l.r-se un San ..
1a Ro~a, n3.quele Est2.CO, no ãla 25 de
JUlho de 1953.

EXPEDIENTE:
DEPARTAMENTO DE IMPRE:'-ISA NACIONAl.
cm~.TO.

GEP"'l

ALBERTO DE BRITO PEREIRA
....E~I! 00 SII!:RVIÇO QIl ..ual.lcAçlla,

CHIE". DA e..çlo o. REI:I"'ÇI.~

MURILO. FERREIRA

HELMUT

AL VES

HAMACHEF.

DIÁRIO 00 CONGRESSO NACIONAL
SECA0

"

n

Impresso nas OncJnas do Departamento de Impronaa Naclón.'

AVENIDA RODRIGUES AL VES, r I
segundo alega o i::.r. pr~5;dente da
RepúbEca em mens'il;!;l:!m, "e projeto
€m aprêço pão' .se l!mita a corrigu
',8SII!'TURAS
€·npnos com que ~·::nha sidG publicada a lei de me10s para o ~xercíc10
JU:PARTIÇõES' B PARTICULARES)
FUNCIONARIOS
. de 1954. nêle se ·j~;Jaranrl'} ao conCapitaJ e Interior
1
Capital e Interior
trário, ora a' inaJor::lç~o pUTa e simples de dotações conc:t 1l.nte-!i da refe,
Seméstre
•
~............
Cr$ tIoOfOO Semestre •••••••••••••• CrI 39,00
rida Jei, ora a majOrar;50 CO'11 o sald,)
•••••••••.. , ...... : Cr$ 76,00
proveniente da re1tl.:;ão dE, outras, Ano ••••••••••••••••••• Cr$ 96,001.00
i
O"ra a SUbstituição de oenefidàrios df'
Exterior
Exterior
Ruxílios e subvenções, ora titlalmen
'!n,?,
••••••.•••••••••••••
Cr$
,i3G!OolAno
••.••••••
~..........
~r$ '1º8,~
te, a alteração das cmeTlta~ d:e dotações destinadas A e"ecup.~o· de obras
públicas, com mlJol.ficaçõ ...,s 1a natu·
. As assinaturas dos'órgios oliciais coroeç.am e ter~iDam em qualreza ou local da obra a ser realizada
quer dia do exerdcio em que forem registradas.
'sem~ QUe as a1te~·açó"'s h'l iam sido
O'. reqistro de assinatul'.as 6 feito a. vist. d.0' comprovante do
precedidas dos neclssários estudos
técnicos ..
recebimento.

.1

.

A Constituiçã-o no seU a"'; igo 74,
fixa a data in!lrorr~wâvel para re
meílSa do. Orçame!1to. nelo. C<Jngressú
RO Poder Executivo S~ncion8r o pro·
jeto de Lei em l'I?';l\!l"l, importaria em
burrar~ aquele dispO~i~.fl'o con.:;t.ítucio
nal".
t:ste é o

relatô~'i0

OllP- n'lS compeque pl'eceitua
C· artigo ,34 do Re..~imento Comum.
Sala d::t .., Comissé"'s, PID 18 de janel. t~ de 1955 Matf1fas 0l1/171PW, pre-:.
.fildente - CIOV1S Pe~tal1a. Relator Sylvio Curvo - .... Bandeira de Melo,

;er.

Os cheques e vales postal; deverão
emitidos ~m lavor do
&eloureiro do Departamento de Imprensa Naoion~L
Os suplementos .h edições· dos 'órgãos oficiais ' ..rAo fontrG!d108. assinantes sômente mediante solicitação.
'

O custo do número atrasado serã acresc.ido de Cr$ 0,10 "
aerclcio
cchrar~se~ão mais Cr$,. 0,50.
________ ·deconido,
__
~o

l'e

~'

tia fazer, em face, do

Relatório n," 9, de 1955
Da ComíssQo Mista, designada
para relatar o Veto parcial aposi':J'
pelo Sr. Presidente da República
uo Projeto de Lei ?lo 3,903, da Ca-

marr dos Dep1/tados e n. 32-5::', etc
Senado F .deral, que "fixa os ejeUvos das Fôrças ArmadQs
e1'1
tempo de paz''',

o Senhor Pl"e~idel1te da RepúhEca,
f·m mensagem n. 12-55, que loi ;ida
1
sessCo de 11 de janejro últim:1, ("l'rnilll.icou ao s·:nhor Presidente
00
Senado Federal hrn'er vetadQ a ('.\pre . .sã~ "a partir de janeiro" <.:.-1.s-.
tante do artieo 5. c:'o 'P"oiet u de Lei
D. 3.9(15, da. Câ:m:ra dos DE!,)utados,
Que fixa os efetivc>s dRS Fôrç.f1s f.rmadas em tempo de paz, por ~er c~Jn
L:ário aos inter~.sses nacio:'1t11S._
O veto está em t-érmos constituc}onals de fer conhecido. pelo Congl'e.'õ'.so, já que foi formulado em con.sanância com as ilOrm:1S estabeled(~as' no art. 70, parágrafo l.0 da 110SS~
Carta Magna Isto posto. passem'·.~,
como prec'2ítua o art. 34 do R'~'$í
menta comum, ao

'HISTóRICO DO PROJETO

Nessa. Casa, O ·projeto tramitou pelas
Comissões de·
sz'g-urança Nacjonal.
Constituição e Justiça
e Finanças,
não recebend.o emendas,
Aprovado
em discussão ilnica em 22 de dezembro, foi encaminhado à Presidência da
'República com a Mensagem n, 334,
de 24-12-54, tendo o Senhor Presidente lançac.'O o segUinte despacho:
,. SanCiono, parcialmente, de acôrdo
com a mensagem anexa",
Feita E'ssa reconstituição do histórico do P'rojeLo, aind.a em cumpl'imento ao .di~posto no a.l't. 34 do Regimento Comum, si.stetisemos,
sem
nrnhum sentido con~clusivo, as razões

RAZÕES DO VETO
Segundo alega em sua mensagem,
o Sr. Pre.c:idente da República declara
que o artigo vetado contraria os interf.osses ml.cionais, pela'i ~eguintes 1'azões: Ao prQPor em 1953 as medidas
consubst8ncíai:h;; no projeto, o anteprojet<> do Poder ~ecutivo estatuiu,
no artigo 5.°, que· os claros d'ecarrentf's d,o aumento dos efetivos pre~
vist.os· seriam preenchidos de acôrdo
'com a legislado em ~dgor a partir M
jãneirJ de 1954. com recursos orçamentários próprios,
Ora, sQmente
oCorrendo a aprovação de projeto não
se justifica a sua vigência a partir
de janeiro do ano .transat.o, o que,
além de incom'enientt>j. qbvios, viria
dar ]u~ar a po:;síveis rervinc.'icações,
~em dú,>ida contrárias aos interêsses
nacionais.
S. C,. em 17 de janeiro de !955,
Anisio Jobim Presidente. Ary
Pitombo, Helator'. - SilVio CurvO. -

~ Em MenS(lgem' n. 495, de 18 de
novembro de 1953. o Senhor Getúlio DomingOS ·Velasco.
Mauricio JopVargas encaminhou à Cámara
CiOS
Deputados, na forma do art, 67, da pert da Silv(J"
Constituição, projeto de Lei 1ix:3ndo
. t' '
11
e:-s efetivos das Fôrca$ Armadas -em
Rela orio n," . de 1955
tempo de paz,' Na Cf\m<tra Pedera) o
referido projeto recebeu o n. 3,905
Da C'om1Sf,óo Mls~a design'lda
~ tramitou pela ComissRo de Seguparo relatar o VP (J 01>Ôsfo pelo
lança Nacional, onde r€cebeu emend:l.
Sr: PreSidente" 1rt R~Jml ..)n<;<1 no
Em _~-2-54, foi aproys.do em pr!meira
Pro1elo d_p- Lei 1').~ 2.801. de 1953,
di~cu.ssãü e em 15-2-54 em·2. a , Ap!'ona Clhnara dos Deputados e nuvada a re(~acão final em 24 de m9.r~o,
mao 269, de 193-3, tiO Senu.do l/e",:
loi o projeto encamJnbado ao Senado, ~

deral)

que "concede .auxílio

de

CrS 400,000,00, 100.V\l0,O!) e Cr$

7 - O pl'ojsto foi dist.ril:mido às
CornlSSÕCS de E;::onomia 'e de 1".inan.:
ças. recetendo de am:::H~5 p-aH'c-f.!' !a,"orável. h~Vtõndo, pC:·ét.1, ?. ,"e~unria
red.uzindo o' auxiEo para a j:npOl·tância de Cr$ 200.000,00.

_4

8 - pcsterio:-mentE, l'f.cebeu o pro..
jeto emendas 'dos Dej:mt3::io5 Fermmdo Fen'ari e AJencRr Araripe e em
1. 0 , de setembro de 195il lhe foi dada
red~<:ão final, pela qual 'eram COn'
('pdhlr,~ {.~ auxílios de Cr$
.. ' .•.
4OO.000,CO à. A.!;soCi:l~à0 Sej'l'ana de
Defesa dos Agro-Pecuaris;,.as, de IjUi.
e de Cr$ .100,000,00 à Expol-iÍl;ão Agro
Pecuária e .Feir~' de. !,_mostr~s, promaridt: pela PrefeHu~2 :M~l1l~1:pal (!c
Crato. no ~<;tado do Ceará, por CC3sião da cómemoraçáo do centê.n~!'io
d.'l referida cidade, a 17 de outubro
de 1953.

9 - por ofício de 14 (le tetemhro
de 1953, foí, então, o ptojetc énl'üH'lo
ao Senado Federal, t.endo ti. COJUll':são
de Finanças dado pareCer f<worã\,el à
sua aprovação, e,dá·b?-Jeándo,· no entant.o, a obrigatoriedade das ent.id::tdes benehci2.tlas de pres.tar conta.';; da.
ap!kação dos auxílios, ao Min;::;tkri("
da ·Agricultura.
..
lO - Também a CD:-n"iS~:~o rTe Economia de Senado di:l1 parecer lavo·
ráve} à proposição.
11 - Muis tarde o Senador JOa,a
quim Pire.') apresentoh e~nenda. adItiva, concedendo também· o auxilio de
Cr$ 100.0:)0,00 à ExpOSição de Gadol
Leiteiros e> de Corte, Caprinas e Suínos. a Se!' promovida pela Prefeitura
de Terezina, Pia Ui, e-m€nda qUe !o-g:róu
aprovação 'e daí o sub~tEt1tjl'-o apresentado ·:pela COmissã,) de ECQnomià
do Senado, cnsubstan~iado ·no Projeto n. 26a, de 1953.

100.000,00, respeçtlvamente à A'!·
soctaçáo Serrana da. Defesa dos
Agro-pecuaristas, de Ijui, n~) ·Es,lado,
Rio Grande do Siri, li E:c:12
FeItas algumas ('mendas- de
posicão Agrc-pecua.r{a· e FeIra de
Amostras de Cra~o, 110 Estado do redação, fol fina.!:ment~ dada a reda_
Ceará e à Exposiçao de GadD~ ção definitiva ao projeto. com o l>a~
Leiteiros e de Co·,.te, de Caprinos
e .<;tJinos, de Terezina, no Estado
23 de junho de 1954, ~i"noj{l designado
do Piaut. .
,

do

~~erdf>~~JV~~6.:4 c:a;:~~~~ :Ier.~~r~; ~

Relator: Deputad-o lldol[o Gent,il.
1 -

O Sr, prê.sldente da liepubli-

a Senador Apo.lonio salEs: para acom ..
panhar o projeto nesta Casa.

,

Segundo a Mensagem do Sr. prej~
ca, em Mensagem· n. 15, de 10 de janeiro de 1955, comunicIJu ao Sr, Pre- dente da ~e'Pública, asv:n pOdem ter
sidente do Senado Fedenl haver, no resumidos os fundamentos dQ ,'eto:
uso das atribuições que lhe Conferem
.1. o - Os compromi~os finaneeí:-os
os artigos 70, parágrafo 1.°, e '87, lI,
da Constituição Federal. negado $:f,.n- do Tesouro Nacional para D CD:"'rente
exercício são vultoS{)s. O no\'o orçaçáo ao ProJeto <te Lei da Câmara,
mento inicia a. sua execução com um
acima mencionado.
2 - O' \'eto opOsto peto Sr. Presi- deficit aproximado de 15 'bilhões de
cruzeiros,
estimativas do Mi~
dent.e da República foí 'formultldo scb rtistério da'.segundo'
Fazenda.a a.1egação de ser .a ref.~r!dã proposição contrária aos interêsses naclon::üs,
em face dos pesadoo compromisso.s li- I 2. li _ Pondera o SI', Presidente da.
RepúbIíca não merecer acoJhjment,'o
nanceiros do TesOuro Nacional.
. 3 - Está, assim, o veto em condi- 1hedjdas Que impeçam o necessário
púbHeas.
ções· de ser conhecido pelo Congresso, saneamento das finanl;3.S
por satisfa'ler os prazcs e formalida- que impõem a realizaç30 ' t.ão ::;ÓDlfndes estat,uidos no ar,t. 70, parágra- te d.e despesas de caro.·te: inadiàveJ.
ex~gidaS pelo interesse. públjco.
fo 1, Df da Constituiçã:> FeClel'al.
4 - De acôrdo com o ,qüe preceí3.°'-. O projet.o em NUS,) ainda se
tua O art. 34 do Regimento Go:num
do Congresso Nacional,' compet.e-nos evidencia inconveniente, uma vez- que
o
MinistérIo da Agricultma sempre
tão sómente fazer o relatório merarr.-enfe eXJ)ositlvo sôl"we ;) Projeto, dispõe em seu orçamento de dota!rões
sint.etizando as razões em' que se :destinadas a atender ·exposições rf>gionajs promovidas, pelos E3tado!.
apoia o veto.
.
Municípios e As.sociaçóe".
HISTÓRICO

5 - Em 27 de janeiro de 1953 foi
ap,..sentadó à CO",.ra doS Deputados
o projeto que tomou õ n', 2.804, Eubserito pelo Deputado 'Ge:-mano Dock'horn, concedendo um auxilio de . "
Cr$ 500.000,00 à Ass'Jciaçáo Serrana
de Defesa dos A'1ro-Peeuaristas, com
~ede em IjUi, no Estadv do R.io Gn~n
. de· 00 Sul.

AssirQ., com o relatório do projeto e
o re;tlmo do veto, que dmo.'.; de 11i~
zer, julgamos haver cumprido com
isencão e fidelidade a' função de re'"
h.tor Que nos foi cometida, de .1Icôrdo
com o art, 34 do Regimento Comum.
S.C, em 17 de janeiro de 195ji. Joaquim Pires, Pl'esjdf'n1.e - AdolPho
Gentil. R.elator. PerejTa Dütü: -Euclydes Vieira - Apolónio Sales,

.'

Quillt~.-feira 2:1
DURlO DO CONGRESSO N,\CIONAl (Seção fi)
Janeiro
~~,.-=,........""".,.",====-...",=="."".~-====..-====,;""";,,,======~~~-
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/Comissão Mista encarregada Comissão Mista dcsigna(la pa-·
de relatar o veto total aposra relatar o veto parcial
to. pelo Sr Presidente da Re. apôslo pelo Sr, Presidente Ja
pública, ao Proieto de Lei
Repúnlica ao Proje!.) de Lei
:(n,O 4.044, de 1954. na Cá;
(n,' 3 90~, de 1953 lia C:imara dos Deputados. e n,'
mara d~. Depuladr,s e 82, de
124, de 1954, no Senado re1952 no Senado Federal) que
(iera!), "que estima a receita
"fixa QS ~letivos da~ Fôrcas
e fixa a Despesa dá União,
Armaóa:; el1 te:r.PQ da paZ",
para o exercício Imancei"o de 2:90 REJIN~~~:~~~:~tfM 17 DE>
~ S54~'.
Aos dezésete dias do mês de ja ~
SEGUNDA RENIAO RElALtZ_~DA ElM neiro de 1955, à.<! 15 hora&, na Sala
18 DE JANEIRO DE 1'955
das Comissões do Senad.o Federal, preA·.)S dez.oito dia& do mês de ja. sentes 'Os 81's. Anisio Jobim. Pl'esinei~o de mil novec:mt-os e cinquema e dente; Ary Pitombo,

Relator: ~ylviQ

10Ó OCJ,OO

e Cdt·'OQ.OOD,OO e Cr:) "

100.000,00, respe';tivamun1e

à ,1-oscciação Serrana da Delesa dos ,~gro ?ccuai-istas, de
IjU!, no Estado do P.'" Gran'
de do ~u!

à

Pecuá"~

Expos~çàJ ADr~

e a Feira de A:riostras de Crato, no f.t2d.CJ do
Ceara e· a Exposição re GarJ~:; l~iteiros e de r.ólie, de
Caí:rin"s é Suinos, de Tere·
sina, E:;ladodo Piallo",
2,· REUNIAO REALIZIo\DA

EM

17

DE JANEIiRO DE 19'55

ettlco, àõ lS;3()' hora.s. no Palácio Mon- Curvo, Dom\ngos Velasco e Mauricio

roe 'pi:esent-es OS Srs. 8enad:ne.s Mathl~S
OlilllpiO,
Presidente; Silvio
CUrvo e~Bandeira de :l1e[o e 81'. Deput:l,tlu Clovi!:; Festanã. Relator, e J,'.t.entes com ca.usas justificadas 05 81'S.
!Deputados Oswaldo Fonseca e· DolOr
cl~ Andrade,. reune-se esta comissão
)/Ii.s"a encarregada de reLatar o vet.o
"total ap<lsto pelo sr. Presidente da
Ruplll}!lca, ao projeto de Lei ln. o 4044,
<de 195.\ na Câmara dos Deputados, o
11..'1 1H: no Senado Federal). "que e.')-,
tItua a. Receita e fixa a Despesa da.
Ul1iã.o para o ex.ercício financeiro de
G- ,,'
l iH .
_
~ llda -e sem. o1?servaçoes aprovada
a ata da r~umão antecedente.
O Sr. Presidente concede a pala..na aO S1', DePutado· Clovis Pestana,
R~(ator do veto, que procede a leitura
te 05(. relatório e!q)ositivo do históri~.i do Projeto em seu Mpecto for",.1 e das razões do veto, que é apro"ado e a.!:;sinado.
N.,da mai.s hal'endo· que tratar, leV'ntou-se a reunião, da qUal eu, Ode,.e<us Gonçalves Leite. Secret;'rio, 10'Vrel a presente ata que, depois de ltda
foi 'Grovada e assiti.da pelo Sr, Pro.i~enie.
Ma/Ma.s OlVmpio - Pre,
IItcteute.

eIs

400.000,00,

Joppert da silva, dei~ando de comAos cezcss<?te dias do mês ~e jan,~ITo
pa,recer com causa jU.!3tificada o Sr. de 1955, às 15 horas, na Sala das CoLima F'ig'ueiredo .reune-se esta Co~ I' missões do Senado Federal, presen~
missão Mista.
'tes os 8rs. Joaquim Píres, Presidente;
E' lida e aprovada sem alteraçõe.') A.dvlpho Gentil: .nelator; P.çl'~il'a Dia ata da reunião anterior.
nlz, Euclydes Vlelra e ApoIamo Sales,
O Sr. Ary Pitombo
ReIawr dQ deix!.ndo de comparecer, com ca!lJA.,
Veto lê seu relatório eKlpCsiti'io d.o jus+jficada, o 81',' José Bonif<i. :i.o.
proj~to em seu aspecto fOlmal e das rcune:se esta Comissão Mista. _
ra'lÕes do veto que é a.provado e asE' l~da e ,aprovada sem alteraçoes a
sinado.'
ata da reunião anterior:
Nada mais hav-end{J a tratar encer~ V O, Síê AdolPh? t~~ntll, ~e!r-tor ~o
ra-~ e. reunião lavrando eu João Alet?,
seu re a rlO exposl IVO
o
'd ' d d' Se . t' _ pro~eto em seu a~.pegt() formal ~ das
fredo Ravasco . e . n ra e:
cL.e a l'azoes do veto, qUe e aprovado e asrio, ao presente ata que. depOls de .,da.e .'linado,
_
achada conforme, é. aprovada e a~~Nada tnais havendo a tratar, enada. pelo Sr. Presldente. - AmszO cerra-se a reunião, lavrando eu, João
JQfJlm.
Alfredo R"ava.sco de Andrade. Secretário, a~ p1'e$ente ata que, depois de
Comissão"Mista desipnada para lida e achada cOnfortne, é aprovada
relat~r O veto
apô~to pelO e assinada pelo Sr. Presidente. "'l
..
Joaquim Pires
Sr, Presidente da Re~úhlica
'
"04, Comlssao
. .. ....
t
I
ao Pl'fijt'to de Lel. ( n· o 2 ,,,
",IS a
encar~ :g:t f a
J

de

1953 na Câmara

dos

Denl',ta~.o·s
e n,' 269, d~ 1953
ti
'..-I
no ~enado Federal; que

"concede auxíll'os de Cr$

de I'efatór o veto tolal aoóstl'
pelo fr, Presidente da Repúb/ica, ao PrOje!ode Lei (n"
666, de 1951, na Câ01ar;

de t955

107

.. -

dos Deputados, e n,' 19, de
.19!\2, no Serarlo Federa:.>,

"que acrescenta

parágrafo

ao art. a.' da lei n.", 1 :131,
de J7 rle agôsto de ; 951), Q!>e
3lJt'lriza a abertura de créctito especial destinãuo a lubvenc:onar emorêsas de {I'ansporles Aéreo;' ..
2. a

RF.t]NI.~O

R.'SALl~j~I)A

EM 1'1

DE JANEIRO l:;'E 1955

Aos 17 dias do mês de janelro da
1955, às 15.30 h-oras. no Palácio U.:m ~
r.c-e" presentes os Sr~. Senadores IvO
d'Aquino, Pr~sidente: Plinio Pomp·eu
e Guilherme M:llaquias e senhores
Deputados Vasco Filho, Vice-Pt'esldente e. Saturnioo B:'8.~a. Relator ~
f\l1sente com causa justific:lda o senhor Deputaljo Saulo Brant. reuc.e-s·~
esta Comissão· Mista.' cncane~a(t.\ d~
relat.ar o veto aoõsto pelo 81'. Presidente da República. ao Pro,;eto de
Lei n.'· eS6, d-e 1951, na Câmara doiS
Denutados e 0.° 19. de 1~5'2. no S,enado Federal,· "que . .l.crescenta pará:'!r'l·:, ao ~trti~o 8." da Lei n." 1.181. cie
J7 de agõsto de 1950. que autoriv >;t
abertura de ~rértito esoecinl d!'!!ltinqdO
a subvencionar empresas de transporte aéreo.
E' lida e lSem a1tera~õ-es aprovada
a ata da reunião anterior.
O Sr. Pt'e~iuentp concede a- ,pala "ra '
,ql)
sr. Deul.ltado saturnino Brag'l •
Relator do v~to, que llrocede ti leitura
de seU relatórió exPositivo do hist6r'ico do Pr:J.íeh:'l em' seu a~!iecto 1m'mal. e d('ls rfl.7ÕeS do veto, que é arp1'o·
vado e assinado.
. .
_
Nada mais havendo' que t-ratar, eft,·
cerra-se a reunião. da qual eu, Qd,e·
neg'us Gonçalves Leite, Secr~táríQ, la,·
vro a present~ ata que. denois d~ Hd~
é Rr,f{tt'Rda e assinada Of'lo senhor
Pre.<:idente. . . . . . Ivo d' Aquino; Prest~
Mnte.

<

SENADO' FEDERAL
Relação das Comissões
Comissões Permanentes
1 _ Marcondes Filh.o - Presidente.
:I -

Alfredo
tário.

3 -

Neves -

1.

0

Vespasiano MartIns. _

Secre2." Se-

cretario.

4. -

Carlo,;; Lindenb:!rg _

Ferrelrâ de SOuza.
PIá Via GuimaJães.

1 -

Gomes de Oliveira.

Comissão Diretora

3," Se-

cretário.

Eucllrle.s Vfrira.

Educação e Cultura·

Attilio Vivacqua.

2 -

Joaquim Pires.
Luiz. Tinoco.
Nestor Massenk.
Olavo Oliveira. (.)
(.) SubstHujdo pelo Sr.

Flávio
dente.

GUimarães

-

Prel!-

Pinto Aleixo.

Cicero de vasconcelos -

Vice-

Arê8. Leão.

Walter Franco.

4: -

Hamilt~n

5 -

Levincto Coelho.

Mozart

6 -

Bernardes Filtlo.

Secretário _ Lu1z Carlos Vlein. da

7 -

Re.uniões às quartas e sextas-feiral,_
Euclides VieU:a.
à.;. 15 horas.
João AJtredo Ral'asco

Lago.

N"oguelra.

Secretârio

retor Geral da secretar;...
Reuniões àt quintas-feiras, àS 10

horas.

Constituição e Justiça

MendeJ

Fonseca.
.
Secrelârto Au:z:iltar _ Marilia PInto Amando. de Andl'sde.
Reuniões -: QuartaS-feiras, às 9,3'0

dente.

3 -

Sá Ti~oC(J: (-).

4. :; -

Júlio Leite,
Costa Pereira.

6 -

Plinio Pompeu.

Ivo d' Aqulno - President••
Ismar de Góls _ Vice-Presidente.
.

,

'I - Gomes de Oliveira.
Presidente.
(*) Substituído pelo Se!1ador Nesta!
Masaena.
.
Alaysfa de Carvalho ~ Vice-PrestSecretário -;- AroIdo MoreLra.
dente.
Anisio Jobim.
Reuniões 13 qUinta$. "feiraa.

~ Dario CardOSO _

EVaodr9

Vianna, Diretor de O1't;3mentQ.

Ezechias d~ Rochl. - 4. o Se~
'Auxiliar - Carmen. Lúcia d-e BohOrrus •
cretárto.
la:1da Cavalcabtl,
6 - Pl'i.:;co dos santos _ 1.° Su.~
Reuniões às qUintas-feíras, .., li
·,Economia
hotas.
plente.
I. _ Pereira pinto _. Presidente .
. '1 - Coa ta per-eira - 2," Suplente.
2 - Euclydes Vieira - Vice~Pre$i\
Secretârio _ Lul:l:. Na~
',DiFinanças
6 -

PUnio Poml;leu.
VeIG.'io Borges.
Victorino Freire.

Presidente.

3 -

Mathias OlympiQ,

Alberto Pasqu.aUni.
Alvaro Adolpqo.
ApoIouio Sales.
FIa. vio Guimarães.
Cêsar Ve~uelrQ.
Domingos Ve!tlsoo.
Durval Cruz.

o

Legislação Socit.!
1 -

Gomes de Oliveira ..; hem-dente . .

2 -

Luiz Tinoco
dente,

! -

Hamilton Nogueira.

_

Víee_Preai"

4 _ Rui Carneiro.
S -

Othon Mãder_

6 -

Kerginaldo Cavalcanti.

7 - Cicero de Vasconcelo.s.
Secretario '- Pedro de Carv::llh(J
MuIler.

Auxiliar - Cartnen Lúcia de
ltUlda Cavalcanti,
Reuniões à~ segunda.a-feiras.

ao.

. Jálleiro de 1955
;1berta a

Redação
'! _
2 -

J-"R~uim

plre~

-

leitura
p-residente.

o

Aloysio fie CarvalhO.,

3 --- Banel Ira

de

CoHa

Mt>Jo.

GeCl}ja

SR. 4.· SECRETÁRIO·:

... hem como

Reumots

qJ:~rr~-l€;!'a~,

a~

hUl;)'~,

3 -

Georgino

Aveli-no

do registl'o

Pre~l·

Ala~oaf', hoje cidade de

em

,
.
:Hen.~3gem~ de n~: - 35, a, 40-55. no
S1'. PTE.51de-nte da Repubhc3~ >.le-vQl~
vendo l1Ht6:fl1'3fos dos Proif't(l,~ d-:Li'is 'da Câmara ns. 11 e 22-6~54, Z,:'4
. ie 19'53. 2.57-54 _e 52-51. ,lá. sa.~d Há;
d-c-s, e

~utog'rafos,

T€Ce'olme lo

j Durval
Cruz, Attilip Vivacqua. Mo"
zart Lago, Bernardes "FilhO, Agri-

trangeíras.
,
E não foi. à custa de favores.oflcj;:J.,1S
Tele~m~m::.: Dos p"e!')!1':;"'!"'s "l~ ~l>, 'pu de . Farit'-; Alvaro Adolpho, Maga- nem- com dinheiro público que Del....
2 - Haminon N,o~uei1:a - nade e da C§.m3Ta d~ R~pre.sentantes Un's Barata, Mathias Olympio, Vel- m:Jo Gouveia l'calizou tão grande em~
Pt'C'$iàenle.
de Fô:to RfC{), fiando connecnn,~l.'O loso Borge~,
Assis
CJzateaubr,iand, preendimento; Joi, principalmentE, eom
da resolucão anrovada pelo Congre.:'· No,,;ais FiUw, Walter Fra,nco, Sã Ti'- a ,sua -braVura, com o seu "patriot~1l
Novae,s f'l;ho,
3
sc dacmele pais no 8entidô de lila· n'Jco, Levindo CoelhO, João Villasboas, e com a wa c?ragem· i~dóm~ta: . ':
-BErnar(le~ FJlho,
njfesta-r a. sua .solidnriedade. ao. P{l"'O Ve$pasiano Martins Othon Mader.
Tra.ze~do c!O, estrangeIro tecnlcol'i e
de CQst.a Ric:.l, ant~ 0,13 accnte~ll(ten" . especlallstas, recusarªm~se êlE! a des...
5 - Djair Brlndeiro.
to,s que se des,enrolam em :iU3 !lft~
O S!R PRESIDENTE'
CC"" ao fupodo da. quedaI dos·~AnjjQul...
.
"
nhos: mas Delmlro, dando o- exem...
Ma:hias OlympIo,
tr2a,
Está finda a leitura
ex;pedien:- plo, feZ-Se amariar ,3 uma corda e
Assis·
ChatE'3ubJ'iand
7
É' 'LIDO E V~"tI A IMPRIMiR o te, Sóbre a Mesa dois l'equerimen-- desceu~ li. f~m de ~raça-r, os, pr1m~ir~
C;:PGU!N.TE.
'
i tos que vão ser lido.!).
.
I planos da mstalaçao da usma hldre.,..,
i
Joa{) vmas-t>oas . •'...,. .... '1.
_<.-<;o
~
,
létrica. '
l'!
.*"'.) Sunstituido' inte!'inamente
\
SAQ
LIDOS
OS
EECUIN1-"ES:
Trouxe
para
a
.Vila
da
~ed.ra
a
áglls,.'
P.H/.ECER
I
necessária e, com seu espírito sot'iall
:pr1o Senador ICkero de Vrusconcelos.
~
9
\
.
o _
inaugUlou, na vila e na- sua 'fãbric~
( ..... \ Suhstituido int.er'inam-ent€
. PareCer n.' 1O~ de 1 55
'I Requerimento n.. 19".de 1955 norma< do maior alcance social qUJli
l'el0 :Senador_ Silvio Curvo,
,'" - d Finnncu3 sô~
.
' .
amda hOJe" ctepo~ de t8.l~tos 3nos, S
~ COTt~l~:U°d e
da Câmara I Nos termos do artigo 155.§ 3,o.,do tornar~ vIgen~es a partIr'de ]930.:.
Becretârio - J,~ castejon Branco
,bre o pro,e o e Lef
. ! Reg!mento Intento requeremos ur~
O Sr. Apolomo Sales - V. ELa
Re~iões ,_ ségundas-feiras, àS ,.'
11... U'.!, d.e 19~4, 9ue concede, eS-!gé:JC'ia para o projeto n,o 264 de 1954 licença para um aparte? (a.ssenttmen
critllra· de propnedade, aos pqs~ que altera os valores dos "'símbolos do orador) Secundo V. Ex.a. ,na!
})oras e 30· minu\0.'3.
se_iros de terras .~e~omm4da:_ ~~: referentes aos padrões dos cargos em pre.s.sões de adm.?'ação que ~tá PI:
zr:nàa dos Mllmze",. no . Mumc:
comissão c ás funções eratificadas do fermdo em relaçao a ol1ta de Debn
21." SESSÃO DA cmJV'ltAcbO
pio de ~io Bonito, E&ta,do, do RIO t'I'ribuna:- de Contas,
'
·~uvêW, In 'loc~, ,os ~forços dispe
EXTRAORDIWARIA, EM 24 DE.·I
de JaneIrO.
-..
Sala das- Se~es, 19_ de: janei~o de dldos pelo ... br~ilerro' 11u.str~, ~ue'l
1955. - Bandezra de Mello. - Gomes- vou, por p.lJl~elro, para as broranc
JANEIRO OE 1955
I R 1 t . -çr Domír.Kos, Ve1:lsco.
.e ,~t~:ã ~, ' "isente projeto a ex~ ,de Oliv~ra, -~ Alfredo Shnclt. - Gui- do São F!'anc~o-. a obra de eap~.ç
de eS~'iturn de pT{:..p;~edaàe I'lhenne MalofJItia3. - Mozart,Lago. - õ.a energIa, e~etrlca, ~ de ,venhc
Or-adnres inscritlls para
P ,1Çao
'.
.d
;na~ Plinio Pom'P~u. : - Dario Cardoso, _ 'Que. sem duv1da, Delm.1ro fOI c pr
:"..oE posse:,nos ~as ~elT~S "er.om~u
Pereira Pinto. _ -pinto A.I~ixo. _ Nes~ cursor daQuêles que~merecem da ):la
o Expediente
.d~s. ';Fazend~ . <'.2 . un'J'.t!~ . no
-, tor Massp.na.
' .
teridade a maior e a mais justa h
nlClp·.O de Rl~ Eomt-o, no .E!tado- ~o
menagem de exaltação.
LO Seno - Ismar de Góes.
Rio de Janelro, de modo a contl'l.
.
O SR. ISMAR DE GóES _ Ob
o
2." Seno . - A~!;i8' Chat~aubl"iand,
buir para a fixaçã(J do homem ao Requerimento n-. 20, de 1955 gado' fi. V. EX,a, que, com iluürativ
Sen,
Onofre
Gomes.
3."
camço e lhe fazer' pe.l'lencer a gl~aparte, \'eio dar mais vigor às m .
Apolonio sal€s.
4." Seno oa 'em Que inverteu, anOo'l consecutl~
Nos têrmOB do' artigo, 155, § 3.°, do nha.s. palavras de homenagem fi. De ~
Seno
'Gomes·
de
Oliveira,
5.°
vos . o seu trabalhO·' diário.
..r
R-egimentn Interno. requeremos ur- r..iro Gou\'êa:
j
6.° seno - Euc1jdes Vieira,
~sas terra.s forarn adjudicadas à gência para o Projéto de Lei da CâSr, Presidente, -Delmlro Gou"éa nAl' ,
7." sen, . - Guilherme Ma13:Jllia.s União, ,orno her~nça
jacente,
em ruara n,o 1.155, que aUnea a lei -n,O se contentava com ,a sua fábrica e
•
1884 por falecimento de Ana Joa~ 1.632 rtl 30-6~52, que fj~a o número sua ~vila de pernambuco; queria
qUin'a da conceição, "i1uniz" ocorri~ de oficiais dQ Exército.
tnais longe, estender por todo O No:r'~
ATA DA 19 a SESSÃO DA 4.' do em 1824.
Sala das Sessões, 19 de' janeiro de debte a energia criadora de Pau19
- ' Ruy carnclTo." - Dario Car- Afonso, e lá havia: encomendad.o, n$
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ó prdjet<J encontra func'1.mento no 1955.
doso, z,;es{or Massena. , - Pereira Europa, quatro turbinas de 2'.500 HP:
art.
-156
e
seus
,pará.grafos
da
cons2.' LEGISLATURA .EM 1.9 'DE
Pinto, - Carvalho Guimarães. - Pli~ cada uma, quando foi misteriosamen.,.
dente..

:'I.cusando o

da Amenca dI) Sul.
Delmiro Gouveia fundou uma vila;
em pleno SErtão, corri todo conforto() e,
CCiMPAREOE'FiAM MAIS -os SEem 1913, fez funcionar a primeira.
usina hidroelétrica no ~ão Francisco,
NHO:RlES SENADORES:.
levandQ 'fôrça e luz pa:-a. a Vila da
Prisco dos antos~ victorino Frei .. Pedra e dando impulso à sua fábrica'
te, Olavo Oliveira, Georgino Aveli... de linbas, que, na época, eram jn}"
no. R.UY Carne~'Q, Djf!.ir Brindeirà. gadas melhor~5 que as .similares :e8"'"

sar Verguéiro. DUrVal CTllz. PUnia pompeu e Euclydes Vieira.

Expediente

15

Relações Exteriores·

_. salientando nã'f} só;

Delmiro, fun:";
iator, -:- 1I1athias Olympio, - Pinto dou n~t.a, a Companhia. Agro-Mer....
AleÍ3:o. --.:. Alberto pasqualini. . - Ce- cantil,.a primeira indústr[a no gênero)

de

Nathi>rcla de Sà "LeitãO
a~

e~:rt.idáo

H~drclctrica,

o tat(), mas tr~ça.ndo () per1il tlf:SSlJi
sertanejo ,indômito. Diz êle, repetind()
frase da filha do civilizador do sertáo:i' '
"Tão grand~ é Delmiro Gouvêa, que
persegUido em- vida peJos trusts jnter..J,
naciona~.
continua perseguido nttA
morte pelo tT71st nacional do esqu€c!oot,
mento e do silêncio".
"·1
Realiza d.or d"· Vila da Pedia

Ao a;rt. 1.(1, -])'aJág13,fo úniOO:
A.crE'~(,fDte-Ee, in fine:
'

Mu"'t:ns:
Au;r:lút1 -

da

EMiEIN'DA N·. 2-0

prOCEder à

ra da ata da se.ssão anterior, que tro imó,,€l urb~no ou rural na Copcsta em d!SCúESão, é sem debate marca.
gala Joaquim Murtinh<l, 11 de ja;-í'l.,Çrm ada.
'
neiro, de lS55. - Ivo à':Aquino, presi(jeht.e. _
ncrmingQs Velasco, Reo SR 3." SECRETÁRIO:

PeH~-.r:!.

-

Secretano

Vaj-~

(SCivindo de 2 ,"ü), procede à 1eitu· de jmóveis _d. que não possuam- ou-

4 \- -Carvalho Guimariifs.

!l -

sp,~"'ão.

da -ata.

..,

•

•

,,'

I

do

I

I

:/!"J_

tituição Federal. O ~ 3,0 do referido nio pomJje'll. lsmar de Góes.'
art.igo restringe 'a liberalidade, com G,eorginQ 4velip.o..·

JAlI!EIRODE 1955

1nteira"

justiça, aos

:}ue possuam

PREsrDf,;NCI~
DOS
SRS.
1\:fAR- outra propriedade urbana ou rural,
'CONDRS FIJ.liO' AT,F'REDO NI::T/ES exigênci:l: '.ntretanto: de que o proE EZECHIAS ·DA ROCHA
jeto não cogitá. Dada a dificuldade

. O SR. ~ PRESIDENTE:

Os requerimentos estão apoiadoS
AS' /14,aO HORAS COMPAREC&\.1' do benefiádo_ provar não ~r pro- pelo. número de assinaturas que contõm,'
Serão- apref'i~dos ao fim da orOS SHS. SENADORES:
prietário no pais, de. imóveis rural
ou urbanos, ,deye-se, pelo menos, exi- dem do dia. (Pau,a)
Continua a hora do expediente.
Vit\uldo Lima Bandeira de '!.fel- gir essa prova- quanto à Comarca em
Tem a palavra o nobre Senador Is70 - Anisio Jobim - Carvalllo' G1Ji que se, encontra loçalizafla a pro!:.
mar de GÓe..s, prim~iTo orador !nscrito.

;:~r~s Onot1aG~';~~

=~~f~;~i~o~= pr~:~;md~o~~we~a~ta~~e T>:o~~~~~en_

o

SR. ISMAR DE GóES:
da dos Munizes", em 1924, 1:91 av:l,BaCia em 30 milhões de cruzeiros e,
(N,ão fOi rev;s!o pelo orador) Sr.
por certo, presentemente êss{! valer PreSIdente, está inaugurada,
com
terá crescido, p-elo menos, três -ve~ gn,nde jilbilo para tõdos os brasileizes, Não é" pois, justo que o Go~ ro..., a Usina Central Hidroelétrlca de
0']/510
e Curva o ar os
:-n- vêrno Federal ceda
direitos de Paulo Alonso. notável empreendimen~
ilemberg LU1-2 Tinoco Alf' edr,
Neves _ Pereira Pinto '_ Gui7herme proprietá.rio, dê um' imóvel de tão to histórico e fator decisivo para, a
Malaquias _ Hamilton. NO,Gueira _ vultosa valorização a pesso,as que recuperação econômica do Nordeste e
Illestor 'Massenà _
Cesar ver(.oueirn possuam outros bens, pelo menos na do nosso p a i s , '
Sr. Presidente, está, dêsse modo,
Marcondes ,Filho _ Etlclllde,ç Pi- Comarca,
eira -:- Domingo's Vela!co - '
Nestas oondições,' somos pela, a.pl'O- realizado o sonho de Deliniro Oouvêa,
Cardoso - .c.~strt, !,erCl!a, "- ~lMO vação do projeto em exame, com as o pioneiro désse .empreendimento, e é
nesta ol'ortunidade que venho lamenCurvo - FlaplO Guzmaraes -:- ~obcr. segUinte" emendas"
tar o· esquecimento em que, oficial~
io Glnsser . - Gomes de O!n.lf!1Tn - '
...
.
mente, podemos -dizer, fícou' êsse bra1'vo d' Aquino ~ Alberto Pasqlla1i"i":"
~DA N.' l-C
vo sertanejo, que transformou uma
Alfredo Si11Jcl/. '- Çamilo Mercio (38),
região inteira do. nosso sertão, Os
AO art.. ,1.c
periodicoo oomentam o fato e. no "O
SR. PRESIDENTE:·
Acrescente-5€, -in Jine:
Jornal" de ontem, o Sr. AOelardo Ro';.•.
e
não-,
~uam
outra
J)ropri!eAcham-se p;esente~ 38 S1'S: SeDameiro eooreveu, sob'1) titulo de- "Del~
j,adeurbana
ou
:rural
na
Comarca.
(fores .. HaV'tn~ número legal, está
miro G-01Ivêa" o pioneiro esquecidO

peu
Kerginalda CavalcO;n!i :Ferreira de Souza ........;. Apolon'io Sales
_ Ezechi!1.s da', Rocha cicerQ ae
'V"n:sconceTos _
IS1n<tr de Góes _
J11lio Leite _ Neves da Rochu __
. d
Ih
C I
L'
AI

seus

f9'7."

o
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'

te assassinado.'

..."

Lutando contra tôdas as ViCisSitlldi
e d.lficuldf\deS; ~antra a naturf7a. nos.·
til do sertão~ a ,distância e os inim '
gos ocultos, venceu e realizou UD1~
obra que c&usa· admiração a quantJ.
Conhecem Paulo Afonso,
'
Tão portentoso empreendiment9 n
poderia- ser revelado aqUi, D()5' se~
aspecto~ mais ~ariados, nestas' po 'cas palavras. Nem é êsse o meu 1 .
tuito,
~,I
Quero, aper lS~ nêste momento, em
que .se reAliza o sonho de Delmjrq
Gouvêa, prestar-lhe, como alagoano e,
em Don1e do meu Estado, a nl€:reclda'
homenagem.
.
SI', Presidente, Delp1iro Oouv~a foi
nr.1 bravo e _ Corno se tem dlto.algu..
mas vé-zes _ nasceU eêdo para oBra...
sil. sertanejo, foi, antes de' tudo, Ull)'

forte:

.

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - For..
tfssimo.,
' .
O SR. ISMAR DE GóES ~ Era fi
que Unha a dizer. (Muito bein>. '
O, SR. PRESIDENTE:

I:;ontlnua' a hora do' expediente. .•
'I.:em a .p'aJavra o nobre Senador MO.
zart Lago. segundo Ol'ador insc:rIto"
(Pu-usà) , ' .
"
r
Não se encontrando presentf' S.Ex.,\ .
concedo
a palavra ao nobre senad.O_ l..
.,
'
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Gomes ãe Oliveira. terceiro oiador pela

oportunidad~ que .nos ofereceu,
.atraves do ativo jornalista Sr. Joss
Viwrino, que coordenou aqui essa excursa0, a lllll de conhecermos a oura
o SR. GOMES DE OLIVEIRA;
aSSIStenClal 0.0 SESI no grande EstaSr. Presl.dente, SIs. SenadoN>s: um ao banQ'eirante, e 05 progressos da lnpouco tardiamente talvez, :nas .sem àilstl'la bl'asileil'a, ~Xpl'ess()s nos lüO;';lli""der a oportunidade que assuntos truál'los grandiosos da exposição ti..)
•
desta natureza sempre enoontram Centenário. tllftlito bent) o
quera trazer à Casa as impressões da
vhs~1l'" que um grupü de senadores
SR. PRESIDENTE:
tê3 a Capital de São Paulo, a conCom
a palavra o nobre Senatlor
Vbê da Federação das Indústrias.
Vimos ali como se processa o sen'iço Kergmalú.Q L.:a vaicauti. por C~Sd.O do
d. As;,ü5tência, Social do SESI, pois nobre Senador l.iu.llnerme l\LuaquiM
• 'visitamos, em Jundiaí, uma fábrica de quarto orador in.5çcjco.
máquinas de costuras, de- qu~ é Diret()r o S1', Giacomo Franco, bem como
O SR. KERGllfaLDO CAVAL.
~ ti Expos:çáo de Indústrias, a chamada CANT I:
"E.."Il:\';osição do IV Centenário de São
• Pa,.ulo",
(Ndo foi revisto pelo orador) - S-e\este certame, pudemos constatar 9 nho1' l-r",sidente, agratie~o, inicíalg~'J,njiosidade do empreendimento, em luente, a<i noi)re Senador GuiJ.aer111e
c,Hlstruções sólida~ e m3del'Uas ení M.aJaquias, a gentüe~a de me cedel'
que, alem de panoramas históricD.5 se esta oponunidade para ocupar à trio ftf.trlgam os mostruários mais variados
buna, ressalta nã.o o gesto ae S. ,Exa.,
;,. in.:!ic~ti\'oS do progresso da nossa in- porque eu tinha em_ vi.'lta lançar um
dústria.
.
apélO, aos eminentes COlegas, a Um d~
Os El-itados r..H compareceram com o que n;"o emendassem
o
I'ro~eto de
.. .flue tlLham de melhor na sua p:rodu- abonQ aO, funcionafismo públiXl,
çJ.i) industrial, e embora não tivesse
TenilO int"ormação de l:Iue, dRao.s os
po1ido, por um lamentável erra de fei.t.os da pl'()posicáo os quais ,sou o
informação Que me levou. longe em primei!'o a pl'~la1nat - alguns dn.!>
dire:çao oposta, ir aO Stand de Santa meus dignl~simos parzs pretendJl'Rm
.- Cat·.uina, sei que o meu Estado tam- obviar à situação,
apresentando-lhe
· bém está ali dignamente rep!'esentado emend~, que. por mais que sejam,
etl n produtos da sua já bem d.e.sen- só te:-ão, oontudo, o mérito de procras~
• vJtvkta indústria.
tinar a decisão de matéria tão rele~~I) há esquecer que o progresso <la "abte pau o funcionalismo nacional.
Indúst!'ia nacional, foi fav{)l'ecido por
Ora, no regime de urgencia em que
circunstâncias especiaiS, como a guer- se encontra o projeto e dentro dos 11~
ra. e - aJ djficuldades impostas por m~~ mites regimentais, a
a.presentação
did!l.s emerOSas à importa.ção de arti- dessas emendas terá., como efeito a
«as de collsumo com facilidade, no 'volta do m:'!Sffi.O às Comis5ões' téclli~
.. Olltro' llldo, para oS instrumentos df' cas, ocasionando mai.s 48 horas de
prod.ução
rnaquiná.l'ias:, matérias d~lcn8;a. Se, então, alguma, dessas
'pt'im:w.
.
emendas - justas, aItás,\'no conteúdo,
~
Mas é inegável que mu~to deve ela e ainda mais nos seus propósitos · e..o espírito de iniciativa dos nossos vier a vingar, o funcionalismo e esta~apitãe.s cie indústria sem esquecer D rã pràticamente sem abono até marÇo
!e.~({kça e a inte1igência do nosso tra- do ano corrente,
'b:ut\ador que, tem s~bido adatar-se a
Como já disse desta tribuna, seua~ssa$ atividades, aprendendo e mane- doI' há seis· anos, e:- pretendendo COllSjando com pericla 05 instmmentos qUE ·tantemente abôno e mellloria de reJh . .· são confiados.
muneração . para os funcionários pú_ Qaant.Q à ação do' SESI v1mo~ que bli,::os. sem .que me p-ossanl irrogar
:é ilpreciãweJ o seu trabalho aI!, no qualquer out1'O intereSSE! Que não o
,sentido das suas finalidades R$sisten- do bem-estar dessa _lUÍneroaa classe
Ci:Ü.i.
de servidores da Naç5.o, jamais senti,
• Trata. -Si'! de um servIço sochil dc como hoje, a nota clamartte da neées'n!ltureza mista, que o Estado jnspirnu sidade. gritante Que se verifica no seio
.;~ susteata oom urna taxa criada em de tôdas as famílias, ·dess<.. miséria
,let. m;,\~ que é entregue aos empregQ~ dourada que mal se esconde, pois que
A.ores:. para que éles o adnünistrem. é realmente 'dolorosa.
~ g sem tlúvida uma experiênCia que,
Sr. presidente, não tem sido, por'como as I estritamente estatais, tem tanto, inspirado, por outro intuito Que
mostrado inconvenientes, mas que tem constantemente tenho emprestado ao
provado bem não Só comD meio de fllncional.lsmo públlco minha coope·cooperação dos empregadores na im- ração. Há.- quatro anOl!, já me oaUa
.periostl obra de assistência social aos no sentido de se melhorar 8. situação
·t;r'lryall:\adores mas ainda. 'como fator dó funcionário publico. E' mister se
de. aproximação e h.armonia entre es- esclareça que ainda era. eu senador
teso e aqueles.
por ·olto anol:!, oom lna.ndato ap€nas
Os empregadores que ainda. não en- inidado. e h<:l,le ainda
me
restam
.f:araram de perto o que aliás m~ltos quatro arios d~ representação nesta
já o fazem, os problemas que afltgem C.a.sa, não podendo, portanto, Quem
0lI' seus: empregados -e operários, são quer que ~ej3.
atribuir-me tnstuitos
.levados a fazê-IQ nessas organizações eleitoraiS o,u de quatro espécie, porque
crla-das pl'ecisamente para assistir aos em conSciência, tOdos sa.bem _ como
tralm lhadores. '
eu bem sei::" que sempre me norteia
" Poderíamos, Sr. Presidente, fazer o deselo de servir aquêles que precire-paro a certa multipHcida.de de órgãOS sam, Minha vocação para servir é
que encaram os problemas aesisten- inata: ê uma conçeituação democré.chür;. ari'ecadam para a. re~Uza.ção de tica Que se formou dentrQ de mim,
(If)ras de sentido SOCial.
desde· a juventude; e não faço outra
Acredito, que devemos - e talve7 coisa neste instante senão C1:lntinuar
. B faça,mos ainda _. unificar certos pela me.srra. senda, trilhando' () messerviçoo, para evitar dispersóel:l.
mo c~minho, antmad() dos mesmos
E inegável, porém, como acal>el de 1>rOpósítQ§,
'dizer, que a obra do· SE!SI tem proSR.. GOMES DE' OLlVEIlR.'\. - E
J"lLdo bem, sobretudo· com a ooopera- uma tradicão de V. Exa., qUe eonheç':'o dos industriais, dos capitallstas, e ço há muitos anos:
.
J!os serviços assistenciais do Est.ado.
O SR. KBRGINALOO CAV.>\LAs:.im, estabelece-se a necessária slm- CANTI - Agradeço a coo])ef'a<;:'o que
patia entre trabalhadores e emp~·· V. Exa" me dá com () seU 9o!}9.rte.
gh:d.(l.res.
O Sr, AloÍS"io de Cart,alho _ Pef'~
E- inegável. que homens como () Sr, '=rUllto a V. Exa .. quem lhe tem atriAnt.onfo Devisate, presidente da Con- buído outro interes.<;e?
federação... das Indústrias, imbuiram~se
O SR. R:ERGiNALt>O OAVALde í.mtwinsmo por essa missão e con- OANTI - Ninguém. Apenas lJuero
tiuuant desenvolvendo com êxIto uma nrov8r que estou defend~nt:fo de ·rat()~
ohra que vem Já nãturalmente dos o intert\sse r--11tJ.Hro:· Que, nest,l.\, defesa.
seus a.ntecessOl'es niqUela F\,~eraçã.o. tll~ anim>t o;A,"~"f4 n t'I'~<l.l'fn !fe bem
Somos-lhe, - além do mais. gt'i1.to.s -servIr.
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o Sr. Alousio de Carvalho
Alguem afirmou o contrário?
O SR. KERGINALDO OAVALCA1,""!'I - Nmguém "-••rrnou o contrario" mesmo
po.rque
seda injustiça
gritante. Muitas vêzes pOl'êm. e nllster que o homem público ofereça ao
pcvo o cUl'riculum vital, a expressão
aa sua peSSOa jJ3.1':il. que ,<;2
a~:::ta
como deve, is~o é, integrada nc.s ohjetiVGS, llo.s fin:tlidades q'J.e caracterizam a St.,..t vida.
'.
· Beth l'é V. E,.'X.!L, que tal razão" muita vez obl'~6a
O defensor àe u.~a
id.~:.a, no m:!io ,da confusúo que cstabelec:!. a esc.1:.1l'ecer f.atos e torná-bs
~o1are.s,
evidentes,' intuitivos, de:::sa
intuição que .se f'l'oclama por si. ---'1ue fala por si; Que é como que 8
óoca .universal,
a
boca do próprio
]XIVO, co-op~randQ
e coajuvando uma
realidade.
Sr. Presid<mte. dizia eu iniciahut>nte. que a projeto' que vam:os debater
tem defeitos, pratica injustiças. Reconheço qu~ muitos !uncionárifJ..'; públi~s "ficàrão
alheios de }:}enefíc:os.
temporàriammte. Mas como já tive
()~asi.áo de dizer bem alto. de~ta tribuna - não posso sacrificar alguns
milhares fi alguns
poucos;
temos,
apena$, de pro trair medidas que virão
mais adeante sunar essas diEculdades
pre'Cncher essa lacunas, re.mlver êS..';':!'s
danos ou prejtÚOS
Neste instante, porém, o que não se
permite é uma demora na votação
désse projeto de abono, porQue' da::Jui
Dara {) fim de mês. na realidade tereinos de a:oreciar
cêrca de seis ou
oito vetos que nos tomarão todo tem:pc, .ameaçando fwntaJmente a (l,j)rova';ão do Projeto- do abono a prol dos
fU!1cionários.
Sr. Presidente, ,quando pleiteei desra
0 "

Casa a uJ'vência urf/cntisSima para o

projeto dos funcionarias públicos, não
o fiz por leviandad~ pessoal: H-lo baseado em precedente
neste próprio
Senado, lembrando-me de Que aqui
votamos sob o critério de urgênci!l
urgentíssima o projeto de R~forma do
ImpÔ"sto sôhre a renda. que era perfeHamente adiável, não se compag:inava dentro. do espirito tigorfHi"o d:>
Regimento mas. de fato, aprovamcs
sob aquéle critério.
Foi assim situando () problema, Senhor Presidente, e me lembrando 'dos
gravíssimos males que advh'ül.m para
os lares delses fUDc!onários. que me
abalancei. embora reconhecendo que
J:oderia atritar com o pl'ôprio Regimento desfa Casa, po~'é-m incontestàvelmente assentado num precedente
havido nesta ri1.esma Cas~ - a requerer urgência excepclona.l para a ~o
tação do projeto di:! abono ao funclOnalisn10 públic() .
Entendeu, porém. esta douta C~a
de não atender à minha proposiça(),
E não sou eU, Sr _ Pre~idente, quem
vai criticar o sénaoQ, quando, de fato,
no cumprimento d'a' letra estrita do
5eu Rf'I,;"llr.ento Interno, toma atitude
m.-l. ..s consentânea. com ê",te. Ao contJ ârio, lOUVO os meus dig,nissimos pares tódflS aS "vêzes qll~ se cifram à obsenância. da Lei stricta juri~, tal' co~
mo ocorreu na e~pécie.
'.
Mas, é pori.~!:o me5ma, por ~ssa circunstância! que realmente aqUi me en· contro, nesta ocasião, nesta. tribuna,
· formulando apélo ao Senado para que
não apresente qualquer emenda· ao
Projeto de abono ao funcionalismo .
Dig{) a Vv. Exas. que são íustas .as
razões dessas emendas, mas também
proclamo, para Que o senado saiba,
Qque a. simples apr~sentação del~s
porá. no mais grave nscO a aprovaça.o
do abono, nesta. legislatura.
Sr, presidente, o Governo precisa
pôr a mascara abaixo: precísa de estar correto· com o propósito de dar o
abone ao funclonalismo público. Não
d-eve, de maneira nenhuma, intervir
no assunto no sentido d'€ protl'air êsse
abono, ainda que porventura o Projeto
que veio da Câmara .dOS Deputados
não lhe agrade.
O Que devemos é dar aoono ao fun_
~cion!tUsmo; o que~ devemos é nã-o
mentir t\ êS~-e funcionalismo que espe-

,

n. 4e todos nós essa mediçla. E nj/l

e JUStO

a l'et::.rciemos per mais tt.mp . . ,.
Aüemais, que signífic:l êsse at;.Jii.1J.
para Os lar-es .em dese-spérol' P"r:J. -i!",~.J.
hora de d~esp':::l'o, reç,resEr.fa, C·J,U;
efeito, alguma coisa; ma.'> Qiant-.:: 11(11
'vulto crescente da vida, qqlie a c3. ... a
<ii.l aflige o p.Jvo, rea Im ente ês,;;e ,;,>-..no é nada. A guela dos tubarÓc6 :lÍ
está, cada dia mais vo~·tlz. clda 0,,,mais insaciável ~e cont.ando, sobrri.Udo, com a oen-.volencla QCS pOQ.:. 'S
públiCOS para' arrancar dos funcionu.ries até mesmo essa· migalha, que iJ
o abono ao funcio:1alu,mo.
Como diiza eu em d:Scur.so pa..SH'"
do, nio se nota da parte das Org:\,w
filzacões do Estado ncmlHlma J01CÜI LIO'
Va rio sentido de defender os in '.O!"
résses do povo. Nr>da existe que (ú! ..
-lllonstre e::tar realmente intc("é'ss:.t·,t,."
o Govêrno em cl.efend·er a U-G},;;:J. o ..
PC\·() ,

. A economia.JcpUlttf !?arece que ,1,1<1
gu·a u{) .sentl ... o d~ mlIlOl'ar ai deR·
'graças .sociais da nossu gente. QUi" ll~')
sentido contráriO de encher os UOt..... 'Il\
dos ricos,' dos poderosos, dos mag·i1,l.~'
tas ,dl)S mtiollál'ios., tios inS,H!!1!.\',:,\;!;
plutocrat:.s que estão afrontando •
miséria da pOi)Ula(,~ão.
Sr. P:'esiden:e, per~·untQ ao Sen3i'!1~
.Sf" tem noticia. ll€,3t s úllimos me"es.
de qualquer proviiiência tomada pe.(j
Governo da Repcúbl1ca para UlmOl"~!t
a .situação aflitiva do põvo, para a u~
dá-lo 'a enfrentar a miséria, para (io-~
minar os g;ananciosos, ql\e airont':Jlti
a p:·ópr.a le~:do carcere. Não! Não h~
memórja disto. O que hã é a prot,~·c
ção escanda!o.sa, que se faz ost,usiv:J,-o
mente. como afronta ao pom, a tua
de que mais gra VE's se tornem as C(JU"
diçoes da SUP. vida. E no meio d;\s.:;\1
povo, sofrendo intensame"w. est~ Ij
funcioun!lsmo de gravata.
QuauQo s~ c~ama em favor des.... ~
gent.e, diz-se que o clamol" é dNl.lil,,·
gÓgíoo. Não, 81', presidente, nãa S1I
trata de demago:;ia; ê~e clamor e ~
vin,udes, porque de defesa.
Ql1ando c18mamos em favol' do fuocionalismo, é parque pleiteamos um,
reajustamento diante das condiçUi!11
gerais do país. Quando se B.ssoall!i1lque i aumento do -ol'oletário, ou dat
funcionários, dá. lugãr à jnflabão, CO~
êsse argumento desloca-se o' prob{~
ma nos seus'fund8mentos para a·pr""
s~ntá.-lo falsamente ao conhedmell!r4
ulliversal.
A realidade é bem outra,· O qtHt
não se Quer é enfrentar corajosa.m.eu ..
te a ganância; o que não se Quer ·f
combater a usura das magnatas, qlLII
cada vez mais euriqueCêlniL • ao pilsS1l
que o povo cada vez mais em/.>Obl'e·\
ce. O Que se quer é arrancar os úJt:.
timO$ níqueis da boLsa do povo, pac.o
levá-los à bOlsa dos toda-poderosos; '"
que se quer é 'levar a. nação 8,.Q de ..
sf'spêro, com Que tim eu não() ~
nin~uém sabe, Sr.. Presídenw, MfH~
Umos ao suicidio estápido de um'
burguesia que nã osabe defender S€UJI
interêsses, pois que ela mesma craV!l
o punhal no próprio peito.
SI'. Presidente, não sei mais o qG.4
dizer.

.

Não sei se serão.' apresentadl!R
emendas: lllas peço 8: atenção do !)eo,
Il~do. a b:mevolência dos meus Pa.re.t:
o ouvido desta Casa pa.ra l!s paw Vt9S'
que estou Ol'oferindo. Pala vras real ...
mente anuà,!!as, que nascem do sen.,·
timento profundo, de· uma grande
tristeza de !rentir, de experin1enwr.
in anim·a nobili, as torturas da nospiJ
gente; palavras que na~cem das fon·tes perenas da. alma e desabrocham
assim desataviadas, mas Que eX{Jrímem a: rcal1daàe 'amargurada - !I.
profunda dor do_ pOvo' brasIleiro.
Não pod-emos, Sr. Presidente, deixa.:de protestar contra ês.... e est-ado. de
coisas, porque calar seria, da noss!\
'Parte, uma cumplicidade por omi.sS{i·J.
mas n€tn flor isso menor que a cum·..
oI/cidade, Dai por Que venho

9.
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tribuna, s-empre que é posshrel, 0000'"
bater o-encar~cimento da. vida. eFisa
carestia que tortUnt. e amargar/! 011·
larp..8 j")obrcs do Brasil.
Venho ~empre oedir ao Gov:êrno Q1Hl
não seja t[o omissfJ, aO ponto de só-

1'10

dos interê.s,<:f's dos ricos,
deixando à mat:'oca o OQS pobres.
Vwho sempre p~dir à Nação que cuide
OfJE pequeno:" que abra ().~ olhos 93.,'3
(] ~-eu lnfo,:Ú,lO, que cada \,ez mais
2umenm, mais agrava, tornandü-lhe
ciitsesp~r" dma e- inenarrávo 1 a vid~,
'\té ()mi~ se quer lev::!f N:se' povo?
Ate onde se pretende conduzir o povo
bra..,iJeird? S.l'á Que :se deseja I€Yá-lo
à itnaraUia ,social. num clima de ms'f;o."ca e" de.sespero? S~râ que a irre.sI"ofl:';:lbilidRde e:-tá dentro dos planos
dos que dirigem D:JSsa Pátria?
Por que, S!'·. PresWentf-, o que se
s:epte, atrarés dt: tujo isso, é a '2'XU,,'
t€nc~a de al;uma cOlsa oculta, je <,~.,.,
ma a tragar a nacionalidade n:lma
\o'oragem inen<urável. Sr. Pré.sid€nr,~,
tudo é poss:vel, pois quando se ::..dmlt. fi irresponsabilidadt: até foSse pllntu. tudo ~ de esperar e nada se p(J,ie
r<Jr em dúvida. 'Dai por que. na qUi'.j,aade de 'senado\' da Republica, com
a responsabilidade do ma::dato ,pIe
mt deu o p-e:J'ueno pOVl do R:o Ora»,
ti- do Norte,. po\'o que eu amo e n;'j·",
rt'nego, terra,'que amo sôbre tôàas ..~
f,t_rras dentro do meu E::?si1 e on--:e
V'etendõ dormir meu sono derradel(U,
e:'go minha' voz p<lI'a uefenàer os b l ,>
n~Bdes. C:)nfe"so que iniclei mine.a
v:àa_ pública nos bl"3ÇOS de estivado,n'.~ e pescadores e essa O1'i:6em e, -para
mim, um orgulho Que manterei sem})H: altaneíramlnte através de tôdas
~tt..s vicissitt>.dc di': minha vida futura.
, Por que o p~·o.íeto de' ?-büno \'em se
a,"rrastando dessh maneIra, como se
. rósse uma tarta~'uga ou uma lesma?
'_por que vem se ::!rrasta.ndo, tàrdia'mente, assistido por ch:cunstânclas
.intraduzíveis e não caminha com a
'Vf':ocidade c:Jm que t:ramitqu nesta
Casa o projet.o alterando a legislação
do Impósto SÔbl a Renda ~
O s.r. Aloysio de Carvalho
Per'rnite V. EX. fi um aparte? (Assenti~
1'fiento do orador) V, Ex. a já ha~
'Vla feito' a comparação ent"e ôsse projeto de abono e do In1pêsto sÔ·ore a
Renda. O confronto, entretanto, náo
parece, pmque é diferente a ,hipótese
: Ôe um da hipótese do outro. O Pro. jfóto do ImpÕ5to sôbre a Renda prec)",ava ser apro\'ado, inclusive pela
Câmara at.ravê~ de emendas que o
'Senado apre.'ientasse, antt.s da \'OÜlcão do ADeJi!:O ol'çamentári<l porque
influi!"la exats.rnente na' Receita para
1~55. Por essa 'mesma ocasião entrou
no Senado o proj-eto de aumento do
lmpôsto de Consumo. .0. S~nad~ teria de votá-lo porque ma mflUlr na
Receita a ser proposta ao Orçamento· mas verificou a impossibilidade
po'r falta material de tempo para fa2ê-lo e apreciou ap~nas a altera~~o
referente ao Impôsto de Renda Nao
ha, portanto, nenhuma semelhança
f-'ut"e a urgéncif. par:a o Impôsto de
Renda e a urgência para o Abono ao
funcionalismo. Não digo que o abono
nâo deva ser aprovado, até o fim
desta legislatura, mas 'não co~parelT.os as duas hipóteses e delxemos
sempre ao Senado a possibilidade de
Hsguardar suas prerrogativas de exa':'
mmar com Calma e prudência as proposições vindas .da Câmara., Dem~r,am
'na Câmara, às vêzes, anos segUIaos,
mas os interessados exigem que o Senado vote uma proposição dessa natUl'eza fàs vêzes apenas' nu~a se.ssao.
O SR. KER.GINALDO CAVALCANTI - Sr. Presidente, quero agradecer ao Senador Aloysio de Carvalho, meu mestre em matéria de Regi~
mento, pessoa por quem ~ tenho pr~funda e sincera admiraçao, a expllcação que acab~ de d~: ao Seu: ~o.
Não fiz uma nmparação, mas apenas uma referência. Dessa ·referên'-'
c~a é bem possivel que os dois projetos possam se colocar paralelamente
um ao outro. Mas. de qualquer' ma~
Deira, no que se refere ao Impósto de
Renda, atendendo a uma circuJ?Stã?cia que de iato era extraordmál'la,
mas não de cala.midade -pública, o Senado concedeu a urgéncia u!'gentísaima, nO' que se.refere ao Imposto'&o)ore a Rf11da
. r'H'nte
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!r._ ,Ferreira de S()u:m - ' Permite
V, Ex. a um ap~rte? (Assentimento do
c>"o,\or) - Parece-me que ,há um en§ano, Para o, projeto -,ôt':'e o ImpósLi de Renda, a urg-~n::-ia concedida
não foi a urgentissima.
O SR. KERGINALnO CAVALCANTI - O engano é ele V: Ex,a.
O ..$ r . Ferreira de Souza Houve
inicialmente o reque~'im€nto'àa urgêncIa urgentíssima, que foi l"etirado em
face da 0p:J,siç{;o no Senado, sen:;io
apresentado. então, o rquerimento de
ul'gência ,comum.

O SR. KERGINALDC CAVALC.'\I\·TI - Penso que há eu"'ano de
V Ex.l\.
'='
Seja' c"omo fôr, nã) devemos d,escer
<l essas minuden ... ~fls um tanto bIzantmas. Admitíndo que o exame .seria
l'elativo à' necessi'::ade, ao crLt.~rio
deSta necessidadt:, eu me permito admftjr ~ue, entre um e out:'o, a "\'an~
t:'igem ainda está com o Projeto do
aJ.,ono ~o funclOnalisma. P<r:que o
projeto alte!'ando li legislação do Impós to. ~e Renda, foi, CJm efeito', uma
J:ilposl~ao d{l 'Govêrno, imposl;:ão que
<1 mUItos Senadores pareceu excepcJ<mal, enqu::!nto qUe a outros assim
nâo se aUgura",::!. Eu, por exemplo,
m~da encontrei de exc~pcional. PaJ'fceu~me
apenas um expediente de
que Se valeu o Govêrno para,.,
O Sr. A ""l%u ia Sale,' - A exp:essao "imp~ -r;áo do Govêrno" ~ um
t::nto imprópr!a :para ser usada no
C{mg~'esso ,

O SR. KERGlNALDC CAVALc
CANTI - V. EX.a etás catando mos-

cas. E uma águia como o nÓbre colega
r.ào se deve preocupar com mos.:::::!s.
V Ex. a não compreendeu meu ponto
àe·vista.
..
O Sr. Apolonio Sales _ Quero 'esClarecer a V. Ex. a flue o Senado está
com a. melhor _ vontade para rotar
rapidamente o Projeto dé atono o
t'm.lcion::!lismo. Há pDUCOS momentos
fU! convidado para as<;inar, em se:
gl!ndo lugar, requel'imento no se!1tjdo
ae in'/er§ão da Ordem do Dia, de
modo a. que a pl'opo.siçf..o possa ser
votada com r{" i 'er: e fi-lo, aliás, com
o ln:d:lr prazer.
O SR. KERGINALDO CAVAI·GANTI - Min},as ~ongratulaçõe! aQ
n0bre colega pela "e...;:-abundantia Cú]'d1.... ", V. S. é um coração generoso
que será semprt citado pelo funcniona1ismo público, Pediria, contudo, ao
nubre colega que conseguis.se demover os outros Senhores Senadores no
sentido de não oferecerem emendas
ao P.!"ojeto, dando,' assim, sua grandiosa colaboração a mim, que sou
apenas 'modesto Obreiro dessa gTande
C3usa. Muito me rejubilaria o fato
ck V. Ex,a colaborar, conosco.
t
Sr. Presidente, não Se trata, no
momento somente do abono ao fun~
clonallsmo. Há outras maté~'ias a que
o Senado tem concedido urgêncja.
Não ViJmos, porém, chorar pelas "cebolas do Egito". C qUe passou, pasSf'U. Encaremos ti realidade tal qual
se nos apresenta, no tapete da discussão. neste inst:mte. A realidade é
esta. - vota~se ou não o Projeto do
abono.
O Sr. Guilherme Malaquias _ Perrnite V. Ex.8 um apal"te? (Assentímento do oradOr) ~ Sou contrário à
redação do projeto do abono. Parecf-me' que f, proposição encerra' lnjustiças clamorosas,' e dá tratamento
desigual para funcionáriot. de iilstituições idênticas. Por isso mesmo,
havia redigido eménda ao. Projeto.
Ef;tudando a situação do funciona1i.smo,
face de fator tempo e julgando que não se pode, de pronto,
fazer, com justiça, uma lei perfeita,
vou dar minha impressão Teal sõbre
a matéria, impressão aliás de m~dico.
Penso que o· funcionalismo é um doente em estado agõnioo,' ao qual não
se pode aplicar medicação definitiva.
Temos, assim. de ministrá-la em caráter puramente sintomático, para
li'vrá-l0 da crise que o aflige, a fim
de que possa eS):fIar pelo remédio
dt.-finitlvo. Essa m~'t5.icação deverA ser
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o .. Plano de Reclassificação do FunL:onalismo", medida urgente, nel'óica,
I.:cmpará\'el a w-na transfusão de san:;ue ou a ~emotel"apia, nee-essária à
.súb:·evívência do doente. Enqua.nt{)
.~e aguarda .solução definitiva, o rec1édio p!'ovisório, a meu ver, tem de
Ler o ab<lno. Diante da exposição brilbante que V. EX,I\ veu faz.endo, 21..5bumo o compromi.s~o de não.apresenUH a emenda que pretendia oferecer.
O SR. KEI\.GINALDO CAVALC!~NTl _ Agradeço () gesto do nobr~
ccleza Guilherme Malaquias e aqUi
lhe -deixo meus louvores pela declaI'.:Ição que acaba de fazer.
O Sr. Aloysio de Carvalho ...!. pe~:"
rr'it-e V. Ex." um aparte? (Asesnit-";ento do oradOr) - Estenda V, E?'.a
feus louvores a mim, porque também
nio apresentarei emendas. D~ modo
CjU( V. Ex,a mt- inscreve, aSSl1n, entre os que estão recebena.o seus lou';ores.
•
..
O SR. KERGINALo. CAVALCANTI
_ Agradeço a V. Excia., e dlg? ~e I?u-

blico que não se deve faz.er lllJustlça
ao Senador Aloysio de Carvalho, porque S. Ex. a tem sidO constantemente, nesta Casa, Ul;n votanl~ frequente
contra as urgências. S. Excla., tem U:ll
critério, ao qual se mantem fIel.

O Sr. Aloysio de Carvalho -

E

de V. E.xeia. Infelizmente,
estou bem certo disso.

por~m,

=,

nl.w:!t'

Ij

O "Sr. Aloysio de Carvalho . - NãG

temos culpa de que éste final de 1E;"
glslàtura esteja todo ocupado com vo... ;
t;,~ões de ve.oos presidenc:iaiE, nem
que as apreciações dêsses "etmo Uve:: ..
sem sido marcadas ele modo que fI'" 1
cassem sacrificados várias .se.ss5es 01'...
dlnárias. Mas acho que V, Excia. €f; .... '
tá pessimista.
'
~
O SR. KERGINALDO CAVAL..,I
CANTI _ Não estou pessimista, meTi
nobre colega; estou vendo os matrn: EI
êles são angustiosos, como angustio.
.'la é .a situação do funcionalismo.
Õ
Sr. Presidente, era o apélo que de.. '
sejava formular ao Senado e espero'
que a Casa' corresponda, porque ê:
apêlo à boa vontade que sempre en ..
contrei no coração generoso de meuI!I
dignos pares. (Muito bem, muti te1tO.

o SR. PRESIDENTE:
-;- Cotinua a hora do expedienft\
Tem a palavra o nobre 13€lladot'
Bernardes Filho. por cessão do nobl:~
Senador Onofre Gomes.
~
Devo, porém, informar a V. Exda.
que faltam apenas dois minutos pa._
ra terminar a 'hora do- expedi€ntr.
.

o

SR:. EZECHI4-S DA ROCHA:
(Pela ordem) - Sr. Pre~:dE'nte.
CANTI - Perfeitamente,
Sr. Presidente, ao entrar na C~8t
O Sr. Aloysio de CarvalllO - ... sob sôbre se concede a prorrogação da.
pressão de interêsse algum, nem de hora do expediente, a fim de (Jue o
alugum de interessados.
nobre Senador Bernardes Filho }::'Út..Sa.
O SR. KERGINALDO CAVALc pronunciar .seu d~scur.so.
.
CANT1 _. Esta justiça" estou faZellQO
a V. Excia., porque, certa~ente, ass:m
o SR. PRESIDENTE:
será compreendi.da a atltude de V .
- O Senado acaba de om'lr o re~
Excia'J no, que se refere ao modo. de
V, Excia. votar em qualquer projeto ql1erimento do nobre SenadoJi Eu ..
chias da Rocha.
!
de urgência.
.
Os Srs. Senadore$ que aprovam !ie ..
Agradeço a 1/, ExCla.. a bondosa
ja prorrogada a hora do ~xpeÓlentl?'J'
contribuiçâo.
,~
I
Sr. Presidente, a sltuaçao do fun- . (Pausa),
cionalismo público, conforme se apre- queiram permanecer sen.tados.
Está aprovada.
sentou pelo testemunho dI? no~re SeTem a palavra Q nonre Senad.b~
nador Guilherme MalaQ~las! ~ prea2:ónica e as situações prea.gomc~~ só Bernardes FHho,
se' remedeiam com mésinha~ .herOlcas.
Ora, Sr. Presidente, a mesmha heo SR. BERNARDES FILHO:
róica nesta ocasião é v~tar o ..projet.o
.Sr. Presidente, agradeço no Sc:de abono e o que de maIS herOlCo podem fazer os Srs. Senadores 'qu~ pre- nado e ao nobre Senador Sr. Ezechjas
ü;ndem oferecer emendas, é nao as da Roclla o deferimento ao pedIdo de
oferecer, para, com isso, da~em tes- prorrogação da hora do expedjente,
para que eu possa ocupar a trihun:l~
temunho vigoroso de boa vontade.
Sr. Presidente, a oentrar na Casa
Só aSSIm, Sr. PreSIdente! o Senado
votará o projeto do abonol Afll'mo ,::'0 tomei conhecimento de uma neta puSenador Apolônio Sales que tambem blicada no "Tribuna' da Impren.sa'~
mandei à Mesa requerimento de -pre- de hoje e que, se náo fôra o desmen_
ferência para o a.b-ono, de modo a co- tido formal que lhe oponho, seria de
'
locá.lo à testa de qualquer outra ptO- suma graVidade.
A nota é a segtltnte:
poSição a ser votada.
"O Senador Arthur Berna:rdefil,
O Sr. AlOySio' de Carval7lo - PerFilho anunciou a vários amigos
mit-e V. Excia. um aparte? (ASs~nti
que o grupo Juscelino tstá artimento do orador) As proposiçõeS
culando resistência dentro das,
incluidas na ordem do dia estão, tam-,
- Fôrças Armadas contra o veto i\
bem, em caráter de urgéncia,
candidatura do governador nliO SR. KERGINALDO CAVALneiro.
.
CANTI - Ai -reSide, justamente! a
Segundo êle, êsse grupo míJH~r,
grande dificuldade, Foi reconhecen.do
que estaria apoiando Jurcelino t
os impedimentos tremendos, que aedjspõe-se a-divídir as Fôrças Árcidi formular êste apêlo que, regirondas para qualquer eventuaJi~
ment.almente, talvez, - não possa sel'
dade. Para isto está contando
deferidO. Meu propósito é no sentido
com a unidade' dos chefes milita ..
de que as emendas sejª,ffi retiradas
res na superfície,"enquanto os in ..
porque, se aprovadas, desde já' declatrigantes tratam de arregitnt'nro aos funcionários públicos do Bratar o grupo comunista! o grupo
sil inteiro! não tenhamos dúvida, não
getulista e outros.
),
mais será possível abono êste mês:
. O Senador Bernardes Filho, êo ..
Só iremos tê-lo. possivelmente em
.r!1O se sabe, t-enta a' l1iva. fôrça
março e daqUi para lá, não sei se o
levar O Partido Republicano, chegovêrno resolverá vetá-lo.
fiado pelo seu, pai; a apoiar Juscelino Kubitschek".
.
O Sr. Alovsio de Carvalho V.
Exa, talvez esteja pessjmista. de mais.
O Senado, tem o direito de apresel!~
Sr. Presidente, esta nota contém
tar quaisquer emendas.
suas afirmações, sôbre as quais teo. SR. KERGINALDO CAVALc cerei comentáHos. A primejra, absolutamente inexata; a segunda não
CANTI - Não se díscute.
O Sr. Aloysio de Carvalho - Pode tem fundamento, porque não expU.
deixar de emendar, atendendo às cir- me a reaIídaáe que' adiant~ exporei. '
cunstâncias,
Mesmo que o Sen!t.lO Desconheço a fonte de onde possa
emende o Projeto do Abono, tenho a ter emanado esta nota.
Como existe referência R.- conversa.
impressão de que haverá temPo de a
Càme:ra conhecer dessas emendas até minha com amigos, jã agora não
vejo por que ocultar nem o local
o dia- 31 dêste mês,
O SR. KERGINALDO OAVAL- onde essa palestra se reall7.oU neJU
CANTI' - Que Deus !ale pela boca 05 només. dêsses amigos.
nunca modifiquei. ..
O

SR.

KERGlNALDo.

CAVAL-

-
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Indo vê! o Sr. Pte$Ídente- da Repúb-lica anteontem, al~ me· encontrei
eom . os deputadOS Affonse Arinos,
Jo-se- Bonifácio, Herbert Levy e Silae Pinto.
Enquanto aguardava que S,Exa-. o
Sr. Presidente pudesse receber~me,
tl.'Ocamos idéias l5ôbre O prohlema da
sucessão e a respeito da onde de
boatos que, realmente, percorre f)
pais de Norte a,.Sul; e um dos as·
suntos tratados foi o que anda de
bôca em bôca sôbre o suposto véb
de militares à candidatura Juscelino KUbitscheck, Em tôrno deste fato desenvolvemos can::;ideraçõcs, ten-'
do resumido minhas impressões ·C9m
a declaração de que, com o conhecünento e contacto Que tenho com
algullli oficiais das Fôrças Armadas.
o- quant·), pude dêles ouvir em en·
contras- casuais, ignoravam qualquer
man~festação
coletiva de' mmtares
• vetaudo o nome do ilustre governador de- Mióas Gerats para candidato à Presidência. da República.
N-io' creio. Sr. Presidente - e .faço justiça a todos esses amigos com
quem conversei - ' que algum dêle5
pUdesse deturpar as impresl5ões de
mim 'rec~ídas, porquanto na _conversa ainda que não tenha ela tido
earâter sigiloso, muita ~ coisa loi ver. sada entre' 1':;~os e com recíproca
confiança.
" \
Assim, oponho o meu mais forma.i
desmentido á "Nota" da Tribuna da
Imprema que, certamente, uã.o creIo.)
a tenha veiculad.o de mâ fé. sinto~
me, por isto, à. vontade para contestá-la e admirar que se atribuam
conceitos levianos.
Quanto à. segunda parte - "o
Senador' Bernandes Filho, como se
sabe, tenta a vivo fôrça levar o Par~
tido Repubii~ano, chefiado pelo seu
pai. a apoi.ar Juscelino Kubitschek"
_ não 'direi nenhuma novidade aú
Senado repetindo aqui o que fiz de
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ponto de vista lá o 'nlStp..1.<,ei necta
Casa.
Segundo tenho lembrança a M~~
obs~rvava tão riglJr·j',;,tmente fb.Sa dlSp06ição regimental q~tt. cheglJ'Hi a co.
locar a matéria em ('1rdem do Dia
de . acOrdo com a hüI"a em que o re
querimento de Ul'%ê:'ld<1 fõra apre.sen ..
tad-o e votado. V. lliX," Sr .. P~'estdent~
deve leml;>nu-se des.<;a circum;tq.nci4
Não :veio infl'açã:J mais grave aG
Regi]uento. Reconheço que {) Projeto
de Abono ao FunClOl'aLisma rem urgência; não lhe til) 1 e c(lnwção ·alguma de interêsse n.ldonai.
o Govêrno pediu ao r,ong:e~so êss"
a.bono. A Cãmara du$ l")f>pu\.,a-dos, cO
mo de costume, d~nt'>rou 'll1di& que .o
necessário. O Sen:l:d.J 1eve també'll
dispor de tempo suficiente para apreciar o projeto.
Sr. Presidente, tf:nll') r~r:ebido 1\
respeita da minhs '1 1,1tnrle IUI úiUml,.
sessão em que se V·Jtou ~ urgênCll'.
tôda espécie de ,.");J~it1.ção de apêl08.
de protestos e pr:)~·r)e...l'~·õ{,s, df. aroea
ças. Estou ate col~h:')anrto os tele
gramas para formar um d\lssier d~
melhor literatura em '"i[)laudir o Serviço dos Correias
Telé,;;-rafas d"
Pais, pela prestez:l ;::..:: m q!l e' me têm
sido -entregues êsses tf'legr'l.'l1as.
Posso mesmo diz(~r a V. Kt 110' qu~
jama.is telegrama.s .mrlaram tão de
pres,sa na díre<;áo do destinatário dI)
que êsses que tenh,) rt>r:ebido,
E.xpressando, QS3.lrn, o mtu pDnt')
de viSta, fRÇO votos C0I que o senlfdr
estude, como deve [;>.z.e-Io cludadosa·
,mente,·o projeto do 1r,ono para cor·
riQ"iT possíveis in jus~í~l-lS e ·dar a m~·
dida ti. tempo de ~ll .. flnç'lr J términ I
da legislatura. '(Muito oem)
O SR. PRESIDE..\tCF _ Permitame o nobre Senado:: A~(ly~io de Car·
,valho informar que a Mesa· não deixou de cumprir 0_ Hegimt'r.to ou de
seguir a. praxe. Inc!:l;U 05 Projetos
na Ordem do Dia. de acôr(}.J com a
precedência na apl::..wa~fi.o d<1.S urgên-
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?-elaotor: Sr" Nestor Massens..
llELUÓRIO

Tendo em vista a excepcional reA Lei n. 2,H5, de 29 C'e ctezembra
levância das matérias constantes dos
de 1953., €stabelec?u o H~gHiIe de .l.í.itens 2 e 3 da Ordem do Dia - a
cenç-a préVia para o intercâmbi(\ codêste pela situação afJitiva, em que
me:. Clal COll1_ o exteríor,
_
se acha o funcionalismo da União,
Ccmo e..,tá. a se extinguir Q pr3;zo
ante a agravação desmesura da do
pn'~1ixa<iO para êsse r·<"g,me
torw.f. ..
custo da vida últimamente verificase necessáno prorrogar e~e pnw.
da, e ... a daquele pela necC'ssid:lde de
'l'em e3'ie oojetrvo o projeto de lt,t
ser até o dia 31 do corrente, imp.r~
apre.sentado - a Câmara dOs De~),I ..
terivelmente, prorrogado o prazo de
tadOS, de inspiração do Poúer E:x.e·..
vig~ncia da lei regukl.dóra. da licencutivo e de inlc.all'va do Depum lC)
ça prévia para o intercâmbio co·
GUSLavo Capanema, então líder
r-~
mercial ,com o exterior, seUl o que
sua majoria, í!m 7 de iUlho do C;-;lw
graves prejuizos advitáo para o pais:
re!lÜ'/8110, que ali tramitou sob (} !lú"
tendo em vista qúé os projetos
mero 4.652, de 1954, fo! rcmeticto 1!.O
compreendidos nos itens 1, 2 e 3 se
Sennda, cOJU o ofício n. 1. 820, ,te :a
acha mem igualdade de condíçõ('s,
do corrente mês, é aqui r·ecebido :lG
isto é. no z-egime de urgência do
dia .seguinte. Lido na sessão .B.,,:;e
último dia, foi logo despachado e ';!n....
art. 155, § 3.<>, do· Regimento Incaminhado às comissões de Econotetno, dependentes de discussão unimia e d eFinanças, para que o.-i.ü!)
ca ainda -não aberta;
o caráter de urg,ê-ncia da ma>-!I.9.,
tendo em vista que fi 31 deste.
fôsse com'enientemente examinU'lll ~
mês se· encerrará a presente· sel5são
proposição, a fim
poder vir ~ fi·legislativa, e com ela a legislatrua,
gurar com presteza na 01'dem ,do fh'l
s6 voltando r) Congresso à sua atido Senado.
vidade legislativa depois de' 15 de
O Projeto
teve, orig-inàr1amente1
março:
esta redação:
tendo em vista que, se forfOm1
O Congresso Nacional decreta:
emendados pelo Sel1f\do! os projetos
,Art, 1.0 Fica prolTogae:.'o ate 31 d\~
compreendidos nos iten,s 2 e 3' aind:1
jan-eiro de 195-7, o regime de' licenç.a.
deverão voltar à. Câmara a tempo
para o intel"câmbio ·c-:merc:a! com o
de :;cr ali ultimados antes. de 31 do
exterior; nos têrmos estabelecidos na.
corrente;
lei n, 2.145,~ de 29 de dezemm'o 'd~
tendo' em vista q,u~, _igual ,risco
1953:
VMcorre a matéria do item 1, que,
Art, 2.~ A -prt~~nte lei entrará em
por ser da economia in.terna do SeVigor na data da sua publicação; innado, terá maiores facilidades de aclusive
quanto a. SUa oQt'igatorledadiJ
preciação ·nas sessões que o Senado
nos Estados estrangeiros. teVOl:llc!o
realizar até o fim deste mês;
para 'ê.ste efeito o dl"-'posto no } 1.<.>- d....,
requerêmos, com fundamento no
al't. 1,1' é.'o Decreto-lei n. 4,675.. da
art, 125, letra i. do -Regimento In4 de s-etembro de 1952·.
terno, sela apreciada em terceiro ·luA dlsJ}O&ição legal a que o artrga
gar a matéria do item 1, passando a
2. 0 -do projeto retro~transcrito (Lei dG'
figurar em primeiro e segundo luintrodução ao
Código Civil Brasi·.
gares, respectivamente, os Proje~o-s
leiro) faz remissão é assim concebida.!
de Leis da r:âmara nS. 270, de 19:..'4
"~ l.u Nos E:itados estra.ngeiras, a
público.
e 22. de 1955.
Dbrigatorjedad~
da lei brasileira.
Sala
das
Sessões,
19
de
jnneiro
de
cias.
quando
an.nütlda, ~se inicia três IDe'"
As ot"igens da candidatura do Sr.
1955. aa) Alexandre Marcondeli
O SR. ALOYSIO DE CARVALHü ses c'epois de oficiàlmente publicada'·,
Juscelino Kubitschek, no que di~ Filho
Plínio Ponpeu Alfredo _ .Não disse I} ~on~{·drlo.
Ao projeto, submetldo, na Câmarl.
respeito à seção mineira do partid')
Neves
Alfredo
Simcn
Apolônio
dos Deputados. às Comls~ões ele Oons_
Republicano, . estão consubstanciadas
O SR. FRESlr-:-:"NTE _ 'Não podh. tituição e Justiç.a, de Econmn4l e de
em entrevistas que dei ao "CorreIo Sales - Ferreira de Souza - 01:!()~
Gomes --, Nestor Massena
.
entretanto, deixar dt' receUf'or reque- Finanças. fei
apresentada ememh.,
da. Manhã". O ilustre GovernadO'i' Ire
[smar ite Góis Cezar VerlfUetro rimento que não c~!l... t;raria dlSposíção CQffi par€'cer favorável, e aprovada.,
de Minas quando admitiu a _possi~ Gomes de Oliveira - Cicero de Va$~
expressa da Lei lnt~lna. O plenârlo resUltando- a redação final assim ra-·
biH:dade de s.eu nome vir a (er lem~
Anisio Jobi-m Flávio decidiu. em sua alt1'\.. sabedoria. e a digida:
'
.
brado ou. a ser encaminhado à cancelos Guimarães
Roberto
Glasse/'
,,{). Congresso Nacional decreta:
Convenção Nacional do Partido So~ Ber.nardes Fflho - Costa Pereira -' Mesa vai cumprir I) llcliberlido.
Art.
V'
E'
prorrogado
até
31}
e"
cial Democrático, pela sua Comissão·
Em virtude 'da manifp.!'tação do SI'! jl.Ú1ho de 1956, o regime de lic-ença.
Malaquias - Euclides. ViExecutiva, buscou, naturalmente, con- Guilh,erme
_ Olavo Oliveira. Hamtlton nado,. passa a maténa COl1'l.tante d:! para o i-ntercâmoio cDmercial com o
meto com a seção mineira do Par- eira
_ Luiz TinocO - NeveS ~a item 1 do Avul50 pa;"R tp.rC'=:.ro lugar extelior, nos térm:::s estabelecidos 'na..
tMo Republicano, Desejava S.E:t:a, l\'ogueira
- Daria CardosO _- Joaqutl11Discussão unica dr; Projeto de lei "n. 2.14.5, de,29 de dezembro de
saber, em princípio, como prelimi- Rocha
_ Ezechias da Rocha - Ivn
Lei da Câmal~(L 7/, ~ 270 de 195~, 195~.
o
nar, mesmo,.... da possibilidade de ser Pires
AlbertD Po:sqltalini
que prorroga, até ~a de 1unho de' Art, 2. Esta. lei f'n~rará e.m vl~.t'
candidat,:" qual a receptividade' que d' Aquino 19~, o regime dI!· {icenqa. para ? na data de sua pU.b1waC?, mc1uslve
seu llõme teria dentro dessa se.ção-, Agripa de ,Faria.
intercâmbio cOTnt:Tr{al cem o t!x- quanto à-. sua ,olmgatorledade n<lC
A seção mineira do Partjdo ReterioT, nos. têrmoJ est((.bel~cidos na .~tados estraulfClros, revoga~o,. par"
o SR. ALOISIO DE CARpLHO:
pUblicano transmitiu ao Governador
Lei 1,t •• 2.145-. de J9 de dezembro e~te ef~fto, ,o disposto ,?-O ~ 1. elo 31."'"
_
(Para
declaração
de
Votô\
(Não
as impressões que havia colhido ..ie
'de 1953 (em regime de urgênda. tlgo 1. do Decreto-le~. n. 4.657, de
fOi
revisto
pelo
orador).
Sr.
~re
seus correligioná.rio::;, tôdas Ia vorános têrmQS do· ort, ·I5!). ~ 3." ao 4 de setembro de 1952 ..
sidente a número el<;-vado da a5Sma~
'\lei:; à. sua candidatura ..
Regimento Interno, em. vt1tu-de do
PARECER.
turás 'do requerlmelJto ~e urgêncía
Requerimento n· 6, t!e 1955, da
4
Sr. Presidente não estou tentan- lido não me deixart~ dÚ\·jdJ.'l sàbre sua
Sr. Dario Card.o.~o e outros Sr.:;
Do "Ocorrido durante ti trd'mitaç.!io
do - o qUe seria direito meu - le- a,provação. Resplll!it,J a manifestaçà.o
Senadores, aJ1""~mltdo. na se~são de na Câmara d.os Deputados do projeto
var ao Partido Republicano a apoiar do Senado; reserveI-me apenas pa.ra
23 de janeiro de '1955). tendo pa- em exame evidenciou-se_ a necessi<iade
a candidátura do Governador de Mi- Lima dêClãração de. vota.
recer favorável 1a ~om1ss~o dê da sua imedíata aprovação, a fim
nas: A ::;eção mineira do PartidoRc·
Ecpnomla. (aim!a. não J)uhllcadcl éte qu-e se mantenha, até :lO de junho
Segundo minha lemhrançe., ê a p,ripublicano é g,ue -tem com o Sr .. Jusde 1956, o regime de licença para a
e d ependendo d~ pronutl.ciamento nosso intercâmbio comercial com ()
celino Kubitschek o compromisso de meira vez que se dá na Casa a lUda Comissão, de Finan~Qs.
leVar Reu nome á Convenção Nacio· ''/ersâo de matérhs em ~!nater tlot
exterior.
A não adoção dê'ste pro...
nal do Partido Rep.ublfcano e de urgência, O Regimento quando es~
jeto criaria embaraçosa situação pam.
tabe.leee
que
concooldl'!a
urGência
Do
pleHear para essa candidatt1Ia ()
êsse intercâmbio, conforme ressana
o SR. PRESIDENTE:
matéria entrará, na segunda sessão
apoio deste Partido,
rlos debates havidos a se1,l respeito na
ordinária, no início da :)rdeln do Día.
- O Sr, 1." Secre~ádQ vai proeedp.r
Casa do Congresso Naciona.l.
Esta a verdade.: tór3-, dissol tUdo é sem prejuizo de Qutnl já em' regime, à leitura d<l pare-::er da. CUmlssão de outra
de Economia do seUl)'"
imaginaçã.o ou invençãD.
de urgência, pl'e~'en1u a ordem d~ Economia...ao Proj~! G ':te I.!ei da Câ· do-A e,Comissão
'pois, favorável' ao projeto je lei
.
COlcração
dos:
projetos
na
Ordem
dl"
lnara
n,"
270,
de
1954,
n. 270~54,
{Muito bem! muito bem!)
Dia. Essa colocaçãu. portanto), tem que
Sala das Comissões, em. 30 de de-ser rigol'Os.alnep.te o';.oServada, de~de
zembrO'
é.'e 195-4, Pereira PintOj
E' LIDO O SEGUlliTE
o SR. PRESIDENTE:
Que cronolôgicamente as urgênclas
Presidente'. _ NestOr Massena, Re-forem. concedidas, n;iquela scrie~ AsILltlJr, __ Gomes ele Oliveira.
Eu...
Finda a p~orrogação da hora .10 sim .sê e.vita que {Una urgência seja
eal'ecer n. o 11, de 1955
clide$ Vieira.
expediente, passa-:"se à
frustrada no seu oJietivo p~la prefeDa CDmi53ão de Economia, SÔ~
rência sàbre outr;'\ w·gência:
o SR. PRES1P.ENTE:
bre o Pmjeto de Lei ·da Câmera
ORnEM DO DIA
Sr. Presidente, ao. meu ver não há
n. 270-.;541. que prorroga até 3Q
Tem a palavra o nobre Scnu11l'~
de junho de 1956 o regime d.~ li- Ferreira de Sousa, para emItir paSóbre a mesa R(querimento asst.- pr~fetênci:l de UC?é11Cla sôbre urgêncença -para o' intercâmbio comer· recer em .tI0lnZO da Comissão de Fi ..
nado por 27 Crs. Senadotes que vai ela Adnnito a po~ibl'hJ Hte- ail transQ
cial com o e-.rtcricr, nO'$ Urmos niru:as.
ser lido pelo Sr. 1. 5(>C.retârio.
l format;ão· do tipo da !lr!>ênci:.\; e êS~-.!
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(Seção 11\

S~ algum outro
nfoduto comporta uma taxa C'Rmbial
de um dólar CClTe.spor.de a 35 cru·
(Júi.'J lO: re'u:st(l pelO Oi"aaor) Sezeiros. - st"gUrlrlo a~ decjsões da
nhor P,es:d::,nte. à COl11is.,ão de Pi·
StlMOC. f sabido, entre nós.
que
nanças 1'::>1 pl'~en.e ao PrOJe',,~ nnprodutos há que exlgem 50 cruzeirQ8
mero :L. 14:', rie ~!:l d..; Ué,.;-e1l10;"O .te
por dólar e. outros muito m8.Lc;. H ~
1953. Re~er(~.ie a L-:fnça prévia .t>a:'f,
<: e atender a essa situa.ção, há que
o intercâmbio comeaial.
verificar a situação d:"sses produtores
A com.ssâ;; cüjas reunlôes têm SluJ, s:tuaçf:o.
na,~ ..l"a>mente: lJlll::ec.'.das, uiLimam'!."lt<>
A moeda deixou. pràtieamente. oe e earantir a sittiar;::'o dos pIpdutO.5
::eJu p.la aus.enc:-<l de n?uitos de seu,:; representar aquéle Y::;l(lf Que o Brasil b.'35':Jeiros nos Irtercados inte:-nacl::!·
en1~-:.~entes memb::o~, t:eja }.·zla repe- hflvia comunicaria ao FilPéí.O M:lllC- nais. trata-se d~ ftg!'Íco!as ou indus,
tjção óe .se~~ô,:,s conjuntas, (1ue de- .á.:·;o Internac:onal - e ;::'ts.sou a ser triais.
A Comissão de Finanças houve par
t, rmmam a não reunião do prOpTltJ moeca de vaLer d;\'t:~'.so. L,)n1 uma e~·
Sennd:, não pôde reunir-se a temi)t, pécie de d.-sfarce f.trav2s dos ágios. nem propor ao Plenário algl!~as
de ouvir o parecer que o s':':u l'f'Jato'
A ex.:.f:,zi':ência r.à,) foi má;
vem emendas -que, previamente examina~
havia ela"<lorado cem as emend<1s qllf' ~t.l1<lo ~'e!2.CV2.wente boa.
das por elemefi.tos do Governo. prepat:ugerira.
Há defeitos, nf:o llá dúvida;
no rar~m uma situação que, sem ser
Aprovada a urgência. embora €SSS el.tflutO. cons€gue-se. sebretudo. aras_ ide:::l, já admite margem a lnaiores
me~ma comissf:.o n::'o .se r.lle~'.')<! reu- tar aQue}e regime de protcc~:m!smv. vantagens para o p..!'odutor nacional.
nido, o rei3tor ouv:u todos 0.'5 ~eu.~ oe escolhas arbitrárias'. de simpatia); o lmportador e, consequentemente, o
eminentes membros, que se enc,;·:ttril- pes.<'oaü; e -'- por qu~ não dizê-lo? -- consumidor.
varo na Casa, por forma 'l: }:od~" ofe- de negoCLsmQS. que caracterizaram li
A primeira das emendas refere· se
r~cer, agora. o seU parecer f','lm os ultima fase da CEXIM.
aos próprios ágios: Com 11 venda de
Te.<;:oectivos fundamentos.
O' legislador ae agora, tend-o de diversos produtos brasíleiros por dó·
Sabe V. EX.a, Sr. p,'e'id-'w,,- e li exzminar (l p.:'Qjeto numa outra. ta.;-~. lares diferentes do oficial _ do Fun~
Su.aC:'o aUe o Brasil ainda n~r, )'eli- n-" pôde ainda dispensar essa f(lrma do Monetário ou os das Instruções dn
ceu e ne~'n "encerá, tão c~.j'): a ~reaçto do E.:>taC:o; temes que cooU- SUMOC ::.- teremos -possibilidade' d~
m0nda ct'Íse econômica flUe ~ a!i:altou nu::,l' conkolando os comércios ext~ ofjciaJizar. de certa forma., o mercahá algun,~ an::.s e que. podemos díz~)'. rim: e interior, dominando o mercado do de im}lQrtação. a dólar de câmbiO
ainda~é decorrência do a<;·~B.!to 'Iue fê'/. de rlivlsaE, po:s o Estado não pode
livre, Essa importação já se faz, atu~J
a'·todos os plüses do mundo.
. de~xar de exercer sua função (}rie;1~
com fraude, Ou seja,. 'a dólar
Não' '·oltamos a;'.1da. não !Io:lemos tadora da vida ecouômka interna- mente,
de d,mbio livre, possibilitando essa
l'Oltflr - e pro\'àve1m.ente '14,1 \'oIt~- clonal.
remos tão ced:- ao regIme de ?l~r.R JlEls J:or Que o Projete 'de Lei da 'verQ'onha de o estrangeiro trazer partI.
bf'J'dade cu comércio interna.chpf..I,. ria Câmal'a n.o 27.']. de 1954, ora em dJs'- o Bra_si}; como patrimônio. algumas
troca livre de mercadorias. d::l pH cus..<:ã(J no, Sen?,do. limita a sua r::grit centenas d~ aparelhOS de televisão, ge~
muta franca das moedas do re;tme ã prorro 6 aç§.,o pura e sin:ples da Lei ladeiras. automóveis, yádios etc,
A emenda da Comissão. prevê se
de arbitrflmento univer~al.
n. 2.145, de 1~53 até 3U 'le junho ae
Acat-ara.rn-t'e, pràtic",ment.e, os 1!lcr- 1956, vale dizer: Quer n1ais ano e possa adquirir o dó1:lr no câmbio livre par? importação, visando iguala,'
cado.s de a.rbjtrn~em e, hoje, as mO i._ meio de sua y:gpncia.
das SRO' em todos os países - .'õ,Jh o
E pOssíl'el qu'.e. nc-S'se p.erfo<:o de a situação do importador com dólar
.em d:;is ou ü'e!' - objeto de çpntrôle prorrogação. a situação econom.l'll no câmbio livre e à do' import~dór
dos govf:rnos. Para C,'i~fend{>-lâs, no do mundo e a p .. rticulul' do Bras:l com dólar dos ágios. Em relação a
ámb!to interno. tem de re~tr'~g:ir. fis- 8: e~~ntenl modificações çue penn:- prOdutos de diversas cate3'orirts, se o
c:alü,ar e tornaf dependent? de sua .i- tem 110 jez:sl3.dor nov::.s dis;;o!5ições Govêrno entender conveniente a' sus~
cença Q lJróprio comércio íntern<:f'i:1- : .:>ximando ~ se Deus I " " "
',ir_ pensão dos ágiM, fá-lo~á como julgar
nal, sob -a~ sua.C: duas form~s !<llbsuma situação de. maior· folga, de necessário, permitindo a'\importacão R
t.anciais: cnmércio de importação e maio!'es facilidades e âe maior Sê- d61al' do mercado 'livre, para. equili.
de '2xiJorbtcão.
'~
,;urança: cs IU_f:'€:S!es p"- iculan.s iú brio dGS prt'ços. e, me~mo. p"l.!'"a atenO Bra.~tl vem 1"'jli~13ndo, a rf',~l)e! ,<l .• Cf 1l1ê~c!o internacional.
der à própria lej sôbre OS ágios, no
em leis temno-rfirj:r,s. Talvez d~ve)"çe
Néss~ pressuposto, a Comi,s..c;ão de' que tange aO seu o"stino.
examinar a h~iJ'óte-e de um"l lei per:- F'ina!lç~s nfw tfm dúvida em aceitar
E' preciSO estab<::le-:-er uma soh"e~
manente ou '('elo ID'?nos de uma lei :l pl'OTTogaçi>fl p!"oposta nela Câm::\r~ taxa sóbre a moed:t a~~im fldouiridâ,
que t)vesse dU"aç~o, ml'li5 ou men·Js. dos Deputados, e opinará para que a e qlle corresponrlt<>rá, mais ou ·menos.
mmi1-ada por forma a evitar [te:; co-n - aceIte o plenário.
...
::10 ágio. dos leilõps. Essa sobrpta"l1
junturas -_ como e~ta d:!". Pilara -- .• Já é, porém, momel)10 de se i:r deve ser utilí7ada em percent.Agem:.
em aiJe o ComrrefSO NaClonfll deve tentando uma ~erLa modificação no divel'ns, de acõrdo cam a categoria ao
legislar sóbre assunto
éI~.",s~ oró~m 5rmtido de, - sém prejuizo da aeito produto.
co:n grande nre-,,~a, para e'dtar v;v- estatal. sem atentar contra o conJá a própl'Í:\ Lei n. O 2 .5~3 - paf'undas' pertu"b~cõ!'s e as conSf:fluen- tfóle que o 'F do deve ~xerccr né..5f.! re..:e-me. pois não estive prc!'.ente no
cias cat~,~trófi('n; ~:me ::I..,Sl1snen<;::;o (lo "'articular, - fa~cj!ilar um pouco mais m'2.mento de SUa votação _ por umA
T~ime traria à f>conomja do pais e,f.s a. ação ias produtores, comerciantes .emenda do Senado.' previu cinco CRriaue'l.ns part.1cllI:nes
, e industriais brasileiros. no tocant.e li tegorias de produtos, tendo em vista
T<?:mos. ~nf·.<;al' da crítlca, oue con- exportação dos. seus . prodUtos e à sua maior ou menor necessidaae fi
Ünu~r a legislar em caráter de emer- impvrtação dos artigos
necessários vida do país, seu proe'res5o econômico
gência.
.'.
à nll$SJ vida e .ao nosso progr&so e a situação da indústria e do. co• Ai"lda nno é uo,<;.sível f:lzer lei ~r- econõmico em geral.
mércio.
manente: . os ...-técnicos s.indR náo SI"
O Conspr.o da S, ~eril'!tendência' la
A emenda da Comissão 'de Finan~
1'ixaram rl~orosamente sôbre os "'seus Moeda e do :::rL_ '::0 vem esttidando ças. admite que o Govêrno, em deterdjv'?rsos nontos
. o assunto e já sabemos das diversas minado tempo, suspenda os é,gios. em
A Je~islacão tem que ~er de expe- mo<.iflcaçêes que, através das suas relação a essa ou áquela categoria,
ri€ncia _: df've cont.inuar t~tel'lndo, 1'e- instruções ou circul:'1res. se tem feito permitíndo a importacão dos respec:riticando ocorrênda.sdlVersae:, Dor no tocante aOs artigos de exportação
forma a combateJ em leis nOVRS, 'udo e a certos problemas da irpportação. tivos ;arpgos, com dólar de câmbio
<I Que elas reveíàrem de prejuc:.~cial ao é preciso que elas ~ sejam
pos em livre. tsse, porém. tem cotações di~isfeina.
.
"
prática com segurança e sem permi- versas, p:lYa mais ou para menos do
O assunto. nestas candicões, é :)ro- tlr abuso da parte daqueles que 'lom- dólar de ágios ou do d61ar para im. fundamente' delicado: m-elhor seria bando das necesidaue3
coletivas, portações normais: então, a emenda
tndos Sahemos - continn::l<-~emo'3 -1~~- aproveitando-se das dores que o país prevê a possibilidade de se cobrar,
Quele re1!ime da liberdad.<;: absoluta, sÇJfre, do ponto de vísta econômico, dos adquirentes di!!sses dólares para
da DossibiEdade do comércio int.erna- proc'lram somente expedientes, para importação, uma sobretaxa qlJ.e cor-cionaI
incontl'olado,
sujeitando-se fazdem fortuna individual, pulando responde sóS ágios.
. Como fixar os áglos1
cada interessaê!.o às cotações de câm- .as barreiras que a lei oferece.
_ Propõe-se Que seja estabelecida
Mo na cbncorrén~ia doe: mercados.
A Lei n. e 2.145, de 1953. ja foi feita
Para isso, dizia eu, e nec€~sário tpela SUMOC, não arbitrlriamente.
atentando a essa situação e em subs-' pensar q,ue já temos nova regulariza- mas. tomando em consideracão as cotituiçáo a. leis anteriores aue tinham ção. Há produtos brasileiros Que não tações dos âgios nos últimos três me!,€U praz(I marcado até o fim daquele p':ldem ser exportados nem "às taxas ses, obtendo-se, assim, a igualdadf'.
ano:
C8mbiais do J:llÍldo Monetário Inter·
Por outro lado, a emenda resolve
No entanto, est.a !I..proxima-se do nacional nem mesmo com as bonifi- problema de certa gravidade nos tem1im.
cações ou prêmios - qualquer que Pos que correm.
Como o 3-enado ·sabe, esta lei m!'l- seja o nome - que as decisões d3
Atualmente, a. Lei n.O 2.145 deterêlincou o sistema vigente a.té então: SUMOC ou do Ministro ·da Fazenda
dI" direção leg<tl, pelo Estado, da ex:" têm facilítado, quer se tra0 do café minou certa inven:ão na Ordem das
coísas do comércio internacional enportflçãô e ímportaç-ão. por \-ta' ria ,qrer _se trate de outros produtos.
enteira de Comércio Exterior _e Tn-'
Todos sabem(l5 que há mister, en- tre nós. .
Antigamente, seja sob () regime do
terior d.o B~nco do Brasil - a,CEXIM tão, de facilitar a exportação de a!Modificou o Tegime para o da cha- guns produtos q,ue, exigem dólar- mercado Une. seja sob o contrôle da
situação era a segulnw: o
mada. licença prévIa, dependente da muito mais caro. um d6lar que cor~ CEXIM,
tl:quisit;áo de moedss. num 'mercado responda a uma Quantídade muito comerciante brasileiro, desejando 1mnonar 'determinadas mercadorias; com.,.
()ue ticou denominado "dos 'gios". superior em cruzeiros.
.
Se 'o café, de fato, comporta, admf- prava·as :l. p1'320, ou para pagamenp)'l.ra evitar o arbíf.l'io \-ernadeirnmente cem:urát'el da CEXlM. d~ te ser o exr.ortado· fi uma taxa cam- to ('.ontra entre~R ou mesmo contra
oonsequéncia.s deDlortMis. ~ub6titulr. pial Que vai. corres,pondt! a um_ dólar, gal'antia de remeESá. E Due &e dava?

SR. FLRRElRA DE SOUSA;

I Ê.::d ji!"i:.j,·;o' na conCEEsâo rias licen· de 32 ou 33 cruzei:(!s;

ças de !mçc~·t3.~ã-;) pela c:mco.'rência
ti loôos os imp<)rtaflQl't's à aqu.u::iç80
u3s mo>:'d3s intel"n2.cion" '5. at:-ares c.e
.icitario de:::%s mord:;s.
E tivemos, por essa lei. 8:tuaçâl
a-.:ip/n::ll, ll1:lS perfe,'falP;-ente. contptt
en:D~'e!. justa e 2aaptavel a
noss.\

de
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Prãtic3.mente, (J comerciante cef{:,m ...
bolsara a importânda a ser P2.ért 20
exportador etou'angeiro, ou, quando a.
mer·::adoria Chegava, vinha ;:tcompa-nhada do saque p:ilgáveJ pelo B~nca.
Atualmente, com o regime de á~io8.
ficamos em poslção d11'erente, Amiga_
mente, o nosso comercio era tinancladI! {>elos próprios bancos estrangeu'os
e pelos exportadores estrangt'jl'os.
_'\gora, sem ser financiado de outra
forma, G nosso conl€rciante jmpul'ta~
do~'_ sofre um sacrificio. E' que, obrigado a comprar o câmbio nos, leiló€s
de ágios e a pagar túdo ágio ob-tjdo
no momento em que se conclui fi. p:(OmeSSa de câmbio, desembolsa pr€.via ..
mente tres ou quatro vêzes mais do
que era necessal'io para pagar a mercadoria, e pl-'\.ra recebe-la três; quatro
ou cinco meses depois, _como é normal. ISSO importa privilégio dos que
têm direito e podem empregá-lo nus
ágjos, ou' dos que dispõem de ctet}jtos bancârios para' levRl;ltar dinheiro
com êsse fim; e, mesmo, de' certos
bancos, que se associam ao jmporla~
dar· para ganharem também na jmpÔrtaçâo.
Do mesmo passo, há um fator de
inflação. Desde que o mercado ('Xi>;;e
o pagamento prévio, 'os depositantes
em bancos imediatamente. retiram
seus depjsitos, e os bancos tem nEcessidade de apelar para a Carteil'a
de Rede.sconto,· cQnsequentemente para
as emissões, a fim de que ela !upra.
as suas Caixas, assim atacadas ~r
essa exigência.
Não se pOdendo ainda es.tabelte,2't
regime para pagamento dçs ág50s à
::hegada . da mel'cadoria e não h:H'cn~
do projeto na Câmara dos Dt:putados.
no sentido de ~e converterem ésses
agios em adicional do impôsto aHandegário - a Comissão propõe que (la
agios sejam pagos da seguinte forma:
metade, no momento do' fechamento
da promessa de câmbio, e met-ade,
quando a mercadOI)a chegar, poden ..
do o comerciante paga-la onde a.
SUMOC determinar, ou diretamt:l:te
ao Banco do Brasil pu à, AUând_Ç:~a.
Não se trata de impôsto ad:ci()nal
para a Alfândega, que passa a ser õr ...
gão cobrador; essa importância não
será adicionada á renda alfandegária.
para efeito de cota e percentag€n1.
Essa, a primeira emenda que a Co~
missã.o propõe ao plenário.
A segunda emenda, visa a situação
ocas_ional,
...
Sabe o ·Senado - 'não discuto :lS
razões Jurídicas _ que as rnoditkações' da Lei de Licença Prévia, no t.ocante à determinadas importaçôes, VM
caindo em face dos pontos de vista.
honestamente sustentados por juizes
de valor e de alto conhecimento, 0&
quais concedem constantes mandados!·
de segurança a cidadãos que, CGm ou
sem licença prévia, ou com licen~a
falsa, para aqUi vêm trazendo mercadorias diversas. Uns dizem-5e ou
são imigrantes que teriam converiido
todos os seus haveres em algumas
centenaS de geladeiras, de rádi()s, apil_
relhos de televisão· ou automóveis; e,
então, invo:-am o dispositivo com,tit.u_
danai S :UYlcto o qual todo cidadão
pode (.... .~' no país com as suas ))0:;ses e bens. A verdade é Que a Constituição reza - de acôrdo com a lei
- mas isto tem sido posto de lado,
e o fato é· que juizes de grande me ..
rito moral e intelectual vêm concedendo man~atos. de segurança - que·
não analiso nem critico do ponto de
vísta jurídico '"'- 'acarretando graves
prejui:ws à' Nação, seja o prejuj2{) mo_
ral decorrente de Se tratar de úm
meio de burlar aS barreiras da Lei
no. particular, seja o prejui20 econ6- ~
mico, por estabelecer importação. clandestina, com dólar de câmbio negro,
sob a aparência de imigração que n1'l0
existe, pois muitos dêles são reEidentes no Brasil, ou outras ãparênciBs.
O problema não é o da legnlldade,
porêm outro: é () da violência da medida Judicial contra os int€rê~s€s. da
jm.vortac~o. violência ca~cada no Jm;-

=

t:~uto

constitucional do mandado de
segue'ança e na lei r~guladora da
concessãü do mandado de segurança,
a qual determina que o juiz. convencido de Que a demora da concessão do mandado pDderá frustrar a
medida final. poderá conceder a me· dida liminar paU o fim de exe::utarBe o que a parte pede e deixando-se
à decisão dos Juizes a sentença final.
o

}
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Essas. sr. Presidente. 8S sugestões
a Comissão de Finanças faz ào
plenário, opinando que o Projeto
seja aprovado com as emendas pur
ela oferecidas. (.Il;luilo bem! )
Vão ser lidas as emendas afere..,
qUt:

cldas

pela

Comissão

de

Finanças.

atravês do parecer que ac~ba de ser
emitido pelo nobre Senador Ferreira
de Souza (Pausa).

.

SAQ LIDAS AS SEGUINTES

o
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a

sidente, ao se votar
prorrogaçã~ di'
lei que estabelece um regime eSge
ciaI ,para importação de produt<Js es·
trangeiros e exportação de naci<Juai!;
quero declarar ao Senado que. no
apoiar o Projeto e mesmo off;'n~~el
emerdas, nlio fico preso à ad<h.;fI·,
absoluta do regime atualmente vigente para o comércio com o ex te
rior.
.
,
O ano passado tive a honr:l de se.
relator do projeto de lei que cri')U fi
chamada CAEEX, o qual chego']
ao Senado poucos dias antes do o~·a-70 fatal. Deveriamos, assim. aptorá10 ou abrIr as portas às import,!if'óe"
descontrolada.s. Naquele ensêjo. de11l0n"trei existir na estrutul'acão econômica do país um eno basilar. que
a meu ver era a inconsist€ncia da
tax1 cambial então adotada.
Hoje o meu pensamento é o mesmo. Quando vot.a uma lei como est::\,
faço-o _apenas sob. o imp-erativ(' do
tempo_ de vez que não é pOSSíVF!L
finando-se o prazo de vigência da lei
atual -a 31 dêste mês., deixar d'" haver outra lei a normal" os neg60!o!'
comf'rciais do Brasil com o extp.rior
Somente por êsse motivo, Sr. PrC'sldente, vou votar a favor .do p.,,.~
cer da Comissão de Finanças tão
hrilhantement-e exoosto pelo n()br~
Senador Ferreira de Sou7.a, e também
aprovar o Pro.ieto de Lei qUe se !lehr,
em pauta. Con<:idero-me, porém como disse. e repito. livre para op'lrtunamente fazer comentári<Js q~\anti'
à -política, a meu ver não acertItdll
do Brasil nas tran!'flcões comercl.:!f,.
com o estrangeiro. (Muito bem; Mui-
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Não se concederá. ·em. CU,) a{a medida liolinar do art ... da.
lei n. ...
.
.
b) Uma vez concedido o mand~do
pelo Juiz da ,primeira instãncia e "e.
o Presidente do Tribunal d~ Hf'r!,H.sos não lhe suspender a execli~8.ú.
esta Só se fará, antes de confirnl~
da o'ela instãncia· superior se o Intp0rtador <Jfer€c-er fiança ba'ic~rla
idônea a JUÍzo do Inspetor da- -Alt'ànde'5.<l. ou prestar caução em titU!-lS je
dívi:ia rública federfll de valor no.·
minaI correspondente aos 150% ad
valorem das mercadorias import~d;.."',
na forma do art... da lei n. 2.145,
de lf);::3.
.
Acre"'cente-se:
Art. Ficnm nroibidas R. imnorhlr'Í'1
ou a introdurão, sob ('JualCl1.1er tit,ll!O,
de autnmóveis e· barco!'! de n'lss"i(l
reoutados de luxo. cu.io prêçn n~
m~rca(lo de ori<rem
seja suneriol' ~
.. 500 dólares. comoutados no p:,,~rJ
os respectivos equipamentos.
4)
~um,

SR. PRESIDENTE:
EMENDAS
Sr. Presidente. o fato é o seguinte:
EMENDA N.o 1
quem tem medida liminar, mandado
de 'segurança para retirar aULOmóAcrescente-se onde convier
· veis, geladeiras, rádios e outros ar-'
Art. Se o Poder Executivo considetigos importados, que estejam ilegal- rar conveniente suprimir, no todo OU
consequênte obtem)ão das licenças
mente na Alfândega, recebe-Qs.
Assim, se algum juiz ou Tribunal promessas de vendas de c~mbio e
cassai· ~a decisão, certamente nâo se em parte, o público pregão _para as
encontrará mais o importador, nem de importaçãn, determi~ando que
Q mercadoria, que terá sido vendida
f110"umas ou tõdas as importações se
· com o lucro previsto, e não haverá liquidem neplo mercado de taxa linlais possibilidade de o Estado repa- vre . as sobre tflxas de câmbio obtidas
ràr a situação.
mediante os ár'ios passarão a eQuiv~
Núo interessa ao Estado receber' ler às $Ic~uintes percentagens da' me·
o SR. PRESIDENTE:
dinheiro pelas mercadorias, mas sim dia dos ágios realizada nos leilões dos
Em votação o projeto assim emeno contrôle da importação; náo im- 'ültimos três meses:
dado.
.,
porta a mercadoria não .licenciada,
l.a categoria - 35%.
Os Senhores Senadores Que o RprocUja importação _não corresponda· ás
2. a categoria
50"!.,.
vamo Queiram permanecer ·sentado:;,.
necesudades economicas do Pais.
a.a cat~goria - 65%.
. (Pausa) .
4.a _categoria - 75~.
, Por essa r,azão, a emenda proposta
f': aprovado e vai l Comiss!w
visa, primeiro., estabelecer que, nos
5. a categoria - 100%~
.
de Redação o seguinte
ParágrafO primeiro - As licenças
Dlandados de segurança, porventura
requeridos contra órgãos encarrega- de_ importação serão concedidas denPiWJETO DE LEI 'DA CÂM<'.R.\
dos de fiscalizar a importação da tre os Que as requererem, ~ediante
N. ° 270, de 1954
mercadoria que obteve falsa licença, o pagamento de 50S;' das ~obr~taxas
não há a medida liminar. ~ provi- correspondentes às res,?cctLvas cate(N.o 4.652-A-54, n:t Càmara)
dência que se pode tomar porque a e;orias. O restante sera 'Pago cOr:'o
condição do despacho a1fan!1e~áno.
medida é criada por lei.
Prorroga, até 30 de junho rI'!
diretanlente ao Banco do Br~s11 ,ou to bem!)
1956, o regime de licença. para. o
·Em segundo lugar, estabelece-se na própria Alfândega concomItan~e
intercâmbio comercial com o' exflue, se o mandado de segurança for mente com os direitos de importaçao .
o SR. PRESIDENTE:.
terior, nos têrmM esfn.helecido,'i
afinal concedido por sentença do juiz; se '" SUMOC assim determinar.
na
Lei n. o 2.145, de 29 de dezemNa forma do Reg'imento. va!-s,~
ode primeira instância, e o Tribunal
Pará~rafo segundo - A par~e da
bro
de 1953.
•
tie Recursos, a quem cabe decidir ~obrp-taxa pap:a à Alfândega m'.O, s~ proceder à votacão dag emendas
Tratando-se de emendas da Conão 'determinar a suspensão dos efei- ~á considerada receita alfandegafl a
O Cóng-reBso Nacional decreta:
missão de Finanças, serão votddaf
tos do manda_do, a execução da para qualquer fim.
Art. l.o·~ proiTogado. até 31l de
em globo.
aa sentença Só se fará se a parte injunho de 1956 o regime de licenca
Os.8rs.
Senadores
Que
as
aprovRrn,
EMEN'PA N.o ~
tere~~ada garantir o Estado. E como
Rara" o intercâmbio comercial com' o
queiram permanecer s~ntados (Pau·· éxterior, nOR termos estabelecidos' n~
nos têrmos da Lei D.O 2.145, a imAcrescente-se. onde convier:
sa).
Jlorta~ão de mercadoria sem licença
n.o 2.145, de 29 de dezembro de
Ar.t. Nos mandados se segurança
São apro\radas as' seg;uintE's lei
di lu~ar ,a que o Estado cobre do ]XlI' ventura requeridos para obter
1953.
emendas.
Importador" para poder desembar- o rtesembaraco de bens de qualquer
Art. 2." Esta leI entrará em vigor
«:á-ta' importância correspondente a ordem vindOS a qualquer título do
na data de sua publicação. inclusive
\ N. 1
150 % do res1J'ect.ivo valor e exige qu. estrangeiro sem licença prévia ou com
Quanto à sua obrigatoriedade nos Esêle não pode despachar ou retirar licenca. considerada falsa, observar-se·
Acrescente-se onde convier:
tados estrangeiros, revogado, para êsse
a mercadoria, ainda pelo mandado ão ::t~ ~pg;uint.es normas:
ArL Se o Poder E'\ecutivo con.s:dr· efeito. o disposto n-n § 1. () rio ~rtigo
de seguranca do juiz. sem 'Prestar
a) Não se concederá, em caso al~ rar conveniente sunrimir. no todo 0'1 1.0 do .decreto-lei n.o 4.657, de "'
caucão em "títulos da Dividà públic:>. (tt'm, a medida liminar do art. da. Lel em parte, O público pregão para as de setembro de 1942.
Federfll. e pagamento ·dos 150 .% sem
o
•
promessas de vendas de câmbio e
substituir essa caução por fiança n. b) Uma vez concedido o mandado conseqüente obtenG~o das licença:; d.e
Discussão única do Profeta de
banc?ria idônea, a juizo do inspetor pelo Juiz da primeira ... inst.ância e se Importação, determinando que a~g~
Lei n. O 22, de 1955, quP- concede
dá A1fandega.
~
abono aos servidores civis ~ mi~
o Presidente dn Tribunal Federal de mas ou tôdas as importações se Itlitare" da União (em regime dI!
Foi a maneira que se encontrou. Recursos não lhe suspender a exe- quidem pelo mercado de taxa livre
u,.qência. 110S têrmo,<; do ar/. 155,
sobretaxas de câmbio obtidaS mEporque concedido o mandado de se- cucão esta só se fará. antes de con- as
diante
os
ágios
.passarão
a
eqmvaler
§
3.°, do Rp{fimen'o In!(,,;"lIo, em
guranra e dzsembaraçada a mercado- firmada ~la instância superior, Sf" às se!!Ulntes percerítag-ens da médi~
virtude do Reqfu,:r:mento n." 13.
Tia não há qualquer garantia ,e o o im'Portador oferecer fiança bancá- dos âg.los realizada nos leilões dos
de 1955, do Sr. K-e"rr,ir:aldo Cavalmandado se transforma numa arma ria idônea a juizo do I?Spetor, da últimos três mêses:
canti, e ofdro,~ Srs. Senrt.don·.'J,
flue pode o Estado deixar sem defesa, Alfândega OU prr~tar caUcao em tituaproDado na 3e$,~r..O de 15-1-1955.
1,"_ cate.goria - 35~.
como REás \rPtn sucedendo, contra las da dívida pública federal de va,;
com emenria do Sr. Srnador Aloilrw nominal correspondente aos 150 '"
2.- categoria
50%.
o i.nterêsse geral.
8to de Carl~alho). d~pe1:denrlo dI!!
od valorem das merc'3dorlas impor:
3." categoria
6'i"d.
Outra emenda, decorrent,e -de lem- tadas, na forma do art .•.. da leI
pareceres dOs Comissõe,ç dr: C(lll!f_
4.- categoria - 75%.
branca do Sp-nador Apolônio Sales. n. o 2.145, de 1953.
tifuicão e Jm'fica, de S(~1"l.;ir;o rú5.- categoria _ lQO%.
e Que R Comissão fêz sua, é a que
blico', Ci!lil. de' Segurança NacioEMENDA N." 3
Parágrafo primeir.o, As lfc~nr:as
proíbe a importação ou a introdunal e de Finanças.
de importação serão concedidas derção no pais, sob qualquer título, de
Acrescente-se:
f)
tre OS que as reque!'erem, mediant?
automóveis, cujo preço, no merCAdo
o SR. PRESIDENTE:
Al't. Ficam proibidRS ti importaç::lO o pagamento de 500/" das sobretaxa.!:
de origem seja superior a 3.500 dóla- ou a introdução, sob qualquer tftu~o
correspondentes.
às
respectivas
catrgoO Projeto depende de parecere!1
res, computado no preço o respecy- de automóveis e barcoS de passeiO
rias. O restante será pag"o como condfls Comissões de Constituivo equlpam~"1to.
reputados de luxo, cujo prê~o no mer- dição do despacho alfandegário di- verbais
ção
e Justiça, de Serviço Público CiA Comissão entendeu que não po- c!'ldo de origem seja supenor a 3.50Cl retamente ao Banco do BrRsil ou na
de Segurança Nacional e de FIdemos dizer _ nâo QuereI"!1qs mais dólares computados no prêço os res- orópria Alfândega concomitantemen- vil.
nanças.
imj)\Jrt,ar automóveis. sem dúvida ne- pectivo~ -equipamentos.
te com os direitos de importação, se
Tem a palavra o nobre Senador
cessllrlos á nos~a -vida econôômlca e
a SUMOC assim determinar.
Dario Cardoso. Presidente: da Comis90 transporte rodovf1.rio. Há, porém
o
SR. PRESIDENTE:
ParáO"rafo segundO - A pb.rte jH são
de Constituição e Justiça, pant.
cel·ta tioos de tmtomóveis Que não
sóbretaxa paga à Alfãnde!:l'a não ser?
Ílos interessam já, porque' não lhes
A!f emendas que acabam de ser considerada receita alfandegária p'lra desig'nar relat.or,
prorinziO"los os nece~!'~rios, já porQuP lidas independem de apotame!1t-~ pOl qualquer fim.
ainda não temos petr(leo. Assim, ess9. se tratar de ~menda.s de emtssao. as
.SR. DARIO CARDOSO:
importfl.cão é apenas fonte de gastos
Em discussão O projeto com
N, 2
Sr.
Presidente. desig'no o nobre
de divisas, Com o's combustíveis ca- emendas.
. ra
Senador Flávio Gui1ll8.rães para reros. e í'xie:indo o tráfego e a conserNão havendo quem peça a pa'_í\v
Acrescente-se onde convier:
latar a. matérla . .
varria dêsses carros Jl"l"ande quanti- dfl-Ia-ei por' encerrada. (Pausa)
'Art. Nos' mandados de seguranç2
Está encerrada.
fI'lde dí' lubrificante êles se tornam
Vai-se proc.eder à votaç:lo dar, por ventura requeridos para obter o
o SR. PRESIDENTE:
in,""p""nientes à pC0n0111i~ Nacionai
desembaraço de bens de qualcp!er () .. O Senador Apolônio Sales, seguin- emendas.
dem vindos a' qualquer titulo do ,!sTem a palavra () nobre Srnlldor
do o exemolo do Peru, 8urreriu. sem
O SR. APOLôNIO SAI,ES:
trangeiro sem licença prévia ou COlll Flávio GU:l118l"ães. desig'llado Relator
Isso a proibição da importação de au. h
a votarão) (;'11 iÍf> licença' considera,da ft'llsa. obsel \"~r do Projet.o na Comissã(l t.1ê Constitui-t.nmáveis de valor superior. 3.500
(Para encamm ar
.
pre- .sc-ão as seguintes ~ormas:
ção t" Justiça.
dólares no pais de orIgem.
foi reVisto pelo oradOr) - 5r.
w
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1& SR" FLAVio GU1M.ARA.ES:

SAO UDAS E APROVAD.~S AB
Na outra Casa do Congrcsro-. a )):'0Segundo se l' ne Diário do~ Clmo,osi-,ão foi devidamente examinada' g1"esso, . o funcionári(l c1~mcado ·na
SEGUIN'T'ES EMENDAS:
JI{ll" uma comissão especial, que ela- referência XlI, percebE'rã o aboDo,
EMFNlDA N.- 1
.
mas'
ao
ser
promivido
à
referência
borou pareceres aos. quais c assunto
XIII
perde
ésse
abono,
ficando",
Inclua-.'le
no·
artigg
1.0
§
3.<;
n]j.nea
1l 1Y:'.;icniiri'IJs militares e ciyis a.... foi a~recia~o s~'b ~?dos os asp~ctos.
lTrifn e::tá d::ntro dos mo1d€s cons-! Aqm no oenano, Ja o !10sso ~mm~n portanto, na mesma si!':uação' ante- c, in fine:
rior. O· funcionário pode, assim_ ser ;'e -"de cam.panha ~acional Conua.
tHn~jonai~.
~e colega. senador Fláv:o GUlmaraes
EfetinmH'nte. a Constituição, nns :1 examinou' do ponto de vista ,consti- promovido -desde a re-fer~ncia 'I a a Tuberculo:ie".
T'~rá"rafos rio art. 67, seção V, de- tucional. dem~;:Sttr:lndO 'dque nada há -XVI, percebendo sempre a meS!l};a
JUSTIP!CAÇAO
C;JiSR.
cl:lra-:
a impugrl3l', n?-.'>; e senti o.
Sr. Presidente, SE' fõsse-mos analisar
~ : .. _ Cabt à Câmar':;1. dos De""ü;A Co;njs~so de Se:-viç(l PúOlico CiNo Se compret'nde a exclusâo do
trrl{)." e no Pr~s'1E'nt~ da Repú'bUca vil, ?'lI' sua ':''2Z n~da tem a o"pol" \\0 RTU,!O por artigo do Pl'cjE:to. vel'ifi- pess.oal da Campanha Nac!onaI Cona jp~('iati\a d:1 l<:!i d;>,fjx~áo das fôr- projeto, Que;merece ,: aprovação do cal'iamos que êl~ não era, digno de tra a, Tuberculose dos benefícios de
&nado. N?,>te s!'nt!.do emite .s~u pa- ser. aprovado pel('\' Congreso Nacio- púcepçfi.o °do abono _de emergêm:-ja.
((M ÁF'rtad~s e a d·B, tOdas as leis sôbre
. (Muito bem).
nal: mas, trata-se, como di.sse, Je até porque estão contemplados no
Jf'~:ltf'r'f'S fimmc2ira.·
lecer.
conCEder ao fWldünalismo' civil e
§ :2. o ~ Re~s::lJv~da a C0'11cetêncifl
Dllrante o disC1!rSc. do Sr, Nes- militar ,pequena ajuda para fazer projeto. servidores de regime juridi(1;:1, r,hr~r~ d0s-Dt-::t1t:õlc.os, 'do-Sen:l:do
tor Massena, o· Sr. Alhedo Neves face ao aumento' do cusro de vida. E co semelhante e que se encontram a
dei:J:a a cadeira da. presidência isoo é o suficiente, TIor' eDQUflllto, Digo braços com as mesmas dificuldaut:5
f' dcs tl'ibuPR;S feder:1is.. na oue conave e ocllpada peZa Sr. Marcon- por enquanto, 51' PrelSidente. porque, de ordem pecuniária, oomo _ os da
C~'r}":'! fiOS rC'spccti\'CS_ servicoS ad:nides FilJio.
Jl-io::t.rflUyOS
c{'m1)~t'e
exchlsiv:n :nf'nte
como está no § 1.0 do Art. 1.0 do pro- Campanha Na!:lonal de Ejucação dé
N'J Br-esldenfe da República a iniciajeto, é um abono esp.ecial, tempcrá- Adultos. A emenda visa, pois, a.
iiva dr:s }pis oue Cl'iem em'1rerros e?'ll
() SR. PRESIDENTE:
l,'io. Há, nesse parágrafo, uma ph)- tornar coe}'ente Q projeto, imprimindo igualdade rle, tratamento- aos se:r ..
f\-;-n;'('.o~ {,xlste.ntt~.· a\)rnentem vt>n....:.. Tem a p'ahnJ.ra O' nobre 's~n:'lda:r me.s~a, não só do Executtvo como do viÓOl'es ó~s duas mencionadas - Cam('tJr'''~t{lS ou !n(ljjfiruem, no ó""'ur,
Legislativo,
q·tlando
estánel€ce:
Ismar de. Gôes rara. na qunlidade" de
fO <1f' c?--:n !ep;;."l'ltur<>. fi lei de fixa"~ 1. 0 O abono especial temporário panhas Nacionais:
relatar na" Comissjio . de Seglu·al1l;:.a
Sala, dlls' se.SSÕf'S, em 19 de janeie.f;n d:-s fqi'ç'Bs. ':fTm~d~s.
'
prevalece.rá
erl'uanto não fáém'aproNRciQnal, emitir o rfE.~J-e('ti"o pare.::er.
~ 3 o ~ A ct.·scu~"",o -dos proJ:ló-:;
vadns, para. os _!;ervidores militares. ro de.-lg-f,5. -:-- qLiz T_inoco.
df> lei de jr._icjativp, elo Prf'c:.id"nte ct1
nova tabela de v€ncimenfoS e' vanO SR, ISM!R DE GóES:
R::-,úbU,,::! cameçal'á. na Câmara do.<:,
tagens, e para os servidores civi::,
. lJ("t"llt~dcs" .
Acr-e.seente-se ao artj~ 13' éste pa~
novos
nívt:is de retrituiçãç decOi"ren-,
_- CNão foi revisto- pelo orador) ~
Realm('nte, o proil:-to decorre, como Sr, Presidente, o projeto de Lei da tes da execucão do disposto no Arti~ rágrafo:
dl'termina a. .C'onstituidi.o. de 1Pf'n~'1- Câmara TI 0~2: de 1955, concede abono go 259 da Lei 'n. o 1. 7Jl, de 28 de ou"No crédHo especinl de qlle trata
r;i\Jll presidrncil'!l, ~ no nrti!~o 13- do (-&uecial t~muor:?rio aos sef\'idores ti .. tu'l!'o de 1952".
O· p::-esente a.rtigo, acha·.se inc!ujda a
I f:r'l te~'~o conc:.tu, nor f\utro 1319, au·
"iS e mD.ita::es da União, e-'dá outras , Sr. Presidente: re!:ta a esperariça parcela destlnada aà pessoal extra..
i&\J'i7~V'[O do Pod!:l' . Fx,:cuti'.'-o p~a providências;
de, que' essa prome.ssa seja cun1pri- numerário dó' Qudro Extrao:-dint:io
,
.,
nhri!' crédito especial. pejo ]{il1's.t_é-:i('l
Tenho sempre me manifestado con- da no mais bre\'E' temoo, e que a.mbof;, f da Universidade do Brasil".
f1~ Fl'-Zer.0a, :fI.té a imp<Jl'tím('ja fie 780
tra o regime de urgência, porque ·ach" os projetos rc>fel'ldos' no, § ,1.° dêste
~USTIFICAÇAC
mj}h~s de cruzeiros, ·"p:;.ra atennf'r I{ue projet.':s dessa natureza, votados projeto de Lei .lo abono. não fique
'TIOS mêses d" novembro e' do-z.:=mbro em, regim~ exce_pcionaI. não. podem dormindo na~ cans do· C<lngr€s.!iQ, esOs
E':xtranumel·ário.s do Quadr'O
p~r:m.do por melhores_ dias,
dP. 1954 as df'spe~as deconentps da c!eixar de fió.r ChEios d~ falhas.
Extraordinitri-o de Mensalistas da.
{':xecuç"ió da pr('se-nte l!'L a' nu!\l-..fr'rã
EstamoS repetindo um mal conceA Co-nili:~ão de gegur1l.nç3 Nacbnal, Universidade do Brasil vêm pel'ce-'
~mt{}mátic:tmente r'f'ristr::-rl.<'l 01:'10 Tri· dendo o~ abano. quando todos estão por meu intermédio e com e.ssas l'es- bendo, df.:5.de a sua' instituição, O
b11}l<\I. de Gont~s e distribuida ao Te; certos, con::;zncidos, de que não sâo tric'ões. dá parecer' favorá.vel ao PrO- abono d.e emergência a· que .se reIlOUro Nacion~>j",
esses aumentos t.emnorários que re .. ieto de Lei ora em dl.Scussáo. (M1'ito fere a Ui n, t,765, -de 18 de ceAinda (} nU"o 5,°_ declara:
solvem a situação do funcionalismo bem) •
'ze-mbro rle 1952,' conforme se verifi--Não 1erá direito' ~O 3,'tOno e-s:ner.i-'\l ~ civil e-. ínilitar do pa!s.
Enquanto,
ca na.s Leis m. 2.:r7l, de 1€-12~5-4 e
temporário o' servidor ou ~iension:stR porém, o g,ovêrno não toma providên2.368, -de 9-12-54, que .es.tima aRe ..
O
SR.
',FRF.SIDENTE:
€ufo vem:iment{}, remuneração, salá- cias serias: enérgicas, para baratear
celta 'e fixa a Despesa da União para:
rio~ ou nrovento seja _sunerior a ,"'"
TEm' a -palM''''a o Do.brE' Senador o exercfc!o financeiro de 19-55 (.~J)e...
-~ custo da vida, não 'ná out1'8,sOlução
Cyt-10.OOO,OO (dez mil cruzeiros\ mf'n- 'senão conceder tais -paliativos.
IVO d'Aquinô, para na' q\1?1irlade. doe. xo D, '18 - Ministério da Educa~ão
MiS, computando. se. 'pn!'a ê~se efeí'"
Entrando, no mé:'ito do pr.ojeto. ve, relator da Comissão de FiJlança.5, e CUltura, ~-ginas 188 e 23.1).
to o abono a Que fi'! reff>re a lei -nú- ru:-.s::amos, à .simples vista os inúmeros emitir o respectiv{) ~arec{~r.
Conquanto seja assegurad.;> a I:s.FI~ro 1. 765, de 18 de d€zembrq de defeitos que contem, '.
Ses servidores, pelo ~ 2,° do artigo VI
Em primeiro lugar, se se trata de
19-52" •
O, SR. IVO D'AQUINO:
déste projeto de lei. 'o abono €'5j}€c!aJ
conceder pequeno aumentos aos sert~mporário, ê de _ t-ôda. a conveniênFundame-ntando me'Q.Sagem en'.ia- vidores. para fazet: face aI? eJey'ado
<Lê (, 'seguinte pa.recer).
cia a emenda _que ora' apresentamos.
'O projeto em -exame: ae in.iciaUrn d2-da a complexidade de Quadres e
odt. ao. Parl:unento, o projeto ori\m~n custo de vida, entendo que a medida
flfI poder Executivo declara, no arh- c!'eviao ser geral. O projeto, entretan- do Poder Exeeuth.'o, di.50pÕE' sôbre' a Ta.belàs de extranumel'ários-mensa~
0
tG,
concede
abono
até
o
nh;el
de
dez
concessão
do abone €speehti tempo-rã,W 10.
:".
pertencentes à Universidade do.
rio. a partir de novembl'o do ano de listas
"O P::-esident.e da Repúbhca df""g· mil cruzeiroS..
' 1 9 5 4 , aos s.el vidores milita=es e civÍ."- Brasil.
,
n!lfá uma comLSs2.0 mixt!l civil mil!'
.
.
Sala d~ Sessões, 19 de- janeu;,o de
1&r, pàra: no' prazo de 90 dias, proce; ~ Ora. Sr. Presidente, a \ida é cara,j do- Peder Executh..Q. Na. Câmara 'dás Deputaêos. rê~'beu 1955, - Guill~erme J.!alaquias. .
.e-er- aflS est!ldos de articulaç50 do re· de acôrdo con; as, resp,?nsabilidades
~giJne de retrib~içRo dos _ sf'r\-'iàore.'i ~e cada ~, nao SD para os. que per, D projeto parecer de uma Comissáo
EM'Er'1DA -N.o ·3
mHitares e ci"is, S Que se refNe. o cebem- m~us de-lO mIl ·Cl'UZf'~roo. como Especial, tendo sido, por conseguinte
os.que peroobem menos. FoI soo essa dispensado parecere.; das Comis.5ões
i 1.0- do, ait. 1.0 desta lei", .
"'Ao art. 1.0 § 3.0 ,- - alínea B. que
' passará a ter a seguinte redação:
'W~.~e( assim, 81'. Presidt'-nte. que ao ~legaçâo que vctames há pouco tem- Téênic8.s.
A C-omissão Especial,
'faee das
1)rojf'to não faltou nenhum. d~fl • que, po o aumento justo de subsidio de
"b) Aos servidores da ComisEÉo
~en3.d?reS e D.eputa~o{i, Di~a-se que emendll.s_ de ~'Pl~nário. apH'f-e'ntou. um
":,iii-t.f'S fundamentai$ da Constltmcao.
Federal de Abastecimento e Preços
eles
nao
podel'Ja!ll.v!ver.
raroavelm,:~.
substitutiw)
Ique
foi
aprovado
pela
C~n~dero-o, portanto, oonsti~ucio
e do Sel'Viço de AssiStência- Mêdjca
1e, dadas suas funçoes e responsl).hih- Cãmara dos Deputados. '
::n..')1. (Milito bem).
caries, com 24 mil cruzeiros por mês.
A revisão dos nívei~ de salário ml· pomicmar e. de Urgência".
No que toca aos militares pl'ôpria- nimo.' com reflexO.,} iinediaws no auJU'STIFICAÇAO
SR. PRJlSIDÉNTE:
mente dito -:'.p.~is que falo como Re- menti, dos .préços.-'obrigou () Go:rêrDe
acôrdo
c'om o §, 2. 0 .deste P:'(Ije..
_' Tem a palavra o nobre senadnr lator na COJ}l!ssao de Segurança Nn- no a propôr o presente abono espe, Lvi-.l'l _Tinoco, presidente ~m e-xercicio cionai _- de','O a~ontar erros, falhas, riaI temponuio, que. permitirá se to, os' .servidores qué percebem fI
...
, concretize, nó mais breve prazo. 3 abono de emergência, institui do pela
tia comissão Qe Serviç{) Públioo Civi:. 'incongru-encias no projeto.
Lei ~.o 1. 76~, ·te:rão dUf:!it-o ao pre'J fim de designar relatar para Q pro' Verif!c~mos, como ~m demonstrou ffie-lhoria ,~alarial.\ que' eo~titui com· sente
a,bon{).
'
1*:
'
, !) nobre Deputado Brochado da Rocha, preensíyer reinvindieação dos· servique o 1." Sargento passará a Cr$ ,. dores, milHares e civis, enquanto não
~ servioores do SAMDU. J)eJ:c{"6.179,00, devido,'! às etapas' generali- fôr votado o projeto: de reestJ;'utura· bem ,6, a·bono de emergên)a., dI!
!) l!'R. LUiS TINOCO:"
zadas. enquanto 0- Sub-Tenente, nas ção dos civi! e. militnres.
acôrdo _com um ato do então Minjs_, _ $1". Preside-nte, na Qualidade OI': mesmas' condicôes, ganhará' Crs ... ,
.
.
• p:resinel1te _em exercício da C~lniSS~F) -5.500,00. e o 2.';' Tenente Cr$ 5.800,00, . Exam,mando o pr~J'10-,,;ob o .aspécto tro do Trabalho, Dl', Segadas Vianõe Servico ,Público' Civil, deSIgno ti O Major receberá Cr$ 7.900,00, ao pas. fmanceiro, a comlssa~ de Fman~a.s na, que. reconhecendo o direito 'lua
[it'}mclor Nestór Massena para relatar 50 que o Tenente-Coronel , que exerce nada tem a opôr à "u!,\- .aprovaçao. lhes cama. autorizou li .extenSão La~
fnn-;õeS de chefia e de comando, VEn- u~a ~ez que_ !!s de6'I?es~, que a~ar quele... be-nefício aos s, J.S servidorf"s.
"projeto,
.
cel'á, Cr$ 8.500,00, com .uma diferença re.a ~~o plename~te Justlllca~~s pel.a Entretanto. posteriormente. em S€ôs-entre um e outro põstó apena.s de nece~sldade d~ l!llUorar a a~lltIva fl- to de 1954, êsse 'abona- foi a.bolida
o SR, NESTOR ~~ASSEN A:
cr$ 600,00; enquanto que, entre o pós- tuaçao ~ulllána 00s .servldore.s do em face de uma reestruturação do.t
cargos iniciais e insti~'" " um "adj~
to de l.~ T-enente' e o de capitão, é de Estado .
..:. (Ndo foi reVisto pele> orador)
ciona1 pro\'!.."-ório", Não' é jWt4 qut
Ur$I.400,(},~·e
entl'€'o
de
Coronel
e
o
:1!:ste"o
'parecer,
SI',
Presidente,
8'r ~ PrÊsidente o projeto de r...ei da
. Durante o ruscur.5o do Sr. Ivo 05 que traoalham naquela instituior~mnra n," 22, quO! concede abonu de General nãó passa de Cr$ 2.000,CO',
P9r aí se 'vê a nenhuma jti.steza ·dó d' Aquino, O' Sr. Maroond-es Filho ção, obrigados a. plantá'" noturno
: nus - servidor~s I civis e militares da
União .. procede de' mensagem do Po- abono'_concedido no Que .diz_respeito dejxa a cadeira da :pres.idên.ia. que em serVIços com constante ril:co dt
'nda flquem privados 40 atüal aOO4
é -ocupada pelo. Sr. Alfredo Neves.
der Executivo, que o justificou pabal- aos. militares,'
no-, somente porque-' a a-dmin~~tra..
Apesar de Rellltor na Comissão de
Jnfmte. Essa mensagem Qual expõe
ção
p.asEada ,do Ministério 'do Tra ..
Tf1innciosamente os fundamerltos que Segurança Nacional; não me t:urto
O SR. PRESIDENTE:
balho mudou a denQII1mação do belel'nram D Sr. Presidente da Repü- de examinar t~mbém o quP acontece
bliea f'I- SCllicitar ao Congresso Nado· com '0 func1.ona!ism" civil rur que· O' SI'. 1.° Secn-tãrio vai proc'eder nefício a que tinham direito e qu~
nAl las medidas conglobadas no pro- tange ao abono concedidQ às ref~~ à leitura (las e-1D~Dd~ oierecidas ao já estavam percoo.endo normalmen·
te,
r~ncias r a X"Il;.
pro-jeto.
je\<>. '
I'

" . foi renldo pelo orador) - sr.
(:~'io
PH~.jd(ptf';.o Projeto de Lei cme ccn{'n~e 11 brng . (f"Pccktl tempod.riú aos

o

a

em

o

c
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A presente emenda não aca!T-eta ·licitadas - por telegramas e urta.s;
aumento de despesa,
por blocos opel'áríos, por sindbatos e
Sa!a das Sessões, em 19 de janeirJl por vozes isoladas. Cada qual {;:lamade 1955. - Alfredo Neves.
va seu interêscse, sua vontad~,' sua
asp.iração, por vezes· os m-uis legitiEM.E"N"DI\ 1.I1;'l 1
s 'Sent~. esmo ao imnado de
rio.
mo
.
1 me,~
.'
•
.
Ao art. 10, depois da pala7f8. "~bO al,?"Uffi:"-s
Sala das Sessões. 19 üe janeiro de
delas, ..con~ov1dO e - por que
sentados'"
"acrescente-se"
e
l'~tor1955. - Guilherme Malaquiâs.
r18p dlzer? - mclmado a cak"'\-la-s.
mados.
J
Sr.' Presidente, ponderando, pesan~E"NDJ\ N. tt 4:
do as circunstâncias, cheguei à COD4
JUSTIFICAÇAO
Ao art. 1'1:
rlusão de que seria mais. normal e
. Mndifique-;;e a p-art.e final do arO militar não é "apllsentado', e "'re- atenderia melhormente ao int<!l'~s.se
tigó:, "desde que trsbalh.e um m;- formado". Assim, com a eQwnda evi- da coletividade que eu as deprezasse.
nimo de 33 (trinta e três) h-ous l:ie- ta~se dúvida futura.
Não porque o seu conteúdo não fôss'.::
ruanais. "
Sala das Sessões, em 19 de janeiro da maior valia. simplesmente porque O·
Para:
.
. de 1955. - ISl1l.ar de Góes.
interêsse público determinava e ir.s-desde QUe trabalhe um minimoJ de
pirava essa minha átitude. Não apreEl'.'lENDI\. N.O 8
h-:JorilS semanais fixado em lei"'.
.
,.' ·lad
d'"
o fcssar
sen t el 8S 150 lCI
as e. ~~o <: n 1~O
Justific«ção
Art.. 6. 1l, acrescente-se
fines
a V,. Exa., Sr. Pr.~sld~n.e. que 1 a
"salvo para o cálculo de.-serviço me smto,' em co~SCH~nCIa, menDr que
O Estatuto dos' FunciQnários PÚ-"
extraordinário" .
meUS colegas Que as ofereceram.
.bli.oos Civis da União já prevê o nú·
mero d.e horas de efetivo serviço nas
Clamei, bradei. ~edi, exorei, supliJUSTIFICAÇAO
-repal·tições pubncns, assei!-urando 80s
quei, em todos os t.ons, e!l1 voz por
Não é possível que o funcionário que vezes talvez irritada flRra Que não
funciQnárlos 33 horas semanais
Estender 'essa medida aoS 'esta~]e::i é obrigado a tJ;abalhar fora das ho- fôssem ofer'CCid3S emendas. "F..snerS'lR
mento.s fabris. organiraÇiQes lr.dl1S- l'as de sel'vi.ço normal perceba menos Que os casos df'!'rle logo se enfeitastriaü e agrárias .S<:lb a direção: do pela prestação de serviço extram'-:li- ~em: que as guirlandas feE;tiv~s desEstado é cria1' um problema de gru- nário.
cessem dos painps de todos os lares.
vld~.de imprevisível.
Sala das Sessões, em 19 de jal1f1i'o dos mais humlldes opr.rários ou 'dos
Milhnes d.e trabalhadores Que 1a- de 1935, - Ismar de Góes.
. ..
·b'·
d U ,.- . de
f n~clOnanos pu Icas
a
n aO;i' p buta-m na.'; fábricas e A,rsena!..<; do
o
sejava
que
-em
todos
f'
:
le.<;
se OU\.iis_m
EMEND,\
N.
9
E"ltército, n~ Fãbricas e Ars~n!'l.js
c'?nticos
de
alet>:ria
pela
festa
,lo nboCl. Marinha. nos estabelecimentos inAcrescente-se ao Art. 6.°, Par:igr:l- no no dia de hoie. Desq"l'f'r:ad!\me~te.
dustriaü; ~ da Aeronãutica. nos camrms experimentais e outras at~vi-d.l fo único, dois da expreSsão ".,. de não será possvel: e nem sei mesm;:, se
.. de.s do Ministt'rio da Agricultura, já 18 de dezembro de 1952:"-. o seg'uinte: o abono será concedido nesta. legisla.".~. e as gratificações por t~mpo
têm a sua vida e os se-us di!'{!!t.:Js
tura.
I'e~uladi)s .pat. leis especiais.
;..tmi- de serviço:".
Dizem ,Q.ue est('ll) nes."'imist~. Que temibr o seU trabalhll ~emanal em
nho o am3rg-or dentro d3 !llina. Não,
. JUSTIFICAÇAO
11 hor'3.S, pt\.ra p~rce-.pç.ã{) do s~1ário
SI'. Presidente! Quisera Que meu cofllíni.mo, qu~ndo hoje é de 49 1:0
A emenda V1.'ill corrigir uma la-cuna "scão fôsse uma taça, p'll"3 oferecer
ri'l.S, (Decreto 26.299. de :n d.e ~a evidente do projeto, pois se o mes- a t o d o s . . . . .
neir-o de 1949) é criar situaç.ã.o m
mo fêz incidir sóbre dois abonos de
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO 'iJust-entâvel pua todos êsses '3t"ga· .caráter temporário os descontos- para, Dermite V E·'a 11m flt"1arte?
•
.•
.
nism08 industriais do GoVêl'M
~or ns instituicões de previdência, não se
O SR. KERGINA.LDO.CAVAr.CAr:-out.f"O lado, há a fixaçiio de menos c~mpreende como oeixar fóra· da inde 33 horas em atividade com riS- . cideneia as gratificações adicionais rI - V. Exa. sempu~ me homa
com seus aoartes.
00 pr-oFissi-oIlal ou funcional. .
O SR, ALOYSIO DE CARVALHO
A indústria estatal já é cara e com por tempo de serviço, sobretudo quando
c'stas
são
estáveis,
isto
é.
uma
vez
- Quem disse aue V. EX8, pstá pesmed.i.da desta nature&a se transforconcedidas,
ficam
definitivamente
insi mista. fui eu. V. Exa. est,'Í dmmamará em pesadíss,imo ônus que a
corporadas ao patrimônio individual tizando demasiadamente a apl'ovac~.o
Nll.çw não suportará.
.
rdo
servidor,
.
Por outro lado, é injustiça grave
do abono. Nesse sentido é que -V. &K9.
Ademais, a medida é de alto alcan- 'está pessimista.
em ,face dll indústria. -civil.
Uma
fábrica estatal nada di!er-e, na sua ce social, porque -virá permitir uma
O SR. KERG!N,U,pO CAVAI,CAN'forma doe trabalho, de um estabele- sensivel melhora .das pensões que os TI - Sr. Presidente, às vezes uma
eimento particular. Como est9.l,)ele- atuais fU11cionário.s vierem 9. deixar, palavra é como o orvalho sôbl'e :t cocer o privilég:i-o de 33 h.oras. pa!'R pois que ao invés de. serem os bene~ rolA de l1llla flôr. Desejaria que os
-o tr3.balhador estatal e exigir 48 fcios calculados sõbre os vencimentcs, nalavras do nob e Sen9.00r AJovsio de
.
r
.
CI
.,
•
.
p!l..r<t -o da indústria. !\articular! ? . se-lo-ão sõbre os mesmos, acr~scidos
Além de tudo, a fixaçã-o das hpra.s dos abonos e .gratificações adicionais. C~analho Iepre~ent..assem ê$e 1)1\ alh.O,
!ossem uIpa esper~!1çR. fossem. E'.nfm,
• de trabalho náo deve .ser fixadR em
Sala das SessÕeS. f!m 19 de janeiro n~ secura e na ande?: d? ,!11eu Pess~4
lei "doe emergência nem esta devf" pade
1955.
Gomes
de
Oliveira,
nu..<tno o tom verde Que 8.<; nlmDs traz
.dronizar o que a lt'gislaç§.,o g-eral
9. ilusão de momentos felizes. Tamou 'esoecial previram cemo regra, ou
o SR. PRESIDENTE:
'bém pOderá ser que R .razão cstejlt
nJend·endo às neoossidades de cada
-com o meu distintO colega, e esta a
·caoo.
Em discuss~o o Projeto e 9S Emenminha mais le'7ítima e mais ntima
Sa.la .das 'Sessões. ·em 19 doê jadas.
RStJiração. • co
neiro de 1953, - lpo d'Aquino.
-;:;r. Presidente, não posso, desgraDiENDA N.o 5
!l SR. KERGtNALDO - CAVAL- qadamente. comungnr do mesmo sentimento. Vejo que as horas correm
Acrescente-se: ..
CANTI:
ArL - ~ -extensive aos ser\'~dol'es
' . céleres, rolam, _ como se diz. na canda..<; Caixas Eoonômicas o abono CJn(Não foi revisto pelo or-ad.or) - Sr. ção popular, as águas vão rolan-do _
. ceàid{) por esta lei.
Presidente, creio que nesta altura dos e de tal maneira com 'vetos e mais
acontecimentos em derredm' "lia' Pro- , t
-;
'.
jet.o de Abono, cs.be-me urna expli- oe os. qu~ ~? seI se podeI emo~1 dar
Juslificaçiio
_
cação a muitos dos que, -pcr telegra- aos funclOuanos, o abono.
.Essa, ~r. PreSidente, a raZaO !lue
"f": ato de elementar .1ustiça.
Os. ma e cartas, me dirigiram apêlo no
dlt.oU
mznha
c<nlduta:,
dentro
desse
.benêficio9 concedidos aos sel'vido1'l:'s -sentido de .oferecer emendas que corpúbHcos da Uniã-o são sempre t-or- porificavam direitos e" exnreSSRvam nanto de vista porteei meus paosso.s:
nados extcnSivos a-os dl.\S Caixas Eoo- necessidades, algumas delas o mais fiz da minha atitude a defesa dos
interégses dos funcionáriàs "públicos,
n(\m\CM Federft.i.s.
.
E' . que estou certo que, se votasse. Saia dlS Sessões. 19 de janeiro tie lmSStvel justas.
Não' havendo eu apresentadn t'}ual- mos. quanto ant-eg. o abono, serialiS];.
Alfredo Si71loo.
Quer emenda, cabe-me, repito. decla- mos abençoados pelas crianças e, sorar, o que dessa minha atitude, para bretudo, pelo coração de tôdas aS
EMENDA N.~ 6
quantos desejarem fOsse ou no Senado mães.
Inclua-se onde couber:
-D vecuIo dos sellS ·interêsses e dns
8r. Presidente, êste_ Natal foi de
amArguras e 9.1egr'ia. Alegria porque
Art. _ Os atuais eJ:tranum~!'ârl'JS ~U9S intenções.
cantratad05, tarefeir-os .que ,xl.f;:unu
Depois de ponderadamente exAmi- é 9. grand-e data da cristandade. li:
-funçõe3 de natureza permanente P!\·s- nar as' circunstâncias,' não ofereci possível que, nos lares norte-america.sarft.o à. ,copdiç5.<:> de extnmumerárlos emendas, _porque com elas correria O nos) um perú tenha alegrado festiaquelas horas felizes; mas,
m~nsalistll.s ,
. t·isco de o abono não vir a ser 9.pro- vamente
no Brasil, foi um Natal de prohmda
\'ado nesta legislatura e para mim, tristeza. 'Mães Ql,1e diziam aos filhos
Justificação
Trat-a -se á.penas de inr..luir Il{) prv- n~da ha veria de mais -gI'R ve; para. nada lhes poder dar, por menOr que
jet-o. dispo.sitiv-o idêntico ao que oons- mim,' essa sitllaç§.o seria terrivelm~n fÔ5se, porque a oonta do pão estava
.
ta da Lei (1. ° 1. 765. de 18 de, :lezem- te constran~edora; e dia,ote dessa con- ainda por pagar.
Garant.o a V. E~.a, 81'. Pre3idenoca de 1952. que concede a bon{) de seqüência inclinei-me, como era nat.ural
e
..humano,
pela
solução
negate.
e
a.os
meus
nobres
colegas qu-e
-wn-e"re:-ência aos ·servit1Qres civ'"..s do
P-oder Exeeutiv!it .e dos territónos e tl~a - não oferecer qualquer emenda. essas palavras não sã-o dcma~. Eu
Dezenas de emendas fomm-me- S~- as recebi de qliem u.s ouviu, dl~6.6' Clo1n
dá. nutrIU providênd~
Jul~amos

que

6S.5:l

emenda

virá

-rap3.l'lf urnll injustiça, que_ p()d~ra
It:!t" concretizada
cO!n
tratamento
desigual entre QS servid{)rtS dos -')1'gãos idênti-cQS do m~~10 Ministé-
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profundo sentiment.o, dêsse senti.c qUI}
nasce .do ínti~~ do peito, qu-e nt;.J. d'\)
re~ndlt{l aa alma de quem se i"iI.\
dOlorosamente .c{)nst1"~nglUO.
Sr. Alo~ySlO de C,,:rvalh? .-::: P'!.:tmita V· E~._ qu~ tambem COirl]a t-Stilo
p:ute: Eu nao dlS3e que V. l<..X." e.:S~..,
va fazer.do, que faz dema.[ogia. ,Nfio
foi essa a ·minha afirmativa.
O sR. KERGINALI;O CAVALCANTI _ V. Ex.'" é ba.stante amàvel; é
um parlamentar à inglêsa; e b;;sv":u~e gentil e cavalheiro ~p:lra nã.<1 se
t-xpl'essar dessa forma referindo4W a
um colega. '.

p

O

8./"•.

,AloYSI? de Carv.alho -

V{lS~a.

Excelel1c.a esta dramatlz.al1d~ ~U1.0
s,eu tClllPerz;.lllento emot.v-o~ E ~n!!4u.\el. V. Ex. tem tóda razao. E. t'l.l ..
vez, apenas questão de temperam !lLO. A!:i ffilllhas tinias para êsse quadto
seriam mais sóbrias q'yue 'as do mel!
nobre coleO"a.
O SR. K~:,RGINALDO CA VALOAN"TI - Acredito.
O 31'. Gomes de Oliveira - sei1J.
coma fôl'. Q certo é Que sempr~ 8U~
vimos ~,com encan.tam~n.to a pa.tavra
no Il:0lJl'e Senador Kergll1akio. CaV"ilcantI~
O ;-:;R.· KERGINALDO CAVALOANTI - E eu as do nobre Senador
Aloysio de Carvalho, com mais -encantamento
O sr. Aloysio de Carva1ho _ Mlll~O
obrio-ad<J.
o'" sr. Vivaldo Lima _ As tint..,.s
~empre6adas pelo noi>r~ Senador- K::rginaldo Cavalcanti são de iabricaç9.o
Nacicnal.
o SR KERGINALDO CAVALGANTI - Claro. Verde e amarelo.
8r. Presidente, o drama não está em
mim. Apena~ re;;soa pela minha If<ll;.
li: ul1}a palpltaçao estranh!l: Vetll de
todo o povo, vem do . ssentImento vo~u.

O Sr; Aloysio de Carvalh~Apoiado.
O SR. KERGTNALDO OAVALCANTI - Muito obriO"ado ao n~llre
apart-eante. Estamos a{)':'ol~a de acórdQ·
nossas almas irmana~-se.
•
O Sr. Aloysio de Carvalho - sem
dúvida. Nunca deixamos de estar d.e
acôrdo no part.icular.
O SR. KERGINA[,DO CAVALCANTI .- Agradecido.
Por vezes,. Sr. Presidente, ~s ali
h.omeans ,sentllll?S ~ue a· ~Umal11~Bide
amd naO es~a flust~ada, sentutl:m
que a humamdade. vmdo talver; doI!.
trogloditas, é hoie R-'expH~ssãQ ao $n~
timento de solidariedade, da solid..IJ,riedade construtiva, que aglutine.. 1JlI
nações e caminha desassombrada pat"ll
o futuro.
Dêsse sentiIllento: dessa tecitura ín~
tima e que fixamOs a razáo de ser de
nessa individllalidad~' e reunidlol& e.3.ssas individualidades' pela solidal'ie-dade con~tar:-t,e, pe.la. af~~ividade,.
lo~: laço.::.
Imatenals mdestrutlVeUi.
ed1flcflrem9. s , certamente, uma soct~dade nov.a.
.
~ preCISO, pOI'em, que a desgr,2J,ça
seJa mel~os des:;uça9- a : é.-"n-eoessiU'~'J
que os l'lCQS compreendam que a nqueza excessiva .gera o ódio e de.spertlt
06 sentimentos egoistas, os -solapado.
res das gTand-es sociedades humau"_s.

P':-

~ qu~ 'caiu a Babilônia, por que'
rUIU o, ~Ito,~por quê fracassaram outras clvIhzaçoes do -passado, inclusiv-e
a romana - para não ir mais 10nte
-e fala~ da última; d:emasindallletlte
conheclda de todos nós? Direi ao Senaào que elas Se estratificaram na
exploração do homem., Só conheciam
um único elemento de progrcSio - !I
escravo, a maquina daqueles tempOs.
E sôbre o escravo construiu-se a 01viliução que ruiu, desgrnçad:unen~.
9(1 sõp.ro da adversidade .
Se não tivermos, 5r. presidente, Um
espírito de construção, no sentido d-i.:;no. que se alicerce nas profundezas
do coração humano.... ptlde V. EX.1a Mtar certo de que edihcp.reUlQS sõbr0
areia. da praia. Os vent-os rolarão sahre as edificações, e o alicerce nftl\l'·
dará, Edifiquemos na rocha sólida do
Ev'\ngelho; na rocha dos S"'ntimen. tOt, que sõ,o os scntil'!Nlt.t;oS da s.feti..
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Tidad.e humana, e não teremos nega- I O SR. ISMAR DE GóF!S - E, remo
do J nJS~05 Lb!e0vos. e prln~lp.~s. decla~'ou meu ilu'!tre amigo Senad01
Sr. presc.dente. nan seI se ~.,tou pm- I Aloy~lO <1e carva1ho, ~ens? tambem
Ul.aao t;st" qua:ho com tlllt3S de, qUt:> o nObre Senador Kergu;aldo CaIH;:JneJa: Tn]VEz seja um Quadro a ral:::in:f está dnunaUzando muito.
Ba.,gUillea. Nil.o sei! De~ej3ria. antes,
llá teITl.IJO f-iufici-.:nte para Que t1 promolfl"r o m·eu p.n:::2l nas cô~'-es verdz ,ieto seja aqui aprovada, volte à Cáf: azul do son~lO, P','-~·"'. formar CO.ll mara e :suba à sanção .até o fi:Tt da
~la.s uma grande e!5peranç:l, um ~ran- conyoca-;ão pxtrhordinária do {)ongl'e.s-.
à; c1'Jso} onde- se reflitam 013 sentl- ~-a Nrlcion:!ll,
memos dos l10111ens.·
Pois se t.<-,mos votado aqUi um 01'Nes~e inüante, lanço, mais uma
C~lmento inteiro em poucos dias; ',e
~ez·, meu apelo ao s?nado. Rejeite-. t'emos reaJit.:l;";9· ,sessões extTailrd~ná
TInE, pelo menos .. es~as emendas, p-or- i ries em número àe três, p:Jr (r,~, (.On1O
que, do cont'{:T.(J, tenho a in1pr:,.- I temermos rã~J 'oe,i:1 este p:ojeto apro:são amar:a, triste e dolorosa, de, qt<.e vaso a t~m:",l'
1:.010 daremos _o abono,
O Sr. Joaq;Llm. PIres - V. Excia
Funzemes essas €m~ndas com o ar- se eSQuf'-Ce de que te!"10S 14 vetos ...
e~',;uz de nossa Joa v:m'Lade, p,J~'-!ue,
O SR. ISMAR DE GóES NflO
fÓ as~im, d,p..-em<}s a(lS fun~ionãrios um
importa, Temos 14 vetos~ mas ttpOUC·D de alegr:a, no melo d . ~s tI' ':V:;S
mOs tslvrz 14 dias ou noites ainG~
e~ que todo" nos ,se:ltimos m.ergUlha-1 disponíveis.
dcs ,e desespel"an~adQ:;. (MUlto bem;
Na:> P-0SSQ, porerr:.. cQncordar em que,
'I1mito bem. Palmas. O orador é cum- , para se ceneficiar gTap.de númel"t) de
plh/lCntaào.)
fu"donál'ios civis e militarefi muitos
-outros M'iam sacrificados, e o Spnado
:'lssurna a' responsabilidade dêsse jacnr, SR, PRESIDENTE:
fícío.
Ccntinua ~ di~cus~ãO do ))l"oj:to,
De mhlha parte. sr.
Pré'''ldente,
C"lll as em€nd<".s.
examJnRl81 e votareI àcntro do E'SplrIto de Just.lça cada emen~a Q..ue fo!
O SR. JGAQUIM PIRES: I
~p €:cn1ad;t. p0,que entendo que 0<;01
(Não fOi revislb pelo orador) _ Se- dEVe nascer para todos. (MUlto bem).
b~~úr P.·cs:tlente, tiuas ~alavr_as só-!
m,nk
O SR, PF,ESmENTE:
, E;;;;Oü. àe, plerC' acôrdo com o briConLimla a discussão do projete com
11Úl1te Q!,s.::ursO" p:'oferiào pelo nOt)re as emer,tias.
~enf..dor pelo RIo Grande do Norte
Deyo, p-mém nlha satisraç~o a()~ Slgo SR, COMES DE OLIVEIRA:
nat:irios dos' ;rn':meros telegra .. "as que
rf'{'cbi e aos autores de emendas que ;:7';(/0 foi revisto pelo_ orador) - 81',
me fOram encaminhadas para apresen- Presid-ente terei sido, às vêzes, sustm:áO.
peitado d.ê cOllstituir, no Senado, opiSr. Presidente, negando aQC: meus niã:> contrária a cert-os favores que
amigos êsse pequeno favor, qUe era o bendicial'am dete'minadas classes de
da. flPres-entação das emendas, não funcionários.
))OSS-) de:xar de votar 'cJntra tôd,as as
gnu, r€:;!lmente, Sr. Presidente. "'onen~endas apres-:::ntadas at pl"o]erD, P10\ tra. projetos que visam a benefiCiar
Que ês-e não s(õ'ja ret8rdado de UrT. ar>enas al~';J1,1ls .setores da Administradia, tie uma hora, de uma minvtv. cão pú'b!ica en-auanto .outrús, com
maim nÚmero de 'fnncíoná:iQs, são es_
(Afuito bem).
qUêcid-os, SJb:-ztudO. aquela massa de
pequenos serv~dore.s - os chamadas
- o SR: PRESIDEI,TE:
"barnab.fs·' - que, multa V€?:, tem
C'JC1tlnua a dis{:ussã-o do projet'Ü com sido .olvidadOS em c-ertas reestrutua.s emendas.
râcães.,.
Sr. Pre-sidente. quando se discutiu
O SR. ISl\.IAR DE GóES:
_. ,-\u..cstão do S31:5riO-1l1inimo - e seu'

I

I

I

I

I

-

.

tN,O ~~l. r€v1sto p~lo or~do~)

I dos (lUe se têm Jel'antado em tôd~s n

s~= horas em que a5 cil'cynstâncias ex i-

1l!;~1 Pl,-sld~n~e,.,o .nOb~e sell,:dor Kel
@"U! • .lcto Co\aL..a ..,tI fa.CU be.n .. :
O: Sr . . Ke~gmQ~~o ~at'a~cantt,
Mmto obngaDo pe.a ge_.erosldade a.e
V. K'-:a.
.
(\ SH, ISMAR DE GóES ." e
:muito bem, cc::no :;~mpre, mas laml:'utavelmcnte, conc!'.uu mal.
_
~ Sr.~ K.erginulqo Cavalca!lti - N~o
QUIS re~~rll'-mc a emen?a de Vos.,a
Exee~êncla: RE'\Pcito mUlto os pontlls
Cle Vl~ta 00 Doare coleg:~.
O SR.·ISMAR J?E GóES - ~el1:hor
Presidente, S. Excla, que falou na JUstlça humana, no Evangelho, que :t!l~}ou para 'os bons corações. esquecel:lie cle que nada 'dis~o irpporta quando
te c<ltnete umR injustiça..
O Sr. Kerginaldo Cavalcan-tt - Perrnite V. F,xda. um aparte? <AsselL-

tjmento do orador).
O que se dá é O seguinte: Teremos'
que escolher entre uma injustiça. ou
I:ilUitas injustiç:.lS e entre uma 'lnJusUça ou muit,'l.S lnjustiças, prefi~'o C,Jmeter uma. Entre salva.r tres ~ll pestoas ou salyar CEm mIl, prefIro 5a1Va.r cem md. í:ste <? meu ponto de
~ista, q\.\~, ta~v€7". na? esteJa t"i"aduzido com, mu!t a fIde:ldade, !lias, _no
pr9jeio, e essa a Il!I~ha. onentaçao,
tobretudo porque vel'lÍlco que o ~rantifo peTido está não na apIesentft~áo
das emengas, mn,s na sua apro~aç!l0:
"J)ô'lque nao conflO - e tenh.o ~a'loes
para isso - que, com a angust.lra de
tempo, sr- forem aprovadas. te-Ddo o
projet-ü de voltar à Câmara dos Deputaãos haja ternpo de ser apro\·ado.
O SR. 'J3MAR DE GÓES - Mas,
S
Pr s'dente preferia não cometer
r'I e' 'n'us't"c.
. ne.n
11Jma
1 J
.'
t
Cavalcanti -I!:> o
O S Ket"ginflldo
teria ~. ideal, nO teU e na terra.

giram ,p!l,'.'f\ c-ombat~r o aumento, do
custo' de vida, _ nao p{)deria deIxar
de enca";'ar a Situsçf.o dos pequencs,
dos trabalhadores. daQuêles (1ue vivem
de salár~o pRl'a lhes defender U'TI aumenta no' padrão do ,<;nlário mínimo.
Somns '<Icusados de ter, por esta forma. cantl'i"ujdo niua O ::l'~ravament{l
da' infIaç5.~ e, ·portanto • .o encarecimçnto da vida.
"
Tmho ::l.qui s~stf':nfado que não
é o aumehto de salários a deternltnante da eievf\ção do custo de vida; o
oont:-ário é o que se tem verificado.
As reivind,ica~óes no E-entid-o de Ee aumenta rem o 'saI1rio são, sempre, con,,:e-quências do enc31'e-cim€nte do cust:>
de ,'ida. e é nesta situação que ainda
nos encontramoS. a de vetificar o interêsse da, 'maioria, não de um grupo,
aU'2nas, não dOs Que tenham maior
rendímento. mas de grsde massa de
funcionários civis e militares, que e-stá
a rec.JJ1mJ-ll' um re1iust!!ment-o nos seus
vendmentos e salários.
Eis por que. Sr. presidente, pro,'eto como éste, OHe atende a tôdRS pS
cl&~ses, ~1.1e mOCllra l'eaillstar, de a1~um mod:'l, tah'ez ainda insUficiente, a
.c:ituação (iI'S p-€(!uen·:),s, da massa de
funcionários, não poderia deixar de
mel rcer ("I !>noi0 do Partido Trabalhista. Que se a,<;~ocia a'Js votos prof.eridos,
sO'Dretudo pelo nohre Senador I{eI~in1i.ldo Gg,yal-::antL
.,
Só nao d-eSlSto ~a emenda Que
a~reser.t~ oeJo. dese!o de puder zxa~
mIr~ar as d€:nals. Mmha. ~menda P?del'la se! dLSue.ns~da, poIS. que nao
tem malOr urgeJ?t:1a, Se nao rlf'sjsto
delh é o.or verIficar Que as outras
- ' nt'd
' m
'
S3.0
ma, 1 as e ~e poc.e
.8'er examID&tO. retardando a \1'otac;ao d-o pro-

jeto, não s€!"á a minha emenda Que
tI'ará qualquer óbices à urgente V(I-

o SR, APoLô~ro B-ALES - EstoU
convencido de qu~ Ollt.N r.ao foi o
·tação.
de.~>ejo de V, Ex.a !'e~j~o o (12 1::,-z~ I)
Assim, dou go.stosamente mC'J voto bem e que os seus d,tnll"ps de JUstlÇa
favorá\'f:l à prop-osição. UI-1~ito bem). é que o leVaram a t·l"pl'P~~n~ar. a. emen ..
da, pois são éss:!s os _pr!n~li'WS em
O SR, PRESIDlNTE:
que V. EX,a tem sem~.tp. m{\!dHdO Eua
- continua a di.scus.sã<> d-D proje- conduta nessa longa. carreil a parlamentar.
.
to com as emendas.
6 'sr. Ismar de Gor's Obngado,
•

o

SR .. APOLôNIO SALES:

a V. Ex.a .
O SR, APOLONlO. ~LE.'3 ,- DevO,

porem, dizer que,. emaor<'\ mtel'pre;
_ ANão foi rel;-lsto p~lo orador)
Sr. Presidente. fui daq~e!es qUe as- tando o ponto de vista 1e V. :Ex.
sinaram o requerimento pedindo a in- como bem o mer.;!ce, nal'f'Cf> me que,
v-e:'sâo da Ordem do Dia, ;de modo a de ,fato, o próprio rf.~imf" _ce urgênQue pôsse possível votar-se hoje, -o cia faz escapar à. (l:'N3-erv~ :,ao dos seprojeto. de lei que institui () abono nhores Senadores, jnC~lJ<::jve cio ora."
p;>.ra o funcionalismo militar e ci- dor, outras in.iu~t~<::t."l que-. rn~diant~
estudo demorado (;(l ProjPt-L de Le~,
~'íl,
.
Ora" com êste gesto qu;S t~stemu talvez se torn'assem €yltj,p;'1t.es à cons..
nhr!.I meu empenho e meu d·2:5ejo de ciência de cada t 1 m de ~""!Ó,!ol".
O processam,ent.o ~~ lliU ':'1'0: Jeto errt
,::;U" realmente .nz.o se retardasse a
marcha do proéessamento le-:;islativo regime de u:'ge!1Cl'i .1a lJ!l'1bt:'l a con...
adequadO ao provimento de recursos, fissão de que estan105 OlS'1Q!'tOS a.. fa ..
para Que os funcionários tivfS!iem o zer JusUca dentro .1(1.8 nor:nas cons'"
pequeno aumento que se convencIo- titucionais,
O Sr. lstnar de (Zoes - li.'" \lma de"
nou chamar de abono,
.
Dent:o desta ordem de idéias, aten- rnonstração de 001 V~T't;:I~P
O SR. APOLÔNIO S""T EE Jft
di também ao apela do nobre orador
Kerv,inaldo Cavalcanti, não apresen- é uma demonstra.:;ão de "Y"a vont?d'!-,
tando a êssl:! p'!"ojeto de lei, que está como bem diz o nnbrf> cnlppf!, Senamuito 'longe de ser uma proposiçllo nador 1smar de GafB. !-'oh"!, a meU
nerfeita, oe ser, p-!:'lo .menos, cofnpl-eta ver, perde seU ,~f:'.:~t.o. df'l"c" que se
como deveria sair d·o estudo em con- lhe apresentem cm~ndac: No çaso,
junto das duas CasaS do Con;re,s,so. prefel"iria nfto se reconhec~s..<;e a urO próprio re3'ime de urgênCIa, em gência e dessem p!"OI.n-ssa'Tl~nto n.o)""
aue- se vutará êste projeto de lei, é 'olma mal às emendas, 30m dp o;e corTlgifazio para Que as imperfeições se su- rem as in justiça-':). MH\tnp flinda Sl1r"
cedam e para Que, os .Srs, SeI?ad~t:.es girão s~ fizermos ei?rn~ mais rigo .. ·
não possam trazer sua contnbmçao, rosa do projeto de If:~ .
no sentido de que a providência saia
Esta a razão ~ar que jV!7C o pEn'"
tanw quanto pOssivel dentro d~.s.. CQI1.;- sa.mento de V. Ex a r:1zoi\'c:I; Pt?r~m,
junturas humaDRS, com a p-erfe1çao re- V, Ex. a hã de ~·e~·,~lhflc"!r 'lue flC~
qUf~rida pela' legisla:;áo. hodierna.
absolutamente tolhido, ob~ttfàr o pro ...
S1"
P·'esidente, é amda na or- grama que noS é imp0<;tp dp . fa.zermoS
dem de -idéias qu-e ora expendo, Que passar ràpidamehte ::t ~ed.:da. protambém o pensamento do noor~ Se- zrama. que sacrifiea, ~ ef'"I't:1, a. pos'"
nador Kergínaldo Cavalcanti, quan- sibilidade de just,!ç.a- mais p.eral, e
do S. Exa, teme _ e teme com ra- deixar de corrigir aqu{'l:ts lacunas
zão - qu~ a. aprovação das emendas que surgÍra.m na mam:-nto el.TI que
-ora auresentadas redundem no retar- V. -Ex,a redigiu suq, ~áLta fl brIlhante
damento dê~te prQj-eto de lei,_ d~ t~l emenda.'
forma, cue já não mais ,possa_l1tl~?-"Ir
O Sr. Tsrnar de Gt:lf'$ - V. Ex.a di
esta legiElatura, na c-onhrmaçao ,fln'll licen-;a para 11m auarte.
d~sta lei tão' ansiada pelo funClOnaO SR, APOLONIO ~ALF..s - cont
lismo feClt'1'al.
,
_ todo nra 7.er,
Sr. Presidente" H.'$ vez('.S. R vot~,;ar.
O
Is-mur de <;oes - Meu -racfodos orçamentos s~ fflz com rapldez cínio está certo; pCJ'r'Jit~ 'l~e V. E:l(.~
Sabemos como é f~it<l: ao apa~ar d<ts dizer. que o seu' não pstá ,. _
luzes, quando em"'!-~'ld~S ?os rr:alS pr~'
OSR. APOLONIO ~:\j.:r<'~ - E' n.
ciosas apresentadas oor e!-:ta Casa zoável que. V. Ex. n ()pnsE' !t~jOl . .
do Congresso são rejpitadas sem o
O Sr. lsmar de Gge~ ,_. e ."\'"OU
devidO exame, não p8t ma vontade dizer por qUê. Inicialm~nte fsse pro..
dos senhores Dep\:.t<ldn~. :na~ certa- ieto havia sido col h."~<1l) p.m regime
mente' çela impos5~ni1idade materi$l~ de urgência 1Ir{!en~íssima. Se Então
para o estudo dctldo de c ... da uma fô5S aprovado, V. Ex.a , t~ia rnão. no
delas.
seu raciocinío. -Aco!ltrce, jJC1Jém, Que
Se isto acontece Mntro do prazo o nobre Senador AloysiQ dp CarvalhO
fat~l dos orçamentos, o qU2 aconte·
apresl"ntou emend!l oarR q',P 9. urgêncerá agora, qua!l~O emen-:las aqui cia fô~se nOl'mal. Q:1l'tl n intuito de
aUl'ovadas forem levadas iI. Câmara
O de qUe cada BeT'RdC'}" pudesst!
para exame perfun~l;oril) nns últimas examinar o proief.n, Ora, se (} Senasessóes N~,o cre!o seja possivel votar do aprovou a ."E:menc!-a dJ Senador
as emendas, ora n,pr,,!"putad::ls, depo'.s Aloysio de CArvalh'J, P que sentiu a
de 48 horas. Não creia se <>hegue aO necessidade de exsmínaJ a propos!"
término da Legislaturll. CO"')1 aprovJl- ção, e portanto. U[l".?sf'nbr f'mend~
ção do projeto pelD q\wl t"li,t,OS larl~ se assim jtH~asse !lfcr!'sárlo, Este O
anseiam, e que ta,üas pP'WlflS -pobres meu raciocluio,
vivem pedindo a Deus que se con··
O sR, APOLôNIO SA LES _ Agr,.sume.
deço o a,parte de V. EX,a e~(lnreced(H'
O sr. lsmar
Goes -: Permite dos motivos qu.e leV~lT:l:.i.1 o Il(lbre SF1_
nadar Aloy,~io de c~rv~lhu a perur
V'. :Ex." um apartei
que a urgência nãJ fôsse lli'gentis...
O SR, APOLONIO SALES - Com sim3.
prazer.
Agora, preciso COfl i~ir uma opiniãO.
O Sr. Ismar de GflfJS -- Como VO,ss,l de V, Ex. a : não (,ti S:~Il.'ltário de
Excelência, assine~ O requ~""L-nento de qualquer requel'ÜUf'l)'o dp u:rg~ncia
urgência e também o rlf" hWHSão da pol'(!ue na Yerdade acrerl,lto ('~€ o prc ..
Ordem do Dia, a flnl rfe podermfis jetl.. implica em aumE'i.1 to t'!e vf;nci_
votar, com brevidarte. o 'Pl'ojeto dI" mentos do funci')naJu,t..l') ~ não d~..
Abono, Atente Ve,'ll V ..Ex lO para a veria ser estudad,) r,--,!ll elJ' urgência
responsabilidade qUe nos r:l.be, com0 urgentíssima, nem em l1rgel."'!ca nor ..
Câmara Revisora; :J cn::tl:ltl.f"imento de normal, sam, sim, va~arosamf-'nte. se,
dirersas' inj·.stL;as Obriga-nos' a cor- porem, o Senado j::er:-n1tb se fizeSSe!
rigi-las. Os que aqui se encontram em período de tempo maLe: Tá,pino n!\presentes _ estou convenddo - an tura.lmente atrav?s d'\. urg~ntia co~jando )leIa a.prova'llio c!a pT0poslção, mum, corre sem dúvHla o $'~nde ris.
reconhecem intimament.e que· as co de perpetr:or grav:;a in.justiças, Cor...
emendas 2presentadHS sRrJRrão falhas rü"dr e,s.'ms itrj~stjça~, d~"h a premên ..
graves, e estarão CJn"'~C(l; .seus bons cia de temno, exi~iri!l CJl1E' a )narcnlJ,
sentimentos supla:.1t.~l'ão 1)' e201sffi'J rôsse a comum, fi fim ie- t'}lle - a le_
natural de cada l1ItJl
glSJatura a.tual P~de--ite "Ver eoroaQQ.
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b::se processamento Ipp-;sl?Jiv(} de um~
lei pela· qual tod1JS .u1~pi::tm.
Estou certo de que c nOtlre Senador Kerginaldo Cavn.Jcanti, quandJ
fez o apêlo ~ não im::uJSi-;áo, _ aos
Senadores para que nia a!Jl esentas',
sem' emendas e, na hi.póte~~ de as
emendas serem ~pre'.;entariu.s, as rjeitassemos, pretend~'l qUI> 'o proces'
, ~amento legis1ativ:l chcg!l,c::.se ml'li.$rapidamente ao tênn').
ltste meu rRcioclnio n::\d:\ tfrn a ver
com um julgamento lJ'Jen(l~ Ilobre d'l
'atitude de V, Ex,ti. 'rerro ap~nas a
significação de ap0;0 às d\r~ Tl~zes na'bremente encetadas pelo n'stre Senador Kerginaldo Cava}rlu;ti

anos de serviço, bem como indeni~ quer dos titulados das l"e-parUc6es
públicas federais e amarqUicas. (MUIzação em caso dê dispensa.
Vimos, pelos outros 8r-tigOS, que os lo 'bem; muito bem).
funcionários das <3.utarquias são tam.:.
bém tratados de maneir diferente
,0 SR. PRES~DENTE:
Ao funcionalismo da COFAP manda
o Projeto se conceda o ab(m~, seja
Continua a discussão
Qual f-ar o rE"lime jurídicc a que esSe mais nenhum S.~nador quiser
teja sujeito, Cit,) o cáso nz.o por ser .usar da palavra, encerrare; a disc~s
contrário ao abono dos funcionários são. - {Pausa),
da COPAP, pois r.e:;se rr.eio conto
Encerr~da.
.'
. _
com grand'! númerO de amigos; mas,
O projeto
as Coml.s~oes para
porque considero uma injustiça se no pra~o regnnental, enntll"e,m paconceda o abon. o aos servidores da ~recer. ~o~re ~s emendas, e volt_ara à
COPAP, qualquer Que seja o regime 'r:rde. 00 Dia na se~Ultda sessao ora que este.i;:!m sujeitos, e para ~ ou- 1_" fiª- que se segUlr a esta. ,
tros trabalhadores ~as ~utarqUla~ ~
Discussão única do Projeto de
O Sr. Kergind.t.J Cavalc·antt
tratamento seja deslg':1 a I. Os sern?( I
ReSOlução n." 55, de 1954, da CoR
•
Obrigado a V, Ex.
res de outras a~tarQUlaS, os que. !l.~ ~~
missão. Diretvra que reorganiza
transporte
ferrov1ár.1O.
Os serviços m!xiliares do· ScWldo
O SR. APOLONTO F:~L!~~.s - E~a oalhfl.:n no
Federal em regime de urgência,
fi que
tinha a dizer, (n,uito bem, marit!mo ~lU, mesmo, nos Portos t~m
t~mb€m dIreito ao ~bono. O gove;~
nos ténnos do art. § 3.~ do Remuito bem).
no com::n'0mete-se a sup.lr.mentRçr:O
gimento Inter.no em virtude do
da verba se essas a,;taTqUlas não tl~
R,::querimento n.b 5, de 1955, do
SR. PRESIDENTE:
verem fundo neCeSSá!'1O para fazer
Sr Joaquim Pi"es e vutros Srs.
Continua a discussão,
face .ao aOCmo. Entr~ta~t?, para os
Se;Wdú'res, apro~ado 1la sessrIo de
Com a, palavra o nobr eSena90r d.emals, par~ os lunc:o~anos de I.ns13-1-1955, tendo . parecer ainda
Guilherme Malaquias.
tltutoS e 9aIX8.S cOndlC~?na o P!o}e~o
não publicado da Comissão de
o do a1::-:mo a sltuac:aO f 1a
D€rcepca
C
,·t· J t·
d "en
,
. ' .. d
. '<7re(Tador E
ons l utça.,o e 1<:S u;a e
eF ~
O SR. GUILHERME MALAQUIA5..: nal!-cena a OI ,coa0 emp ~
.'
dendo de pronunciamento da CarnaiS que isso a uma ordem expressa
. _
.
(Não foi revisto pelo orador)
do Pre.~idente' da. ReDlJblica,
ml$Sao de Fmanças.
Sr. o Presidente, julgo .ser opinião de
O que poderá. e;Jtão. acontecer é
SR. P1\ESIDENTE:
rodos nós do Senado que a melhor que os fllncion?rias do IAPI, por
Vai ser lido o parecer da
maneira de se atingir ao, aquilíbrio exemplo se o seu Presidente consico funcionRlismo público não SãCl derar ótima a situação financ'3ira, de'CDnstituição e Justiça.
:É LIDO O SEG UINTE:
o€ssas leis de exceção, €5S~S leis de receberão o aro'.10: enquanto C3 funabono temporário au provisória, que cionários do lAPO -iJcarão privados
têm .sido vot8.das.
do abono, se a s;.tuação daquele órgão.
Parecer n.· 12, de 1955
Realmente o funcionalismo deve não fór sat!sfatóna,
p
Da C011lisséio de constituiçãO e
('oncentrar s'ua atenção numa lei de
Ora, Sr. Pr€sidf'nte, qu : culpa tem
Justica sobre o Projeto de Remaim prJfundidade, que melhm:-. €stu- o funcionário de a situação Msses
soluçào' n.o 55, de 195·1, que reorde a situa cão, Que na verdade cOrres- órgãos .ser ou nã.o satisfatória? Conganiza os serviços auxiliares do
panda às ·necessidad.es atu&is e tra- correu êle para isso?
. Senado Federal.
Ee planos definitivos para não ficarVem{ls.assim, que o projeto contém
mos eternamente na situação de votar em si clausulri.s que provocarão inRelator: Sr. Luiz Tinoco.
quase anUB.lmente abon()s, para fa- jus'tiças tão clamantes como a que
1 Desincumbindo-se do encargo
zer fase à situacão de dificuldade vimos agora.
uescente do custo de 'vida.
.
Uma das' emendas que eu tinha que lhe foi deferido pelo Plenário,
EStá em tramitação. na Câmara _ apresentado referia-se:\ extensão quando da rejeição do Projeto. ~ê
• f' este' é que as' classes do funcionalis- chi.ra do beneficio aos servidores do Resolução n.o 6, de 1952, a ComISSUO
mo devem fazer com que seja a,r;res- SAMDU, Não sei Qual será a inter- Diretora apresenta. o projeto em esEado, _ o vIano de reclas.sificação pretação do Gov..§rno. Já tinham ês- tudo, q1de n~org~miza os st'rviço.s au~
ce cargos e fUncões, onde as aspira- seS- funcionários direito ao abono e xilül.rés do senado.
~ões da classe serão satisfeitas,
receberam o de emergência, po:o:te- , 2 _ A propo~ição
imprime uma
O Projeto do AbOna, como há p<:lu- riormente tr3.nsformado €m adicional ampla reforma na. estrutura dos ór«:0 declarei aparteando o nobre Se- orovisório a fim de permitir-se acs gãos e serviços da Casa.
nador Kel'~:inaldo Cavalca.nti, tem as -ffii2dic'Js 'Que acumulavam funçõfs
Começa criando, -sem aumento de
características de uma medicação de püblicas. a percepção de ·dois abonos, 'despesas, as. Divisões dos Serviços
urgência, de medida 'inadiável, a fim
A medida. entl'.etanto, veio prejudL- Admirüstrativo' e Legislflti"vo,
nas
de que o fun~ionalismo pcssa fazer ca.r os p8quenos serVIdores daquelas quais .se transformam as atuais yjC~
fa.ce á situação criada p~la alta do ,instit.úições, que perd€ram o direito Diretoria Administrativa e LeglslatJ~
custo de vida, Que tem suhido de ma- ao ab-ano q:te usu.fruiam. ficando su- va. Gl'upa nestes dois setores, ~e
neira astronômIca Entretanto, o Pro- leitcs a um adicional
provisório, acôrdo com suas finaUdaces, as dl~
jeto encerra iniusticas, apresenta di- Ideolizado pela antigo direção (laqueIa versas Diretorias de Se,vlços, desdove:r.gência de redação que Colocarão instituição e aprovado pelo Ministro brando da Diretoria da Contabilidaem situaç:w ·desigual muitos dos que do Trabalho, Dr, Hugo de Faria.
de uma Diretoria do Pessoal.
trabalham de mar.eira idêntica para
Assim. a mera mudam;a do norre
No tocante à Divisão ae Serviços
() Govêrno.
de um benefício pecúniário possi- Legislativos, nela, está co~pr_eendida
. Uma injustiça, que se vê comumen- bilitou ao G0vêmo negá:..lo a, funcio· a nova Diretoria das, ComlSSOes. que
te, tinge a g-r!l.nde classe de servido~ nários Que trabalham' no serviço can· virá substituir a Diretor!:l de orça~
res da nação, inclusos na conhecida sativa
ar~'íscado das ambulâncias mente . .
verba 3, de Pêssoal de obras, que não durante.· horas do dia ou da noite,
A· Diretoria de Anais e Documen10ram favor~cídos pelo outro abono em socôrro de seus semelhantes. '.
e também o não serão pt'lo atual.
Sr, Presidf'nte, eU tinh~., r;presen· tos Parlamentares se transform!l e:n
Compreende uma classe Que at.inge tr;do· duas emendas a êste. projeto nuetoria de publicações, nela inclUI·
á 80 mil servidores, Fui chamado e vinha à tribuna para defendê-las. das as atribuições dos Redatores-Rehá pouco por um desse~ s-ervidores Era meu intuit.o. com a ajula dos visores que- hôje integram a Diretoda Universidade. do Brasil que. com eminentes juristas da Casa dar ria da' Ata.· (arts. 1.0 e ~.O).
3 __ As finalidades d03 difer.ent~s
7 anos de trabalho como contínuo feição mais justa e equitativa ao pro~
daquela Casa, rf'Cebe 1.32{l cruzeiros: jeto do abOno,
serviços estão reproduzidas" com 11·
nã,o teve direito ao primeiro abono e
Estudando, porém, Q tramitaçãO a geiras alterações de pouca monta, ~o
o não terá a êste, Entretanto, para que se Q\)rlgará o rrojeto, c~.so flejam atual ' Regulamento da Secretana
esse, o Projf:to obriga o Govêrno a a.provadas as emendas apresentadas, (arts. 3,° a 11),
4 _ Os artigos 12, 13 e~ 14 co~itam
eleva o salário minimo até ao estabe- -cheguei à C(lnclusào de que a aceiJecido, Se não fôsse és.se ponto de tação de uma só emenda trará risco das atribuições das diver!':>as Duetorias subClrdinadas à Divisão dos Servista em (lue -o Go'Y~rno se colocou para a decisão final da matéria,
criando, em
c.ompromeÚndo-se.
obrigando-se a
Venho, por isto. reiterar o que disse vicos Administrativos,
pa.gar o sa1:hio mínimo ao pessoal de em aparte ao nobre senador Kergl- algúmas Diretorias e par~ efeito de
obras da verba 3, eu combateria o naIdo Cavalcanti, e seguindo o gesto melhor divisão do trabalho, as Se·
abono porque seria um3 injustiça ÕO lider do meu partidO. Senador ções que especifica.
. . ~
5 - Na parte atinente à DIVisa0
flagrante contra s€rvidfres que: infe~ Gomes de Oliveira, retirar as enlenlizmente, n~,o estâ.o protegidos pelO das por mim anresentn.dar. 1?irij~ to~ dos Serviços Legislativos. o projeto
Estatuto dns Funcionários Públicos davla. um apêlo ao funcIOnaliSmo comeca por explicar Cs encargos da
Civis da União,
público, para que. por intermédIo de Diretoria das comissões, :r.a qual enSr. Presidente th'e oportunídade seu órgão de classe, provoque o anda- globa as atribuições das Secretarias
de apresentar projeto que mandava menta mais rápido 9Qssivel do plano das Comissões, técnicas, cometendoconceder a êsses servidores pelo me- de recl::tf5sificação de cargos ..e fun~ lhe, do mesmo passo, "coordenar as
nos aquêles direitos f!' r~galias de 'cões a fim de que. 'ÇlOEsamcs ter, ~m atividades e tra-brllhos dos assessôre~
que gOsam os c!llpregadc.s das c'Jm- breve prazo, um diploma legal: que legislativos, para efeito de estabelepanlll:ls e emp~as partlCvIares, f'S - correeponda realmente aos anseIOS d~ cer -entre êstes uma eedente colacom OS 81'S.
Senadores"
tab€lecendo para êles O .l5alâno mi- nomerosa c]as,~e do fUncionalismc boraçoo
)'limo e a e.<;ta,bWdade de.nois de dez núhlioo. Quer do pessoal de obras, (art. 15).
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• - O artigo 16 fixa cl competên ...
cia da DirEtoria tia ALa. enquan~o Q
artigo
seguinte dlSPÓêidentJca·
mBnte Quanto à Dir2tori:.. de Publicações, à qual, confo:·me já L{"ou
ditó. remete a incumbêncla da revi1>:10 de provas e demais eúcar;os dos
reviSOres {art. lí). ..
7 - A Diretoria da BilJJi·Jte::a tem
suaS atribui(Ões à-elimitadas no artIgo 18 o qual de resto, a('vJhc a f2Lz:'
inovação de um p:antão mat.inal p<,rmanente para atendimento de consultas dos Senadores,
8 - Os diversos critérios para p:'e·
enchimentos dos cargos da. S~c\"eta
ria estão p:'evistos nos arLlgos 20. 21.
e 22 do projeto, observando se uma
salutar tendência para a introduçfio
do concurso de provas p:1~·a o provimento dos aludidos cargos. Os artigos de ns. 23 a 26 estabelecem cansect.'t:·iamente, as cadeiras exigicl:ls
n~os concursos e a confectôflo dos respedv:os P!'og!'amas e 'editnis.
9 - A' lo~ação dos funcionários do
Senado está regulada n-os artigos 27

e 28,

O de n.o 29 estr;tuI que as funçõeoS
de Secretário de CJm':'&ãC1 e Aux:liar
de Gabinete serão executadas privamente por Oliciais Legisiativos. va:e
d~zer, por funcionár:os ·ele carreira.
10 Os devue~e e dire~tos rlos
funcionários do Senado ,eslão pre\':s~
tos a- seguir, aplicando-s!", lhes, no
que couber, o regime juridico do Estatuto. dos Funcionários Públkos Ci~
vil da União (Lei n.o 1.}11, de 28 de
outubro de 1952}.
11 - As disposições seguintes óizem respeito 3'J horário de trabalho
par? os servidores das diferentes categNias. Prevê se
horário especial
para os
enear,2gados de limpeza,
mo~oristas e outros {art. 32 e 33).
]2 A matéria relatn'a à fre·
quéncia dos funcionários é regularia
nos artigos :34 a 40, ao passo q11e
os de ns. 41 e 42 dispõe as ,normas
a serem observadas nas mbstituicõf:s
dos diferentes titulares f Direto Geral. Secretário Geral da Presidênsla,
Diretores de Divisão e de Serviço,
Chefe de Secçl".o. etc).
.
13 - O projeto, nté esta nltura ('s ..
tatuí as bases da ampla reforma de
serviços, de há muito reclamada para.
atend1meno das crescentes exigênc\ftS
da vida moderna no terreno legislavo. Nesse particular dá ao Senado vI!
me:os mais imediatos p,:tra melhor
t mais confortável desempenl10 ce
sua<ô funç6es le;;islativas.
l!: o que, de resto, ainda se verifica em dispcsith'os subsequentes, quan
to reconhecendo a auspiciosa expf'riência da criação dos cafj:ros de Assesôres Técnicos da Comis~5:o de Fi ..
nanças, amplia-os de forma por que
o faz, aparelhandO 05 6r~áos técnicos da casa com a Asses.soria L€glslativa de lhes prestr;r os melhores
servjços (art. 52 e §§).
14 - Cuida o projeto, seguir, da
melhorar os baixos vencimentDs atuais do Funcionários do SelU'ldO, em
bases discretas e rezoáveis, de modo
a cólocá-lCls em com:onãncia com o
cr:escente e vultoso aumento no CUFro
de vida. Antecipa, destarto. R aplicacão dos niveis consta,ntes da recIas ..
sificação dos cargos do .~erviço .púbiico civil, projeto oriundo de estudos
do DASP e ora em curso na Cáma. ra dos Deputados (r;rt. 43, 44 e 45).
15. Para fr;zer fRce à notórb necessidade de datilógrafos. cogita o
projeto da criação da carrpira de Apxl1ir;r Legislativo, cargos êsses providos por concurso público e cu~os
ocupantes desempenharão exclusivamente misteres de datilografia. (artigos 46 e ,~ n,
16. Idêntica providência â. tomada
com relação aoS Bibliotecário e Arquivistas, que passam, re.spectivamente,
a constituir as C:lrretras de Ofielal
Bibliotecário e Of:cJal ArQuivolo~i!i:ta.
com CJncurso de provas e de titulo~ e
a ~erem preenchid-os oportunamente
(arts 47 e 48) •
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11. Dois .ÇWclaiS da Ata desempe I~iável. tem busca d~ maior' eficiência, do. T.od.os os atos' fundamentais da.
nluuii.o ~s m~teres 'da redação da ata com os paréos' recursos que d.ispõe a vida fUncional dos servidOt-es da Sedatilc-grurada t da impl'-essa no -Diário- c a s a . - '
cl'-etal'la. do Senado _ nomeação, re-' A exC":!ssão >é inteiramente justiIic-'iUma das preocupações principais do' muneração. promoções, aposentadoria'· 'leI. Em todo.() ServiÇ'O Público. bzm
do Gon 5re.s,s8 Nac;onal, sendo para
ta_:t-8 aj::rave:tad.os 0:5 atuais Oficiais esquema da r-eforma foi a simp4fica- _ t.'ill síntese, os di'teitos e d~ver:>-s, C?fi1o na ind-ustl"i<l particular. o horá-.
Le.:;:'.sJl1.tivcs que jA vêm, à título pre- çção do, funcionainento dos serviços esta:ão, assim, plenamente garanti<'los no de Redatores e R-eviSOT·e~ não ex·c:t!·ü)_, r. o e~2:'clci{) de tal --encargo. (ar- auxiliares do Senado. Surpreende, de pOr Iei gerEll aplicável a t-Od9S 05 ser- ,cede de 5 h{)ras, .A. tecm~a tem de ..
tlJa 501.
.
'pronto, -'ao observador -a s()br~carga vidores clvlS da Nação.
,\ In?ust!tl.do que as meorreçoe.s nas pu...
. 13. '.A c.a.neira de Taquígrafo fica qe \ohrigações 'Que cabem aO Diretor 'O capítulo In dQ projeto fixa ~~llcaç~es correm ~o: conta das.prol''''
dl:,:c:yl1nadg _110 arti5"O 51.
.
_ Geral que centraliza funções e tam- diversos· :critérios para provimento dos lGgRç0e5 dos bOTarIaS dos revlSore8,
l·!). O artig.o 53 redjusta os niVBis bém executa tarefas que deve-i-am ~s- .cargos quer de direção, quer de car- comoac~lltece (.'O~ _os Que operalll n!l.
·s3.hria.:.s .do Oonservador da Bibliote~a tar fi. cai'go de Diretores ou chefes,
reira, 'ou "isOladas, instituindo pua Q$ c:mf:ecçao do DlarlO elo
CO~l'esso
e Stll A~.tidalH~e e dos ,A.iudantps de
Para simplificar e -desafoga! o tra- dois ú1timos o l'egí.m~\ de concurso, l'ia(;1Onal.
.
Al~n-ox~.!·lfe, Zeh_dúr .!l.,J Patrimônio e -balh0 do Diretor Geral, ·0 projeto des- possibilitando o :recrutamento de sel'~
Sen-ado Fectera!, em 19 de, JaneiN
1
Admln·st:-adof do E;Uficio, -enqlUlnto O· 'centraliza os sen'iço.s, criando ,duas Yidores "bem t::elec1onados -~treina<lós, de, 1955. - Kerg no.1do Ca.valca.nti.
·fU:ti:g-!=' 54 pr.eCDn~Zs. a mesma pl'ovi- Divi8Õ~5 dos Serviços. AdmInistrativQ. em condições de propOrGiOnar aos ser~
Er.-..IENDA N, .3
<l~,n,::~a !?ara os C-:;.!'go.s de Médlc.-Q e' e Legislatl:vo definindo p~fei~am~- viços da. Secretaria do Senado índh'
_
"
Erf21"meu-o.
_
,te as atribui~õ-es do.s at.uars Vrce-DI-:- ees e coeficientes de -pr{)dutivldade ·A:t. 53. 't'ransfor~e':1!e em "'-artigo
20. -03 a.rt:gos .~'JbseC!.üe:ttes rdejXetOl'es.
. compativeiS com ~ dinan'ii:;m-o qUe se, autonomo a parte -fInal a couleçar
m. 57,. 53, .5~, 60, 61., 62 e 63) .t!"J?cer~ dec;cenfraliza,.,ãp, ~ dir~ão vai esperà, do Poder 'Legislativo.'
j,cta~ palavr~ ":,,~ ~d~ AjU,~ante -de Ze!"aro drsyo.Slçoes geralS e "ransitoo'las a- !llem das duas DlV.lSOeS, crJandÕ'~se
No tocante à quest.ão de -vencimen:- lúQor ·do P,a_tnmooruo ... , com 8: 5efiJ~ qe narmon~zai' ,ài.vel:sas situações Tliretw·jas. P_31·..a a. tender· :,!-O corutallte tos, cuida o projeto çle melhol'a~ {).S ~u,:nt~ l'edaçao.:
..'
'.. _' , .. C!':a~ItS ,p-e1a nova ordem de coiBas af'rf'uv.nlvlD1ento ilos serVIços.
vencimentos atuais -do .funciona11SrIlQ
A!t,. ~ AJudanue de Zelaaor do
co~sub.stanc::.ada ,no projete ·em: CxaNl Divisão dos 'serviços Adminjs-· do Senado em ba~es -moderadas e Patr~mOnlC!' P,RSsa fi' denominar-se
nl:;
.. ,
..
l.rativ:os, ,g1'ut:!ou.-~ tu~o ·9uanto diz qne lhes pérrrüta fazer face -ao
";A:?S},stente do Admi;t~strador d~ Edi_21. Com o l.lll!Jl'lmlrnoVil estrutura- l_'.espe~ta a admmIstraçao I.ntern~ do cente aUmento do. custo -de vitia. A fiCIO . O seu "pad~a~ .de venclme~
t;'·l..: aDS"' serviç:.s bUl'ocrá~ir:os ckl Se- ~enado: .n~dobrou:-se ,d~ Dlr~ona .-de: providência é justa" pOIS, em virtude que cou,ber ~o Ad~mu;trador do Edln_!tlo.• com o estabe1ecer-lhes .o-rgani- 1JO!'ltflblh<Cia-cte a Dll'etorla do .pessoal; do ser pequeno o quadro do Senati<), tÇlS sera Q lID-edla~am~pte ~balxo do
CIdade, :::''Jm o d2SSen~.alizar vã.ri:o~ en- a_ çujo nIano ,Se acrescentou ,um Ser- OS seus ocupantes" só e.s.pnraticamente flCIO, a quem sucedera, no C3S() di}
e~r5-~~' c'Çlnl o criar a Asse!>s-o.ri.a Le- vico Médico incW1lb~do _ de fome~er são promOVidos, ao contlâ.no do que jvagl:'.O
&!-3Iat1Va.., c~m 9 adot3.l' .novos e can- ·l~ud?s, prestar colabcir.açao. aos ó.rgaos acontece com o fW1clOnallsmo pub:lJustificacuo
d!~n:s lny€l,<; de v.encitnenlJos pal'.a os tec!~.'co.s da Casa, ,'dar asslste?Cl~ .de co, cujas Cal'l'elras 'São amplas, o -que ~
servrd01'~ .da. Casa. -CDm ,o .exigir 'con- ur;'!enCla aos S,endor~s e fUDClonat.:l0s garaLte
penódlcRs mOVlment-aÇ-ues
t:etende ~ present.e emenda: assecu!"so p.ll~lr.C~ para -o, pr-ovunento dos P._ cont.roIflr.c:s unpedrment-os e ausen- verticais, que ImplIcam em aumento 'fIuar ao calg~ ~e. A~udB:ntE: do Z~·
cargos .i.T11CralS das diversas .carreiras, ·C!8S d~ ~':.r:vlÇO.
_ '.
.
.
de vencimentos. E,' prefel'i\'t~l Rlmren- .-ador?o P.a:trm1?UlO o titulo e a Iil"
o 'presente :PTOje.W enter.ra providên~
~ D~vlsao das 'SerV1cOs LegLSIaüvos tal' os vencimentos dos -atuais ocupan- :tuaç a.oque 'logu::amenn-e -lhe d ç V1CIll'
eras reálment~s úteis e conducentes a _<?;rlln3rfl!ll:se .as Di~et.orjag ,do Arquivo_ tes, a ampliar -os .quadl·os oolh veu~ ,caber".
'
,
u~ :nelho~ a-peliei~oameDto da RIta P .da B.lbh,oteca. cnalJ.d~-~e uma nova c:imentcs jnfeÍ-iol'es, que afastam os
Em _ vIr"t!lde da RESOluçã.o n. I?,
Dl....<;S:tO 'Jeg.rslativa 9!) Senado"
. Dir~to1'la -'- a de" C0f!USso~. ,que dís- competentês e idôneos e deixam to- j de ~904, o Senado ·alterou .a 4eno~~D() 9anto de v::-ta constitucional. r'jor~ de uma .Asse8.'lona TeCluca coroo.- <los os funcionários em situaçáo eco-, I n~ça.o do caI!~o de. -z.elador.- do_, Patl'~··
n~a h·"\' Que lhe <)"p~r-,
. 'Qr"'''',)~ .de ,estudo, para .prestar cOla-, l1ôrnica precária e seiu probalidade de ! Il}_~n:? p~n:a :' AdmlDlstrador _dI) Edtt lCIO _, atnbu_rndo-lhe o p~drao "O",
t:::lla Ruy Bãl'bUSR, em 12 de jJlneiro ,.hr'l~~~a :ao~ .:;~aõ.o!'es, ..-:colllpan1;an-. melboria.
rle. 1955_, Dario C:ardoso, Pl'es":del!te ~
,PF0n-osn;:oes ,de m~lOr int~resse; "Em relação à despesa atual rlo QUll.;Ol 'entn:tanto esque~ldo. o .s~u
LUI: Tmoco, 'R-ela1ol'. _ Aloysw dI' ti j.'" e :9 :sua .tl:t?1'~ntB':'a:o,. \\ fll~ de_. dro da. .Secretaria. do Senado_, o :p.1'Qje- ,\a)ud~nte! -que conservf!. até bOJe a -deC{l!V~ThO, pela C?nçlusão Gomes .de =:_~r.. ,P.!U cond'coe,o; d~ :?r-Oporpl?nar to acareta -uma desp~a mensal de noml!1a"Ç~o e· os 'ven!'....m:-entos allt.ig~,
6..lwelr4 - JOaqUIm Ptres, CD...lJ1 restri-j
1\
~I:u.ores, ~ C0m,r.ss?es téClllCftS, -Cr$ ·S20,900,On, 'sendo .,Ç'r-$ 191 ,,23~,OO se~do RJU.dante de entidade qUe nao_
'ÇO~g. Nestor Masscn_CJ. _ Ferreira de : . . }e:-;a .. e aos 8~na?.01e~ em g~l.os: na carrelra de Oficial ~la.tlvo, e~JSt-e maIS.
, .
._
Sou-za,.... pela conchlSaO,
_
- : . ·ec:SfT'lOS ·esc1Xeclme;:rt.o.'" .J;. pa~ Dl-$ B~,.'1.4(liOO a ~ Taquígrafo, OIS..
~or~R-St; necessal'l,?, ~un".sa.nar a
-4',o:;~o, de:v~ ,a ~A~essorlli T~cmca t~ .39.000,00 ,na d.'! Oficial Bibliotecário, 0U11SS~O da ~esoluçao n. 15 -e Ita\'
,':l1,:t' .B lmmat,lVR de estl.1das ger.aJS,. Cr$ ,37,.roo;OO.. na de Oficial ArqUiVO-I&!) cargo. a· Sltuaçãü hie.rárquiCa ~l!e
o SR. 1'.RESIDENTE:
":11'0<::_ re~ult9dos 1?os.!m.It! mteressa..T A, ,Ioosta, C1'$ .sO~OOO.oo na de 'Redator, natuz'el!Lme.nt€; lhe compete.
- Tem :3.' pslavra o nohre 'senador :'\luf'<l:'.d~ PJ'oblf':fll~~ hgad~ à -tare-, 01=$ 73 ..800,00 na <ie Auxiliar Leg.isla- _'Com ~f~lto, se ficar .v~~o. o Ca.r~Cl
Yi"O ,d'A'quina, pa:ra~ emitir pg1'eCer em .~ 1,,~19t.l.vJ'!' da .Untao .. _
-tivQ -e Cr.$ ""796,10,00 com a crjação e I·~e ~dmml:strn,dol' do EdülClO, Q ,na··
'nome d~ Oo.rrüs.sio de Finanças.
- A D!l'et~l'la ,de . COtJ1iSs~es, ,com tl" reajustamento de cargos JsciladOS.
- ....ura.] é qlle a ele. seja c~ndUZid{) o
<;)
,
~'\"'e~nectlVa Asse~0.rJa T~cruca, _que~. NáIl se trata. de despeSa ,exa'jffada,., servIdor_. que tem ,su.JO o ajudante de
O SIt IVO ·;o'AQU1N-o~
verá ser -co~sti~Wda -<ie elel11~ntos ~e llell1.(JB .padr.óes· de vencimentos exce- ~'.l_'Utu18:r. _
J
(N.fio (oi 7:euista plo ",rad~) _ .~e- rea! ~n1Det,enCla -e _d~ apreCIável ti-o 1iera os lln.1ites. normais de cada _car_
Nao -se compl'eend-e, .pois, haja ~Il..,
.... ,
'0
"'OCImo no tI~ato dos ·di!erentes ·a.ssun'_j tte um ca:z:p-o e outro grande di!er--nn!l!!~ P..r.esideJ)te, na qUtlli"dade de pre- .tos - especlalir.ados,
l'.ecrutados par go.
ra de nlvel:
~
sldent.e da Col11.i$ão ·d.e Finança:.s, avo- .meio de traba:1ho.o; e ~tulos, vir~ :prJNestas conúicões,..fI. -Comissão de Fi-Sal~ tias SI;s,s5es, em, 19 de j;luei.rv
C9 o .P.rojet.a .de ResoluCão n. :55, a· encher ~a .lacuna na or.gamz.açao. nanças nada tem a opoor à parova- --ct~ 19;;5. - d'eorgino· AvelinO.
fim de -5ôbre êle emit-it· par::-ce1•• dO$:; servlCOS do. Senado,·
',- d
-. t
'
Devo declarar que êsse p.arecer l"e-'
O.s Serviços Auxiliares da Mesa, na' ça.o o .pI'oJe o.
h
~ENDA N,~ 4
t~~~~~~ao, a opinião ,da msiol'ia da· ~U9. at.u~, estrutura, ressentem-se da. O SR. PBESIDEN-TE:
\~
Art, '53 .
.T1?~eClSao ·com que estão send,? de,"". .
.
_
Onele se -1ê: ". , .. passarão .respectl'(Lc71..d.o):
fnudos no Regulamento, que n~o ~
SObre t\ mesa emendas, que 'vao ser '-vamente pru'a os'níveis 12.e 1J
A .Cami.'isãa -Dil'ecor.a, 'COm o alto t,abelece -Quem ,~es assuma a, dlrer;ao .lidas pe10 Sr. 1, o .Sec.:etã.rio,
. .-'
. Leia-se . :.passar.ão respectí"vament.e
proposito de imniimir maior eficiência .. 1'!. ~,responsabilidade. O Jll'0)~ esSão ]idas e .llpolada..s as -segulD- 'P~ra os nf"eis 1"5 e 11,
aos serviços .da Secretaria _do .Senado trllt.Ul'!I·os rem novaS- bases l'aCloIUtls
tes emendas
JustifictU;ão
F'ederal, nomeou, em 29 de janeiro de
~ subStituição ,9, atua1 Diretoria
1953, Uma Com.i.ssã-o,. composta de três de; Anais e Documentos Parle.mentaEMENDA N. 1
f:l.ncionól'los. para.. estudar a possibi- T"'~, ê criada a Diretoria de 'PubUca.Pelo Pro,~eto de Res.'}}uee.:<) -fi'.~ 2, doe
rle.l1~~ d~ a~aptaçao àos atuais óI:gão.s cóes, que terá a tarefa de -impr1mir"
:SuprIma-se:;'
H51, todos os cargos isolados da ·Se~
~:ll~O {'~ as cn:seE'uteS necessidades .tli"'"!lll!il.l' ~ distribuir docu:t:t-c~s~e ip.- _~ ,pa~ágrafO únic'J do -art . .28 i! o ~~~~ ~~~:~ftf~cf:s~~~~~~-~ ~
, :~VIÇOS e PitlPÔl' medIdas 'que terês.<::e, positivo para. fi. • tturus raçao., a r t I g o . "
. b1ioteca, padrão ('K", "Ue dei"'." de
nos~al·l,t:l.~em,o seu aperfeiçoamento,
_A Dll'etorin .do ExPediente, com a
'"
.... u
vi~:mQc ,3 obtençã.o de .Wll lÚelho; finalidade de .elahoJ·ar todo o _expe~
Justificação
.ser incluído no referido proj~t") ..
n
l'en-tlimento, pOl'porcional 80S eSforços .dienfe -da eisa, ,pas...~ a ser int.eR'r.a6lJ
Pela. ,nov:3. :'eestrutUl' i' • o Cor_crere 1'P-C'tr'os empreE:ados.
.
por 3 Recoões: de Expediente, Proto~
Os dispositivos em questão.aJém de vador d~,"Biblioteca, sendo ch<isifieaC(}m ('ase no ,Jl(\l'menorlzado estudo 'calo e :Mreanoerâ.fia.'
.
. per1.zosós. porq~~ impor.ta em .l·eco- -r' do no nnreL12, ficará prejudicllcto ,em '
tJroc€dido pela aludida -eomissão .de fun
A criação de UlllB.- _Pagadorla, pre- !lhecel' de púbIíco a.existeuf!i.a."de rui-, relação. aos demais -cargos is:>Itu1{)S, eionâl'!os, e1abol'Jt! 'a com1ssão Direr vista no a,rti~o 13. item m, parece~ dais Legislativos em ·excesso, trará .atu~ente -letra "O" "'--::- -e q'.le serân
tora_ o "'11°t;fõente pn;jeto de -Resoluçâo, nos _medida de alta relevância, des- um regime· de privilegio odio&ó. Alem classifIcados no nível 15,
.
que, 'além aa refonna rios serviços -au- cent.ralizando e racIon.alizando o p~fI~ ,do mais basta que as futuras ConlisO ·cargo de Conse.rv-ador, ';resent":XilhuY5, ·contém ·outr.as provlrlêncÍJ\s menro -de _SUbSídios e ,aJudas ~e custo sôes Diretoras do Senado -reconheçam mente '_restrito à Biblioteca, tl'ansf~r~
:fulgttdll~ nec::p<'sál'1!l.f à boa ordem .àd- riOf: .Se.nadorp.o;. de vencimentos. 1tl'9.~ a nec-essidade dos serviços de um -dés- mar-se-á ,pela restl'utw'ação, p.m Oon'-rninl!>tmLiva dos iliferentes setores.
tjfic;l"'/)p~~. 'c'lifi-ril'ls aos fUncionários e seIS funcionários para encontrar Ufi! se.rva.dor (~~ '.Documentos, fj~:ll1do o
A
-,",'". , t. d
st" d
.(1p "'........ ~Q.:, ~"lf: .tornp.cedor.es,
melO de contorná-los, o -que x:ão será funcion~:io no mesiuo inves~,id'), -com
l'~;Il.~(,JlenCla '~~ -eman .• a o q~e .
"
_
_
difíCIl. l!: estarÁ. 'burlado o prmclpio as funçoes especificas e ,;écn\cll de
a ~;:'C.lq:.Iet· a:oel'f.~ll(oamento mtrodUZl-· outra medida -de grand-e Jllca~ee 1qUe se Julgou moralizadõl'.
,conservação e restaur8.-Ção, .dc:'si~reçg,'J
do .~a 'llg-~~Ç.a..j-~·df' um sen·i.;o -ct'lr- -t10 proJeto e -a -~nstante do ~l'.ti.f;O
Sehatlo. 'F-edel'al, em lU de janeiro e lavagem de lhTos ou -·doC1ltuent>'\,s,
re~Pt1~d(', m:>;din. .. {mellte, .uma dapta- 3~, :n9.~dando ap.1tcar oQOB func:LO:na- 'de 1955. _ lr-erg'i1Ut-ldo -Cava,rcantl,
nãQ só da .biblioteca. como do Arquivo
çca o progr~SlvJ\ dos -Cargos e dflS fno- rlOS -do SenadO Fedel'al, 'o qUf COU.
e ou~ras Direiori&$i" .onde -exi.stirem
ções~ que o .integl'run.,
be.r, .;t ~~atuto d~. FuncionáriOS :?IÍ-'
EMENDA N, 2
documentos históricos ·da vida parlaNa,Q -se -divorcia, p{)rénl 11 COmissão bheos _Crvls da. Umao, observadas oermental',Diretorã, da realidade presente. Sen- tJUi no1'mas própri'3..s da Com-\ssã.o Oi~ "'Redija-se a.ssill1 o art, 33:
Parece-nos da mais elementar jUs~
UndQ 'a.':; defit:iências rlas instalações retora -do Senado, ,por ·fôrça da
Art~ 33 O tempo normal de tra- tiça. que se dê ao Conserv!),(!or de
da Pillácio Manroe, -e com a pmpõ- Constituição Federal.
balho a que --estão sujei/:.OO os'6ervido- Documentos.. com as mültip1as e essito de evita!' gl'.ande~aumento .de desA -an.-:.ência -de liriu-clpios uniformes :re.s da Secretaria da Senado -é de seis' peciaHzaàn.s fun:;õf's fll'JHl1\ rleSCl'rtJl.'"i,
pes~, apresentou um ,trabalho. que, -GU no~as ôbjetiVllS regulador~s do horaS diãr..ias, nas dias -de -.-reuniáQ o mesmo nivel e vencimentos., - conIcembora. .não cGl'resnonda' a· tódas 8S e3:ercfclO rlos cargos d.a Seeretsrin do normal. Exceto para '-os Redatores rido aos :Ze]ador do Al'QuIvo e no Adneces.,üdades de lun corpo legislativo SenAdo pode muit·as vêres octtsionar que será -de cinco h()~ <lüirlas. Para n:unistr-.ador do Edifício, flue atunlemlnentemnte revisor, cotnn é '" Se- tltivibs de int-erpretações prejudiciM 10 pessoal da por~aria o t,Inl-OO' .serfL mente estfi,o Clll:ssificarlos 1113 ·uMll'io
'nu~o Federal, roprcsfnt, esfôrço o.pl'e- aos j,Tóprios funcionÍ>.rios.o l'O.Sena-,c.e ,tt<> UOl"'''', ~ .
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DllRl0:00 CONGRESSO ",'e'Mo,l
A })Xesente emenda visa... ainda, sa..;
'Par a lacuna d9 Projeto' de Resolu(fio n.o 2, de 1951, não tendo itif::luído
no mesm Da sitU(lção ck, conservador
da :Biblioteca.
S::II';l d~s .Spssões, em lI' de janeiro
de 1955. - Domingo sVelasco.

h)

Acrescent:'~~~:"o 6~ o ~guin~e

'\""" pará2rafo:

"'P:ãrágrafo únicQ, O primeiro
PTovlm,ento dos cargos das 'arre-ü'as

2

/' quivologtsta far-se-á. respecüvamenl..

2

de Oficai! Bibliotecário e Oficial Ar- ~

(,II~ te, dentre os Oficiais

Legislat!~'c5 que

I
I
I
1

tenham mais de 2 anos de 'nrática de

li

,

'i'",,~\ô,

"

Justifícação
Iniciairn~üe, é ó\)Yio que a em~nda

11 -

..

Cr$

em aprêço sem alterar a s.iStemál:ica
dQl pl'Ojeto, ben~ficia tõdas as cla;:;ses
das diversas caneitas e carg()s lS~~larlL-.!", fortalecendo-o com os sáos :::"rln.
ci"!;lios· de tQUidade, wna vez que os
Cal'gos mais altos do Senado t:;Jr?l!ll
benenci.aQos pela SUa equlp:1rllção ~)G6

13,000,00

16 -

Cr$ 11. íOO,OO

15 -

Cr$ 10,500,00

síml;Clos "CC-I" "CC-2" CC-3"
e'
"CC-4" com a 'aprovaÇão' da ResoluParárafo unlCO _ A c.arr:eira de ção n.'" 14, de 1954.
Os funcionários da classe 0, il;\:a
çãe nestas. Diretorias, os quais S~ obri- Oficial Bibliotel:ário se com;:.6e de 5
r,arAo a_ apresentar, no prazo de 2, (cínco) cargOs, extinguindo-se um dQ baixo.... nada obtiveram, numa clal'norosa injustiça, já que aquéles f{)ram
anos. os diplomas de conc1ll~ão dos uivei 17, quand.o vagar,
eursos de Bibliotéconomia e .Arqui~
d) Ao art. ~a e ~ 2·,°, substitua-se beneficiados com um. aumento m~tiiú
de cinco mil cruzeirt:l,s mensais,.
'Volot,<:ria";-'.
:.,
'pe).l.j seguinte:
Assim, ..:hedecida Uma pra.-.:e ado+,;l.da
Fica igualmente criada a carr,~ira
Justificação
de Oficial Arquivologlsta, com a Sf-.~ de há, muita, êstet5 deverão ter nUla

,I

~er\'içQs especializados de Bi~li,Jteca e
Arquivo. prestados pOr fôrça de lota-

Os Oficiais Legislativos-que já C(l- guínte c!'a::sificação:
,l;lheeem. os serviços 00 Arquivo e :Bii bliotéca.
pcr terem mais de 2' :mos
!
ille pratica dos mesmos, estão melhor
Imdlcados para a formação d>lS C81·. ..-Numert
:reiras. -E' evidente que dêles SE'_ deve
Nhel
de
/ , .f:xhir· o dt!1h1Ua. rle Ar::l\üvoh"'l~Ül e DL
Cargos
b1iot~conomia.· para que 'Õ'steiam
~
.
\ ~lemtude dos conheCiment.os fSneeiri.~
_ _~_ _ _ _ _ _-,--_ _
I, hzados que os cargos requ,~refu.. E'
\ Justo que, neste primeiro JMvhnento,
1 I'e leto'e em. canGa a prática de vários
11 ~ 07$ 13,0()(),OO
1
\ l anos de Bibliotecá.rio e Arq'Ji"nlogista, ~ercebendo, no entanto, \'enr::men~
Iv - Cr$ 11.700,00.
2
~F l11fe""')l'{''' l'."<: dê-gf-".", ra1;<JO'<:_.
_ ! Sala das Sessões,' em 19 tie j~.neÜ"o

(

na

~
>

/

6k;f:mti"l.:t.
desde àquela data, de nove mil C~'ll
zeuV6 ainda, CoQm adicionais SêJre pOie
aumtmw, oa Oflci:üs Legisl.'1.t5.v~s
e
Taqllígrafo.s .. cla~e "O' tiveram Llnl

i) Ao art. 52, ~ 3.".
Onde se diz; Nú:e-l 15_
D4;a-se: Nivell17.

1

19S5. -

15 -

Domingos Velasco.

Cr$ 10,500,00

FJ\.lENDA N.tt G

Ao Projeto de Resolução
§ 2." São classificados 110 uiveL 17
n. e 55 de 19~
os cargos de Administrador do Ed:a) Ao art. 45 e § 1.0'~ sUb'5titua-se fíciô e de .l~lador ê.o Arquivo, extinto
Jlelo Beguinte:
êste, quando vagar.
A carreira de 'Ofieial ~,e2"hl~ti·10
e) /io al't. 49, in fine.
j)as:sa a ter a seguinte C(lDsW;ujÇão~
Onde se diz: Nível 15.
DIga-se: Ni.ve:\' 17'1
.
Ao art. '!.9,· ~ 1.... substitua-;::,c i-,elO
1
Nóm,ero
seg.uinte:
....
do
Nivel
Os ReuatOl'es passarão a' eotl.o;títurr
,
t~rg€)s
,

I

earrp.ita, cum a. .eeguinte

1
1

i

r

I
I
I
I

12
"15
18
20

,I

27

tãD:

17
16
15

14
13

12

- Cr$
- Cr$
.
- Cr$

-

----------------13,OM,OO

11. 'llJ~l,OO
10.500,09

Cr$

9 •.t.Sf},o;)

Cr$

_8,5541,00

-

Cr$

7,6óO,CO

§ 1.0 Os cargos da carreira de Ofi-

t:!ill.Legi.slativo, Nível 12. - ticitm t:xftíntos â 'proporção qUe se ..,agarem.
b) Ao art. /46. i 2.0..
Onde se. ,.diz: OfiCial Legislath'o, _Ni~
"'~l 11: dIga-se: Oficial Legis.lativo,
:'RlvE'l 12:~
•
e) Ao art. 47, substitúa-se pe-le. se-

:;

16 -

Crt 11. 700,)0

7

15 -

Cr$ 10,500,60

I 'P ,.

a.rt. 51,

,

NÚ)lIero

l

do

\

•

pelo

'
A carreira de 'I'~qu.1gra10 'paSf.3
'a seguinte classificação:

ti

~t-

cargos.

lt:.")'
1
·2

18

:N·úr.o.ero

20

)i

l-

ot~enaçõet

<lo
Carg€Js

t

6

•.•••••........• ,

t

t =l~:ig :::::::::::::::::::~:.~e·:::r

f
{;
I

I
I

24
l'
5
-lQ -

I

1 Ta{}ujgrafo-ReVlsor

8

22

Ni:veI

I

i

T~A.Jlligrafo

......... ~.~._ ••••. " ••,: .•. \

TaquJ.grafà .•••••• _••••

0

••••••••••••• \

.

)

18

~

1

Cr$ !{,4<lO,OO

17 -

Cr$ 13,000,00

16 15 14 -

Cr$ 11. 700,00
Cr$ 10,500,00
Cl$ 9,450,00

'dez mil duzentos e f'l1l.

de !g.4S a 195.4, eom os ac!ic!.f'JD,..'S (Ilrrespondent~s, que n:i'.o' incidem .~ôbr~
os ilLonos concedidos de "O" ,.\1''lo

baixo.
Ademais. no ~eU uare:::er sêtre Q
Proieto de Reso:ução _n." 2. d~ la:');?,
disse a Comissão' de Finanras: ·'F-~·
f~sse oossível fa2er uma re€'.strut·lra('~Q do fu.ldonalisIIlo
d~sta Ca,S'1.
par'l. cdrri!fi; in"usUças, !ecoJ!)C'anno ~ 5 ~
r:oisas nos .seus lu~ares. (l.ar-lhes-;arn~ $'
(} 11~,SI'50 "'ato fr.varáv~"',
O ceseio da (;(\niiss.io de Finan-:,ls
é 'P.v&"'ivel COl1.Stitll1. Q ob'etivC1 i.ei t.
~n~e-nda. 'bssead:l,_ alh'i~. no nar? r7 ra l oumCtl dn art. 250· do Ee""ula'11f''1tn (la.
~(,"'~taria, que diz: ':Não ~?;-ft D~
rog!do o aümento
de v!':rci-lTIf'nf,c.<;.
nem mesmo por e-'ui~al:':'ICe.0. a nã'l
ser de tôda a c!as.se e de uma ~Ó

~ENDAN_ 7

.

su~titua-se

~

QtJADRO IM. PORTARIA

Onde se diz: Nivel.15.
Diga· se: Nínl 17.

a

C"7Uz~iYos.

,!üe:rta c!'"uzeiros, no m~~mo n~r~O[Jl

I

•

Bibliotecário, com a seguinte organ.t-\

Jação:,

1

Su'b5:titua-~e

f) Ao a.rt. '50,.

~o
carreira d~ OficieI' ~um,e,

,

,

aumento dt.. três mil setecentos e. cin- .
qüeIlta cruzeiros (incluindo-sê ,se15':"ntos (,l'uiein,~ de abono) com :.tdid.)nais, 3Ómcnte, sôblle os três mil ,~.)I,:l
e einqüent.<:. ctuzeiros de seu au.n\~{\\o
definitivo.
O Diretor G~l'al e o S,ecl"etã.rio da.
P..:esidêl"~eü\. Os Vice-Dü'etores e Dlr;
t~l"es de Serviço ti,·eul.m um aur1~mo,
tes!)eetivru:nente, de quatorze mil cr 1) .
zein,s. onze mil setfcentos e rin <i ~"1~a.

equiparaçr.o aos símbolôs .. "'l.pr()~
vada p.;.oIo Senado. a. c;asse imêdia'.3.mente abaixo de "l?L-4". na est:.al!l
hit'rá.!'Quica, é "PL~5'.J. Não se .... ('Impre?l1de unta interrupção de qi1l.ú·o
deg:ulUS (!nh."t QS funeionárics da' c'aSU ~O". também final de can-eira e
Q, ~jnal da carrein de Taquígrafo, ~u,
seja, Taquigrafo-Rev.isol'.
Como, porém, o Drojeto da Com'Ssáo Direbra acklta níveis, em v.~z oe vez".
:dmwlos. a_,emenda em aprêço na.:tt!~Quanto à ale'!Rcão de aumento (':~
le~ se en=luadra, reduzidos. em r::'-;l,l-' de.'~pêsa niio pode pl'eva!ec::r
Jara
seqúência. IL'll P()UCO, Os vencitu'entos UI1$- qu.:md( náo prevaleceu p3frl UI,;,que os OCUtantes da leb:a "O" teriam tros que o Senadn beneJicicu lfll·.·ilno já cita'-do sÍmtol0 PL-5 que - de' ~ent~ com SUas pJ,ribuiçõeB cJnsj.jf'.I_
direito e por e-qilidade lhes' cahe~'a
ClOnms e n0 gôzo da sua sobera.ni:l
:Ê ~urioso o priviU!gio que a em.nda já que tOc.os eão iguais perante a ld
p.rocura sanar, obed:ec2ndo à. ord~m
EnfIm, é ai"nda a Comissão de 1'",
hlerárquir::a, na escala decreszente. tal' nanC'as que diz no citado par~..:er:
c0!110 o S-':!Ilado aúl'ovoU para det~r- "l'lO,c;.SO .e.s!)irito de justir:a DI'"JS levn a
mmados funcionários de soo Secre'il- não mante~ a desigullldade de trlltll
ria e da União, de-ixando os ')'J ~rOs, mento ora existente-. m:'!$" a dar a tu
sem nenhum. benefício: ~Jntingê-nP,''i_ dos os m?smos benefícios".
anãs, I)anada relativamente RO'5 cO> .0 aumento ooD::Oêdido ao DiretOf
Executivo,
Geral. :lo !:;iecretário da Pres:dênl.:'~'
.\-,
. -,
a?s Vic~-Dil'etorés, Diretores de ~~l
Ex~mplífícando. em 194f!, o final oa VWQ' e Taquígrafos Re"~ores foi 81)
C~T'i'lra de T}\.qujqrafo ep,eVif{)'"
("<'.a solutamente .iusto e merecido, embora
"O" .c0J.11 os l'cncimentos de seiS j~11 aparentemente alto, se não fôr I"on
~.lZell·-O.S. (' final dfl r-~rreira de 0'1- ,C 1det.41,do €I trt'mendQ aumento elf) r:11Sto
e~al Le~üslativo era "N", com 0'5 ven~ de ,":da <J~_e a todos atingiu, não 50 a
Ci1ll~?to~ oe d1?cf\ mJl. duzep-tos
e funclOnárIos de outras instit.llicões {me
rinquenta c.ruzeIros. (Menos setec~'l- o Sf'nndn tanto benefjciou. ouànto ~~s
tos- fi" CitlQilenta cruzeiros que os da.- da .ma S::CT'e.taria e aOB próprios f::,e
~ueh catteira}.
Oadtlres' .
~,je, a diferença de 1'encim"nt.os 19~a.la das Sessões. 19 de janeiro ele
entre o fir:a1 da c::trreirn de ~T.\l-1uj- -,:, - Domingos Velasco .. - Keroi
grafo. !~evlSOr) t' a dOE TaQut~:1fps naZdo C({~J(l}c(rnti. - ~l!redn Sim~"
c Ob~la;s L~ll:islativos cla&"le "O" é - .8andelr(1 de Melo. --..: Djair Br~Tl
apT 1
•
,del~9.
CarralJlo G'uimarãe.<r.·
ox" n;saIUDente. de d"z mi1 C'l' l lZ""i_ r..."7;lhr~!'le
MfJok(lf'luirM.
_
Per~iTa
.ros, p-o~s~ enquanto o- Taquígrafo R-e~ Pmto. _ Malia3 Olímpio.

Ij

3

1

@'pi~~e: .
Fi~a eriada a

CJauifiC<l~

Jetra ab1üxo dos TaQuigrafos-Revj.s.>refi.
N~

! 19

'VifIoJ k'it um aumento

Diga-se: Nível H.

N!vel

I
\
exce.)

a....'

Ao axt. 51, §

-Onde .se diz: Nh'el 11.

Número lI'
de
cargos

(1

,laneiro de 1955

iSee50 11\

>

2

1
1

1

pejo

~guinte:
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DI.l.l~IO

Quinta-feira ZO

%lO CONGRESSO N~CION"'l

Justificação

Esta emenda visa a dar aos funcionários' da Portaria do Senado justa
rccompem:J. pelos set'viçcs que, prestam. O custo de vktl., qt;e atino-iu,
como se 5ab'!, a nh'el de elevação impre~sionante, e com tendência a "ser
c?da ve,? ma~s alto, sendo dia a dh mais caros os produtos de allmen'al{t:::J
e outros de primeira necessidade, há de ser levado em conta na fixação
dos \'encim€utcs dos s':'l'vit.bres do Estado,
A emenda não aumenta o número de cnrgos isolados da ?or-taria, nem
modifica o nível ,do~ seus vencimentos, a não seI' o d= E!~tr!cista Auxiliar,
Q,ue pasm do nirel LO ps.ra o' im-ed~atamente sup~tim,', 1l.
No cargo d~ carreira a emenda ns.o altera o núm~ro de cargos de Chefe
de Portaria e c:.1(! Porteiro. mt;da o número atual d,e Ajudante de Porteiro,
18, e de Auxiliar de Portaria'.- 2Q e fi.~ando o número de auxilial'e3 de
J~iJ11peZa, que é, a~ua!tnent.e, d<~ 30 e pelD 'projeto e de 21, ou 21.. O tet,
de vencimentos da carreira é fb::ad{} no nivel 15, para o-Chefe d~ POl·tarh.
e desce a 14, a 12, a 11, e 10 para os. cargos ab:lixo do d:'le, el:vados em
~ols número:; para os dois últimos cargos de carreira e em trt's para os
demais.
..'
Na Garage não se modifica, pela emenda, os cargos e o número dêles
prei":~tos no prajero. E quanto a l'enc!mentos, man~~'.U-se Cf t'!t:l', isto é,
de nirel 12 para o Chefe da Gal'age, el:;vando-se, salvo os de níveis, 8 e 7
pctra 11 e 10 ,f. os do lavador de automóveis de 5 para 8.
Como r.e sab~, os funcionários da garage, tém situação excepcional
qu:,tnto à hora de serviço, não est.ando stIj-eitos ao horário normal do,> serviços t:a Ca.;a. restando horas certas para refeição e para o sono.
Pela· natureza das suas funçôes são obri~ado.s. de dia e de noite ,sem
prato pr.':-dttel'minado, a servir a quem se destina o veiculo em que exercem
a sua atividaàe.
I ,
Esta emenda justifica-sé, pois, cabalmen.te e merece a aprovação do
Senado.
_
Sala das Sc:!SSões, em íg, doe janeiro de '1955. - Domingo') Velasco. Pereira Pinto. - Gttil!lenne Malaquias, .- Kerqinalclo Cavalcanti. - CarvalllO Guimarães. - Silvio Curvo. - Bandeira de Melo. - Matllias Olimpío.
_ Mozart LagO. ..:...- Ai/redo Si1llch. - Camilo Mércio. - R1',y Carneiro. Julio Leite. - Attilio Vivacqua. - Agripa 'de Faria .. - Diair Brim!' iro:OnOfre Gomes. - Gforgi1lo AvelinO. -:- Joaquim'- Pires. - Neves da Rocha.
_ Pinto Aleíxo. _ Victorino Freire, Alherto ·Pa$qualiíti . ..:...- lsmar de
Cóts. - PZ;nío Pompeu. - Fiavo Gttimardes. - Rolrrto Glasser.

EMENDA N. 8

Portaria exigindo de seus ocupantes
condições especiais. Tanto assim
P.
que a d~gna Comissão' Diretonl hO'1ve çor bem dedicar a ~ssa funçãO
uma sUbser:ão ~spec'tal ~subseç'§.o V
do Capitulo II). Deixou, entretanto.
de cogitar do nível de, vencimentos
de~s€'$ funcionários.
Ê para sanar a lacuna que apresentamos a presente em~nda.
Sala das Sessões. em 19: de janeiro
de 195j. - K~rgilto;do Cavalco.nti. úno}re Gomes. -

V
/',

!

EMENDA N, 9

JustiF-cação

C) OS demais dêntre os Oficiais d1!
niveI .mais. elevado de qualquel' u:n
carreiras.

Ju~tijiccrçáo

A emenda 'altera apenaS a alínea c
do n. 3 do art. 2{). Ê que, COlHO
está. redigido, apenas os oficiais legislativos pOderãO atingir ao cargo ·de
Diretor de Serviço. ficando excluirtos
os oficiai,> bibliotecários e arqui"olo,~'
gistas. A exceçã9' é somente c pa .. a'
estes, pois que os taquígrafos e re~
datares' são contemplados pelas letra,,:
a e b do mesmo n. 3. AS0'5im, s6Ulente um taquígrafo poderá ser Diretor, .
da Taquigrafia; e sômerite um Rena- .
tal" J;0del'á dirigir a Diretoria de publicações; !TIas um BfbHotecárlo nun,ca poderá ser Diretor de Biblioteca.
e um Arquivolo!,?ista, do Arquivo.
A nova reda-eão deixa ao critério
da ,comissão Diretora a escaloa. entre todos os oficiais, daqueles qu,!
me:'eçnm ser Diretores, nãô' excluindo
nenhuma das' carreiras.
S1!a das Sessões. em 19' de janeiro
de 1955. - Domi.ngos Velasco"':'" Al-

Tendo o ,Senado necessidade . de
-fazt:!' constantemente reparos e lim'pezfrs internas e' eXLernctS no prédio
ar_de funciona. é justo qUe tenÍ1:l'
seus pintores próprios a fIm de haver fredo Simch _ Bandeira de Meia. .:-uma conservação evitando despesas Dinir Brindeiro - Carvalho Guim{t:"
extras.
rãe~ ~ Guilherm.e Malaquias _
PeS::..la da .... Sessões. 19 de janeiro de reira Pi.nto --=- Plínio pompeu _ JI_" ~

Onofre
Alberto'

"

EMENDA N.o H
para três (3) o número
de cargos de Ajud3.nte de conservador
Acrescente-se:
.
da Biblioteca, com nf'"el 12. devendo
.Art. Ê a comissão Diretora autoser um provido por profissional en- rizada
a aplicor aos func:onárics ao
cadernador.
Senado, em iguais cor..diçães e com
a mesma vigênci . os at-nncs e vanJustificação
tagens que por lei sej~m concedidos
A experiê'ncia tem mo!)trado o ac,êr- aos :;óervi :lores civis d~ União.
to com que agiu o Senado, criané.To o
Justificação
serviço de con::ervacão da BiOlioteca.
Conta êsse técnico com a colabOraA intl'Odut:'ão, no projeto do tex~,)
ção de um ajudante.
oonstante da presente emenda tem
Nota-se, entretanto, ser necessário por
fim tornar !)ossível a aplicaçib
ampliar o numero de ajudantes,
a 90 Senado.
inde!1endentemente
de
fim de que. não só o conservador reoolução es}}ectal
para ..'1da' caso. os
possa ter a sua ativic!~,de mais vol~ abonos e outras vantagens
que, atenhda para os trabalhes de restauração dendo . ao progressivo encarecimento,)
d~ livros e documente'') de valor hisdo custo de vida, a lei conceda aos
tórico.
SI 'vidores civis da União.
Além osso, é aconselhável que êsse
A emenda, pois, consübstancia ml;':mesmo serviço possa prestar colabo- dida de et~menLar justiça e evita o
ração ao Arquivo, na conservação do habitual atraso CaIr que os benefícios
preciOSO acêrvo qUe êle repr'esenta e de~el'idos aos servic:ores do Executivo
Ji,,1 restauração de documento
que, são tornados extensivos aos fimciopelo seu valor, d-evem ser preservados ná-.:ios do Senado.
acontra 'a destruição do tempo,
Sala das Sessões. 19 de janeiro de
• D<\Í a necessidade de ser aumentado 1955. _. Kerqinaldo Cavalcanti,
t'J numero de ajudantes de Conserva- Alfredo Simch. Neves da Rocha.
dor, sendo aconselhável figure entre
onofre' Gomes. - Joaquim Pires.
êle.5 um especializado em encaáerBandeira de ~1fello.
narão.
•
EMENDA NO. 12
Sah das Sessões, em 19 de janeiro
de 1955, _ Kerginaldo Cavalcanti.
Acrescen
te..se:
Bandeira de Me-lo. - Silvio Curvo. Art. Aos Auxiliares de Plenário.
Guilherme Malaquia3.
em número de cinco, corresponderão
venC1~ent(1S do nivel 11.
I
~.
Paragrafo único. Serão aproveitaAcrescente-se. fazendo a devida a1- dos nos cargos a Que se refere êst~
artigo funcionários da Portaria
a
terflção na tabela:
Art. A função de ~agador. com ·0 :-~ \'iço do Plenário.
.
Justificação'
earater de função graUficada de n(~
O projeto. em seu art,. 10 definiu
vel correspondente ao símbolo fG-3,
.será exercida por pessoa já. perten- com precisão as --:.tribuições dos func€nte ao Quadro de Funcionários do "ionirios subalternos a servIço do
Sen3do, designada pei1 Comissão ?lP·lál'lo.
·It situação dtversa 'da 'dn~ demais
Diretora mediant:! pr-olJ'Ost-a do Dire~!,vid{)res oertenceete5 aO quadro da
tor Geral.

Eleve-~e

Guilherme ··Mala- ,

lPlEND!f N ,0. 13
. Acrescente..se onde convier:
Cria-se no Quadro da Secretaria do
Senado Fedel'-al o cargo isolado de
pintor nível I?, Sendo pl'eenchid:.
por 2 pintores profisisonais e já. tenLO liastante prática de pintura.

Justificação

Vela,<;co. _ Pl:llio pompeu. 'Jomes. - Ismar de Góis. Pasqualini.

I

q-"

É essa a situação Que" deve caber
onde cr:nvier.
onde se diz uVic~-Diretôr". cii:;a,- ao nagador.
~
N'ão deve ser .;ervidor fixo na funlie "Vice-Diretor Gera!".
ção, li fim de Que se;a possível a sua
substituição, quando necessária.
Justificação
Trabalhando sob a respvl.lsabilidade
. A . emenda visa apenas restalecer a d' -Diretor Geral. a quem o Regiatual denominação do cargo a fim mento -atri':mi o papel de tesoureiro
de mantê-lo denho da escala hierár- (f tI'. ~:8) a êste deve caber a indi·
quica.
.
c:lção de. quem deva ser designado.
senado Fed'~l'al. 19 ,de jan:::iro de
Sala das Sessões. 19 de janeiro d~
19.3if. . - Atttuo Vivacqua. - .Joaquim 1~55. - n:zrio t;ardOsD. - Dom~ngf)S

Pires.

Janeiro d~ 19~5

1

',;;.

_

Kerg:;" "Zdo Cavalcanti.

tias olímpio _

Neves' da Rocha. ,:

EMENDA N. I) H

EMENDA N, 17
Artigo unlco - Ficam criados 2
Ao artigo 15, acrescentà-se:'
(dóis) cargos iso:ados de p~ovimento.
"d) C<lncordar as' atividades e trl1-'
e_f'~ivo te ('-ntador, n
1) a sel:em
balhos dos AssessôrM para efeito de,
preenchidos por fl..ncionários da Sc· estabelecer, entre éstes, uma eficle:ocreta,ria do Senado, que' possuem o te colaboração". •
.
'el'ido dip'
Justificação

Justi/kação

,A salutar crillção da Secção ~e
Ass-e.05soria
Legislativa, congregand;]
todos os a~-essóres difundidos pelos
diversas Comissões, exige coorden~
Cão entre o seUS integrantes. de n!ldo a harmonização às atividaJes do
lOVO organismo técnico.'
Dai, a emenda.
Sala das Sessões. 19 de janeiro d~
1955. - Attilio Vivacqua.
EMENDA N. 18
Ao art. 17, alínea t!.
Incluir, após a expressão "Prlll1.2i~
1'0 Secretário ... ·RS seguintes pala <!ras:
"ou dos Presidentes das Comissões .. "

A necessidadç de contador" impõe~
se desde que nas outras seções há
fundQr:..ários €spe{!lali'Z.ados como: Bil">i'oteca, Arc:uivo e AImox.trife.
Vem-se ob.set'!ando que a Contabilid.ade se amplia em ritmo crescinte e nota-se ,cla~'amellte a falta· de
técnicos
e~peciaUzados para que o
3erviço se torne Dia!!': e~'ic:onte e rr, ....,i
rá.r)ido, sem' falhas comumente encontradas,
Os técnicos com a responsabilidade
'J!'ofi~siol1fll serão' a.pontad-os
par~
servirem -" tl cargo, cuja .falta torna·se
~·.idente no qu .... dro de funcionáriOS
da Secretari!'\.. Por Isso a emenda
Justificação
visa criar o aludido ca'rgo, de n;~cessidade imediata.
,
~ comum a publicação de matérias
Sala da., Ses:::5es.- 19 de janeiro de necessárias ao estudo preVIO dos
]'
- Allr' - ~:;rnch. - Guilherm,'? membros das diversas Comlssõ'es.
lIfalo r ndas. Fláv:o Guimarã'es. Tratando-se de assuntos espectalhaOn:.fre ;;'omes. Ge01;gino Avea7tO. dos, conforme a natureza técnica de
Tsmar r! .... ..... :'t!.
p-:,,, .. ' r;.1 '~r cada uma delas. seus Presidentes. deWalter F'rQ"'-CO.
Anisio' Joim.
vem ter a necessária liberdade para
ordenar sua publicação no "Di,(irlo
EMENDA N. 15
do Congresso" ou em avulsos, indeAcrescente-se onde convier:
pendentemente da intervenção d~
"um cargo de .assessor técnico Jun- qualquer autoridade.
to à Comissão de Ed1.l.C~-:::::\o e CultuSala das Sessões, 19 de janeiro de
ra to.
1955.
Attilio Vivacqua,

Justificação

A educacão é o mais alto objetive
a oue pode espirar um Govêrno O
Polctet L~gislativo, "flue compa"Wha
das suas responsabilidades· é charnf:do a opinar sôbre os· mais gnH'es
nrohlemas consubstanclados em pro')o~~ções relativas ao ensino e à cuI
tura. O Senado por sua Ve'Z. "to;,;.a
parte ativa na revisão de tódos PMe:::
nroietos. Não se pode portanto dei"(ar de, fornecer à sua comissão dI"
"',ducnção e Cultura, como se f!1~,
fl.b'''y,,'·g do projeto, para outros óro'ãos técnicos. uma real e eficaz a lUria aos seus trabalhos. com a crial,-ã<;
de um cargo de assessor técnico
Sala das Se,ssões, 19 de janeiro doe
1955. - Diair Brindeiro.

EMEr-.DA N. L~ 19

Ao art. 17:
Incluir duas novas alíne3,;s, com a
seguinte- redação:
"Organizar e provIdenciar a publF
cação na imprensa ou irrad'.a;;.-ão. por
solicitação dos lideres ou a requerimento dirigido à Comissão Diretor.l e
firmado por 16 SenadoJ'es. de. matérias de interêsse legislativo ou destÍnadaa sa esclarecer a opinião públ.i{!a
sóbre trabalhos ou deliberações do
Senado";
.
uorganizar uma resenha trimest.ral
dos trabalhos legislativos da. Câmara
e do Senado. inclusive da,,> reapectivás
Comissões e providenciar sua. tIragem em quantidade su(icüente a fim
de distribUI-Ia aos partidOS lJ0tlticos;
EMENDA N, 16
Est~dos. Territórios e Distrito FeRedijfl-se o n. 3 do art. 29, cr,tUo deral.
se segue:
.
3) ~s de Diretor de Sert'iço. por
Justificação
mereClmento, sendct:
a) ,o da TaQuig-rafia dentre os TaA adoção da presente emenda oon-'
qUí<:!Tafos Revisore~;
cederá. ao Senado 03 m~iO;j pata t"l!tn o da Diretoria de, PublicJ.~õ'cs clarecer a opinião pública. quando
den~re ~s Redatores;
necessáriO, a respeito de (j.ualquer a~i-

'li"ta-leira 20
DlARIO O') COP\J(',PFcSO NACIONAL (Seção 11)
Janeiro d. 1955
C
~'~~:~==~-";::';'':':':'':;''';;';;'''';:';~====~=~=-de natureza poWiCE< lis.sumidll
lPE1a Cá'nun'a A!ta,

tude

Sala das Se!;sões. em iP de janeuo

~e

lY55. ' - Attlho VnA,cquu.
EM:END.4. 1\1. '"'- 20

Subst:tua-se. no Ca:pl~uloJ lI. ot!ç':i1,Q
lU, (} título "Dos GsbineLes ô:os Lidelt'$ da Maioria e da Minuria pelO 50guinte:
"Dos Gabinetes do Lidel'eL
JustifIcação

A presente elJlenda é U:l1~ dec:ol'lênot:ia Na qUe apresentaremos a scltujr, instituindo os ga.i:}jn~t('s dos grup~ par~amental'el>.

Resta, apenas, completá-la, ~,j~ll
t.ndo, atra"és de tnedictas oon:') •
isencào de ponto, que o senaJcr, ti
seu critério. cont.e . com a colabo:·:ú;ã.o
dos assesores em qUalquer mom"l) lO
do dia. Si.'Ü êsres, de 'esta, .~eryj
dores de..-.alta categor!<J: intE']p,dll;,.J,
merecendo, por j.5S0, um trata!f :';)~O
compatível Com fi. SUa ;10SIÇão e f-e,spc)flsa\)ilidaóe funcionais
~e o objetlvo da emf.-~da.
Sala das 'S!?'ssÕ€S, 19 de janei:"o de
de 1955. - Attnio VivacQ1Jll.
E.'\fENDA N.c 24
Ao artigo 52
Dé~se ao art. 52 a seguinte reda·
cão'

No m()mento e-.u quI'! o 5:;enado ga~ . "Árt. 52. Os ahlais c?t·..·~<Jt: de As, . t1ha, mais espaço, é naturaJ que o~' se-SS{lt Técnico do' Orçam,:,nto pa~~am
Jjderes. dos _demais grupos pl:1rlam.m~ a denorrlina:r-se- Assessor U!g'ls "itivo
tares tenham os sem, gabilJetes de e terão ~eu númerQ aumentado para
'tf'pref:ientação.
'
10 (dez) 'a&lm dlstribu'dos: 3 (tJ'és)
SEla das Sessões, elll 1!1 de j .. ""'iro na Comissâ() de Fina;2ça.'1: 3 {tl'és)
de 1955. - ~ttilio Vitiacqua.
na de Coru:;tituJção e Justiça f' os
restantes l'I serem :!1stri'1uid")!ól ;l~la~
EM:ENDA N. I) 21
deme.i~
Cornis.<;Õf'B, de Rcôrdo (,,:om
AQ art. 11, dê-sé a seguint~ reda- as necessidades de servieo,
§ 1:° O apl'o,... eitam~nto dos set.,~
çr-.c:
·'Art. 11 - Os Gabinetes dos Lide- (7) . novos ,,(:argos ,de Que trata éste
res da Màioria, da Min('ria e do.~ artigo s~r9 f~itQ pela CQmissb DiG3:U,pOS Parlamentar~s, constit;u'tdQ~ H,tora, por indicação das res-;::c~ti
por 001,& funcümát-ios do Senado pal fi vas Comissões, entre canâida tos 1,01'cada Lider, designad'Os peb L" Se- Lador~s de díplomas ~ t.ítulos adetIrtário, por SOlicitaçáo, rem por tun~ quados ~ à eSDf'Cifl)idade, sendo -,ue
çã.r; ao~ trabalhos de expedi~nte,' re· na ComiEsão "de, Con~tit111~áo e JU!3prn:erltação e audiências dOS-II;j>ll,~ t.i- tica serão aoroveitado~ 05: trê.c; rervidores que J'á se enoontrfltn no ';~·e::'·
tuJarel:.
cício das funções de Asse&!;or f'lacj',lel-e
ó':-,g'âo técnico.
JUst1jicaçllo
o

Acrescente~se

de 1955, -

Attilfo Vtt:,aeQllu.

EMENDA N.o ,23

Afl artigo 34, parágl'ato únku.
Ap.6~

li:

palavra.

"VjC'.e-Prf'sid€n~-e",

rJ.r:IeSCente-se :'"e os Asse.sso.... " Le-

tislatil'os".

os atuais

I

Neu~s

E crlaao 110 quadIQ dn sé'I) ('retalla do Senaao ..·edenu, 1 j\lnl)
Em se tratando de ~argo isolàda di cargo de Auxiliar de l.elauCr do A!'Hvre nomeaçáo, pai-a () quaJ não F quivo. Dl\'el "12", iSOHldo.
f'xjgjdo concurso, a emenda vtsa ape'
Paragrato único, Para a vaga a,'nas a _efetivar os ocupantes que j? cCln'ente da cl'lação do cargo de ql ..!
vêm prestando serviço.s á: Casa.
p'vta o a.t~tjgo acima, selá aproveltac,',
Sala. das se~ôes. em 19 de janeiro dI' preferéncia, um dos atuais cont)·.
de 1955. - Alfredo Sirnch.
r,(lOS ou s€n1.dores em ,~erviço no SE:EMENDA N, o 28
nado.
Justificação .
Inclua~se rio parágrafo ún;co, r!fJ
art.' 34, entre as palavras "Direit",s
o Senado vem de etetivat o Co.:) ..
.d& Ser ...'iço" e "os funcionários cldl' servador da BlbJioteca e de dal'·lhe un,
Gabinetes", o seguinte:
auxiliar, cl'ü\ndo o cargo !:le prõ... ,". " " , {lo!; Chefes de S€:çâo".
.'llcnto isolado de Auxiliar d~ Cousel •
~i..dor da 'Bibliotéca.
Justificação
O Zelador do ArqUiVO, qUe tem a.
A emenda nào cria privilégIos. 'l!: )'e.spomablUclaóc de zeu'O' e ronse:rvt, r
comum no serviço públIco 'federal- fi valiosí~slmos tlocumentos confiados ú.
isenção do ponto para os Chefes dto sua guarda. não tem IH.. entanto UIH
Seção.
seu auxílhir.
,
Como é do c.(jnhecimento geral. c.a,lt I A presente emenda tem por fim
<$ ê.stes uma da:; majoTf'S parcelas dt.
corrigir eS<:8 verdadeira injustiça.
responsabilidades na o~ientaçâo f
Sala da.s -Sessões, em 19 de janeiro
e:xecução dos trabalhos pertmeI'ltes ~ de 1955. - BmaT de GÓi,~. _ Mozarl:
'J.agQ, -: Fldvio Guimarães. _ Kerrespectiva Díretoria.
Pela natureza da função, está o ginaldo Cavalcanti.
Chefe de Seção obrigado a cheg,u
EMENDA N.O 30
antes do inicia do, expediente e a
.
sair ,muito depois do encerramenT(I! Substitua-&' o .4rL 51 e seus ~rif·
clf'ste, à espera que .seull l3obordinad"s grafes pela seguinte:
Sf:! deSObriguem das tarefas Que lht~t
Art. 51 ....:: A carreira de Taqulgraln
toram cometidru;.
rassa a ter a segujnte cla.ssificação:'

-I
Número
de
cal'go~

'I

I

I
I
I

CARGOS

I

6
6
5
~.

de D2retOl' de Senlço, ::uncionário que, além dos df'm "I ,'" !"e~
quisitos exie'idns" nesta re.';{Ill1~;;<) e
No momento em que o _~f'na1D se no Re!!ulamel1t('l da SN'yetaTia, te~ 'Jresta pflra imprImir uma ~'e0;'m:l nha mài,<:,de quinze anos,de seniç0S
'
(je- bltSe na estrutura dos seUs ,<;er- ao Sen.'ldo,
\>jço.s. impõe-se a. crjatão de Uma
f!sse..':.sorin legislativa dot,aóa do' tal
Justificação
organizaçãç que possa ~ttenó"r ~feOs cargos de Diretor de Servi,;o, T.D
Bvamente às crescentes ~xi~~n(:i~s SenadQ, ,são PT<')Vldos etn cft1'!i.te~ efcda. Jboderna conct!-pçáo da !un';ão tivo e l;{'lr mH~lmento_ Não <;1' S{',1'fgis1ativa.
Y:>...
,.
guiu a t'~norma vig~nte nn .I:',,}\.ec,n',J
..vo,
Se- Q atual projeto 'de ,.e!Orm"L re- de. ser.em providos em Com;ss8.0,
ronhecendQ êse fato, prevê a ctia- Adernais, ês~s cargos ilitf'~'Ta~ "a'~
~âc de uma assessoria técnica hl\bi-' reiras r dã{l ;:\cesso aOS de Vlc~~Dl
fitada, é natural qUe os romponi'ntes retor e d<! Diretor Gera1.
.dê5€, D(lVO ófg~o, a fim de melhor
NãQ será pruriente tornar p"~sj
~€rVlrem aos sen~d0.res.' tenham a vel a uem não tenha 10ílf!o tirJI';;nlo
libErdade de horáno mdlspenS~vt€l,. 2,0 'no Se~ado !tRIgar êsse:; -post<:ls.
Tal
bom deSempenho dos !l€U.s ffilS ,e, es se :pode1'1a rt2.r. através de reeshltuórgão eXlstentE f'm tQdos os Le-!>
a Que "'~ 'Proc~sS lU a
~i~]ativos de pafses eiv~1izados, ? a~- r31; l° I~~~ü;l'e dirne~s~ de jn~t'!stí!!essoria r~p:res:enta hole, no Bra~Jl, q.ua,
s. _"
6es
lIma institUi,ção vitoriosa, .tJ!is n,,> rC-1 CIO pa!'ft as "P.!)m,oç.
pi,() óe
... cJam('~ do ruodernc concflto da" funSala 6as &!,f,tes. 19 dt. 1tln '
lã{l Politi~a do ltgi.slador.
1951L ....:- h'11ln.T m. r~~.
>

Imp,ortfmcia

?adrã(

I

i
I
I
I Taquígrafus-Hevisores .. JII
I
! TaquígrafOs .......... I
! TaquígrafOs ................. II
Taq~igr&fos

, ......... e.

I

I

I

'"

I Taquígrafos

I
I

~h'el

~.

l\Iivel 12

I

~

14

:Nível 13

J

.......... . "

PL-~

Nível 15

'

1

I

I

~

o aument.o proposto, de dois 'raquj~

aos

atribuidos

I

II

J5.0oo,0012.000,00
]0,950,00
10.{)50,f>(l
9.650,00

'Jf'nómentos C(lr.re.spondent~ ao Ni\'eJ
l~, de',"endo néles serem aproveitados
m funcionários que atualmente ,fXercem essru;' funções".
,

I A emenda, e.
~.
:VJsa,
apenas, dar maJOr clareza
Icoes
prIVatIVas dos ">cupantes des,scs
cal gos ora. cnados,

grafos-Revisores, destitw·se a facilit.al
não só a revisão definith'a das nota~
datilógrafadas dos discursos a serem
·
1 I
arlC,2,
. 1,~o~
publlcatlos PE: a mprehsa
mo a superintender O~ serviços auxj~
Jiares da Diretoria, de modo a possibi"
I.Jtar 1\ }Jresenç4 initerrupta do. respec,
tivo Diretor, no recinto, durante tódíl
J sessão, sem prejuizo técnico,
De outro lado, taqUlgrafos-l"evisore~
;Iue são, não poderão perceber venci·
infe!"iores

I

II
II
f

I

J1~stificação

mentos

parirão

~.

Como esclarec:do no ~ 1.0 do artig(j

cargo

ou

I

'8

oCllr·1.n-

ACrescenÜ'·se:
Art.
Só poderá ser pro,tido um

I)

NÍve!

I

da Rocha,

Justificaçáo

onde com· ler :

Ar!.

tes das diversas classes sejam ))l"C~
judlcados no seU tempo de ~r·"lçO
§ 1.° - O aumento ele dois (2) Ta·
na respectiva claSSe quando d 1 J~ro Cl,i.1ígr.afoS-ReVisores destjna.~se a facj·
moção ou' nreenChimento de Vf~as litar a revisão definitiva da.., nota~
pois não df've acontecer o que ocor- datílogl'afadas dos discursos destjn~,
reu quando da última refotrrla :,!t1an~ dos ,à' pu~licação .na ata impre.s:sa, r)wr I
do uma emenda if!'Ualou :::om o rM:;' deslgnaçaa do DIretor do Servl(~o,
P.10 número de dias O (zero)
dhs
§ 2.0 _ Serão extinws. à medirl'l
a todos os' que f;Jl"am pro'l1ovldn'S ,~om que vagarem, os atu9lS cargos de Ttr
as' que lá se ach8.vam na cI,'?3.. ?,
quigrafo.s Nível 12.
S1'l.1a da." Sessões, 19 de janeil'o ce
~
1955.

E.~END.f!. N" 2B
ACles('ente~.se

- JustificoçàO

Justificação

Não é just(l que

in li.<

.. ..• ti~8ndo detivados os atu'81.
(jcupante::: interinos".

_ Justificaçáo
Constante da emenda anterinr.
SaJa das Se,sEbes, em 19 de j8J1ebo
A presente f"menda con,<;nb:-:t'ncJa
ôe H155 . ...:. AtWio Vtvac-7uG.
b.nt.igo ponto .de Vista nosso, ",,'erp.ado em dill€rsas oportunidades ;t;rf!·
EM''ENDA N.o 22
vês de dü:cursos em plenilrio, 11.. rHldo da apresent,açàD d!) Pl'oje~,"'I de
A subseção IV da secção lV:
Dê~se ao item lU da Suol:!,ecy;~o IV ReSúlUcão n, 11. de 1951. de nossa
aut-orla',
da, Secçã<> IV a segUinte l'edaçáo
Sala da,'; &S!3Ôf'S, 19, ÔP janeiro de
"nl - Garage: '"
c) fornecer transport.e aos rne1l1~ de 1955. ~ Attilio Vivacqua,
bro,s da Mesa, aOS lideres à:'l. M::IiOrj,,!.
ÉMENDA N. o 25,
da. ,Minoria e tio,c; Grul1o~ fJaJ'll'l'n:?:n~
~
assegurado
aos at,uais OCup:t:lte,'!
tare~. aos senadores incumbidos dn
df'sempenho de representação ~ l'IO~ das di\'ersils classes o temoo dt> c:erservidores jnchcados
pela CO;Yll<'são viço na respectlva clas::;e, qUfm ~(l da
uro1l1oçno ou pr~nchimento d,p 1,ag<!l
Dne~ora.
Que se d"rem elll virtude do jJtes 'nte
I
Projeto de Resolução.
Justificação

A emenda l'elaciona entre 0S qUf'
disporão de transporte ofiCial f('Ine~
eMa pejo senado, através de c;Url' Oarage, li liderança dos gTUPo.o; parlamentares e Os senadores em misS,io
de representação. Como' se ~lê, í'a~
rulW-se a extensão da medida a senadores investidos da mais alta r€'sponsabilidade e representaf;iio.
fatt'ndo JúS'. portanto, a um tratr.tl1ento condigno à sua condição.
Sala das Se)!.sóps, em 19 de jtmehYJ

"k

.-.

- ~la elas S~S$ÕPl'. em 19 é~ j:me-J"1
1!J55. - A!]Tecfo Smlcll. _ JI;'er3
da Rocha - CaJilllo Mel eZQ

ao art. 49.

.segUinte:

121

JustificQ do
'
ç
q~e
de r.ed~çao,

:ui atr!bm~

O funcionáno não w'de ser ao mesmo tempo Oficial LegisJat1vo-e Ofleial
Q~ Ata, Uffi'a

,'ez f}\le .se trMa de C::U-'

lÇOS com inv~stjànras diferentes; isto
é. um pertence à carreira, enqnnto (l
'Juiro é isolado de provímento efetivo.
• A ambigllidade da redaçã.o do pro,·
.lHD dá li imp".:e.~são je q'ue êles con:

tinuam OficiaiS Legislatívos com ()s
w~nciméntos de Oficiais da Ata.
Sala das Sesôrs. em 19 de janeiro
rle 1955, - Euclides VieirQ.

EMENDA N.' 32

a

Ao parágrafo iiIlico do <lrt. 28 &u
funcionários de igual :::ategoria e idên- Projeto dE': R(>soluç~o n,~ 55 de 1951.
ticas funções,
Suprlma·se.
Sala das Sessões. 17 de janejro de
,'.D55. - Alfredo Simeh.,

'As restrições contidas 110 ~ único
N.o 31
do art. 2~ sâo injustas. ObMar !iu!"'
,SUbstitua-se a redação do art.-50 os. ftwcionârios ai deSignados possam
do Projeto de Resolução, pela seguin- servir em Gabinete é o mesma ~uê
forçar os senadores a escolher seu$.
te'
;'A Redação da ata, Quer datilogra- auxiliart'~ de con/iant;a apenas ('ntre
fada, quer impressa: eeberá a. dois os funcionários de carreira. Ora, ~e
Oficials - da Ata. CUJOS cargos ~dlO o ocupante de cargo bolado faz J"l1ta_
isoJadoe de provimento efetivo, com
&~ENDA

\
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===~===============~=========================================
C!al- s.:u setor, tarnL":m d~\'e faz~-!o o para o seu enquadramento nos níveis
Os G<lbiiletes dos. Lideres da Maioria matêria votada até a última sessãó dea.fU!ldonadG de Cdt'ft"lfa. I'odo3 sendo ac:ma. a partir do- mais elevado. .a e minoria e dos Presidentes das Comis· 5a Legislatura.
j ]uais perante a ll!i, o § múece ser cla~sificação hierárquica que atualmen. sões Permanantes.
Publicação de Boletim Bibliográfico.
~J(uuldo.
contendo as obras entredas na Biblioteca
t.: lhes cabe no quadro a· que· pertenJustificações
,setlado Federa!. em. 19 d'C iaue:ro cem. e, entre 05 de ig~la\ situação. os
do Senado, no semestre correspondente.
de 195). - l1andcicd de Mello.
Se bem que o projeto ~preve--ja uma -impresso no mimiografo. boletim que
critérios para desempate em antigui~
nova Diretoria à qual se subordinam tem sido tão bem recebido pelos.. .Sr.~
dade.
os serviços técnicos e legislativos das Senadores e várias bibliotecas Pública",
EMENDA N." 33
Justi{!cação
Comissões PermanaAtes, não podem os conforme- oficio ao mesmo elogiosas.
Iuclua·se onde convier:
Presidentes das mesmas precindir de Ga..
Tais publica<)ões. realizadas sem a
O Senado não pode prescindir de binete próprio, constituído' de funcionâ~ interferência demorada da Impr,ens3 Na...
Ficam deti\:actos os atuais ocupantes
um serviço regular de policiamento in'; rios requisitados para oS trabalhos ele cional, vem eonco'rrendo para a e:çono ...
i:.;:et'iu~s de cargós isolados.
terno e extewo. A experLênda mostra expeêl.iente, representação e audiência de mia interna da Casa.
Justificação
não ser convenieute que êsse serviço SeuS titul~res. a exemplo do que aCon·
O Senado está contando com· a colaE' praxe, no Senaào. sl!mpre que hã seja afeto a elemcni.os extranhos ao seu tece em todos os Parlamentos.
bo"ração dêsses mimiografos, há. apenas.
n .. anua na sua Secretaria .::ferem efeti- quadro de 'fundonârios: primeiro. por· ' Sit!a' das Sessões, em 19 dé janeiro um ano e poúco e já foram..- impressos
'\' .dos os· tuuciUIidrios ocupante;:) de que, estando su:~i.tos a outra jurisd(ção, de 1955. Georgino Avclino.
nesses· aparelhos aproximadamente •.•
220. 000 pãginas ~
,
ç :r905 lsolados que exercem suas fW17 pudem não se aJ"l;tar perfeitamente n.a
orientação que a Mesa, pelós seus ór~
. E1\lENDA NIl. 40
Cómprovada•. assim, a utilidade 'de
\...ICS cru caráter interioo. i
•
Suprima-se. no o. 6 art. 20. as se· tais aparelhos, fica. igua.lmente corn~
Nenhum mal advern dessa medida. gãos .competent~ queira imprimir à
provada a necessidade da criaçiiil
U"l3 VeZ que ocúpam, cargo:t para .o~' SUa atividade; segundo. porque a au- guintes expressões:
4:Em todos os casos de merecimento. do cargo· de .mimiograjista~ não só
toridade policiar a· que estiverem su~
l.,tais aào há' necessidade de concurso.
para- maior desenvolvimento' dos trd.~
\! J.Sa pOi·tanto esta emenda, ~penas. b,ordinados pode, a qualqu.er momento, será êste verificada par concurso de balhos
de: impressão; como, também, pa ..
e .tabíl1zaC' funcionános que já vêm querei' arbitràriamente I substituir servi~ provas de taquigrafia e redação,.,ra estímulo de que já vem prestando. seus
dor~s tá afei~os ao .serviço de S~nado e
_
Justificação
,
,estando serviços à Casa.
.
O projeto cria . uma nová condição serviços nesse setor. _ o que não ierá
Sala das Sessões, em 19 de janeiro conhecedores dos membros. funcionários
maiores. despesas para o Senado, ·em vir~
c.; VJ:.ü. - 8and8ra"di! 'Mello. _. e frequentadores desta ,Casa. fornece0. para verificar o merecimento. É .u~a tude
de ser o mesmo já funcionãrio
do em,.seu lugar outros que, desconhe~ condição exclusiva. O merecimento pres·
cendo o .. me:o, não só- irão lutar c.om supõe que o Taquígrafo saiba taquigra· de.sta Secretaria, tendo padrão d'e venci~
EMENDA R" 34
diflculdade:s para o desempenho da sua far e. redigir; sem o que êle não pode.. mentos, quasi equJvalentc ao proPosto na
I 7 Acrescente"se ao art •. ]5:'
mi35ão como. até. podem ver~se impos· ria pertencer aos. quadros da .Taquigra~ emenda em· causa.
Sala das Sessões. Glilhe,rme j(,lalaq~i..
4::ite-m IV - ao "secretário incumbe: sibilitado.s d~ corrq,Jonder às expc-cta. fia do Senado.
,<13.
aJ ,atender às pessoas. que desejarem tivas do Seo.ado.
. Mas màecimento. é alguma coisa mais
LJlllunicar~se com o Diretor encamiO ideal é que o. policiamento!' sobre.. importante do" que isso É a ·correção
Durante. a leitura "das. emendas,
o Sr. Alfredo Neves deixa '.a caIt·lallÓo·as ou dando'" a ê.ste conheci~ tudo interno. das· casas legislativas. seja funç;lonal; é, a assiduidade no serviço;
deira da' Presidência, que'é OC~lPrz._
1.'en.tO do assunto.a tratar;
feito por pessoas a· elas pertencentes, é a exação no cumprimento dos deveres.
da. pelo sr. J:.'zechias da Bochil.
b) ai.uc.ili.a.c Q Diretor na ~xecu'ção sujeita3 integralmente à sua jurisdlç,ão. Es..<;as condiçpes... nliadas à competência
C.l.:I trabalhçs auxiliares afetos <à Se<.,'ão ;ã fim de que dela se possa esperar o' técni~a. é que devem configurar o mere..
O SR, PRESIDENTE:
(.,.,:. Mecanografia;
•
máximo de lealdade,oe eficiência.
cimento. porque. muita~ vêzes. um bom
Em' discussão c.. Pl'ojeto com as
C) redigir a correspondência de inNa presente- emenda, ao se cuidar taquigrafador de palavras pode ser ~um emenda-s.
.
t :.:rê.:ise da Diretoria; e
da criação da' carreira especializada ·mau funcionârio. Assim amarrar o me:Tem a pala vra O' nobre- Senador
d) encarregar..se· de outras ta'refas para êsse fim, teve·se em conta a· jus~ recimento às condiçôes 'materiais- de no~ Alfredo Neves,
,
.que lhe sêjam' cometid~s pelo Diretor. tiça que, representará o aproveitamento,. vo concurso de provàs, para. quem já
li ::- Acrescente-~e no quadro da nos . novos cargoS. dos policiais que. fez:. é çercear a !lção dos dirigentes ·0 Slt. ALFREDO NEVES:
~Jttrctaria do Senado Federal 1 Se- 3erviram ao·· Senado durante vários da Casà. na sua atribuição de fazer
(NãO, foi rêvisto pelo· orador)·" se~'
!:,etãrü? 'do Diretor t Diretbria das çp_' anos •. dos quais ,alguns fora·m. há pau ...... ju.siiça aõ funcionalismo. •
nhor presidente, l'eltator do Projeto
c!?s.
meses.
recolhiàos
pela
Chefia
de
Sala
d<lsSessões.
em
19
de
janeiro
J.,~~e.s) 'uma função fG~3.
de R~solução n.:> 55, ~ 1954, na 'CoPolicia. com· desvantagem para os in~ de 1955 Domingos Velasco.
missão Diretora·, cabe-Ine explicar 13.0
JUstIfIcação '
Senado, 1;ecordaudo fatos anteriores.
teú-sse-s- do· Senado.
EMENDA N". 41
a razáo, do projeto 8!l1 discussão.
As funções de Diretor das ComisSala das Ses..~ões, em. 19 de janeiro
Fica criado '·no- Quadro> da Secreta~
Il'!.'umbido pe!a Comissão DiretO! SI
t,.ks. COJU.os pesados ençargos que lhe de 1955. :..:.. Joaquim Pires.'
ria do Se"nado Federal () cargo de Mi· de apresentar um prOjeto de ·Resolu. ~·j,o afr~buldo~, exigem a designação de
ção, reorganizand/)·. os serviços auximi0gratista, padrão dvi>.
\ I!l tunc-ionário que se encarregue de
EMENDA N,' 37
!iares do Sellildo, as.sentou~se qu~ o
~Iguns serviços auxiliares. a fim de
Justificação
Suprima,se, .na Tabela II _. Portamesmo deveria objetivar duas, fina~
1,:rmitir aquele servidor liberdade de
ria o item:
«1 técnico de Som, ní() Senado Federal' comprou. para o !idades: uma ..:::.. car nOva estrut.ura
~ ção para dedicar· se inteiramente ao
vel p,)~.
de~envolvimento do seu serviço ·gráficO'. ROS diversos set(}.re~ •.de· a.tividades da
L:!S·e.mp~nho· de suas tarefas, a exemplo
'dois aparelhos de nllmiografo, duas pran~ Secretaria e mf'lhor aproveitamento
(".:l que ocorre ao Poder', Executivo.
do pes.":oal existeate, com criaçao míJustificação
chdas para desenho, dois grampeadores ,:lim-a de nov<{s ..:aIgos;.OS quaiS q~n
Sa!a das Sessões. 19 d~ janeiro de
l
para
montagem
de
folhetos.
um
guühoti~
O
jserlliço·
de
que
trata
o'
item,
cuja
:}95). Cesar Vergueiro-.
«o CI iados. deveri9ill S.€f preferenc:i.alna,
de
corle.
vertical,
estiletes
paraaber~
,.
supressão. propomos, vem sendo exer~
,uente preenchidos 'mediante prova
ciclo satisfatoriamente por atuais ser· tur,t de le'tras. com normógrafos, e as· públ1.!a· de capaCidade dos candidatos
EMENDA N,' 35
sim.lturas.
Gastou,
aproximadamente
Cr$
a admisSão aos cargos iniciais. Esvídores aô St'nado. não se justificando.
50.000.00: nào se falando, no estoque de tabelecer bases. para a lotação- numêpois a criaçãó do· cargo;
Onde cOD\'icr:
par
~l.
·tintas.
ernizjz
corretor.
estenús;
e
rica ctos funcionários, nos diverSos SC!'Sala das Sessõe,'J; em 19 de janeiro
Art.. As., vagas decorrentes da pregra'npos de vários tamanhos aos serviços v'iços, e bem assim regular~lh€"s os di ..
~..:nte Resolução. nas classes iniciais de de 1955. J _ Carvalho Guimarães.,
feit{ls,
os' deveres, e vanta.gens, estagráficos. Somente êste ano, o Senado íá
<--arteira· e ca.rg~ bolados. estas a cri:
bel~('ndo meSlTIo um regime díscip!ladquiriu.
cento,
e
vinte
mil,
folhas
do
EMENDA .N.' .38
j .~io· da· Comissão. Diretora. Somente
par.:1 «Gestetnerl>, péJra êsse fim. Os nar, t.ão necessário à compreensão. de
~::''i!rão preenchidas por ,concurso. ye·
~,Ao art.' 21. acrescente~se o se· serviços que anteriormente eram feitos cada qual no tI'llHQ diãria de. funçõe'!
• '-./audo-se as nomeações em caráter in- gl,unte;
•
em máquinas de escrever, exigindo qtle públicas. Dai t6rmos' em três. cat.uino.
.
Parágrafo unico. Dentre OS funeio.: ,vãr:os dactilógrafos em exaustivas ho- oítules diversos estabelecido preceitos
. _' Sala das, Sessõe1J; em 19 de ianeiro mírios. ·de igual me-re.c.imento. te-rã,o, nas.. ras, sãó ~hoje Íeitos, meses aparelhos. regUlando o hút:ário di! tl'abalho, R,
Freqüência, a. suOstituiç,ão. e a lot!l~
de 1955. ..:.... lsmac de Góis.
promoç,ões. pl"ioridade, os portadores de com muito. mais rápidez e -perfeição. cão nos diversos dos servidores da,
títulos universitários . ou diploma de
Relação dos principais trabalhos que Secretaria. Ademais estabelecem-se
EMENDA N.' 36
curso superior.
já estão sendo feito no mimiografo:
üorma,s, para o provimentc., dOB cargos.
Acrescente'-se:
Ordens do dia.
fixando-se Dr'.,u,q~ ', .... ,....... para todos
Justificação'
os Cacg05 e ~specl'!~ca' l-'~.a cada fun.
.
Várias
pllblicações
dos
gabinetes,
dos
Art. Para atender às necessidades
ção. outro a.s~ecto do problema e
No
criterio
.de
promoção.
por
meSr.
Presidente
e
Vice~Pre.sidente.
Cr'> policiamento -dó edificio,sede do
equa.cionar, o mats impo,rtante, talvez
Fauta' de várias comissões ..
S:!nado e suas dependências, é, criada· recimento. deve ser levado' em conta,
para o ·funcion'lllsmo da Casa. e-,t':b
Folha,
de
Serviço
do
funcionário.
..
a carreira d·e Agente de Segurança. al~m da capacidadê' funcional do ser·
J relativo a non fixação ·de veuc'[COnvites para solenidades oficiais.
vidor, os requisitos de ordem cultural·.
cortstituida na forma abaix.o: I
mentes, por íss.J que a· conjuntul1J.
Circulares.
Sala das Sessões! em 19 de janeiro
econ6mica atual'. no ~etor preço q,e
Nível 12 - 7 .650,~ - 2 cargos.
Nivel 11 -~ 6.900,00·- 2 cargos. 'di! 1955. _. G!?orgino Avclino.
Pareceres. projetos e.m .. regime de ur~ utilidades, maxi.mé a de <.!ousum.o u.llr~Nível 10 - 6.150.00 - 3 cargos.
gêl1cia e mais uma longa série de ·tra- 2:a·tri:o. e cotidiano, se ·agrava, efU li,nha ascendente. E' aInda recente a
Nlvef 9 - 5.550,00 "-.. . 3 cargos.
banIaS vindos de tOOa as sessões deste- celeuma ·que se leV'antou ,neste re~
EMENDA N' 39
Art. O Iprimeiro provimento, dos
Cast· .
..
.. çinto com, a vinda a. plenário· do, a.ucargos a que se refere o artigo ante~ ..I ~' Ao art. '2~, 'item UI, a<:n:5c~nte·
.\ ~le ?1~5trar a uhh,dade, do ser:w;o .tigo proJeto de ResolUÇão, de au~,o
tiot será 'feito com \ o aproveitamento se; in filie: e 'dos Presidentes de Cowis· mIl'\!ográhco. com os segulutes exem~ ria do saudoso Sellador Mello 'Viana"
dos set'vidores' do Departamento Fe~ sôt's Permanentes.
visando d&t: nova estrutura à piràOlipios.:
deraI de &gurança Pública que em 30
II - Ao art.· 1 L onde se lê: cO , Leitura do relatório do- Presidente. em de que constitui 8 ~ar:::eira de ofid~ junho de 1954:. estavnm à dk..yos.i- Gabinete dos Lldercs. d" ru.a\Q-tia -e mi-- sc:s:-..ão de encerram~nt(). de Legislatura --cilills legislativos, de ·moào a propo~·_1
~lo do Scoado Federal, observada,
noria~.. diga-se ...
Ordinária, improcwesse' CQlQ. inclusão de cio~lar-lhes pro..'l1oções mn.is· !r~qikn~
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o cUrso primário compleUl. Dai o mero tal ou QuaL Nada disso. O sit/e- entretanto, Q menOr prejuiz.o IÍ.s ~uas
recurw" da criação do cargo e'"fetivo ma e outro. Estabelecf'-se ali, lTê~ hnahuauu;.
de a~sistente do Diretúy. E com ar- mOdalidades do tect<l das àíveras (;ar-I ~ OplWi:t u:u~mime, que àS 8158'5S0_
gumentos da met)ma ordem os reoa..- reiras: ......:. níveis numéricos para car- rias I\:CflJ\.:as ::,~ Lol'UaJu I;<.l.Q.t \'to.t. l_ia!S
tores de Anaís e redator~s re\'t:wres! gos Dcupados ~omenre, por ,Q.u~m t>eja n€CtSSal'Hl~ n ...s, Gaba.::; ao .t'a1'J<trJ_~
'pleiH::avam que a c1asse 0, a que p~r- port~dor de ,h~ulo un~vel'sltal'lO, CO,ll1 lO . .n. t),.per.oH.:la bc ltL. õilj ...u t.Hre
tencem fôs.se transformada tambem curnculo .!;upenor a tres anos .de cu/'- n05 C;)m a Cl'W,~üO úe U'cs ~<v-gOi:i de
em l>L-1, Por :;Ua- vet. os assessores 50; niveis para cargos adll1inisil'aü- lt;(;J.l>l:O~ de lJ~çame11d.J, p ... ra (:UJ>.,I predo Orçamento, que haviam ingressa.-- vos, ditos burocráticos,. e~tabelecenr~o- encmp1t:lHO lunlOt:i lILI::.<,,:a;r ..,b ".lo. _rl:S
do no qUadro do funcionalismo do Se- seyara es~e o te~to maxlmo.de.l.':l ou CapaclL<tuO!; (01)1 eXtl\';iL!O no UbJ.P.
nado há pÇ)Uco mais de três anos 11a sela 10 mll 'e qUlOhentos Cl:'UZ~lrO~, e Us l'f'SUHíH).OE Qa sUa CU'<!.I.Juf .. Ç... U J.tnclaii;es -M e já eram O, também quz- fmalment,e, nivelS para fUl!Cl~mar;t?S to IH)S menl/.fl'0.'> (la. liOlJü,!,,s<t<J I....e·~i
riam ser melhorados" anseio perft'l- da portarIa, com 1:i m tec~o ma:.o!l10 [1- nançhb nús al}lIlI ..ralll a "ü,eh.lt.l' à
tamente j'ustiflcac)o se se satlsIíze.s- xado em.1 3 ou seja ,8 mll e qqumllen- sOl.cltaçao d<l L.:OUmj!;[tQ de L •.I1>',.jU~.
'I
.
.,
tos cruzt1ros mensais.
sem com o tet? ,~~ 12 !ll:l .Cluz;el1,ls~
Pois bem. Na reforma proposta fui t"'IÇ"O e Jusu,;a, <HlCl~ lOLl:<m<J:::; 1I018
tou com a ResoJu('lw n,o 18 de 1951 I:-&l como os Of.lCJ'HS leglSJ~ttlvoS e o;:, encontrar nos novos niveis de vellci- üUlCwnarlos, (;aCn"i'~lS em C.\.l';l'JhS
t:m relação ao quadra de oficiais le~ redatores de An:,lls e rt ,:,lsores, mas mentas a solução que procUrava pa~ Jili'lQ.cas e soela.s, .\)"-IJlOl:l.l.iJtlat! (.J.iU
glslativos. Enquanto na classe O eXls- como eram técUJcos, deViam ganh,ll' ra o problema que me ioi dado l"1;!- pl'állca íOl'ens~, illeHl ao UJ--lll. ,'fila ..
tem presentement'5! B fllncioná1'jos' na mais, Daí só o PL-4 (Cr$ 15, DOO,O(» solver
memo 00 seU aLu<H í)<:;\,;.I.,,~~,.u t:uuN, 9; na M, 10~ na L, ::'l~ na K: la; lhes servia, porque os taquigl'lafos reNo· caso dos oficiais ltglislativos, /Jem nts:,e UllSle. Ven~lI) J.h:;S ' . .;um~
fl, classe J. ~opta coIp 58 sE1·Vidores.
visores já estavam claSSln~a-dos. nes'<,e por xmplo, o aumnto oscila ntr 2 IOl) iJanhauao a awaçiw. <wS(;Ul~al.(W a
Ba~i~ consIderar êste enunciado paI&, simbolo. De modo que s6 mesmo pal'a a 2,50B cruzeiros, Aparentemente, ü, t.:aan pas~o a lU1pl'e~sao qUI; ~o(Jl.)t" o
venl1car-se qua!1to de equítatívo, por tnH1.'3ígir poderia·m aceitar PL-7, "-las classe O l;erâ menos favorecida que r,ra.b.uno aos ffitS,,,}lÚS tem os lJum~·es
t::s:empl.o, existe na, antiga aspiração jamais permanecer na classe 0, agora as outras clasl'$e:. Mas, é mera im~ 1l1€llhlrÜ5 <.Ia COllltsstw, algun.s dos
de Tn.a.JS de 50% d()5 que ·pertell:em à. teto para a car:,€úa do funcjonaIl.5)~'lo pressão dos interessados, Tomemos a quais sabiQarnfute severos na.<; !!uas
Cnrrt'lI'la de oficial legislat.ivo de uma- da portaha...
classe L, que percebe agora 5,160,00 apn:c1aço...s,
melhor distl'ibujçôes de cal'gn. enü'e
cruzeiros mensais de vencün~ntos, "'n~
AO organizar o pt'ojeto de n solu""
"E as emenda.s foram surgindo e o quanto os tuntion á'
'
,
,
êles, Dai o projeto de ResolUção
do
nos d a cI asse O ,çao,
o l'eJa:.ot aCtH(;U
(:Qlu<J ae~:mtlfiDudoso Senador Mello Vianna. 1I,tas, projeto de resoluçãO crescend{). De ganham Cr$ 8,400,00 cruzeiros. Neste va a ::.ugl:sLao all~el'lúr ao l1U8üe rre-'
como em tudo qUe depende do hQ~ volta da conüs::.'§o de Filllanças, en-.. caso, Q benefício é de 2, lOO,fJO cruzeiJ .';ldtJ1te aesse ol"gao teCH,CQ ~ ll1C,1I1iu,
;mem, o egoísmo é a regra, Vindo {J' tre outras, veio a enlenda favol'ecen- ros, porque passa de 8,400,00 para.. Pl'OJJOZ a (;!'~açd.o- de tres ll.~~ssort'~
proáeto a plenário a cobiçe. e a in.sa~ do os técnicos <!e Orçamento, que 10,500,00, enqutlnto on OiJtró, clasfiifi
te{:l)l(:~ pala :'~l'Vlrem Jumu a GOtistação de algun.rs: brotaram do subs- passariam de O, (Cr$ 8.400,()O) pR,ra cado on nivel 12 a diferença é de mIssao, oacnal"€l.S em duclto e, p L·consciente na' ân.sia
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veüamento de reccnh"cicta e expt!IiLer 10
lh
.
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l!: certo qque, em virtude do reIórNão se diga que a Diretona de
COl:hi~S<;:u Diretor?..., preSidida pOr êSI:'e bl'es senadores que, nessa oportuni.da- ço das paredes'da pirâmide em detl'i- AnaIS 'e Documentos Parlamenta:r:::f.
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Filho, que ~ustou em parte o cum- tal' -projeto de resolução, não só reOl'· cionál'ios de classe ruais baixa sere:n1 ao~ elementos. No ~rolew de Re:..oJ)rimento ,dos exageros contidos nessa ganizando oS serviços auxiliares do ,melhor contemplados que outros, por lUÇ,~o n,~ t,5 ~e pl'opoe a. ren:odela~/()
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minou: Trem da Alegria! Realmente, radas e até injustas ao 'equilíbrio, ao jo de solucionar-lhes os problemas, tos de resolução,".!;end<:> que até ~gL'a.
para melhtlrar os oficiais l~gislativGs decôro e a autoridade com que o Se· sem deixar mal o Senado cujo deeo~ apenas um lOgl'OU chegat a pl.f:l1ano,
(']asse O, que são apenas oito e dar nador tradicionalmente atua e delí- ro e humoraIidade precisam ter res- Na modificaçào propol:lta os re-à,atOl cs
à caneira um teto acima daquele es- bera em a~suntos desas natureza.
guardados, For isso, não vemos como de anais e 05 redatores revisores pas..
t.llbelecido pal'a Ci pJrtarí.a, mesmo
O relator pOde assegurar aos srs. já se possa classificar o projeto de sam a denominar-se apenas fedatu ..
para mantler-se o salutar principio da senadores, porqut V, Excia., Sr. Pre· resolução n,o 55, como um novo Trem res, todos no Nível 15, porque tod·,.ls
l1ierarquia funclona.l CrIavam~se nada sidente e os meus dignos pares da da Alegria, .quando () trilho da Co- já percebem atualmente B.4ll0,OO C!",l."
meDOS de 1&- cargos de Assistentes de Comissão Diretora, em sucessivas reu~ missão Revisora, que se desempenha zeil:os e fixados o se,U n~mel'o nJ.o
Djretor, qUe são também oito, com niêles, artigo por artigo, examinaram de um compr~mit,so, procura ser equi- mal~ em 23 e o respectivo dlrewr, filas.
OS vencimt1ltos de PL-7. qUe r~pre- o projeto de l'esolução ora em dis~
tativo, justo e util ao proprio mister apen~s em 15, tral.sformados os car.senw. o símbolo modesto de 12 mil cu.!;são, no qual se procura dar nova legislativo. 015 ilustl'es jOrbalistas que gos IsoladOS em ca:gos. ~e .carre1ra,
cruzeiros, a.cresddos €h1 cada caso da feição administrotim a.os, stn'iços a:1- o 'Combatem a ·priori estão pratican- q.uan,do o concurso e eXlgencla COllSxiUares da Secertaria e propiciar aOS
t t
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impartâncla correspondente a 2.-diclQ· seus servidotes uma melhoria de Ven- do com a Comissão Diretora já não 1 UClOna ,
nais, E se expHCaV8! se o porteIro, cimentos, melhoria razoável, equitati- digo uma grave injustiça, mas pelo
como se ve-rífica, mesmo suprimi~
embora chefe da porta-ria e o con~ va e just.a, perfeitamente defeu'íável. menos lamentaveI equivoco.
das as vagas e:xi.stentes, ficarão dois
sel'vador do edificio forem elevados à O tecto que sep roppõe não é de 12
Outro ponto- que merec~ ser escla-/ excedentes. esse p::rocedimento da Coclasse 0, não é justo, nem equânime mil cruzeiros, Como na emenda su'os- recido é o relativo a cria~ão de car- missão ·Diretora, importa, presente:....
que o oficial legislativo que atingiu títutiva ao projeto a.nterior, mas de gos no\'m. N"áo é possível fazer-se mente numa economia llnual de " ••
no teto de uma carteira, que reclama, 10 mil e QUinhentos cruzeiros, o mes- uma reorganização de serviçOS sem 6~.600,OO cruzeiros, só em relaçoo a,
sobretudo, preparo e que dos .sws mo .5ugerjdo na mensagem do Exe- que se criem algun'S cargos, Isso é funcionárics da Diretorja de Anait:i.
atuais componentrs a ln3'ioria ingreB~ cuUvo para. o func'u:ma1ismo públ\cn impteScind:' .;1, mas o rt:1ator asseguNo projeto de resolução n,o 5-5, en~ou no quadro da Secretaria depo:s civil. NeSsa reestruturação, já em eXf\- ra Vv. ExcillS, qUe ,o projeto de reso- tre SUas inovações no serviço da S~ ..
de conc1:lr!;O público de provas, fique me na Câmara dos Sl'3, Deputados, luçãQ n,o 55 realiza o seu ob1etIvo cretaria. há uma que esperamos . .se
no me;.,--mo nível de vencimentos de não se procura uma correspondérJCia neSSe ponto também com a maIor so- coroará dos melhores I{>sultados, l!.: 1\
llll1 cargo dQ qual, ·não se e';Kiie sequer entre a classe, letra :x e o nh'el nú- bricdade e parclmon1a, r"...m acarretar, transfol'mação da .atuaJ .Diretoria de

\'r.s, () que constituem. sem dúvida,
l'nmb{>m um estimulo ao trabalho e
fúllulaçã.e à frequéncía.
No caos particUlar dBl Secretaria. do
Senado a fa-lta de apoio, ~êzes,
do plE'uâ.rio a projetos de resoluçãO
QU me.smo parecm'es da Comjssão ])lletora a el1lendas, visando moàlflcações no quadro do pessoal da. $e'~!etaria tem cauSlado não só perturbação nos serviçOB como na coostitujçãf!l dos próprios' quadrOs, quebl'RJ)oo-lhes a ~quivalência. e prejudicando ~té o pnncfpio da hierarquia e di,,_
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-Fm;.nç'Es, ,de 'Con.stitu~-çiio e Just:ç;.l,· o.s.c~rg-?s,:c?;a"dOS',~a 'QU:' V.. Exa: aca'ba T:mtes aos 'padrões dos cargos em -00-. V. -Exa. um aparte? (Com. '"9t'l'l;nãe.
d~ .E;cononua 'e de '8tT,lDQ ,PUOl!CO 'CI- -ue :::it' L CleJ:l" ·:~tao <':CID,i..il'ee-'..l'Olt!OS os m!Ss-âo e às funçõ~s' gratificadas do' siltisfação o or.ador.):
· -'v-L. conforme o caso, 119.3 T-iu.,iões .01'- :c~l'g-0g le A:;,xiliar Legislativo?
'Tribunal de Cqntils.
~
O fato de dís.cordnr ,de- "'Sua' iFnmi!ia
ruUU·iUS. 'COlfi essa nova cl"ga·niz .. c;ao
,0 .:::R. ~I?'REDO ,!'iEV1!::S - E5tão
V~t!\ção, em t1isr:m:são _úp.ica: -do .que"Iuiqud~·~empo em rr,'presentada pf'lo
t!!"l -'20,e-.ti DpCrtll.midude- ·de eXt~-e. .. im-en,. (;O~I eend!OO's:
•
R-eqi.lenm~(J 'n.o. 20, 'üe '19?4. ,do, E·~ . :poder05't~Rímo Marquê-s ·ae·P
aEtuã
.ll.:!· e ,coflnecer melhor .as .r8:nLn"eUS
O .Sr. ,-&luJslo de ·Oar.vadto - ·Por- 'p.2.dor 'RUI 'carn-elro e ·outros Senho_, .
_
ara0" . •
,pr..i.t.J.cd5 'De ,um ser,Vlço _ae .aS&~"ona Iqlre .V:, E:~a não os .cituu entre .os ,C9.r- re.-::; Sefladores, 'pedindo urgência, "IW5 mostra -a, .~:ncet"ldnae das suas COt'l.VlC~
,t[(!IL~a.na :ll1struçáD .Q~ gl'ilnàe lllnio,- ,h"D.<: ,Cl'lBd<lS, :ahás, ,em .número de 40? t,frmos do art. 155, ~ 3,°, 'do Regi- çõe-s repuTihcanas.
'
.
.riu ,da.:; p1"(~c...;S.s.DS ,que J..1:ansitru.ll 'pe.o 'Ú :SR. A~EDO NEVEs - ~es' ,mento {:-:t-erno, pa'ta.-o 'Proj~to .de -Lei
:0 SR. 'JOAQUIM PIRES - Não
,E~lU,r:iO e'_nielhol"',ajuizar do quauto ,caTgvS ,crw:dos a· Comiss1io ;.9i-retOl'a 'd,s Os:ma!'9. n:o 1, :de 1955, 'Que .a·Itere lIá duvida, 'aliás .SC!llpre ,o ·tJ--:-ve comO
e;.oH.JUl,zará o .L . . lr..l-'0 'Uu.') .1"êSpecch'cs pr.opõe '!l.pena.s·o preenchImento ,de :d6- :a. ~Lei ,n.o 1.:632. ,de '30_6--"'52, ,que fixa' SitICf'.rO e "leal em seus princ(pios e "::.i}n~
-l\...:a:l:Gl't:s -.IHl· fOl:lllUç-ão 'do prvc25so., ~~ PDn1t.te ;8.:.. veroli atual p~l'rte de Dfi- -o ?ú:mero ,"de ,~--o~i"Ciais _generais .dO vicçôes.
'
pr:r lHSO que se jncUI~HJem oa p-e.squls3 c~-al Leglsl~t-Jvo, eomp_Tta 'essa --d~pe.;;a E~~O. _ . '
.
.. O Sr. MathL:ts .ü!ympto - ,Se ,Ell?
de elell,elltos de jun"prudêncla, ',estr:.- 'Os 1)utr:-o.s, ]u~ftr~s, .conforme 'estabe'lece
D:scussao Unlca do P8.recer n;o 5, d-e
.
. fi'
M - '.
- t
tL-:ti,CDS ,ou de .outftl. 11atUl'cz.a, ;so.ore 'O~-Pl'ojeto, 'serê,o '!)l'eenehit1u.: ,li. 'propor- 1S-55.·da <Ccmissão 'de oonstituiçã-o e ,qUlse-s~e se. ulr.a
~<l:r~lll:J cstarl~ n~.
o~ qua:.s terá d~ aINlal' e '.re4igir seus .ça.o ·que .-se derem 'Vazas no 'quadro de .<Judies... 'súbre o ofício .S;2,. de 195-4, Ibacia a,,~ll-crcer -.-as mms -ii1tns. p05 I ÇÕe-li
pt"r~re. É sem 'dúvida ~nul.~ um O.fi"cia1 ~LeJi'SlâüYo. :PaTR 1!.so,' a Co- do Juízo ,de ni1'eÍto da l.a Vara .do_' '00 Impeno .
.Ptl3&'J para atingirmos um ',dia aquela 'missfto Dir~tora -proc.ura suprimir o tE.:;t9.do de .Alagoas, .pedindo "licença· ;() SR . .jOA'QUiM 'PIRES Não
pe-rfaiç!l. ode- as.sessOJ'ia téclllca .11 que -car'!0 ';ni~illij '~a 'CRn:elra de Oficia11' pr.n. prooessar cdmin9.1Ulen~e o Se-' teve l'jue ,fj-t: arr~endrr, -porque proçla.... '
(jhego,U o Go-ngres;;o A.nH~ric.ano;' wa.. Leri.s1a tiVD. letra "K", em .favor 'd03 ,nador I:mRr d-e ·GÓis.
'mada a República, r-m 1S89. J0<1Qu1m
'p ..'til atingir tuo necessã'ria meta, _ tln-' ·fUÍC'.!l"OS datilôgr'afo$, ind!..spens3.ve.is .!lO
'Levanta-se --p, -sessã.o às 18 ,horas N09ut':.lTa P,;,ranaguâ i:oi lmeà.i.ata~~nte
te., ,PF~ci$alllOS de· espaço 'para urna seíviço 'do Senado.
t
.
e 30 minutos:
.r:ha:nado .. 3 exercer ti Car.go de Vice
graud.e biblioteca, _hem' sortida de
.
"
/
_ .'
G
d d
'E"" N
0:U'8$ e pe.ssosJ devIdamente ade,::;,O ,SI. AIDyG'lO de Carvalho ,-.,Nesse DISCURSO PRONUl'.JCI:A.DO .PEL0 ' o'\'erna ar o seu st~o
ataI.,
trtláo.
alil~~l1to ,~e.'d.espesa: a 11:le v, Exa:-se SR, SENADOR JOAQl.HM PIRES
O Sr. lI-1at7iias Olymp[o -:- Foi aliá;;
~en~ foi..parp. outl'o_·desideraLUrn que reLi u e::.ta c~m;)leenrl:àa, .. n:,-tunll- NA SESS.l\O DE '1 'DE jAhTEIRO '_9p'\'ernante ('sdarecido~ R-e não -produziu
-iI projeto de .resoluçao eàtab-elece' um. mente, _ o.. aun.u~nto pela en\\~llo doo" __ .
, .notáveis ,("rnpr-eendimentos, -loi pela .ptre...
ijl:'iuiro de oficial b!.bUot~.cário, de CO"" 'Ô..cze e nn-o aos Quar~nta lugares.
DE 19.3j
. .méncia do tempo., p!).is ocupou o G0<:
m}ç? cOl..~ 'cinco ,téc.!-k'Os.,. adi:nltidos' ,O .. $R. ~EDQ .N,ÊVES _ .-os'
() S
p'
vfrno .põr poucos lMSes.
4

a

um

;0

P"'·

na

e!!l

CO~clll"so,de_ prova.s e tttUl-os.

vRg"RS' iju.are.nte

l4g:a:r-e.s p.ro:)fi3merlte

.

t.e-

' R .. JOAQUIM

O SR~ JOAQUIM PIRES -- Deve

.IRES:

"'l'e'nch,'dos'
mlan' do hO·U ver
,50vaga
5 r. 'P"d
t- o S cna d
" : V" .Exa, e,tar Ir'mLado
'qlle o Govero:;
,,'1"
resl ene,
o meirecvara,
OT
,de QflciaL.Legisl9.tiv.u.
pelo ,adiantado da hora, ecunar sua nador -então nomeado,-Cspitão Gregór:i.o'
.
.
r"
O 1lEcial Legis13tivo va! pzrceher iltenção. visto estar a ;sto obrigüdo por Tallm~urgo de A:::r-,,~do, pl~uicnse'tlu;~.
Crs,:6: 900;00 por mês, enquanto' que os
grato Ilk\-"t'r, -pois:o dia ,de hoje -iem- !Te, demorou-se à testa ,do GOVf_rJ;lG plJr
~Auxlllares L-egis.lativos . .que .sáo.os '~e- bra., há um século, o nascitn-ellto do ~X' curto p.a=O,. visto ter sido C:hümadQ pQf'
t.iIõgrafos. :rereberão .quatorze dêles. 'Senador Federal Joaqui.m NogueIra Pa- Deodoro para 'Jcupar O Cargo <lf; Ge-~
·C~S {j:9~tU}o, e os outros: vint-e c seis r3naguá e do seu -irmão gêmeo -Ben~_ -vemador ,do Estado do Amazonas. p-roeIS 6 loJO,OO.'
jamim, fi"lhos do Comendador José Fran. vincia que connecia de sobejo.
M~
,
_ .dA _
'-""'N'
P'
•
d
~ - Como vinha -diz.endo ~ Joa.....
-No:
: .~.sm.o que se e V3.~~ de O,lclal CI.SCO.' ,oguelra
.ur.anagu<:> e e sua
"1'"'~ '" g~ ekiSO de 'um -edifício condIO'no, que Le.r,~lati.-vo, - e .se nomeie um AmdIIar dlgmsslma esposa Dana babe1.de Jesus' gue!.ra Par.anaguã concluiu o Seu CUI"SG
~ nÜu.,}Qrta Câmara e~ Senado'"coro hr- Le~~atI"o para o lu.g:J.r, ha'rerã eCQ-' Nogueira _ Coincidência notável am- m~di-co -em 1882. rec-eheu o -grau -,de'
· taoteca e .assessore,s :téc!J,iCOS' comuns. ~0!11l:l e.!1 tre . Cs vehcimellto' de Allxi- ,MS os filhos dêsse .casa, L aliás -os 13 9 Doutor, rendo defendido 2l -tese Sõbr-e'
, . r,arisfor~a o. prol-:!to de r-eselução· lIar L~glSliÜllio e Oficial 'Lf'g151-a:tivo 'e 14 Y da prole. riasc-t:ram no 'mesmo dia -<COmposição- do ·Sangue). que foi lall~
-t:':l_,c,argos. i.so~ad:os, -doi? :d.~s atuais dende'q~e o ~esm,? não ,~eJ!l dn Nível e no n1t"smo aia morreraIJI. põsto que ruda pela Escola de Medicina ,da Ba"h'il'l.
O::lc;ats
enl
'011C191S da i).ta
CK, cUJa vag-'l" fGl.sU-fmrnlda,
Corrente, VI'Ia
Pormado. segtiiu para a Côrte oncle
f le'Oislativos
o
.
_T
I t
etn anos d'f
I eren t es, 'em
. . '~:~~ &e~Z a~;se~~:v.:r~ ~T~~bfIidr:d~.o~
.0 Sr. Aloysio dl"- Carvalh.o - ~er- fundada por s.:-us PaL.. , ,no Sul dq Es· pretendia se articular, mais iotem:ame:A'
· fiutfstit!liçao a cada -paBDS dcs fuhcio~ nll~. ~. ~ad" ~ett.t que rept"~ent~ lln- tado do Piauí, onde se ·criar'.9m e duran· te. t:cm os lidere:!> dos movimentos óho• nJ.rios incumbidos quú da -ata -d,atUo- p;r ~~~ela e nunha -part~. Os -fun- te a infà.nda receberam...os en~inarnen~ licionlsta e re-publicano.
· grufa.da, como o da .l:ita ml,.reSSU. 015 ;~~~ãO ~.~e Q::tia.tUillrn~nte exerCem a ros da leitura e da, e.s~rita.
.
RegressanoG a Corrente; fundou ';dl
f~ndonários destaca.dos par.a êsse ser- lodd.:lS na -cta~frI~°ã..o°~e ~t.ã~ ~-". Aos H· a~os: Joaquim Nogu,eira f' seu com seu irmão Benjamim. 0_ prim~:o
· VJ.ço tornam--:se, no ,fi ~nde alg--tlm t e m - ·
,ç
pore O.
Irmão Benj-anllm,~ .sl'"guiratIl para São Clube AbolicionIsta, tendo na. Oca5UW
~ :po, - -va-.dadeu!lS t.éClllCOS, portadores
O SR. ALFREDO NEVES - essa Luiz do Maranhão onde. tio Seminário lib.:rtado todos. os l'"scrayôs que, pOC
d·; canhecime~tos. que resultam. iav~~, fl:l!l:ção é~ a~ualmente e.'Xerdda por ofi- das Mercês. lriàm, s~gundo o~ desejos herança, haviam r~tebido·,de sei.u ... pait;
r:tl.~ela;tente também a wna maJOr ~~. ClalS leglSlaUvos.
_
d~ seus Pais. iniciar o!'>' estudo; ecleSl- ja ttntão falecidos.'
"
11
8 "juízo 00'
da nova
C Se!el11'
mis--' preenchidas
D'·<>t
't
· '.;)
.,ao
a, ... ora; .. P:IOC~ lmen o
19:J.!J.I se tem em reja~a~ ,ao a-rqun:u
'fI; u~ .pensa.qt?nt-o e um propósito
-_o <l.le_ 'tPr.eci5ª, esta-r"sempre vresem-e ,no
e~ íJlrtto de Ç[1i9.nto5 ;óe . propõem, ,p:...-x
Q(,-ver do cargo - ou inte_rêsst!' de 1l1i!~
,
ll·.?F~r o sistema 'de elaboração 1,eJ,lSl.."t\fa nas ·duas :.liSa:s d~o q~ngl:SS?,
~ q .\[lI o de gue, a.l~es do .:maI.S e vala
• l,na eta-pa definitiva, ca!\ece o Con-

)'''0
....

;t'.

um

I

~li,gençla,epresteza

na remessa dos ,01'1-

'im

O Senado, na reforma -de 1950

'C!l- '.- '"
.a5t

{{iuai.s à Imprensa J'{.ac1onai. oon,:lO na Dou. com os Cal'gós _. de datilógrafos,
redação e aper!eiç(Jamento da ata da- transformando-(Js -errt'Oficiais-LegJsla-,
tUo,grafada. O -relator teria preferi~ Uvos. A prática entretanto_ tem -de-'
co 'substituir a atual_Diretõria da Ata monsb'ado Que é preferivel o luncioná· P?T apenas' uma ,s~ça-Q da ata, subO~~ . rio especia1isado, a" entretanto. eu.dlfla?:l à szcre~na -G~ral p.a pres~- qup.l?~ não .se -preencher o -Quadro. os
-_d.enc:a. Mas. n8:-Q Suge~1U ut,na modl- OflCUU8 leg18latiVl;:.s continuarão de-ite~t,~ porbl!l1ot~v-O '1.VlO" Essa, 00 0 . semJ!t>nhando .a' função -de datilógrafo.
."lU la", -pu 1C,açoes, lCBrIam exc1USl:- ' (MUlto hem! Muito bem '>
vamente a carro da Diretoria ele Pu"
~H
I:>
t "
jfl.;Lcaço-es_ Fica, en retanto, a idela,
O, SR. PRESIDENTE-:
~l~a. ser m:elh~r :pensada, Considere.se~ entretanto. qu~ no Senado, antes
Esgotado ó tempo regimentel da ses:(l(J 8.dvent~ da çonstitui~o ~e l~, .são, vou encerra-la.. designando para
ti ttsseswna da Mesa era _feita pelá, a sessão extraorc1iná.ria. de amúnhã
.Oi.r-eror1s. da. Ata. 9.tiyida.ãe agQtttl. ~ às 7t 79.o;,·M tl bt'1".1l.nte.

m.

,

~s paraC

Q_ue-n!" 0:

d'

--

'1"

'h

J

-OI" ~~~SãG ~Clo~ pc en~os~
l....cíO se ele ou bem,
oaquim Noguei
0l?t"n~or 05e ranclsco ra, no ãmbito ·estreito dé uma cidade
"'1",

4

que ordenados fosst:m quatro dos seus do extremo, SUl do' Estado, por J.3Sú
filhos, já tendo àqllele tempo -dois dêles. viajou por todo 'êle, para bem oonhc~
os_mais .velhos, recebido ordens maiores .. cêla, fi:x:an4o-se~ na então florescente e
A vontade de ~eus pr~genitores não foi próspera cidade de Aml\rante à ma-rsatisfeita por terem ambos dos seus w.- gem direita. do Rio :Piaui, naquela é[HJtimos filhos, Joaquim e- Benjamim se ca o maior empório cOlllercial do Suf
• d
b
d
-do Estado, onde exerceu a clínica me(JireCWíI. o a reCe- ef as ar e~s mtnore-.s,
b"ndo
d
Giu' ,
b
d ' ca, em regra, g.atuitamcote.
a~·
nau o o
asto ffiI tltc:a os_
patL"roos lares, Benjamim dedicou-se à
Foi eleito, ainda no" Império. d:e.fWlí:1voura e à pecuãria enquanto que Joa- ~ado esta.:i~al pelo nõvel pOrClit já· pu·
qui~ seguiu para a Capital da Bahia. J3.nte partIdo republicano.
a fim de cursa.r a Escola de Medicina.'
AS~tltuind~ G Gov.êmo do Estado com
Durante () seu curso médico, Joaquim a proclamr.çw da Repú:b!ica. :: rcuú.l.I."
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Janeiro de 1955

1'5

lCia de Gregório Taumaturgo, procurou roubada por molêstia insidiosa. di5cor~
organizar em acordo com os partJuv::>! dou da chapa organizada peIo Dirct6oCxlstent€,S, a chapa doIS CandIdatos à' rio do Partido, ,pretendendo sU):).:itituir
1.'" ....on.stlLumte. pondo têrmo, asslDl"e. o nome do Desembargador Alvaro de
.ílgitação politica que se esbo<;ava apos Assis Ozório Mendes pelo de Joaquim
.oil mesperado
golpe que
pôs por terra Nogue,'ra Ã"arananuá _
Não ,enJo
secular monarquia
bJagantina.
O Partido Liberal, até então no Po~ atendido provocou a cisão do Parti·
A
do. apresentando cada uma das duas fIa.der, indicou para Senador Joaquim. n- çoes uma chapa completa.....
tÔIÜO da Cruz. o Conseravdor Theodo. Procedida a eleiçao foram' presentes
10 Alves Padlcco·e o republicano. por
ao Senado e a' Ca'mara duas atas perjnspiração
do Martins,
Mal'échal-Deodoro,
.El~- fe,'tamente semell,antes com resultados
IJeU
de SOuza
todos de fam,,Jjas preStlglOsas e uadicionais no E;)- completamentes diversos. Em uma detado.
. ,
las os eleitos eram os partidários do
A Chapa -para d('putados federais Governo do -Estado, na outra eram os
Clbcdeceu ao meslUu ~ritério ficando' dissidentes chefiados pelo Marechal.
(onstituida com os !:it.!9uintes candida~
5 Comissões de verificação de poderes da. Câmara e do Senado pOl' mtos:,
llu ênc,'. manifesta de Glicério. Pinhelro"
Joaquim Vasconcclós Pacanaguâ Macha' do, Murtinho e outrOS membros
Republicano históriCo;
do
Diretôrio f'cderal. rec.onheceram os
Nelson Vasconcelos de AImcida
_J
do Marechal sendo des:.c
'
partidários
t
h
O fkjaJ de M alin a que tomou par e no
' logo empossados os d'emais deputados.
lllovimento de I 5 de novem bro;
V. Exa, Sr. Senador Mathias O'lymAnfri.sio Fia/lio - Major rI" farma d o
I
,.
d'd"
o
. o d B as,', pio deve recordar-se. ainda que ado es~
do ExerClt.o a l o a ....,;;gaça o r
"
'
I
t
na
cente
naquela
época,
de.
todos
êsses
·na ... ·rança, com serV1ÇOS re evan es
e à .r;;vr;
o opu' n'lica·
fatos,•
G·uerxa ti O Pa_'raOual'
co,
•
•
' . p'lrCS F e.rc'Lf'a - Coronel de
O Sr. Mathias Olllm,
pio ---'- Vossa
F"'minO
~
"Artilharia do Exêrcito Nacional,' indi~ Exa. é a historia viva da poHtíca piaui-,
,ado por Floriano Peixoto.
ense.
Poram essas chapas sufragadas sem ' O Sr. Joaquim, Pires - Ao tempo
It
'
,'a'
o
vinha eu de exercer o mandato de
'
"
discrcpânc13 pOlS consu aram a QPlU
€sdarecida de todos os elementos po- deputado federal. tendo sido reeleito
'J1tü:oo.
com a maior e a mais expressiva Vu~
. h ouve-se assIm
' , ta'ão
pore'm pela forma referi,la
não
N09uei~a P aranagua
~
1.1
- e cn't'eflO
, em lui reconhecid.o. E' certo que d.e(om aCêrto, pond eraçao
,
d' , t
pois disso voltei à Câmara por seis ve-,
,:.:ua curta porém provelto!>a a mlDlS ra·
_ pu
. bl'ica zes com pequenos intervalo.s. sempre dos
ção. já deien dend o a instruçao
,- presU''mais. senão o mais votado.
_ sua eterna preocupação. ja

Teresiná, nome dado em honraria" de terrélS visinha fl cidade de Cfjrrcnte.
Capital piau:ense, hoje 'Viúva do Se- onslc <linda hoje funciona com ,real
nhar Adriano Zandcr;
aproveitamento êste m 19:1ifico (,$l<'lhele.
AUgustOi agrônomo d~plomado por cimento de ensinõ educ<~ti'\'o de rJivel'
uma 'Universidade dos Estados Unidos superior a qU<tlqucr outro situado na..
da Amér,'ca, atualmente deputado v.l quea I -::ona d'o Br<'tSl'I C entra,
I
Assembléia Legislativa piauiensci
Ardoroso e de\'ot<'ldo à seita B.:Jtist:1,
Tanc.édo.· agrônomo diplomado pela provocou, r:om' SCl!S ato:; reHgio."o.~, os
Escola de Lavras, Estado de Minas fanáticos dO,Catolicismo qlH:' illved"ram
Gerais. -hoje professor de genética na SU3S proprL.'dadcs, ::lcDrrdandü'<1." e S3~
mcs-.
... Escola,'
que(-1t1 d o,as, P ar in fI uênc]<'l d (') S (';1(' dor
Corrent,'no, (nome dado en, ho,ne"a' M ati'lias OI ymplO,
' entao
- G ovcrn~l1Qr
o
do
gçm ~ sua terra natal)' diplomadó ,pdC\.. Estctdo, qú", fez ~('guir para Corrente
'f'aculdade de Medicina do Rio de 10- o Coronel Jacob Gaioso Almendm ~e~
neiro.' Diretor do Serviço de S:lÚde da centcmcnte eleito Govern<:ld'or do E:;ta~
Policia Militar do Distrito Federal, Lh)- do, pode Joaquim Noç:lIeira Pnr3rClOllá
cente de Cirurgia da Universidade do re3ver p<lrtc do que-possuía e manter-se
Brasil e Presidente do Colégio Bra:;i~ em Corrent~ até sua morte,
O S
d
h
d
leiro de Cirurgiões.
ena () reverencia oie. ia 'l1le
O amor e o devotamento por t:'ldo <}ssin~Ia a d<lta natalicia do ("'i> Se,1<1d':)f
' N cÇ)uelra
' P;uan<'lgua,
' h 'a LC"U
que direta ou 'indiretamente beneIic,a'.'a Joaqulm
<l110S passados. os valiCJ!lto~ís,<;imos ,<_('-vj~
o Piauí, com espedalidOld e ao extremo
cos por c'le prestados ao p,'a",'
'Hu~
cul do Estado, lc\·ou-o a C'Jstear a na'
(' a
n'd d
vegação, por barcos (gaiolas) a m.>tur, met I él e.
Mil1hêl ora'-,ão que ficélrâ bdelcvrl nos
do Rio Preto, sub·afluente ao S50 Fran·
cisco, atê a localidade de São Marcelo, Anais do P.<'IrIamento Brasi!d~o T·lnni~
situada nos limites dos Estados da fesht a ,.n, ratidão ':odo muito que ,el'll vida
[Je f~z por Sl\él Pâtr'<I e pelo Reru·h1k;t.
Bc:hia e Goiâs.
-Descreveu, em livro intCl'cssantissimo,
Tenho
dito. (Muito bem; ,,-:,uita
â viagem «Do Rio de Janeiro ao Piéluí» 't'enp.
pela centro do pai$, minuciosaÚ1ente o
itinerário, a-- fauna e a flora do sertdo
SENADO FEDERAL
banhado pelo São Francisr.:o,- dando a
conhecer, com detalhes, a v:da do ha.
DA COMISSÃO
DIRETORA'
bitante daquelas paragens, seu labor, ATOS
"
~
suas privações e 'ltividades, Folcloríst<'l,
A_
Comiss5o
Diretora,
em
reunião
de
foca}jzou Jendas como a, da LLlgôa de
Paranaguá, as cantigas e aboios dos U, do corrente, re.<:ol\'eu deferir os se~
I
vaqueiros, as superstições rias mulheres guintes requ('rimentos:
Nogueira Par.anaguá 'no SC!lado foi. e o destemo1" dos homens do sertão.
De Chiudio Idl"borque Càrrldro Leal
como já havia 'sido na 1." Constituinte.
Profundamente interessado pela ins~ Neto, Ajudante de Almox;J,He. pndl "'lO
intransi!}ente adepto da J?ludança da Ca· trução pública e particular, fundou em «J», solicitandll trallsferéncia p<lril C c;)r~
pital para o planalto Central cl? GoiáJ, Corrente um jardim da infância p<ua 90 da clélsse <:J» da carreira de OJkiaJ
secundando os pendore.s de Leopoloo o que fez vir' â~ sua custa uma profcs- Legislativo,
De Leilah de Gôes C:1rdoso Torres.
de Bulhões. Azeredo e outros. COIUO sara especializada, Miss Julict BarIo\\'.
eai seus atos de .são patriotismo No~ que ali ministrou o ensino carinhosamen- OfiCinl LegL~l2tjvo, dilS51" ~J> ~OJjcj1ClJ)~
gueira Paranaguá. revelou-se, como já te. seguindo a prática salutar instituída do 90 diils de licença para tratame:rJto
dis.se, adepto fervoroso do regime re~ por Madame Pape Carpentier em França dl" sél:.ide:
\",ljb;on TarfucL A]mox~rjfe< p;)driJt>
publicano federativo presidenc~al _ re- ~ defendida por todo o mundo «O en·
geita1ldo. sempre que chamado a pro- sino das letras e das cous"s ministrado 1:0», -solicitando 22 dias dI' licençap ma
nunciar-::se,. O parlamentarismo e o intuitivamente pelo amor carinhOSO" tratamento _de ~audf" nM ~térm~s de- ;;r~
tjgo 225 do Re!7IlJ,:mento da S('crrlzrja~
lüvórclo.'
- 'isons coup' de .10uts".
esse· educandário que tomou o nome
,Findo a seu mandato. que exerCeu pot de «Benjamim Nogueira» foi sempre
. ATO DO DIRETOR GERAL
nove anos com acêrto e,dignidade, vol- mantido a expensas dos membros. da
tou ao Pia ui. indo residir no seu aina- familia Paranaguá. _
O Sr, Diret(\f Geral deferiu o t'rl'jn>'
do çorr~nte. Já. então casad? com Dona
JoaqUim Nogueira Paranaguá, ao fi- riinento de Lecla Fialho 'da Silva. 01i·
Ema W1guehn...... hlha do Consul SUllÇO xar·sc em Corrente, «no intuito, de ele~ ela) Legislativo, c1as~e «J>, f'm que' ~o
Augu.sto \Vl~u:IJn. de ,cujo feliz e ven~ var». no seu entendei, «o niveJ infe· .licita .seja considerado como de licença
t~r~~o co~s~rcl~, realizado em 1897. leet1lal (bquele pcn'o», hmdotl em 192,0 para t,,,filmento de .saúde, a~ faltas O;]·
J!~u:\ t' QUi3t.ro .llllios. cílda \lua] maIs i <) IrJStliuio B;,Usi,<'I J;,dn.-;tri<-lJ d\.'<ll1do,
cl"s, ,,(), !':~( :;':OJ n., pi:riodo de 1 il 1:5
diStinlO~ r
ira. g paUimõnjo do meslllQ .... asta ana de lanelro c.o.rrellle~
Q

Qiando a magistratura c fomentando a
e a pecuária.
Deixando o Govêruo do Estado ru·
mou Nogueira Paranaguã. já então
deputado federal para esta Capital onde
foi residir. comigo, em confortável aparca.!ia do Marechal Firmino
'í:.amcnto
PIres l"el'l'eira, então Coronel. Formamos uma trindade inseparável que
d~cutia e assental'a como votar o.s ar·
tigos da Constituição Federal em ela~
roração. A amizade que n03 unia foi
por ocasião das eleições p-:ra renovação na Câmal'a e de um terço do Se~
Dado em 1897 perturbada por diver~
\/éndas havidas no Diretório do Parti~
do Republicano Federal a que perten~
damos. Fiquei com meu partido impotente para conseguir um acórdo boo[o.:>o
para lodos.
'I!
O Marechal Firmino Pi~es,,,Ferreira
já então Senad~r, ~a va~a .aí'. J hl'"~doro
Alve;. Pacheco cUJa Ulste.llCla to:. tãO
~g.ricultura

em
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CAPITAL FEDERAl,

SEXTA-FEIRA. 21 DE JANEIRO DE 1955

CONGRJESSO NAC!ONAIL
Sessao conjunta para apreciaqao de vetos

Dia 21 de 1aneiro, as 21 horas:
felta em 27-12-1954)
Veto ao Projeto (n.D 2.486, de 1952, na,CAmara dos Deputados e n,D 96,
de 1954. no Senado Federal) I que cria 0 Instituto de Aposentadoria e' PenDOes dos Econollliarios e ds. ..outras proVidencias.
(Convocalt~o

Dia 24 de

1a.neiro,

(Convoc.~lio

as

14,30 hOTas:

felta em 27-12-1954)

Veto ao Projeto (n.O 9O~. de 1951. Da CAmara dos oeputados e n.o 140,
Cle 1954, no Sen ado Federal). que cria, no Quadro da secretaria do Tribunal
ode Justit;.B. do Pistrito Fedaral. tres runCoes gratificadas de secretario de
Turma de Julgamento.
Dia 25 de janeiro, as 21 hqras:
felta em 28-12-1954)

(Convoc~ao

Veto (parcIal) ao Projeto de LeI (n.· 258. de 1951. ,na CAmara 'dos
Deputados. e n,O 162, de 1953. no Senado Federal). que'disp6e sObre 0 pro;,
'Vimento de cargos da carreira de Detetlve do Quadro Perma,nente do Mi ..
Jl1.sterio da. Justic;a e Neg6clos InterloI'fil - Departamento Federal de Seguranga Pliblica.
Dia 26 de janeiro. 4s 14,30 harass
(ConvQC~ao felta em 28-12-1954)
•
veto (total) ao Projeto de LeI (n,· 1.978. de 1952. na Camara dos
Deputados, e n.o 320, de 1953,- no Senado Federal), que dispoe sabre a carreIra de Agente Fiscal de ImpOsto de Renda..
Dia 27 de janeiro

Na mesma sessao:

presidenciai~

(Convoca.c;oo felta em 11-1-1955)
veto (parcial) aD Projeto de Lei (n.O 3.005, de 1953, na Camara dos
Deputados en," 82, de 1954, no Senado Federal), que fiva os efetivQS das
FOrt;aS Armadas, em tempo de paz.
Dia 28 de janeiro, as 14,30 horas:
(Convocac;8.0 feita em 7-1-1955)
veto (total) ao Projeto de Lei (D." 666. de 1951, Da Camara des Deputados e n.O 19. de 1952, DO Senado Federal), que acreseenta par.agrafo ao
art. 8.° da Lei n. 1.181. de 11 de agooto de 1950, que autoriza a abril' eredito paI.'a subvenciomar empresas de navega.gao aerea.
Na mesma Jessao: .
(Com"Oe!lC8.0 feita em 11 .. 1-1955)
veto (total) ao Projeto de Lei (u,Q 804, de 1953, Da Camara dos Depu~tados en,o 269, de 1953. no Senado Federal), que concede auxillos de •.••
Cr$ 400.000,00, Cr$ 100,{){)O.OO e Cr$ 100.000,00, respectivamente, a Assoela·
(13.0 Serrana de Defesa des Agro-Pecuaris"tas, rte ljul, R. G. SuI, Ii Exposir;ao Agro-Pecuario e Feirn de Amos tl'aS, do Crato, Ceara, e a. ·Exposiliao de
Gada Le!telro e de Corte, de CnprinOs e de Suines, de Terezinha, Piau!.
t~ - s.essao conjnnta
4.- sess3Q legislativa extraordinaria
2.- leglslatura

Em 21 de Janeiro de 1955, as 21 horas,
no Palacio Tiradentes
, ORDEM

a.

21 /tOTas:
(Oonvoeacao feita em 5.. 1-1955)
"Veto (total) ao Projeto de LeI <n.· 4.044, de 1954. na Camara dos
Deputados, e n.o 124, de 1954, no senado Federal), que retifica a Lei Ddmero 2.135, de 14 de dezembro de 1953, que.estima a reeeita e fixa a despesa·
dB Unllio para a exerclclo de 1955.

DO

i)JA

veto presldenclal (total) ao Projeto de LeI (ll.· 2.486. de 1952. na

Camara dos Deputados, e n.o 96, de 1955, no Senado Federal) que erta

o Instituto de Aposentadoria e J;Jensoes dos Economiarios e da. outras pro ...
v1d~nc.:ias; tendo relat6rio. sob n,o 4, da Comissao Mista deslgnada nos
Mrmos do artigo

4~

do Regimento Comum.

SENADO FEDERAL
Faco saber que 0 Senado Federal aprovou, e, nos Mnnos do art. 27,
tetra n do Regimento Interno, eu promulgo a. seguinte

FMO Baber que 0 Senado Federal aprovou, e, nos tf!rmos do art. 27,
Jetra n do Regimento Interno, eu promulgo a seguinte

(.) RESOLUQAO

RESOLUQAO

N.· 2; de 1955

N.· 3. de 1955
Art. 1.° - E' coneedida lleeD(iB de 12 meses, DOS Mrmos do art. 253
do Regulamento da secl·etarifl., ao Ofieial Legislativo, Classe "J''' Sebastiao
Veiga, para cumprir nos' Estados Unidos da America do Norte 0 programa
de treinamento em Administrar;iio Publica, constante da balsa de estudos
concedida ·pelo Gover~Q N{lrte-Americano,
Senado Federal, em 18 .4e Janeiro de 1955

ArUgo tinieo - E' concedida aposentadorla a Antonio Corr~a da
Silva. O[1eial Legislativo, Classe 1'0", no cargo de Diretor rte Servico,
Padrao PL-2, nOS termos do art. 191, § 1. 0 , da Constituil}ao Federal, combinado com 0 art, 1B4, item I, da Lei n, 0 1. 711, de 1952 (Estatuto dos
FunCional'ios publicos Civis da Uniao}. incorporantio:se ~os .tespecti~os
proventos da inatividade a grat1ficagao adicional correspond-e~~e.
Senado Federal, em 17 de Janeiro de 1955
ALEXANDRE

J¥IARCONDES

Fn.HO

Vice-Presidente, -no exerc1clo
da PresideDCia

A:LEXANDRE MMtCONDES

F'ILHo

Vice-Presidente, no exercfcio
da Presidencia
,(oJ Republlcaila por ter safdo oom incorr~lies ..
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Relac;iio das, Comissoes
Comissiies Perrnanentes

21." SESSAO DA CO NVOCACP.iO
EXTRAORDfNARIA EM 21 DE
JANEIRO DE 1955

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAl

COJl:issao Diretora'
2 -- Alfn.:dQ
taTto.

t:

OIRIiiTOh

l.\lnrcond€s FHho - Prestdente.

1 -

~

Neves -

1.

Secre-

0

Gh/!I"'ft 00

2.° Se-

Vespasjano Martins -

cretario.

4: -

5 -

Carlos Lindenberg _
cretario,

3." Se·

Ezechias da Rocha

4.°

Pri.!:co dos Santos -

seuvu;:o au

CHi:i~1! 0" &S4;XO OIS RIl!O.. r;I.t:r

1.° Sen . .....,.. Ismar de Goes.

HELMUT

2.° Sen. -

PUBL,CAi;6alt

MURILO FERREIRA

ALVES

HAMACHEF.

3. Q

olARIO 00 CONGRESSO NACIONAL.

san. _

SEC,i\'O II

4.° Sen.
5.° Sen.

tmprssso nas Of IeIn as. dO. Departamento d~ Imprens8 Naclona1

6.° Sen.

Se~

creturio.
6 -

Orad ores inscritos para
o Expediente

GIO:RAI.

ALBERTO DE 'BRITO PEREIRA,

1,° Su ..

7. Sen.

AVENIOA RODRIGUES ALVES,

Assis ChateaUbria"ld--<,
onofre Gomes.
APo16nio Sales.
Gomes d.e 9liveira.
Euclides Vieira.
Guilherme M:alaquias,

plente.

'1 .- Ccsta P:reira .-:. 2.0 ' Suplente.
secretc'trio . _

ret-or Gersl as.

al:

R.eunioes
ll~ras.

ASS I NAT U R ,A S

Luiz Natiuoo, OiSe-cretaria.
,

quintas-f~iras,

B,E. 10

'REPARTICilES E PARTICULAI\ES

- Capital e lnterior
Sam est-fa ................. Crs
-Ano •••• ;.~ .............. Cr$

Exterior.

ConstituiQao e Justiga
Daria Cardoso _ Presidentc.·
Aloyslo de Carvaiho_ _ Vloe-.P·resl-

Attilio vivacqua,'

,-~-

Qu~rtas-feiras,

as
.

Euclydes Vjeira
dente.· ~

Pre8tdente.

" - Gomes de Oliveira.
(.) Substituldo pelo Se'la-dor Nestor
. Massena.'
'

Secretarw :Reuni6es

as

Aralda Moreira.
qulnta.o:;-feiras.

l -'Flavio Gulmarlie.s -

Adolpha,

5 -

_vergueiro. ;;~
Domingos Velasco.

.

Costa Pereira.

Duna! ·Cruz,

AS 9 ROHAS COMPARECEM
SM. SENADORES

as

Vivaldo· Lima. - Bandeira de MeUo
AniSiO Jobim - 'Joaquim Pire.s _
Onofre Gomes Olavo Olivei~a __

-

Kerginaldo Cavalcanti· _ .Apownio
. Sales":,,,,:, D;lair Brindeiro.- Ez;zchia,'

da Rocha _ [smar de Goes - Julio
Leite -..:.. lJurvaZ' Cruz Neve, do'
Rocha ....:... Alo'ysio de Carvalho _
Carlos Lindemberg· - Luiz Tinoro _
Attilio Vivacqua -. 'Alfredo Neve, _
Pere"ira Pinto ...:.... -_ Guilherme MIIIaguias. - Nestor. Massena - Eucltjdes
Vieira _ Don~ingos Velasco - 1)ario
cardoso Costa Pereira ~ilvio
,C¥TVO Fldvio. Guimardes Roberto Glasser _ Gomes de Olil)eira
- Iva d J Aquino Catnilo Mercia
(lU.

Cecilia. de

Rezepde

~R.

2,\ SUPLERTE:

(Sernindo· de- -2;0 "Secretario)', pr(l~

Relagoes Exteriores
1 - Geor8~o

Avelinti

dente.-

Secretario
Evandro . Mendes..
Vlanna,' Diretor de "'.Or~ament"o.
.'2 -

Reuni6es as quartas e sext8~s~felras.
15 horas.

Hamilton Nogueira.
Pre-sidente. .

3 - Novae.s Filho.

Legislagao Social

.2 -·Cicero ·de vasconcelos ~ Vice.

4 - Bernardes Fllho.
Pres! ..
.

Tinoco - -

DOS SRS, ALFREDO NEVES-E CARLOs
LINDENBERG

o

Walter' Franco.

dente.

~PRESID"NcrA

o SR,',PRESIDENTB:
Acham:-Se presentes 31 &.s. 8ena~
dores. Havendo numero legal, .. til.
Atixiliar... - N:thercia de, Sa.'. Leitao. aberta . a 'sessao. Vai ..se
proceder .R
Reunioes as quartas,,:,feiras, as 15 Ienura da ata. -.
haras.
~
Secretdrio -

,Euc}ides Vieira..
Mathias Olympto.
._ Pinto ... A.leixo. ~.
Plln10 Pompeu.
VelosQ -Borges .. :
Vlctorino' ·Freire ..

2 - 'Lutz

·de Melo.'- . . ..:..

~( Exfraordinaria)

Martins.

1 -":' Gomes de Oliveira _

Presidente.

f6

. ..:. 4 - Carvallio quimaraes.

preot-

dente.

-= Bandelra

'.;,

~~~r

( .

Pre8ide~

2 -. Aloysio de. Carvalho. . ,3

" .•

- A;polonia Sales, - ·Fl~vi~.~ GUimaraes.

as

Educagao e Cultura

1 .- Joaquim pires -

..de aqi~. ~.. Vice.Presfqente.
,'Alberto pasqualinl,. ~~ .
Alvan~

'.,;q

Reila~ao

'- P!€Sidtm'te.

~smar

Vice .. Presi ..

3 --:- Sa Tinoco. (")
4 - Julio Leite.
5 -. Costa PereIra.
8 -, PUnio pompeu.

,

Finan~as

9,00 _

Economia
1 - Pereira pinto -

Or$ 108.00

_ _ O-_ _ _ _~~.___

~Ivo ~d\4..qu!ri6

SecretitTtO ......:. LuJz Carlos Vieira. da
Fonseca..
.
Auxiliar _ Marilia Pinto· Amando.

a-

I

Exterior
CrS 13G,OOIAno ...................

o custo- do .Dumaro atrasado sera acrescido de Cr$ 0110 f,
.%ercicio decorifflo; cobrar.-ae':'ao mais Cr~. O~5~..

-

horas.

39,00
76,00

50,OOSemestra " , u " u . . . u
CrS
96,OOAno *' •••••.•..••• ~ •••• 'Cr$

. Os cheques' e vales postais~ deverao ser emitidos e1J1 favor do
tesoureiro do' Departamento. de Imprensa Nacional.
Os snplementos as" edi~oes dos orgaos oficiais serlo fprntrotdM.
&os assinant.es somcnte mediante solicita~iio.

Joaquim P~·~.
Luiz Tinoco.
.Nestor Massena.
Olavo Oliveira. 4°)
( .. ) substituldo pelo Sr. ,Mozart

R.euni6es -

Capital e .1nte.rJor

-'1-

.

Ferreira de, Souza.
Flavia Gui~araes.
Gomes de Olive!!?

La~o.

0<...........

ATA DA 20." SESSAO DA 4.·
SESSAO LEGISLATIVA EXTRAORDINARIA, DA 2." LE-,_
GISLATURA, EM 20 DE JA·
NEIRO DE 1955

FUNCIORARIOS

As assinatnras daB 6rgaos oficials comeQ81n e term.fnam -em qualr quer rhn ao exercfcio em que forem registradas.
'::.
-<
0 registr_o 'doe as'siriatuT;\s, 6 feito a vi,Bh -do comprovante do
- reC'ehimaDto. - ,
- ~_.
_ _ .. _
"'" - _ ~ - _

dente,

Ani'siD JObim:

I

An. • .....

'
j

'Vice-Prest-

5 - DJ.a1r' Brinaeiro::

cede' a. ~eitura an ata da sessilo an.ter~or •. que, posta em discussao, e.
. '. .. sem debate aprovada.
Prest-

o

.'

..

SR. 3.' SECRETARIO:
'.
'
(Servindo de 1. 0 ), declara nao he.·Vice. . ver expediente.
SAO~

LlDO.S E '-AO A IMPRTMIR,
as SEGUINTES

Parecer n,' 13, de 1955
'Da

qoinissao (Ie

Reda~a(l

RedaQao final do Projeto dc Lei
3 - Area Leao.
6 - Mathias Olympio.
dente.
do Senallo n: 39, de 1954.
, - Hammon Nogueira,
7 - Assls Chateaubriand . ( ••• )_
"3 .;- aam!1oon Nogueira..
Rehltor:':"Senador Carvalho Gu!ma·,
5 - .Le.vi~do. Ce.elho. ~
4 - .Rui Carhe1ro~
.- \~
r[.es.
8 - ' Joae. ViIlasbOas; (U~.) .
6 - .sernardes,. ~ilh(J.
5 -~ Othon M!ider!
(*0.)
Substitutdo interinamente·. A Com.iss~o a.pl'~;;;el}ta... a . z:e.illl]io
~ - Euclldes Vieira.
6 -' Kexg~aldo Ca·valca.ntI.
elo~Senadoi Cicero de Vasconcelos rmal. (~l. . rtn~C::~l 'f'£ p~'o..lCto de. J;.e!
P
SecretcirlO - Joao Alfredo Ravasco.
"'
n. 39,·.de 19:}4, , . 'n~no do S~uado
.7 - Cicero de, 'Vasconcelos:
lie andrade. ~
.,: •
(0$")
SUbstituido' interinamente Federal.
Secretario - . pedro de Carvalho pelo Senadoi Silvio,' C]lr.vo. - _.
. Sale,' da COmiSsR{' d~ Reda~ao, em
An:rilial - Carmen ·L'dcla. ·de HoMuller.
~
landa Caval,c.antr.
SecreMr.io - J.B..CasteJcn Branco. 19 de janeiro de lH35. - Joa~lltim
Auxiliar _ parmen Lucia de HoPires, Presidente. _ Carvallw Gu~I!eurJiie. Os quulta.'felras,
15 landa Cavalcanti.
Reuni6es - Segundas~feiras, as ... marlies, Relator.
Bandeira de
Reuni6es as segundas-felras.
boral!.
h<lras e 30 minutos.
Melo .-- Costa Pe'reira.

as

~Sexta-felra, 21'~==""""=="""=,,;'D;;'::,;A:;,:R:;,:IO:.,,,;D,;O,...:C:,:O;:,N.;,:O;;,;R,::;E:,;:S:,;;S;,;::O;,,,N;,;;A;,;;C;;,;I,;O;,;;NA;,;;L:;,'~(S;;e;;q~!I;;o";,"~;·===="",:,,,;J:;:;a;::n.:::ei::ro::..d~e 1955 129~"
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<ANEXO AO PAlI1ECER N,· 13,
DE 1955

Legislativo n.G 92, de 1953, de Inic1a- de dezembro do ano findo, ao Senado
ao legislativo local, do
tiva dar Camara dos Deputados.
para a apreciagoo, do veto apo-sto.
que 0 verdadeiro intuito de proteger
Sala da Comissao de Redagao, 19
A decisao do Chefe do Executivo reais lnteres.ses do 'Oistrito, deverii.

RedlU}cio Final do Projeta de
Lei do Senado n. 39. de 1954.que cria 0 Museu aa Abolil;l10,
com !ede na cidade ~ Recite.

de janeiro de 1955. -:- Joaqutm Pires,
Presidente. - Bandetra de Melo, P..elatar. -. Carvalho Guimaraes. - Costao Perelra.

I

o

Congresso Nacional decreta:
Art. 10 • .t criado 0 Museu da Abolilfao. sediado em Recife, capital do
Estado de pernambuco, em hanl'a a
J08.0 Alfredo Correia de Oliveira e
Joaquirn AUrelio Barreto Nabuca de
Araujo.
Art. 2.0 0 Gov.@rno Federal, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias cia
vigtncia desta lei, enviara Mensa~em
ao Congresso Naclonal soliCIt-:l.ndo
'autorizalfao para abertura do' credito
necessariO a a9uislcao do predio onde
:residiu Joao Alfredo, naquela cidade,
conhecldO como "Palacete da Magdalena". para adaptac;ao e instalolffio
do Museu.
..
paragrafo unico. O(predlo refe1"Id.c.
sera a sede do 11:useu da AboHt;:ao.
Art. 3.° 0 Governo Federal baixara instruc;oes e fixara 0 regulamento
para 0 funcionamento do. Museu e
determinara a Rquisi~ao de tuoo
quanto se relacione rom os feitos me..
moraveis da liberta~ao do nascit,uro
(Lei de 28 de setembro de 18711 11'!nita<;a.o pela tdade do escravo aos 60
anos (Lei Saraiva) e a aboli~1to ime..Bata e incondieional (Lei de 13 dp.
malo de 1888).
Art. 4. D Esta lei entrara em vigor
na data de sua publica<;ao, revog:J.das as disposigoes em eontrtirio.

ANExO AO PAR<ECER N,' 10,
DE 1955
Redac;ao final do Projeto de
Decreta Legislativo n.& 92, de 1953.
que aprot'a as atos do se::rto Congreaso da Untao Postal das Americas e Espanha.

Fac;o saber que I) Congresso Nacional decreta nns termos do art. 66,
item I da Constituicao Federal, e eu
promu j go 0 seguinte
DECRETo LEGISLA1'IVO

Art. 1.° Sao aprovados nos Mrmos
do art. 66, item 1, da OonstituiQRa
Federal, os At08 do Sexto ~Oongresso
da UnHio Po.stal das Americas e Espanha. oollcluidos em Madri. a 9 de
navembro de 19-:0, abrangendO:
a) Convenio d.a Unit\<> Postal das
Americas e .Espanha;
b) AcOrdo relativo ao Transporte
Aereo de corrzspond6nci;
C) ACOrdo oobre Encomendaa· postais e respectiv~ Regulamento;
d) AcOrdo relativo a Vales Postais
e res'Pectivo Reguiamento.
Art. 2.° £Ste decreta leglslattvo entrara. em vigor na data de sua publicallao, revogadas as dIspOSlcoes em
contrario.

Parecer n." 14, de 1955

Parecer n.' 16, de 1955

(Da Comissao de Reda~ao)
.Reda.cdo jinal do projeto de
Decreto Legislativo n.D 4, de 1954.

Reclagilo finaz cia emenda
Senado ao Proteto de Lei
Camara n.o 375, de 1·953.

Relator: Sr. Carvalho Guimaraes.
A Comissao apresenta a. redacao fimal (fl. anexa) do Projeto de Decreta
Legislativo n.O 4. d~ 1954, de. iniciativa
tId. Camara des neputados.
gala da Comissao de Redac;ao, 19
tie janeiro de 195'5. - Joaquim Pires,
Presidente. - Carvalho Gutmaraes,
Relator. - Bandeira de Melo. - Costa
Pereira. AN~O

,

do
da

Relator: Sr. Carvalho Gulmaraes.
A Comissao apresenta a redagao
final (fl anexa) da emenda do Senado ao Projeto de Lei· n.o 375, de
1953, de inic1ativa da Camara dos
Deputados.
Sala da COmissao de Red~ao, em
19 de jane1ro de 1955. - Joaquim
Pires, Presidente Carvalho Gutmataes. Relattn" - Bandeira de Melo
-

Costa Pereira.

AD PARlECJER, N.b 14.

Red~{io

DE IS55
Final

do

M-z.KO AO PAREOElR N,,· 16-55
Proieto

de

Redaqiio Final eta Emenda do
Decreta Legislativo n.o 4, de 1914,
Senado, 0.0 Profeto de Lei da C4que autoriza 0 Tribunal de Conmara n.o 375, de 1953, que autotas a proceder ao registro de desTtza os .concessionarios e as aapes« de CfS 25.00-0,00, para aten.
ministragoes de portos a cobra ..
der ao pagamento devido a Luis
rem iuros de mora s6bre dividas
da Silva Cosme, par servir;os presPTo1lenientes de servigos prestactos.
tados como critico musical e responsqvel por programa do Servigo
Ao art. 1..0 (Emenda da Comlss§,o
de Radiodi/usao Educativa do Mi- de Transportf'..s, CQ.munica~oes e Obras
nisterio da Educac;tio e CuZtura. Pliblicas) .
De-se a; este artlgo a .segu1nte reFac;o saber que 0 Congressa Nacio-

nal decreta nos termos do art. 77, aai;aQ:
l'Art. 1.0 Fieam OS cOllcesslom\rlo.9
§ 1.°, da Constitu1Ca"O Federal, e eu
e as administrac;6es de partos autorlpromulgo 0 seguinte
zados a robrar sabre as dfvidas reteDECRETO LEGISLATIVO
rentes a serviCos prestados pelo pOrto,
Art. 1.0 E' 0 Tribunal' de Contas nao .pagas no prazo maximQ de 30
autorizado a proceder aD registro da (trinta) was. cant-ad{) apartir d.a
despestl de Cl'$ 25.000,00 (vinte e cinco data da apresentag8.() das respectivas
mil cruzeiros). para atender ao paga-· faturas e contas, juros de- mora de
menta devido a Luis da Silva Cosme 1% (urn por cento) :10 mes'·.
por servi~os prestados, no ano de 1953,
conto critico musical e res'Ponsavel por
Parecer n.' 17. de 1955
programa do Servico de Radiodifusao
Educativa do Ministerio da Educacaa
Comissao de Constituigao e
ceo Cultura, a ser p3.ga no Tesouro Nf- I - .Justic;a s6bre 0 Veto n .." 4-54, do
cIOnal.
,
Sn Pre/eito do Dislrito Federal,
Art. 2.0 ~ste decreta legislativo euap~sto ao Proje!o de Lei n ..o l05 ..A
trara em vigor na data de sua publide 19-51, da Camara dos Vereaaocacao, revogadas as disposiC;oes em
res, qUe dis poe Sabre a apreenstio
contrario.
>"
Ii
•
d e 1)ei ell I Os auanuona
as na Ina

Parecer n. O 15, de 1955
Redagao

final

do

Proteto

de

Decreta Lcgislati;;o uP 92, de 1953.
Relator: Sr. Bandeira de Melo.
A Comissao apresenta a redacfto final (fl. anaxa) do projeto de Decre.to

e

nhor General Francisco Higino
Craveiro Lopes, PreSidente eta

Ao primeiro exame do veto e de
suas raz6es, colb.e-se a impressao de
que 0 dlsposto no pro:"to nao II de
molde a contraiar inter~sses de tal
releva.ncia que justifiquem a aprov:l(!ao do ato negativo de sanc aa,
pois que, Be POl" um lado nao se pode
de-ixar de reeonhecer ao responslivel diret.o pelo meneio da admi~trar;ao publica certo. arbitro no exalr..inar as conveni~ncias des.sa admini.Stra~a.o, por outro nao se justifica a eerceamento da competencia legislativa da C:\mara dos Vereado-

~

Republica Portuguesa, para visitar Portugal, e considerando que
essa viagem podera ser de grande alcance e relevo para as relaroes entre 0 Brasil e aquete pafa..
Z' 't
so lCl 0 ao Congresso Nacional,
de ucordo com 0 artigo 66, pa_
. I 7'
85 d
C
j't'
r~gra 0 " e ,I. ",Q. ton~ 2 u'C;uo,
a necessana au orzzaqti0
parC! ausentar-me do territdrto
nacwnal por breve prazo, entre
maRr90 e abril
co rre;;te. ano:~.
IO de Janelro, I3 U.e 1anetro
de 1955, - (a.) Jolio Cafe Fflho"

tJo

I

roe&..
•
Deve eXlstir
entre ambos um justa
equilibria de cuja magutent;ao ~e.
Relator: Sr. Dario Cardoso.
:p·.md~m a boa marcha dos neg6c!os
Sao estas as disPosi~oes constitucioo Sr. Prefeito do Distrito Federal, do G()vcmo Municipal e a salva-! nllis a que esta Mensagem fez remilJnno aquiescendo ao Projeta 11 0. I05-A, guarda dos inteTet3ES dos habitan- sao:
da Camara dos Vel'es.dores, vcrsante tes da Capital. da Rep{tbllca.
' Art. 66. E'. da. compe"encia exclu..
sobre a apreensr:{l de vdeu1.Js afrete, i TOda vez ~ortanto que a faculda.de si\"a do Congresso Nacional:
abandonadcs na vb pub!~ca, negou-! de Yeta! seJa usada com ~emasla,
VII - Rl.1torizar 0 Presidente e 0
Ihe ,o;ancE:o e el:camlr.hoH 0 DMc-::s-1 c.;.ractel"1Z:~lJdo mats um capncho do Vice-Presldente cia Republica a a:l
sado pelo offcio G. P. 2.933: de SO Prefelto ou uma maniiestalfao de ausentarem do pais":
publica. .

(Da Comissao de Redacao)

Municipal haseou·se no art. 14, § 3.°. ser recusada a aprovat;;ao do veto.
da Lei Organica do Distrito Federal,
Bern examinado porem 0 conteu_
por ter. S. Ex:;t. j~lgado 0 proJeto do do projeto lOS-A, verifica-~ que
contn\no aoa mteresses do mesmo a 5Ua. aplica~ao podera trazer real ..
Distrito.
mente prejuizos de alta manta aos
As raz6es aduzidas como justifiea- interesses dos habitant~s do Rio de
tivas do veto sao, em resumo, as se- Janeiro.
guintes:.
.
Prescreve ele que os veiculos a
. I - 0 proJeto1 determm~ndo que frete, abandonados na vIa pu'blica,
somente possaI? ser apreendldos e re- 56 poderao ser a.preendidos au rebo ..
bocados as v€lcu,l0s. a frete abando- cados pelas repartir;6es municipaiS,
nados na. via publlca.. de~de que Be se ficar oomprovado, "pela autorida.comprove que es!)a sltuagao perdura de policial competente", que 08 mes~r maUl de. 48 horas, - se ~onver- mes se acham nessa. situa~ao hft,
tldo em lel, nenhuma. empresa de mais de dezoito horas consecutivas
trallSpO!te, ta~to de c~rga como de "e desde que estejam a embargar ~
passagerros,,·-terla necessldade de cons- tranSite nas vias pTinclpais de aces..
trolr ~)U alugar garages para guarda so".
de seus vefculos, visto como. !he asDeixando de Jado 0 perigosa· ar..
segura ~le 0 direito de estaclonar ()~ bltrlo que a proposiC;ao poe nas· maOS
sellS carras em ~uas d~ pouco .tra (ia "autoridarl-e poUclal com-petente"
fego~ mesmo reSldencialS.
lsta por b t ·
'
que _ afirma 0 Sr. Prefetto _ ge- as a se fnse, ~ara den:t0~trar a.
ralmente
~sses
vetculos traiegam ~ua relevante
mconvem~nCla, q~e
mats de \ 6 horas par dia, podendo, desde que um verculo a frete nao
assim, nas restantes estacionar na esteja .emll~rgando 0 trMsito naa
vIa publica, prateg!dos pela inovagao p!incipa1s VIas. de acesso, mesmo :noconstante do projeto;
vun~entada, pOlS, como ace-tuaram as
II _ Sendo grande 0 nftmero de razoes do "Veto, ($sea veiculos t:"~ 'caminh6es de transporte provenient~ gam, em regra, mais .de sels horas
dos diversos EStados, os quais tam- por dia. ora, numa cld:1d.e como 0
bern !lca:riam com a liberdade de per- .Rio de Janeiro, cujo trA.runto canst1noltarem na ·vIa publica aintla Q11e tui, em todos os seus bairros e ruas
em locais dOB mals in~.:)llVenentes problema cruci'ante, para o. qual ate
DB motorstas d~s.se8 caminhoe.s e. se~ ·hoj euao se encontrou _solu~ao adeajudantes por DaO terem dnmicilio quada e satisfatoria, nao e concebi_
certo nests. Capita!, e para. vigiarem vel. se pel"mita a perman~ncia indeas mercadorJas, pernoitariam nos. vel- finida de veiculos a frete, que sao
culos. perturbando, com as elgazarras sempre de grande porte, em .sellS 10 ..
e ruidos pr6prios d~sses ajuntamen- grad~uros, qualsque! que sejarn,
tos. 0 sossego e a tranquilidade dOB constltuam ou nfi..o VIas princ1pals de
habit antes dOB lograd-euros, onde eB- !lCeSBO.
tlvessem estaclona·dos;
Se com as regras de transito e esm - A ocupaCM habitual de urn tacionamento atualmente em v.igor, 0
mesmo local prejudicaria a 11m.peza trMego constitul problema quase in.
do logradouro, com e vazamento de soM.vel nesta Cidade, tudo esta a de..
61eo e outros detrltos decorrentes do saconselhar medidas que venham
acamp-amento 11& via publica..
agravar Rmda roais essa slt~a.o anAeentua ainda que a penalidade gustiosa.
apUcada aD infratvr que tieixa 0 seu
Por tals motl"v0'3, apina a Cam18.
velculo de 'P~rn.{'Iite na via publica,
com desobediencia aO art. 14 do De- sao de Constitui~ao e Just~a. pela
erel<> 9,738, de 4 de maio 'de 1949, ~prova¢ao do veto.
b a multo. prcvista no art. 16 do
ellado decreto, nao indo nunc. a Pareceres ns. 18 19, de 1955
Prefeitura ate a 9,preensao e reboque
dos veicuIos infratores.
N.' 18 DE 1955
Acrescenta que 0 art. 14 do Decreto
Do. Comissdo. de Constituicoo e
c1tado nita permite que "nenhum caJustiga, 86bre (J Mensagem nu..
minhao, 6nlbus oU vefcuIo de transporte a frete oU de mercadorias",
meTa 32, de 1955, do Sr. Presi.
seja guardado durant£! 9. noite na Via
dente do. Republica, solicitando
publica e que 0 art. 26 da Lei n. 563,
autortzac;® para ausentar-se do
de 11 de dezembro de 1950, exige
territ6rio nacional.
para () ·re-gistro oU inscrilfao do "VeiRelator:
Sr. Nestor Massena.
cwo, a ind!ce.IfRO do "local de guarda"
do mesmo,
o Sr. Presideute dn Republica enConclul por afirmar que a legisla';Ro viiou aO Congresso Nacional, por inem vigor aflgura~se-Ihe mais em har ... termedio do Senado Federal e sob
monia com os Interesses do Distrito Q n. 25, a segulnte Mensagem:
Federal, aoonselhando a eX}:i€riencia
"Sennores Membros do Cona sua manutem;ao em vista des resulgresso N«cional.
.
tgdos Clue a su!!. 9.p~ica~a.o vern a;preTendo sido convidado pelo Se- ..
sentando.

OIARIO DO 'CONCP.ESSO NAClor~Af.

S.),ta-feira 21

~===~'"
presldente c 6 Vice-

Parecer n.·

"Art. 85 0
20, de 1955
d3. RepUblica nfi_o poderao
aUB€ntar-Ec do pais sem permissan do D,A, - CO!.,US2AO De> REDAQ.~O
congr0.SSo EE'_ciona 1 , sob pena de perRedaf}/lO jinal do ·Projeto de
da do cargo".
Lei do Senado n,o 21, 't!a 1953.
o Senhcr' PrEsid£nte do. Republica
Relat<or:
Sr.. Senad()r
Carvalho
CO:lsid~ra, ns. sua Mensagem, que a CuimarRes..
Pr~sidente

(Sedio II)

a judichiria, nem sob 8

alcga~ao

Jal1eiw de 1955
da 10$ Pl'omotol'es publicos que servem

jnoomuni:::2.bilidad:} dQ preso au dztido. junto as'varas criminais, das prisoeS
§

g. 0 As prisoes, situadas a mais que a eada urn deles cabe inspecio-

de RelS quH6metros f6ra du sede da nar.

camarca, poderao ser visitidas quinArt. 5,0 Os preceitos desta lei se
zenal .au -mensalmente, segundo' . as aplicam, igualmente, aos Territ6rios
instruc;6es que baixar 0 chefe 'clo Mi- Federais.
,
nisterio,Pu.blico, que tera a seu car-,
Art. 6. G A faIta do cumprimento
sua ytager:1 a PDrtugel
go providenciar junto a, autoridade de qualquer dli'S obrigat;toes consig~
A Corniss'ao apresenta a redaQao
onde nao houver linha. nadas nesta lei, POl'· membru ·do -.Mi"p::1eri ser de grande alcance e final (f1. anexa) 'do Projeto de ·Lei competente,
de transporte _ regular, os meios ,de nisten.o Publico, detenninara a mul..
relb¥o para as relaQ5ts enti'e 0 Bl'asil 11.0 21, ds 1953, de iniciativa -do 'se~ -condU(;ao
necessarios, para' os quais ta, a:plicada pelo Procurador ,Geralt
e aquele :pris". '
nado FederaL, cern a necesdria ret!- Iorne::.e::-a os passes precis-os.
correspondente a perda mensal de
E'n~,o hJ. dilvida ue Que r.ss.im sera. ficaQao, na em€nda e n~·art. 1.°" do
Al't. 2.° Par ocasiao dessas visitas, 7 ,(sete) 'dias de seus vencimentos;
A)3tn d~ di.:;~inguir-ncs 0 Cheie do pro.leto," de _"Dcc:reto Legislativo n,o o membro do Ministerio Publico ve- descontados no pagarnento do meS
Estado du. Reptiblic,.'l Pul'tugues!l com _521" pR-!'a "n~C!reto n.o 521", como rificaia principalme:bte:
imediato. e, nos ~aSQS de reinci<1encia.
do ccnvite· ao Presi.c.cntc du Eepubli- ·deve 5101' • .
a) se hi preso detif,1o, cuja p-risao a de suspensao de quinze, trinta e
ea ~:lt'a vi.skir Pm'tugal, cuinpre reSala da. Gomissz,o' da Reda~s.,.o,· em au deteIl'.tao nao tenha sido imedill- sessenta dias.
coninr f:1\;'8 0 Brasil ern 1922, pOl' oca~ 19 de. janeiro de '1955.
t2.me1),t~ oomunic_ada a". jui:.... c:ompe-~
Art. 7.° Esta lei _entrant. em vigor_
~iao do _cai.1t.cuirio da nos.sa emanciJoaquim Pires. - , Presldente ..
tente;
-,
... .
em todo 0 territ6rio .naciona] ,30
par;'~o poHtic::l, ja teve a n6s, ~ati,<Jta-L
Carvalho Guimaracs, - Relator.'
b) se existe algum prl}s9 OU detido (trinta) d,ias apos, sua publicaeao. 'c-..
~M de hcz:;:e.d!lr,·o Dr. ~Ant6r.if) .Jo~r. - Ea71deim de -:Jiielo,_ --=- Cr..·eta Pe- ~Ol" divida;
.
revogadas ru;, disposir;6es em contra ..
de .Ahno::ida. entao -Chefe de. Estadp relra.
() se ha preso ou detidn n quem rio.
do r.-a!s- :a. qUe de\'emos a I).CSSU'- des,,:,
tenha side recusado 0, d,ireito de
.
eoberta_ e' us -diretrizez. do nosso de~ ANEXO 'AO PARECER N,o 20 de 1955" pl'estar fiant;a. 'ou de se '_cornunicar COMPARECEM, MArs os SE}'lliO,'S'e.:U'olvI::'n€n,to roi" m:1is tle 'ti'§s se", ite71a;iio /;1wl 'do- profeta de. lei com advogado- de sua escalha para RES SEN~9ItEO ___
eulcs, ate u dat~ da referida einal1cldo ,'Jcnaao 1t,'l, 2,1, ,-,de 1953 ,que vreuarar a iiefesa;,
Prisco dos santos. ~ Alvaro Adol...
pa96.0,. apos".a- 'ql\al nunca 'esma('ceestende.. as viI-Hms su!ts_ jilhas e
d) 'se'- algum preso-ou detido so- pho. Carvalho Guimaraes. -:- . .Vic-·
ram as l'ela;5es de fraterna e.mi~ade
ii':nas, nos termos do ar.t,· 2.°, do fTeu qualquer -tortur-a fisica;
- : - torino Freire. - Plinio Pompeu~ entre. os seus pcvos. _
.
Decreto-n.o 471,.de I"'_de a!]osta
e) se_os·-presos ~ detidos sao nor-. Geo!yino Avelino. - Ferreira de-Sou"'"
A- vista do' Gxposto, a ComisSao de:
de lsSr,' do~art._ 27~ do Decreto malmente- alimentados' ~ ~e ~ local za:.:- Cicero. de 1!asco1}-ce~os.·- HaC[,ristitui~Co .•e ..!:;.l.stiga. do SenadQ e,
nO 005 de 28 de 'aqosto de 1-"S90 'O~de' s~ _.~n.cont!~m esta 9111 ~con~i- mutp~t Nogue: ra .. - Nesfor Masse~a. _.
paiS, - ge [mr.ece..- (lUe s3ja submetido
_e do Decreta' n.o 521, Ile -I.? de lc,?es hlglemcas -:cornpativels _com t R - Cesar ->- V/iTyuetro.: 1-gr.pa de .Fana;
a delibcra~a_o ,da- CasSo este ptojeto_de
ju!ho .de· 18-4.7,
j
•
_ vlda.._hum~na;
.
, . . ,;.,
.;-_ A?ber~o Po:;qualm" (13)
.' •
decreto lcgiE:1Rti1'o. _
_ _.
. .
_ ' _.
t> '~e- hp., na n:-esrpa pnsao, l'ro~"
DE1XAM ,DE COMPARECER
0". OJu,gr,es.s,?: ~aelOn~l- aeCl"E~~: _ inlSCUldade de ma~or.es-.,co~ m~nores
OS SENiloRES - SENADORES: - -l'ROJETO DE DECRETO LEGISArt. l.v. Sac ,ext~nsl1lo~ as VlUvas au de pessoas de sexos dlferentes;
, .
LATIV~' N.o .2-55 ~
dos militares Os direitbs a.::seguradcs
g) ,se, hi .algum, preso OU detido
=-Ma&atJdies Barata. Area Leao:"
-~
as suas filhas- e irmas, 'pel~ art. 2,°, sein -'nota ..de. 'Culpa au _'Por. ntaior "- ,Mathias ,Olympia . ...;. Ruy. Carneido De<:l'eto -n",O 471; de l.?_ de:agosto tempo Que 0 ~marcado ns. lei;
roo ;:-.- Vellaso BorYes. :.... Assis Cha ..
de lS90, e pe!o Dc.':ret-o n.o~521. de V'" h) -ee- ha. aIgum pn~,o ou detIdcr teaubriand. .
Novaes Filho.
Art. ~l.0 E'~o-6ncedida licen~a :0.0 de.julho-de 1847." ,'~
• que nece~site de tratarnento ~ectico Walter Franco. - Pinto Aleixo. pi"(~sident.e da. Republica. Joao- CaftY
Arf., 2.0 .. A pre.sente H!i (ntr.ll"ro; ern ou hospitalar.
_'
- S Tinoco. - irozart Lago. - Ber:.
FiIho para' aus-:ntm'-5e do -pais, - no vi(Tor na- data de sua 1JubJica~fto,"re--PUT.agTafo iinjco. Par 'ocasHio de nardes Filho. - Levindo Coelho. periodo de ina!'.;o ~. abril do corrente vogado 0 art,,-22 do Deer_eta rt_O 695, 11Cada -visita 0 membro Cie MinisteI'io Marcondes Filho. - Joao -Villasana; e -"'pelo tempo necessAria -para) de ~S de agosto ~,de 1890 e demais Publico lan, gara no -livro ,de reeistro b6as~ _. Vespasiano .Martins.
atendendo aD convite- do - General disposi90es em c. ontnirio_
_de entrada e salda de ;rreso •. ou em Othon Mader. -,-·Aljredo Simch (18).
Francisco Higil10 Craveiro Lopes, Pre· _
. ..:...-_
t&rtno a' parte, caso nao.· exista au
0 SR, PRESIDENT~:
.idenl. do RepUblic. portugues.; 'v;Parev3r n.O 21; de 1.955 , niio obtenba' aaueJe liv:~, reJat6rio.
sital'_'j?ortugal' c' levar a osse· pais a
clrcunstanciado da- sua Vlslta;:--com n
Esta finda. a leitura do expectiexpreSSao· da. fraterna amiz-ade ·que (P,A. _aOMl!,:;S~O DE - EEPAQAO) 1'~~,?eCifiqil.qiiO- das' jrr.e,,:ul3;l'idades ve- ente. SObre ames&, requerimento
lhe dedica 0 Brasil.
Reilacar; tinal. do Projeto de 1 uflcadas,.'c das prOV1?enclas [1..- serem que vai sel' lido.
Art. 2,° :Este 'proJ'eto entrara em
L ' d . S 1/, ao 1i. 0 43 de--1SM,. Lomactas par~ remove-las.
~
.
et 0 e a , .
-'
Art.- 3:d Quando 0 membra do ~ I.JD~ ~. APROVADO 0 SE~UINTE
vigor- ua dr.tn de ,sua pub-Iica~ao!l rcRelater: 81:. Carvalho Guimaraes. Ministerio Publico verificar que at.
vo",das as.diBpoB;~6es.em contrar;o,
guem se enconlra' )legalmente pre,o Requerimento n:O 22, de 19?5
Sala Ruy Barbosa, ·em 19 de janeiA Comissao - npl"esenta a "redaca~ Oll dell'do, ,'mpelr'ara',' ,'uconl,'nenle,
'
0 Pr em.- .final Ws. anexas)
.
d 0 P ro.e
' t 0 d e Lel habeas-corp"s
Nos termos do art. 122, letra. 'a.. do" -- 'Dari 0 Card os,
t'o d e 195
.. iJ.
," sell fa""r e promo..
, t'v
d ~e
'"
~v
Regimento ,Interno requeiro dispensa.- /
oosena Relator
tor
d en I e. - Nes
, M '"""',
'"
. nO 45 de ·1..054, d C "
i111':'lP.
J a ' IJ .... ~ vera a responsabilidade da autor!__ Aloysio de Carvalho. - Luiz_ Tina- . n~do Federal.
.
t '
de intersticio para 0 Projeto de neco. - Anisio 'Jobim. _ Flavio Gui- I Sala do.' ComiSsao de- Redac5.o, em dade coa ora:
creoo Legislativo l;"eferent: a Men..;
manies; - JC'lquim 'Pires.
' f 19,de j~nei,ro. d~' 1955.
. _ § 1. ° Be encontrar- algum preso au sagem- 32, de 1954. que autoriza
0
JoaqUlm' pzres - Presldente,
detido com sinais de t.orturR. fi<;jca-. Sr. Presidente da Republica a au,
I
G i
~
R Iator
prom,overa imediafo exame de corpo sentar-se do paLs. a tim de que Ii..
·N..o 19 de 1955
"
Carva ho u m.araes.·-"- e
..
gure.: Ua ardem do Di. d. 5e··a-o- Be,
•
Bdnileira de Melo, - costa perez
de cfe.lito_ e 0 necessario 'Orocesso pa~ g!:inte
' 0 - DE RELN''''oES
ra a'" -nunic"ao, do culnado, tornando
.
DA COMISS ."1
' Y ; ra.
..
Bala das Sesso-cs, em 2{) de janeiro
EXTERIORES.
: 11_
todas as ,providencias para que 0 pa- de 1955.- _ Daria Cardoso.
ANE,XO AO PARECillR N.O 21'
ciente e as testernunhas nao sofram,
Sabre a Mensagem ,tl,o 32, de i'
DE 1955
au venhalt! a sofr~r, coat;ao de qua]·
0 SR. PRESIDENTE:
1955,
jquer. natureza, Que Ihes iinpeg-u de
_"
Reiza~{io . Final do Projeta cl!: re,'clar A verdade.
0 Projeto entrara. na ordem do cUa
Relator: Sr. Georgino Aveli~o.
!
Lei do Sftnado n.o 46, de 1951,
~ 2.0 I1r verificar que algum .preSQ da proxima sessao, (Pau.sa).
Obedecendo ao preceito constitucio- l
que regula a aqao do -Ministerio au detido necessita de tratamento
Continua a hora do expediente.
, I,
,
I'lza~ao
- d It 0bser- medico, provIdertciara para nue seJa E Tern
palavra .0 .nobte dSenador
nal, 0 Senhor Presidente <ia RepuPublico nil jlsca
I'd a V··
'
d
•
d
§!
20
22
2"
25
e
med,'c.qo,
promovendo,
lamb.'m',
a
uc
blica, em mensageIh do d1& 13 0 cor-I
va,teia. os
,
, ,),
·t 1 es lelra, pnttlelro ora 91' insblica em mensag€m do dia 13 do cor22. do art. 141, ,du Consiitufgdo st!a remogao para hosnital ou enter- cn o.
rent~ solicita ao Congresso Naci.on'al
Federal.
l1'1!lrla; _se a hmto a cnfermidade exi·
0 SR. EUCLYDES VIEIRA:
t
d t
gir, e tOffirmi as necessarias caute~
(Lutorizat;tao para ausen ar~se a er0 Congresso Nadonal ,decret~.: ._ las de vi~iJancia.
,
(Le 0 seguinte discurso): _ Sr.
ritorio nacional a fim de visitar ParArl,' 1 0 Inc!u,' -Be n. com.....
tencla
. Presr'd en tc e S rs. S enad ores, solicI..
..
p~
§ 2.° Se encontral: pa mesma prltugal, a oonvite do Chefe do Governo dos_ 6rgaos do ~nnisterio Publico Es- saO nessoas de :sexos diferentes, 01.1 tado pela Comissao de Economia-s.
ciaquele paiS," General Francisco' Hi- tadual, do Distrito. Federal e dos rnenor P,nl nromisclli.dade com mai~r, opinal' sabre 0 'projeto de lei n.o
gino Craveiro Lopes. .
Territ6rios sem prejuizo da de ou- determimm'i R imed!ata senaracao.
333, :da Camara dos Deputados, que
Assinala 0 chefe da Nal:;ao que essa tras autoridades publicas, !iscalizar a
~ 4.° Quando 0 local de!"f,inqdn a tern em vista reglliamentar a par'ViSita, "podera ser de grande alcance fiel o1;lservancia ~ do dlSpfl,_sto nos §§ nrisao 011 rietencan nao corre·~n(lndN ticipa~ao dos empregados nos lu~
e reh~vo para .as rela<;Oes entre 0 20, 22: 23, ~ 25, e 3~, do art. 141" lia :is condicoes, higienicas com')l1tiVl'~i~ cros das empresas, 0 douto Couse~Brasil e aquele pais".
~
. Constltui(}ao -Federn-I.
, . • . com a vida hUlmtna, rcpre~entSlra as Iho Naclonal de Economia apres:en•
, § 1 ° No exercicio dessa atnbUlC'ao, auhri(l'ade~ corn_npu>nteS para as pro- tou fundamentadci parecer,
rej:;aslRealmente, urn encontro entre os 'os membros do MinisMrio PubliCO, virl'fiT'l~iq::; p:Up"idfis.,
vanda-se a considel'ar a proposiyao
primeiros magistrados das dUBS na- que se:rvem' pemnte ~q JUlZ"'~ (",i~ 5. Seman<tlmente 0- membro do P'11
sua~
muses economicas, sem,
~oes, lirradas por estreitas 1.0.1;08 de minais de primeira instancia, visi~a- Mil;i~t&T'i" PUhli,cO enviara ao PrOCH£:n, !lpl'eCia-Ia em detalhe.
amizade, reusItara!, sem <luVlda; em rao delegacias policiais, penitencl1'i.- mdor OeTal riircnn",t!'lilcinol) relata_:eferindo-se, inicblmente. a vagrande proveUo, sob todos as aspectos, rias, cadeias, 'presfdios e todos e rio d!'! sua" visitrs a.q 'Pri':t'ip.'~ e dns i :dade das formulas tentadas pelo
para 0 Brasil e Portugal.'
quaisquer lugares, dentro da sua 5u- n~f'didB;; ndotlldaR, Fell1 nr(>iui7.o rIac; , del' Legislativo para se atendel" aa
-positivo con3titucional
jeml)ns~
Assim, somas peIa aproval;ao do pro- risdigao.. que, seja-m 'a iss? des£inn- c(I;r111nic3.f'Qcr:;: oue n erayir1:1de noS
jeto' de Decret-o Legislativo da Co- dos onde exista algtim pre::o ou de· f:>t.-,s 0 obriqu-:'m a fa.'7,er im~f1j!lta- t.a desde logo aquele 61'go.o tecmeo
t!d~.
mpnte :1Dns {l in."n::,cRo a cssa e.n quanta i-em sido dificil, ,s-enao lmmissao. de Constitui~ao e Justil:;a.
§ 2.° Essa visita [l,l'§. feita, obri- outras autrl'i(!~ct.e~.
passive! encQntrar uma s-oluQao que
Sala das Comissoes, em ,. de janei"!' gatoriamente, pelo iflt!nos uma "CZ
Art, 1_':- No Di<::tritn 'PI",iI:>l'ftl e nas estahel'2(:u -corrcla~aD entre as ret'O de 1955. - Georgino Avelino, Pre ... par semana, a qual~.]er hora do ciia Cn1"l"";l1"f'''R on"!r> l1ol1>1E'r nllH·."licl:-utf' de sultados, bons OU maus, de um em·
de n.,.isnes, r) prcendimento, de um lado, residindo
aidente e Dja.ir Brindeiro. _ Bernar- .ou do. noite, sem previa ~1.V[;;o, nao T'tOhlOt'1l'PR TlubTipi':f:
des Filho. Hamilton Nogueira. podendo set' ~m.pedida all c'HficultedJ. Prf'curadol' Gernl fara. no n1'imei>l-<,) ai 0 -obst;iculo. a Ilnla solucao raciotlor autC)ridade algu~l1a, ainda meSl.110 mes de cada ana, a distribui~ao, pe_ nal. .Qualquer que seja
formula
t:- AlvQ:ro CurciO.
~.
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adotada, desde que baseada na pro- politiea socIal brasileira
~gorn
0 relat6rio e 's. Ccir..~.L'BJ.O !\ ?ue chI>..
Ern face disto, devo dizer a V. E;;: ft
porcionalidade'do IUcra ao volume seguida.
.
.
gamqs mere.ceram Mlmbcm' algum'ts que pretendo resumir ao maximo 0
dos salarios, a. participa<;ao nao e.O!Atima de todas e;sss cO:.lsidera- "observa~6es mal'gillfu.c;' J~l .ilwl.1;re meu assunto, de mada a atender ao,:;
l'esponderia ao merito do tl'abalho e «;6es ,demol1stra ~,lnda. J ..::onselho senhor General Ju&.r~1. favora ~ue dispositivos regimentais.
a cllstrlbuiQao seria sernpre arbitra- Nacional de -Econo.ml,'l.q,J.~ ~:;iste uma apresenta e 'defende i!l~f.res,Hnte t,e5~
Tenho. ate hoje, defendido 0 ag!,j~
ria.
.. .
outra que, p-ela sua fa(Qidnde ilTf'~ sobre a repartiQiio d~ h~crcs targa- ,ultar patricio no t'Ocante a Ulfi<-1.
Aludindo a algumas das JUalS Cllsavel, tornaria eXGcSSli'at!l~nte' pc· -mente divulgada pe1a lmpnmsa· hlt- acusaQap gratuita, que se Ihe vem
acentuadas
consequencias eCQnumi rigOSI1 uma inoval;ao, un :p-o-'it1ca sn- seando 0 seu plano I.~u.'!'I ~.s~ema ~.'~ fazendo de ha muito tempo, qual s,
cas da execugao da medida, que· co- cial neste momentc PJi~ J {lrtiS pas~ fundos. de garantht a\l .:ayttal e ·d,~ de se dizer que a agricultura bn!.siloca f6ra do alcance dn lei grande sa por uma fase de re':()".:'':.42~'!d~ ~ae garantia de· trabatl"u, 5'},)'·e 0 q!lal .clra e de tal maneira atrasada, 1':'"
nfunero ·de trabalhadores. mostra. vidade e entre
os ma!?s· traz!t.lOS nos manifestamos em J.u;cmso oru~ tineira, tradieional e inefieiente, que
que haveria desde logo urna. dest- pela infla~ao se nell!]" 0 desas!::oeey.o nunda do, em sessi? de 2'1 de dezem~ se mostra incapaz de concorrer l1es
gualdade na reparti~ao dos- lueras, geral, As empresa.~ ll.a() S<iXl!;;m - 0 ~~e brn ultimo.
mereados externos, em luta leal, numa
variando entre empresas, tipos de as espera em dias pro."imo!'l, as I1J-l- . Muitoa Sao aindr~ O~ ~st.l1dI)S proce~· competicao em Q,ue passa l~var as
neg6cios e regioes, atribuindo mao ciativas tendem a acaut?lal'~:::e pa >U didos -por Hust.res jUl'i:5tlJ.!:I p. econo- !.Jalma,3 da· vit6ria, ccnseguindo a
de obra mais eficiente e mais abun- nao pe~reeer e as difil.:u'dc1~~f.S de ert~ mistas, cabendo·r.us .s:J,lle!,:~fil dent!'e preferencia dos consllmid'Jres no exdante _para aquelas organiza-;oes dito causam desajustamentos que. pOT eles os de WilBon de SVttza Campos terior. E' 0 que lie diz, sempre, por
que apresentassem distribuif;ao mais fim, irao repercutt:' na ~~r,abilida.rt8 Bat~'glia> Datival T-eixei-:r. il'eira,. RU~ ai aiora.
:t:avoTiwel, enquanto 0 ·objetivo ,da das empresas e na :5e~,;ur,',!lf,!a -.do em- bEms Maraglian<J, J0S·~ Luiz de AiDiz~se que a no~so agricultor e
Jlrodutividade, que deveria tel' em prego. Seria assim neJi:"SSu!'lO que tal meida Nogueira f'o-:'t-:) t F..s·berto Pm- homem habituado as queimadas e."
vista os. empreendimentos em gera!, inquietac;ao nao :fos:>e agL[!'c. ada com to de Souza, que 'l'er~-:eg,:n:um ,contrl- qu-e tem 0 fetiche dos f.ogareus ll:.l.'5
.seria. 1nflucnciado .pelo fator Inao a aprovac;ao de u!n ,Pl'lljet,o que, lor.g~ buic;;6es valiosas parr. 0 r~xame d:i1 .. ,olinas desertas; e hornem que g~Lr..
de obra, alterando 0 balanco neees- de trazer a harmanm, ..:;6 pr;("!f'ria cr~ ~ materia, aprecianctJ-a e~n : eus ~~l.lS de manejar a enxada e tern horror
,;;a.rio ,entre as grandes e as. peque- ar novas fontes ::'Ie pert'.'r: e. ·ft.o entl'~ variados aspectos econc.mw·JS SOCI>:!.lS ao trator e ao arado, Quando se
nas, empresas, com tendencia para a as classes, dada 11 SlUt turlr1U inadz:' e juridicos,
afirm~ isso, naD falta quem b3ta
extingao das de menor porte, em quada.
"
Tendo ern vist.'l :l inl;~r(·sse QID palmas ou apls.uda: nao falta quem.
.
Nessa- ardem de cu~lsl,.i"'r.!(,oes, friM vern sendo sllsclta.io pE'lc, amplo· d'e~ ache que 0 agricl1!tor brasileiro e is:-1)
:prejuizo ,do pais,
Outro ponto- assinalado pelo Con~ 0 douto Conselha N'l.c10nal· de • Eeo-I bate da ms:teria e:n c"'"usa, cum pre· mesmo. Nao sao esquecidas tirad',s
fielho Nacional de EcQnomia e que nomia que e de eS::le:'ll.r" 'nao quei~al nos pondel'ur qt.1O: 11500 h5.. todaVla., Hterarias s6ul'e a non chalance do
a distribuic;a-o -obrigat6ria de lucros 0 Senado da Reo:lbEca t.omn a si a urn estudo oficial, 'pr;J.'txUdo por qu''l1- agricultor: parada, de c6ccras, senseria· suscetiv.el. de provocar wna responsabilidade - de . untl fjpcj~a'~, quer Orgao do GJ'.eaD, ~e!ll. sentldo tano a. soleira de UIna casa, cuja
:forte .reduc;ao na reinversao de lu- quando nada indica sej::t urgente t~· rigorosamente t-e~m~G, ~f1e s!rva de teto e de palha. Fr..... se assim,,..,tam~
eros' na amplia~o e aperfei~oamen- ma~la, pois e claro Que a CoustitLlI· roteiro ao ~oder L_~~:.s:-Et;Y.} pr.ra act")· bern, literatura Eiobre 0 agricultor
to da pr6pria empresa. pais. Dada c;a.o naG marca 'm"a'7.n Phl"~, ~ \"'eg\~l-a- tar conclu50es dettmt}'1?c5, ~e a P·,j"I"R brasileiro_
a reduzida taxa de capitaliza~a.o mentaQao do prect'ito ntinente a re~ ticipa<;ao do tl'abalhs,dlJl nos lucros
Sr. Presidente, 0 que se vive a reentre n6s,. 0 progresso econ6ml~o partic;ao dns lucr'J3 e n~m 51' pOd~"6.1 da empresa tern un! cle\,~lao asp "-'!~o petir e que nao pod,smos competir nos
:esta na 'depeodenciao de· maior pas- supor que 0 legisl<100'.' I.:~)~stituitltel social, tern tambl;m .um s('n~)do em.J· mercados externos.
:;ibilidade de poupanQu. no ftmi)i~o tivesse em mente .<:.iubo.rdi!1~:r f'fiSa r~- nentemente econonnco A_~ ..:;'m, P~l<:;, Sempre me revoltei contra. essns
dos praprios negacios. A repartigao gulamenta~ao a coUd:'~(J6S. rulo ra.- qualquer medida leglliiat-sft: que· VIS:; confiss6es de fraqueza, que nao dede lucros seria,' de fato, urn aum~n- zoaveis de rea1iza~ao, mal!- 81m a urn a ordem econ6m1.~a e ~ocJlll deyera vern sair da intimidade das discuss6es
to na taxa de distribuic;ao e uma periodo de situacao r;m que se con:;' buscar, par qual.:j,!wC', fcr!r.a, concl1.'t~· sObre assuntos economicos. Nao de ...
redu~ao na de reinversoes.
tate relativa esta1jilidade Po,onom;ca a valorizac;ao do trabaih(l. hum';tul') vern ser levad::.s. a rua, exibindo 0
Assinala ainda 0 parecer que ~ e financeira,
I com a liberdade J'1 ~nic':lt, va, p~ra labeu da incapacidade daqueles que,
perturba~ao maior estaria, no enCoerente com'seus onrCl,elE-S antp-! que seja atendUJ 0 lll<1..adament.o la verdad~, sao eonstruWres· Caa
tanto, no desestimulo a inversao de tiores. 0 Conselho Nndonal de EGo· constitucional prescrlto 11(; :art. H:} nossa economia.
capital privado. e, em consequen.::&a. nomia' sugere 0 adiamento .Of'. qu:u· da nossa M~gna Da"ca
no abandono do campo a concon-en- quer decisao defimtinl sbhre 0 proA responsabilltla(~e du senap,o da
Mas, Sr, Presidente, 0 que se vecia dos investimentos - publicos, a.pa- jeto em :curso, iiara QUz se~a procur:l Republica ao toroa~' uma dr/'lSao ~a rifiea e 0 contrario; observa-s-e 0
flar de que 0 Conselho teln acentua- da a melhar f6rmula legal que n~e finitivR sobre a ~ndan~emo do p,<..t~ receio de, que 0 agricultor brasileiro,
UO em sellS diversos pareceres, e venha prejudiear as m(>l';cdus de set'- jeto em apr~o € mUl,j,,') grande: q ganhando muito na ccmpetic;ao livro !J
tornou claro na sua ExposiC;ao Geml vi~o social e eduoativ'J, ja adotatJD"l mais amplo debate so!Jrt. a mater:a dos mereado.s; venhll a torna!'~se mais
-deste anD, que 0 momento nacio::lal no pais, proeedendJ~se, na oeaslao, se impoe, sob qualqlle:' an~l.:J( em que !m elemento in f 1 a c ion 1\ rio '!'ill.
esta exigindo (a intensifical;ao da urn completo reexame dp-s':;'::$ metodos, a problema seja apt"E'cfl.c'J. Por ~S'lO malfadadl1 infla!1ao que a.5'sola 0
.iniciativa· privada" pois 0 Gov~rno, para ver como podem s~r melhorado~, mesmo, elltendemos, que e Cle t6.j~ Pals,
'
(:O! orl;amento altamente deficitArio,
8em que uma distTl'ot\~Q~D monetflrih. convenieneia para 0 tia~s e para ~'~e, Feitas ?Stas consideray6es, Sr, Pre1i0 pede suportar 0 peso de vultosos de lucros eventull13 ent.n: em eonfJito 0 seu (toverna que 0 ClJfl~elh{.. Nal~1n- sidente, quero eselarece.:: porque de·
empreendimentos se recorrer a pro- com 0 processo de apr:'·Y!mac;ao en· nal de Economia :::mp~'€cnd'a c ampl') sejo, agora, fazer a defesa do agrieessos inflacionarios cujos efeitos jn. tre empregados e patrot;s, Cl1.~J8 frutos trabalhD a que se prop5~, _ no, qwtl cultor.
apen(ts come.;am a c:::er ~clhldo.s
poderao ser devt'!amente hI"!'eclado5 Foi pu.blicado, ontem, num dos
atingiram a uma fase inquietante.
Entende assim 0 Conselho que, no
Em face das razQes llo(,.trsentad;lS 0 sist~tP-a Drec~miz,,,,di) pelc ,lustre se- jornais desta Capital, noticiario reTe ...
atual momento nacional, os Qbjetivos no parecer, entende .... ("Alnselho qna nllor General JUa!"ez 'l'avlJ,~a. t! as Ifa- rente a duas novas In:trur;oes au Por..
econOmicos terao que assumir a su- se impoe Ulna .:!omplf't? ,-e,.-jsao n:J rios estudos s6bre It ma~,~ri"'" .a que tarins da Superintendencia ds. Maeda
premacia, pois nao se poderia a.tin- processo da regulamC'.1~ht{1.r) em causa. aludimos, alem de outros malS que e do Crectita (SUMOC), uma delas
gir a ·finalidade social visada no rJis- a fiin de serero as estudos wndu?;l- versam 0 problemc., -- e aprese1t~ 1izendo respeito it. .coloc9.r;ao dos dlPOSItIVO 'da CO:nstltulf~ao"sem que se dos no sentldo d'} alCJ.~(:a1'em a d'l- em mensagem ao congrcs.,c 0 co,:, ferentes produtos br-asileiros em di.
resolva 0 problema" da. estabilidade pIa objetivo de hai.'molUZ'1" 0 prin·ci- respondente relac.6rIr) de seUb estud0.:l versas c3tegorias e ··onif'icac;;oE". G@financeira,
sendo contraproducente pro econ6mico de p:-8mlo a ,rodutiVl~ e pesquisas, para que a p~dr:r LeglS· neros de produC;ao brasileira passam n
qualquer'medida em contrario.
,dade ihdividual com 0 imperativD nU- lativo. plename~tp habi1.it~d0, p0s.;~, receber, por dolar adquirldo no ex.
Referindo~se it. solucao brasilelra, mano de elevaQao do padre,Q cultural! ent sua sabedorla e patrlOnsn~o, de,l~ terior, determinada bonificac;ao gruw
para se atender ao objetivo da JUs, 1 e profissional do ~mpreg'ado para Cl1t! berar a respeito,
.
pando~se em 4 categorias.
tiQa Bocial, indica que esta solu~ao a prosperidade .df!~te. fie..: ·('flifa- ·no
:Sr. pr~idente" 1.iga~,0· que 'fu! ~ nil Tem-se assim, pOr exemplo, Sr. Pre_
melhoramento do padrao economlco ~af~. Em base a an;!!tal;ac da pre- mmha, VIda pro!.lsslcnal, ~~ Empresas sidente, pela Portari:l n,o 113 estabele.
estara na intima' dependencla '-\0 lIm1!lar que aprt'Eent:l, t! ConseI.l"!-' como a?s opera.r1:1d(' bl'!lsl:euo, s-em- cido que, em cada doIa:' que 0 caf~
da individuo e que 0 problema est.a Nacmnal' de Econcm~~ err.preendet·l~ P!e mUl~-o me inte~'eSS~l iJl'l,l~ que~· brasileiro facta introduzir nos mer.
em valorizar 0 salatio nominal, ls~o uma am!?la inda.~a.':;a') t1 ... s expert toes. s9c1ais: Neste, tIm d~ .{~1f'S> nao cados brasiJeiros, 0 p, Jdutor reeebera
e, permitir que o· salatia tenha urn encia7•feltus, e ~a. :tepe.:~msa:? d:t~ terel, certamente, fI, POSS~bl ldade a.e uma bonifieagao sobre 0 dolar oficial
poder aquisitivo capaz de satisfazer po?Sf~eiS
f6r4~ula,.'. ,I; .r,-.u.tz~Gao d<, voltar a tribuna para t.dtar d@ste de Cr$; 13.14; e por dolar gdvindcs
as necessiilades do jndividuo e de oi)Jetlv;u COn.stltuc:ona;l:~ usa"!j~o, pa"a relevante ~unto.,:.
<
de produtos tais como pinho em
f '1i!:l 0 que pode ser obtido €sse Lm. das atdbu.f,O~J cunstantes
Deixo, POlS, m.nhl mode ..ta con taboas serradas, .cera de ca.rnallba,
sua u~ml\j'tuar;ao de equilibrio de do. sua lei org-amen, pa:'a, ~~·..:.e, sa':ln tl'ilJui9ao na, COnl'SSaO de r1~onomta, minerio de ferro, tantalita. monazita,
em
a s
_
os resultados do lev>l.ntameT'-ta pro. e 1m'mula smeeros votos· phTR qu~, CReau em am@ndoas, 0 produtor passe
pr~lfos e de o~~~ia~ velho objetivo posto, sejam eonfnmtados, (,5 pont')s, na nova legislatllra· que s~ tnichra a receber bonificaQao de Cr$ 18,'10:
d ~ que ~f~c;ao entre 0 capital e de vista dos mai~ ·nntfi~lz~1d!i:: a opi- el~ marr;o, 0 COt.'lgress0, ,."~cl'nal! de- assiIl'). como os,que produzirem pia(fava,
a armo
1 ao nar, em Ih."l'e detmte nn .01'6';:11"10 C-r:n- pOlS de bern ouv:. os teem' ~l os que sementes de mamona, sOja em favas,
o trabtlh~, mO,st.:,a Q~e ~ir~~au~os selho, ~o praZO de 90 diRs 6<o1'ia apr;). muito conhecem a maNrla, pos;;a r{:~ scheelita, magnezita, mioa, zirconio
por me 0 a par~ >lpa~ao t
·d sentado, ern menSa'le!ll ft.') Cong-res..'1J, solver 0 qUe~ maL~ acertuda for em passarao a receber Or$: 24.70. Outras
etmpredgadO-S nd?$.
l~ros!, <" erno, ~~aJ 0 re!at6rio dos cstudos f; pes-qui"':ls beneffcio do p,ats. (3"fuito bern; mUltO categorias alnda passarao a reeeber
enta ~d em-d'tribuir;ao
IVerSGS pa seu.
p- ~
d'
d
b"m)
'
abandonados feit-o s, pa
ra que,
en It::",) d ~. tE'a I'd
1 a e,
<.-' .
Cr$ 3100
"
no.s.
.e
l~e a repartil;8." de 'U_' possa ser Yotada '--inn. Ie! c.t~ RHo aal- 0 SR P"RESIDEN,TE:
Sr, Presidente, parece·me que essa
eVlOenClam
q
1.1
canee' que s"']·a
"'Xl't:1 in''''-1''r''tac
por'.ria
• uma espe'cl'e de desmenuma ~ solut;ao
.... a c.
·-"'-1':.- L" o
~
c:
n - represen~a
,';f0SI a o ,
na oapenas CiO !>~~:::el·.o f"l.illbdo rn Tern a palavra () nobre Senader tide no feW de se dizel' at fora que
1 eTa,
'sta
"onsel'lo em ~eu Inciso Iv. do arti~o l5i. ma:; em ~c· ApolOnia SaI.€s, segundo orador ins- produzimos caro, pois 0 exposto 6:
elU em parecer
Vi
0....
·'~·O'" -,...,' "
b 'lhante
os ,~,
serviQos .. de fal
'- d. po)'t·
. ,-,.1 lCa t:L'
.. o.•~,'_p
e s'0-~l al Of!'to.
na d a rna Is , n a da menos d 0 oue a marl·
!
, , " f"l
COll!Jagraaa na Consr,il.t:.:.::lI-)O
Devo, porern, comunicar R S. Ex,a dificaclia muito aeerta1a, ·a1i!i.s, - do
melhorament:o ,so.Cl<:t1 e d""'i ap . . r :1~
0 ll~.rs('er qu.,:! 0 Con.s~l!' '1 ~- ';::nal que a exped"iente das sessoes extra. criteria com que se mede 0 custo da
~oamento Plo~lsslOnal. ~~ a~os ",'" _ de Eco1)omi& (If<::re0eu flO ;:',·w,do da ordinarms e de tnnta minutos impror- nossa produc;ao_ Faz-se varia!' {l crino~os pais, a _cargo ~as PlOP~IaS ct;l I Rep-('l.blicn, atcnd:>nrio :-. sallt'itftf;'iV') rogavcis e que dispora de apenas cinco terio, a medida, como se fOsse pospresa~, 1301u!;30 origlllal lllmtas
feita pe~J, Comtssi'i.o de E('o~10min, minutos,
' s i v e l modifiear 0 tamanho do metro,
zes Cltada _ como e,xemplo a ~L1tIaS npresenta reparos t: ct "'ePfiroes qu ~ .
umndo ern vez dele 0 cOvado ou·a
naroes latmo·amerICan?.8, m~s~ran- se harm(!Uizam uien;:,mC:1~(> com :)/ 0 SR, APOLONIO· SALES:
vara.
dC! q~e~ uma nova solu~ao c0n:t .n dIs- parecer que nos roi ct~t'o submf'te'"
Disse eu que a portaria ~ aeer.
tFlbUlt;ao de .lucros em espeC:le, n,a a douta cOllsidera\,1b am. ro~sl)s 11u.c\-1 Sr. presldente, agudeco n V. Ex.'" tadg,.
Iorm.a do projeto em causa, nao del~ tres coleH8.S e ('mb~utes Sen;tdorcs a indieac§.6 do prazo de que disponho De lata, trata-se de portaria em
xal'Ia de entrar em conflito ,oom R daquela Com!~rr6,'
,
para -ocupal' esta tribuna.
que se faz justija ao nosso 3grl~
N
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EMENDA NP 43

auitor, muito embora nao seja esta

n medida definitiva que desejarnos

Justificagiio

Ab Q.l'tlgo 19, sub-Segao IV,' mod1pura a lavoura nacional.
D.istdbuem-se mellior, par esta. for!.
E', :ntretanto, urn passo avancado fique-se a men~ao:
ma, varies seI'i"igos incluidos em outra
no sentido de e.e fazer justiga aqueles
Diretoria.
"Diretoria. do ArqUivo"
que protiuzem no Brasil.
Sala des Be~6es, em 19, de janeiro
'A prtipo.3ito, Sr. Pl·esidentc. ne.sta
tie 1955. - Carlos Gomes de Oliveira.
para
rnel;ma portaria de::3:e logo dis,.cordarin d3 primeira bonificru;ao, aquela
EMENDA NP 47
"Diretoria do Arquivo e Doque mn.ntem para 0 cafe os Cr~ 13.11
cumenta~ao"
•
de po:~arl:::. rccente, porqu-e cl.e.st-e mode
No artigo 14, item n. altere-se a.
aC:Jrtece prccisamente que nos, com
rderencia
Justijicagilo
rec:~:) de que 0 nosso agricultor ganhe
"pelo
~Jl'vi90 Medico'·
de .uis _ c, portanto, confessando
Suprime-se par esta forma uma D1- par~
q::~ cle produz burato impedimo3
"pelo Servi~o Medico-Social":
qu~ el::: gmI1r, na vel'dade, a totali- retoria para permitir ao aumento de
cad::! d:: dolures que com SUa mer- outra que propomos sem determinar
Ju.stijicaCao
ca::1::1:1. njquire no mercado externo acrescimo de despesa.
Sala. das sess6es, tm 20 de janeiro
e t ..-.J.Z para a Brasil.
de 1955. - a) Carlos Gomes de OliAtende-se pela Emenda as exig~n
81'. P::c.sidcnte, e escasso 0 tempo
C9S da assistencia social que se deve
W (1;;e disponho; entretanto, nao de- veira.
ir fazendo em beneficio dos funci:osejo deixar a tribuna sem me valer
EMENDA NP 44
narios.
da oporLunidade para dizer, que se
esU! caminhando no s-entido de fazer
Sala das SessOes, 19 de janeiro de
Ao artigo 15, item t
iustil;a a lavoura.
1955. - Carlos Gomes de Oliveira.
86 pe{!o e desejo, firmemente, que
Substitua-se, nesse item, a exEMENDA N,o 4?
esta caminhada at· lja seus resultados pressao
quanta antes, dando:-se a lavoura os
Ao art. 46, i
1.0 , suprimam-se as
meios necessariOS para que conqUiste,
"Pela secgao de AdminLstra- palavras finals "dez dos quais ficarao
com suor e l'enuncia, uma situa~ao
lotados na Dlretorla da Taquigrafla",
~ao"
de prosperidade.
Se corre, pOl' ai, 0 dito de que 0
pelo seguinte:
JustifWa<iilo
inOSSO agricuUor, no mundo, e
qu~
\
mais caro produz, po'der-se~ia con"Pela stccao das Com.iss6es1f.
NiW compreendemos a determin~io
traditar erra assertiva dizendo que
contida nas palavras suprimidas.
o agricultor brasileiro e 0 que tern
Justijicacilo
Por que nao deixar que a lotacao Be
maiores Onus na ·'sua produ{!8.0, em
!a~a depeis, conforme a. conveniencia
Parecer mais pr6pria a denomina- do serVico?
todos os sistemas mundiai.s de contisco, quer cambtais, que~ tarifarios cao que propomos.
Bala das Sess6es, :. de janeiro de
Em nenhuma. parte da terra ja- . Bala das SeSsoes, em 19 de janeiro 1955. - Carlos Gomes de Oliveira.
mais se ouviu dizer que alguem, pro- de 1955 - a) Carlos GOmes de Oli~
duzindo dez d61ares. receba somente veira.
EMENDA NP 49
a meta de, como e 0 caso da lavoura
EMENDA N,o 45
brasileira.
Ao Art. 52, d~-se a segulnte redaSr. Presidente, faCD votos para,
No artigo 1.4, Item t, modifique-sc c;a.o:
Clue a caminhada agora iniciada t&~
Art. 52. Os aturus cargos de A8~
mine quanto antes, e os agriculto- a...men~ao a
BessoI' T.cnico do Or~amento, ·passam
.res recebam a paga justa dos seus
a denominar-se As.seSSOl"" Legislativo
S"eccao do Pessoal"
trabalhcs e das suas c"->:eiraa.
~ terao 0 seu numero elevado para
'·0 SR, VIVALDO LIMA:
OltO, constituindo urn corpo de Asses·
para
E que a catninhada seja fe.i.ta em
sores que trabalharao rob a dire~a.;,
dire gao aos {(,gios.
S~ao de Registro.,.
d~ urn deles, designado pelo Diretol'
Geral.
.
o SR, APOLONIO SALES:
Justijicar;lio
Era 0 que tinha a dizer, SenhOl
~ 1.°.
A assessoria na.o estara. sQ·
Pres!dente, (Milito bem).
Parece-nos rnais adequada a mu- Jeita aos horarics comuns, para qUE'
dan~a de nome:;, par evital' repeth}DeS p...'lSSa funeionar tambem pela manh§
e precisar melhor 0 objeto do ser~ em turnos conforme a necessidade do
SR, PRESIDENTE:
vico.
f::; etlado, das Comiss6es au dos mem
Finda. a hora do expediente, pas~
Sala da.s Sess6es, em 19 de janeiro bros desta.
la-sf'.. a
de 1955 - a) Carlos Gomes de OU~
§ 2.°. 0 preenehimento' dos clnl',,,,,
vetrQ.
novas cargos prev1stcs neste arttgo,
ORDEM DO DIA
F{:l'a feito pela Comissao Diretora, de
EMENDA NP 46
[Jreferencia entre fUncionarios do Se~
Continuaciio da discussao unfca do profeto de ResoluQfio nuAo Projeto de Resolugdo n. P 55 nado, mas sempre entre diplomadas
por escolas supenores mediante COD·
mere 55, de 1954, da Comissao
de 1954,
.
C'lrso de tftulos e para a especialidad.o
Diretora, que reorganiza os serInclua-se na Secl;ao IV - "Da Di~ dos servi~s de cada Comissao. viqos auxlliares do Senado Fe§ 3.0 • Os vencimentos dos servidores
deral (em regime de .urgencia, visao dos Servir;os Administrativos",uma
Subsessao,
assim
rediglda:
de
que trata este artigo, serao os do
nos tCrmos do art. 155, § 3.°, do
nhtel 15",

°

(I

o

Regimento Interno, em virtud.e
do Requerimento n.O -5, de 1955
do Sr. Joaquim Pires e· outros
Srs. senadores, aprovado na sessao de 13 .. 1~1955), tendo pareceres jaf)oraveis das Comissoes de
Constitui~ti.o e Justiga e de Fincmgas.

('Subs~V"

- Da Diretoria dos Servi~s Gerais.
Art. A Diretoria cios Servic;os Ge-

Janeiro dll 1955

JustifWa<iilo

Justificacllo'

Trata-se de urn

servi~o

especiaU.

zado e de grand.e responsabilidade.
Alem desta razao, que justificaria um.
meIhor nivel de vencimentos, acresce
que :;!. remuneral,(3.0 atual nao carrespond·e a de trabalhos ldenticos em
outras reparti~6es federals.
sala das Sess6es, 20 de jani!iro de
1955. - Kerginaldo Ca'Calcanti.

o SR,

PRESIDEUTE:

Em d.iscussao

Projeto com

0

emenda8.

as

\

, 0 SR. DOtlINGOS VELASCO:
(N lio

joi revisto

pelo oraclor)

Senbor PresiC.'ente. quando V. Ex.a.
apre3entou ao senado 0 Projeto de
Resolugao, ora em debate. tive opartWlidade de ocngratular-me com a.
Comissao Diretora pelo trabalho que
submetia A nossa aprecia~a.o. de que
fol relator V. Ex.a, trabalbo Que merece de todos n6s 0 melhor apOio.
nao apenas no sentido de aprova.-lo,
senaa tambem de defender a Comis..
sao Diretora e. atraves dela, 0 Se..
nado c.'"'a Republica, de criticas feltas a Propos.ic;ao, crItiCas, a lUeu ver
superficiais, epidermicas, Ievianas 0
1nconsequente.s.
,
'Via de regra, Sr. Presidente, ba. DB
imprensa do pais - sobretudo na que
conheco hi ma.is de 30 anos como
militante que sou - a leviandade, a
futilidade de
sempre se combater
qualquer ·melhoria para os funcl-cnArios pubUcos, e. sobretudo, para 0
funcionalismo do Poder Legislativo,
desarmado de todos os meios de sedugao e compre..ssao que fazem grande parte de n-cssa Imprensa olhar
com bons olhas iniciativa.s s-o...melhantes, em outros setores d'a administra(!i.o. a meu ver ate absurdas .
Disse, Sr. Pres1dente, que os repa...
ros ao projeto tem raizes na velha
crftica que sempre se fe'z a. mania do
emprego publico, existente· no Bra.sll
Todos querem ser fu-ncion:i.rits ptl~
bUeos, arranjar cargos publicos. NAo
sei se isto. ~ urn mal mai~r do que
um bern; porque se nao f6sse 0 ernprego publico, ta]vez as nossaa letras
jurfdicas nao ostentassem os grandes names qUe tem; nem as artes e
as cienclas. no Brasil, contass~m 00m
insignes figuras qua admiramos Creio
mesmo qu~, na Academia Brasileira
de Letras. nao se encontrara, entre
os seus quarenta membros, urn s6
Que n!io se,ia fupciomirio. publico dreta ou indiretamente.
o Os maiores vultos de nossa.s cieneias tiveram de achegar-se aO :Estado,
para pod-erem nrod'uzir em tod{ls os
ramos do conhecimento, na Medicina. na Engenharla e outros.
Nao sou, portanto, contrario
as
tendencias para esse tipo de empr~go.
Atrlbuo-Ihe caUSa mais profunda do
que a superficial e epipermia que faz 0
iornalista senta.r-se a maquina na Re_
daeao. e atacar a Comissao Ditetora do
Senado. a "Trem c."'a Alegria". Predo Enterro", ao "Trem da Triste!a",
do F1nMrro", ao "Trem da Tristea",
porque. na reaUdade, quero dar aI~
moia ao funclonalismo do Senado,
como a todos og fun;'-nario~ do Pals.
Se, por~m. Sr. Presidente, quisermO.! v-erificar exatamente a causa do
emnremIistno. da mania de ser funcionario nubHco, encontraremos ra"'0"',<:: realmente profu'lldas.
Hao me YOU anroveitar ae·sse pro~
i!>to para fazer ;)f'Cnaganda do socia~
ll~mo, n'fas nao· tenho dtivida _,_
fol 0 sistema c9.nit3.lista d"~ nroducao
nue nrovceOll estc e<;t::ldo de coisa, ~
trafl"formando Q trabalho em recaliorja. E' claro que 0 trabfl.lhad·:'.r
"!'·nde S.f'll emmeo-o a l1uem melhor lhr
n1.'!a. Ora 1 nO' Brasil. Quem m~lhl):
"-1"Yllrnera a trah':llho e. prccisament~'

A emends. procura a.dotar meJhor a
ntis cabe:
'
.o\.Ssessoria .as suas ~inaildades.
I _ Pela Sec~a.o de Me~ografia'
Sala ,das Sessoes, em 19 de janeiro
a) encarregar-se J da execu'lao de
todo e qualquer trabalho de interesse de 1955. - Carlos Gomes de Oliveira,
des Senadores, afora aqueles compre·
EMENDA N, 50
endidos como prOpriamente de natu'0 SR, PRESIDENTE:
!"eZa legislativa.
Ao art. 32, acrescente-se in-fine na
II - Pela Portarla.:
parte de horaxio para 0 pessoal da
S6bre, a Mesa emendas que va~ ser
G} abrir e fech.ar .• , ••••••••••••••
Po.rta.ria. enc.arregada da Jjm~za, etc.
ndas pelo Sr. 1.° secretario.
b)
llrespeitando_se. por~m, 0 nt1mero
Sao lidas e apoiadas as ::eC)
normal de horas de serviOO d1ario"~
guintes emendas.
d)
e)
JustijicaCtieJ .
EMENDA N.o 42
f)
Be 0 pessoal da limpeza entra em
g)
Acrscente-se ao art. 14, subS~ao
h) hastear ......... estabelecidOS servi~o as 9 horas, antes d-cs demais
lV, n.o 3 a segulnte:
ill
Pela Adminislracao do E.cJ.l funciomirios, nao e justa que fique
sujejto aD mesmo horfu'io d'a saida
r) Q::mperagao com os' sena- fkIO;
dos demais. Deve-se respeitar o· ho ..
a)
dores em servi!;os externos.
rario normal- do:! serviCo, par~ Q funb)
cion.aliamo.
•
c)
JU8tijicQ,(Jiio
Sala das Sessoes, 20 de janeiro de
d)
1955. - Ismo.r de G6is.
e)
Parece desne.;-:""ssario encarecer a
rv - Pela Garag,e!
'utiliade de urn se.. vi1;O que possa atenn li'~+"'dc, e pOl' is'OJ. e 0 mais p"'oEMENDA N. 51
a)
der .aoS iilUmel'OS assuntos, minimas,
(·ui·r-rjo.
b)
muitas "Vezes, que obrigam 0 senador
Na.. 'l'flcZ'b II, da PortJ,rja, substl~
(.}1 1.e":om I}Omi:'l~"r ~~S2 fato?
Er,..
C)
a afsstar-se da Casa.
tl.:J.-se 0 item "1 e!str~cista, nhel 12" t"':3 c;:nc9.tnf'"lQ"! 0 "i"~p.~'1 ca'11tar{"~
d)
,
Sala das SC5J5e:>, 10 de janeiro de
r-.:lo a2;Juinte:
fo:t dp. Pl'oriurao, m~Tr"""?;m ns· c:mtli4
V - Pelo Servi~o de gegnranQn.~
1£33 - Carlos Go1J'l-e8 de Oli1?€tra.
"1 eletricista niv~l IS'''.
~5;;5 economicas do Pais!.
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zer que votar.el a faVor da reestrutuAssim: 0 Diretor da Taquigrafia.
o trabalho desses homens e estarat;3.o, mas tambem para com~ater ora assoherbado d{! serviQC's ql!e (I Ie- fante e exige, inclusive. de(lL~a~ao.
os que injuriam 0 Senado da Repu- val'aO fatalmente a estafa ,mental, po- Cum pre providenciarmos - principal~
blica, movidos, muitas vez.e.s, oU qua- den). orientar s·eus sole-gas de modo a mente ao Ol'ador, que e medico - para..
se sempre, por interesess pesooa1 mal, que £€ aperf~i<;cem,' eada vez mais, no Que, depois ele trabalho tao exaustiUnidos?
Porque, hi, (I trabalho humano ~ feridos.
r-egistr{). taqui':snlfico des debates de-sta va, regrcssem ao Iar, onde poder&a
Estou acostumado a vida parlamen- Casa. 1
valorizado. ~ evidente que 0 medil)(),
a1imentar~se melhor do que nos roo engenheiro, (I tecnioo ha de :;lrefe- tar e 'flo jornalUitica; sou double de
Como v.e (I Senado, propomos a tequins,
rir 0 patrao particular, que the paga. parlamentar e ·jornalistu. Muitas Vf-Na tabela relativa a. Portaria, a Code· dais cargos de Taqu'graf:;melhar. a vender slla mercadoria, ze:s, h6. uma pretensao que' nao pade ,cria'Qao
missao. Diretora fixa 0 nivel mais eleser atendida, seja no projeto, seJa Revisor de nivel mais elevado. mas vudo em Cr.' 8,500,00. Presentemente
seu trabalho ao Estado.
pela Comissao que 0 organizou. En:- em compensa9ao determinamos que
Por que 0 jornalista nao se apro- tao,.. 0 jarnalista. val para a reda~ao os cargos iniciais tia ela~se de Ta-qui· e or$. B.400,OO, pois a emenda n." 10
funda no problema, ell?-. vez de me.- e critica 0 Senada au a Ca~ara dQs g~afos, em numero de sei.s, sejam BU- elevou Q padrao de vencimento.s do
chefe da Portaria a letra "0".
nife.star a leViandade propria dn ig· Deputados, parque nao dao publicI- primidos a pra:po"N;!ao que vagarem.
A1'gumenta-se que 0 pensamento do
Dorancia?
No Projeto, em rela<gao as pr{)mo·
dade, permitindo a gerencia a divul-.
t;oes,
introduzimos u mnovo sistema, senado era estabelecer p!ifa 0 chefe
gat;ao
da
noticia.
Mal,
porem,
conseA questao do funcio.l1alismo 110.
qual seja 0 tia ll·pura~ao tl~ mer..eci- da Portaria 0 mesmo padrao do oflBrasiL merece deditada., precis.:.t, ser gue um lugar, acalroa-se.
Desej6, ainda, frisar 0 caso daqueles mente por meia de provas entr,s os cia1 legislativo de nivel'mais alto. 0
estudada com profundidade, para Q.ue
argumento, porem, e sofistico, nao tern
que entraram aqui pela porta facil Taqu'grafos de eada classe ..
iSe lbe verifiquem as razoes.
base nem re:=:iste a exame calma e
da ausencia do concurso, protegid(}3
o Sr. Vivaldo Lima ---, Permite pelo
P-ode paree-ei', d-esarrazoadn essa. de- ponderado.
"pistolao" que hoje ataeam, re- termina<;a{), mas V, Exa., Sr. Pr2siV. Ex.a um aparte?
Quando 0 senado elevou para a levelando~se os mais' rerinos na acusa- dente, poercebera que ela t-em poJr fim,
tl'd, "0" 0 vencimento do chefe da
O. SR. DOMINGOS VELASCO·- gao ao projeto.
sobretudo, incutir no ii.nimo dos fun- p{Jrtaria, propos Ee elevasse 0 teto dos
Pais nao.
Sr. presidente,.o projeto por V. Ex,a ci-onari()s des.sa Diretoria do Senado n.
apresentado em ilome d.a Comissao pr~ocupa</ao de aperfei-;Dar.em seus oficlais legislativos a P1.. 7, vale dizer
o Sr. Vivaldo Lima - A meu "\'E"r, Diretora
merece todo 0 nosso ·respeito. conhecimenws tecnic"Js, necessirios e a crS 12.C0D,CO. Se 0 chamado "trem
os que M opoem a reforma dcssa
dn alegria" nao tivesse descarrilado
natureza. condenam apenas os ex- "As divergencias que tenho a respeito urei.s para 0'" -apanhamento des de:Ja- entaD, teriamos estabelecido, como
ces.sos. A$ reformas feltas critel'io- do mesma sao de minucias e nao al- t~3.
padrao teta, para C1'$ 12.000,00 para
samente s6 podem me:ecer .2plau-. teram a estru~ura do trabalho elabo·
rado por V: Ex.a, que, realmente, vern! Ve V. Exa. Que fl com~sa? Direto- os bfk:iais legislath.'(Js. e para os fun"os.
melhoral'
seyvi"os da CasR.
embol'a -pro'POndo a erla~ao de lu- cionru-ios mnis categorizados da Por',9 'SR. DOMINGOS VELASCO Na oportunidad~ da apreCla~ao de ?a!e5, procurou compensar gem pr-e- taria, CrS 8.400,00.
Nao estou de ac6rdo com V. :£x:.fl. eada emenda dueito ao, Senado as JUlZO do serVl~O, a d-espesa deIa decorl1;~se 0 fato, essa a consequencia na ..
Q~3:1quer iniciat~va D-eAsse senti do. e raz6es pelas quais vou apelar para os rer-te, em tempo rapi~o, ~ op:Jrtuno.
tural da aprovac;ao da emenda n.O 10
crltlcada, e, ffimtas ·veze.s, a c-;itlca meus colegas no sentldo de melhora-I Exlstem na cla~-e llllcml do quadro e da passivel aprovag3.o do anterior
6 de ordem pessoal, a que Ihe th;:a.jmentos se possivel 0 texto apresen~ II d0 Taquigr:1.f-os duas vagas. Com a projeto.
.
a aut<>ridade.
ItadO pelo nobre Seandal' AUredo Ne~ cli:u;ao de duis eRr:ros ?-e Taqu~afoo coment!nio que se ouve pOl' tWa.
o S!. V'vald
'"'L 'met _ Mi h ob- yes. (Muito bem~~ muito bem).
RevlI::or, outras duas all s-e drtrao com parte, de que. 0 re!ator .da Cc:missaQ.
l~
0
tAn a
1
as prom~6es subsequentes, re.sultando, Diretora pratlcou mjustlt;a, nao enservnt;ao nao chegou a eSSe panto.
. Durante 0 d~scursD do sr. DO-!P'Drtanto quatro luO'ares vaaos.
contra apoio, nao e sincero nem leal .
. 0 SR. DOMINGOS VELASCO
mingos Velasco, 0 Sr. Alfredo Ne.
'
'"
.0
Notem as Srs. Senadores, 0 qne se
ves deixa a cadeira de Presidente
No, momento, Sr. Pre.sIdente, nao o relator da comissao, hmnem de ca ...
vern propalnndo relativamente a -esta
que e ocupada pela Sr Carles' ocorre calcular despesas; s-e 0 tivesse befos brancos e de passado digno, nao
reforma: dizem que nOs criamos car- \
Lindenberg.
.
t-e.ito, teria conchlido que a economia p1'aticl1' con-scientemente iniusti~as.
gas para nos:oos _f1lhos. genros; ,lfide.CQrrente das quatro vagas compensa nao propoe medidas prejudiciai~ a
Ihad"os, _apadrinhados ere. :f: a eri~
0 SR. PRESIDENTE:
a de.spesa com os cargos superiores terceiros.
o Sr. Gomes de Oli1:eira - Perml...
tiea que se ouve....
I
cuja cria<;5.o proflusemos,
o Sr. Vivaldo Lima _. l!: a. ra ma ! Continua a dLscllBsao.
No discurso 6ntem aqui praferido,-e te V. Exa. um aparte?
o SR. ALFREDO NEVES - com
~~e corre.
que nao pude c'ompletar porque termi4 todo
0 -p.razel'.
.
o SR. DOMlliaoS VELASCO 0 SR. ALFREDO NEVES:
mira 0 tempo de que. dispunha, deixel
o Sr. Gomes de Oliveira - permi.
Ai e.st~ precisamente 0 ~rro.
_ (NaO jOi revisto pelo orado,) _ d.e referir-me if. Diretoria da Taqui,~a- te V. EXa. um aparte? (AssentimenEu, POI' ex-emp1-c, sou defens-vr do. Sr. Presidente, depois das palavras I ha, 0 que agora fa~o.
to do orador) - Basta que V. Exa.
proj~to.
Acho que V. Ex. II. Sr. do nobre Senador Domingos Velasco
Ha, no Projeto de Resoluc3.,o, urna e.steja relntando a materia para .qUe
Pre.sld-ente, co?eed~u po~cas melho· eu nao podia deixar de vir a trl~ tahela re!ativa ao fUncionalismo da tenhamos confian~a de que sera. orlenrias aos funclOnanos, mmha amen, buna para agradeC€l' as. Exa. as re- Portaria, a qual tefa de permanecer tada no sentido honesto, de Inteira
da Q5 !avor~;e m~is. VQU, PQrt!1nt~, bu~a l?al'a agradecer a S. Exa., M re-' como a apresentamos.
convenH~ncia do Senado.
podemos
defende-la com unhflS e de. . . _tes ,ferenClaS comcortndora.s ao Projeto
a fjm. de obter a sua apl'ovaQ::Q.
que tive a honra de relatar nft. CoEntre!anto~ quando da aprovat;a~ da dis-:ordar algumas ve<:es do nobre coPul deput.adu feder:l! durank: dez missao Diretora.
Resolut;ao n. ~ e da En~enda n. 10, lega mas todos n6~ the recon~e<:.emos
-anos, e estou neSta Casa ha quatro.
Ja no discurso de ontem p:rDcurei em que s~ cr~avam ma!s _53 c.argos a sinceridade de atItudes, a retIdao de
e de honradez.
.
Nao tenho, entret.anto, aqul ne~hum' justificar a atitude da Cmnissao, que para a portana. a ComISsao Dll'eto- carater
o SR. ALFREDO NEVES - MUlto
parente funcionano.! nunca pedl p~:r apl'csentou Q Pr-o-jet-ti de Resohwao 1'a d.esde l~go est~beleceu que as proobrigado
pelo
sparte
de
V.
Exa.
pessoa alguma. Nac possuo clndi- n.o 55 em cumprimento. de urn com- mot;oes seriam felta,s na fo~ma d .. ter·
o SR. JOAQUIM PIRES - 0 que
dalo pa!a ,qualquer cargo, neste. pro· promisso assumido com as Srs. Be- mmada pelo Plen~rlO; isto.e;as vagas
jeto; slmplesmen.te dfse,JO melnorar nadores, POl' ocasHi() dl! rejei~ao to- 9.,)~ cargos superlOres _serl~m pr€'en- e. alias, reconhecido, n§..o 56 pelo Se·
nado
como por t6da a popula~ao do
a sorte dos fUnC10naTlOS do Senado. tal do que ree-!':+rutnrava a· classe de Chldos, para que se nao dlssesse qlle
sobretudo dos que (lbfl.l~O da 1t;- i Orioia! .Legislati;'o.
prej~dicavamos direitos de terceiros, Rio de Janeiro e da Capital Federal.
o SIt. ALFREDO NEVES .- Fico
tra. "0".
A Comissao Diretol'a ~ta sea re- porem nos cargo-s inferiares, de ini. 0 Sr. Apo!onio Sales - ~e.,n~t.e Iatol', examinou com' cautela, pro~ cio de carreira, nao se:ia preenchidas. profundamente agradecida e ate desV. Ex.a mn apart~? ·n(Assentzm.ent o eurando ser justa e equitativa naS
Fizemos!is promot;oes decorrent./"s vanecido com a genorisidade dos apardo orador) - V' ~. fa?:, aflIm3.· suas pl"opvstas. os servi\tOs dB. Secre4 da Resolut;ao, bern como as nomeR- tes de VV. Exas.
!;M. de alta ~elevancHl, . Nao se da taria, dando-lhes nova estrutura. "O€s. Falta a segunda etapa, que sO
o SR. JOAQUIM PIRES- - Nao
a mt.erpretac;ao "€tdadem'! ao S£114 1Nit" era passivel fnze-l. )~ entretanto, nao cumpriinos porque a emenda n.o e genero.sidade, 'e justit;a,
tido l dessa reforma, com !l- qU[1.1 y. sem pro.p6r a crla.~1o de alguns car- 10 nao aCl'escentou urna disposigao
o SR. VlV ALDO LIMA - Perfe!.
Ex.a concQrda. Eu, qu~ nao a ::\cs:to goo, co-mpensadas p-eln. supl'e.ssao de cteterminativa de como seria feita a tamente. Nao se combate a reforma.
em todos \)s pontos, nao posso c~n- outros, sem qualquer preju1zo para, hlllpeza do edificio do Senado.
apenas fazemos oposigfio aDS excessos.
tudo, deixal' de l'econhecer 0 sentido I 0 Senado.
.
o SR. ALFREDO NEVES -:- Agrajust<:' da mesma. Ol1;tem: passou-se
Quando examillanlCS a parte relaM
O,Sr. Vwaldo Lima - E 0 de que .;:eyo
ao no_bre colega e devo dizer
comlgo 0 seguinte eplS6dlo: e:stava! ~iva ao Serviyo Taquigrafico, atraiu p~~clsa rea~ente 0 Senado, e de auque 0 Projeto e suscetivel de colaboll-csta e.asa quand-o l'ec:ebi wlefo::lema nossa aren<;ao 0 excesso de traba4 xlhares de llmpeza.
ra~ii.o. Ninguem ~ intalivel. Por maib
de pess-oa. amiga, da. minha. i!1timi- \ IhQ do Chefe desta Diret-oria, f01't;ado
0 SR ALFR'EDO NEVES _ Entao
que" procuremos acertar, ba sempre
dadc'l~' merece~c~n. de resp-elto" ~~u~ I a pel'manecc. no recinto homs a. f~o Sr. Pl'e'sidente, a Comissao Direwta oportunldade para a coiaboracao hem
me f4-,SSe sem. mi:l1.cla, c:1n.dldam;.-.lte, e r-e-sponsavel, outrossim. pelas ahVl· claborou _ e 0 Senado ha. poucos
~ . "01?-vi du~t!: C!-ue caaa Se"l"lador dades da Se-;ao; dal, sugerirm9s, a dias aprovou
urn projeto de Reso- intencionada. A reforma que tive. a.
term dlreito a l!":.dlca(J~o de urn can- cria<;:1o de -mais do1s car(Jos de taqui· 11 d t- .
f
- d honra de relatar, precisa da co!ahoradidaw. Se c mea caro amigo tiv~r grafos-1'ev!sores com a fun(}ao espe_ l1t;~o. que e ermmav~ as. un90es as Qao dos Srs. senadores, a fim de que
rta
esse direit-O, sera que poderei lltm- tiflca de ,sUbstitui!' 0 Diretor no tta- a~xlldl~res da P9 ;la, mClum~o as saia obl'n, tanto quanto pos~ivel perllza-lo?» - Minha resposta. eVId~n- balha exaustivo da revisao- final das qu~. ,lZem respel to ~ conserva2ao ~o feita.
temente,. fO,l a de Que 0 1nterlucntor provas taquigraficas. Entao ima-gina- edlflclO. ?eterminou a Comissao D~
o SR. VIVALDO LIMA - Apo!.do.
estava pesslmarnente mf~rrr.lado po1'-1 mas que, com as nOV(1S taquigrafos. r.etora, na sua proposta, que ~s aUXlo SR. ALFREDO NEVES - Disse,
que no Senado do. H.epubltcEl, amda rev1sore.s, um ficomuanharla os deba- I~ares das duas letras. ma~s baIxas te- de come~o, que nao se re[l}iza reforn}i.~ eram estas as normas das d€.· 1 tes na hera. d-o Expedi0nte enqu:mto nam, .entr;. suas obrlg~(]OeS, tambem rna com modificagoes de servir,:os, coClsoes.
autro 0 sU:'.)stituiria durante a Or- a do. llmP'3;:.:l.. preferencmlr;nente.
mo a que estan10s propondo, gem que
, ~ Sr. Vi'!)aldo Lima - A mim fa]
dO,Dia ,c.ssim tornand~ mats viliPor que dlsse, preferenCI:lImen~e?
leita a me5ma consults..
vel c u,erfeit.o 0 service de revisao, E
Para qu.e auxlll3.1'es da Portaria de se tenha de criar alguns cargos, por
o Sr. ?creira Pinto - Esta e. real- como ~ste e-xige d{l funcioIHirb, alem classe mms ~leva~a, se assim 0 en· mais avessos que n6s. da ComIssao
ruente, a famo. que esti. c~rrcndo. Ide pre]xu'o taqui'jr.ific-O, uma cultura tendesse a D1r~torl3l GeraI, agrupados Dil'ctora, seiamos ao aumento do fun ...
cionalismo do Senado.
.
o SR, DOMIN.~OS V~L.\l?CO -Iet'(~€:;'ializada. d-ctermina 0 pr.a.-'eto oue aqueles q~e_cUld:::-rao do. ll~peza ..
o SR. VIVALDO LIMA - sao
Sr. pre.:,~d"J:?!e.' dlzra H, .1hlcL[)'!lHf'n. para esse encarg-o sejam es~oIl1id.:,g,
A ComlSsao Dll'etol'a aSSlrn delIbete, que as _cntI~as no Pr,?.i~t"? d6
p~ln D~ret.o"r da. TaquiE"t~na, as t3.~l1i.. \-::ou, pDr~uc, p1'etende esta~elec.er que caI'gos que devem seI' criadQs em fa ...
estrut~~ar;ao SRJ oU;'e!flClal~. e ..in- ""l'afc!>'rel'isol'<:!s que maiares pendores o~ funclO~anos do. Portarla, meum- ee das exigencias legislativas.
o SR. ALFREDO NEVES - Pro·
consequent€s.
Ag-::m·;. J60 sa-c. des-I ctemonsr-r,em npl-o e.'3tuGo do nossa idio_ ,brdos da Ilmpeza, estejam presentes ao
lnOL·aliz.ar:t'2,'.'j Pa.r:l a Casa, i", po.!' 1&0, hun e d{'s . nisunt-os ~ €ole r€!aciona- i Senado as 7 horas da. manha. e 'se pusemos a elevat;ao do niunc1'o de
vim :1 trihuna, nao ~penas ~a1'3 to:ii-! dos.
I retirem ao meio dia.
A&'iCSsoI'es Legislatlvos de tres para-

Por que, na Suecia., ~ dificil e!lcontrar·se um funcionario publico. asBiro como na Finlandt", na Noruega,
na Dinamarca e nos pr6prios Estados
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ali ·foram: !El I'I. Exa., esli> vendci pe- equipes

especializadas, clisporii,o ""
congress1stas, permanentemente, de
todos os dados neeessa.rios a elaoora..
gao de Projetos Legislativos sabre
qualC,luer as.sunto.
Cf'),-_i.
ponto que- despertou a aten:'.r. c;omiS!:?o de Constituil.;ao e Jus- ~a()Dutro
Sr. Presidente, quando somos es0
do 1. Secretario foi .0 relat6rio a
t;!'~', pOl~ seu ilt!stre e operoso Presipara O,Congl·esso. os eleitoeconomia. A Redacao de Anais tern colhidos
rtinte, p:l.l' vez~ seguidas, m{)st,ro~ excesso de fUncionarios. -Tanto assim res nao nos elegem atertdendo as nOSa. ccn<,'2nl~ncia ds se estabelecer aU que ja. se deram ,no de:urso da admi- sas aptid6es nes-oo. ou naquela mateaqui vern medicos, bacha..
W114 f~sez50r}a Legislativa.. • .
nistl'ac;ao do eminente Senadar Mar- ria.. Para
engenheiros, agronomos, vet.erio SF.. VIVALDO LU!A - Apenas -condes Filho, cinco vagas que ate ho- reis,
narios,
conta,bilistas
e funciona.rio$
o CtU~ nos preocupa e 0 p_rov~ento je nao foram preenchidas. Sabre elas
pUb!icos. _
d("~:s assessorias: se serao, preen- corre pelas Comiss6es .0 processo reC!" :C':'; :~cr' elementos capaze3 de exer- lath'? f:t supressao de quatro. vagas. 0
N.ao e passivel, apesa.r'dessa mlspleaarlO 50 wmall c.onheClroento de tura de profiss6eS. conseguir-se na.
t:? .. 1, Il~LC.s,
o : '. A1..£REilO NEVES :-. N~ uma de~s~__ vagos. No projeto .em·-evolucii.o atual e na. trepidacao' do
c .. ~J U:.' (,:,}m:.s~aJ de Constltulc;ao e curso 5e dwpoe que, agora .0 pro]eto momento, especiallstas para todos os
.0
aproveitamento dos assuntos.
JV,::: in"Ol'lllO a V. ~~a. que houve, caso se de
c..;,w(..J 1-;;0, tal prcoc~pa~.ao, ao Pl:O- atuais funcionarios, as respectivas vaAssim, par exemplo, quando urn
t:UTJ.:.: atc.lder 0 servi<;o sem cnar gas serao suprimidas.
medi-co deseja colaborar, de al,gwna
• (f'.r:-C,3. a 1.0 secretirio escoIh~u ~n
Se a Comissao de Constitui~a.o e tOl'ma., 00 elaborru;ao de proj-ato de
ire cz Reaator€s Revisores dOIS lJa- Justit;a concordar na permanencia natlU'eza juridica, sente-se em difi..
c!lrrL.:.s em Direito, sabidaJ?~nte col? d{ls tres funcionarios, lhes daremc.s 0 culdade para justificar e defender,
tiIc~inio forense, funcionarlOs aSS1- padrao 15, correspondente ao que re- de maneua cabal e precisa. seu pan..
dues e dedicados ao trabalho, lot+ludo- ~ebem l}oje na Letra 0 e suprimere- ,to de vista..
os na comissao de ConstituiQao c Jus- mas, conoomitantemente, os cargos
o Sr. Daria Cardoso - Pemite V.
vagos. Nesse ponto nao havera auti<;a a titulo de experienc1a.
mento de despesa. 1!:la s6 dara com a llJl1 aparte? tAssentimento do orador)
o SR. ALOYSW DE OARVALHO criat;8.0 do Assessor Economico e com Em rela,ao aos funcionarnos espe::'
_ Onde tern dado muito boa conta a criat;ao da Assessoria da ComJ.ssii.o ci~lizad08 para a. Bibliot€ca, a que
V, Ex,a esta se referindo. 0
nob.re
de servit;o PUblico Civil.
das suas funl.;oes.
.
..ega tem plena razao. Uma bib!lo~
o SR. DARIO CARDOSO Ina \n- o Sr. Pereira Pinto - A Comissao co
teca,
quanta
mals
n~erosa.
ma.i.s
terromper 0 cfu;curso do nobre sena- de Eoonomia. necessita muito de urn
dor Alfredo Neves para dar urn apar- assessor tecnioo, como, alh'is, ja. fiz vex inutil se tecnieos nA.o facilitarem as
intorma.t;oes. 0 senador niio' tan
te no mesmo sentido do de V. Exa., a V. Exa.
vzmpo para procurar elementos de
o nobre Senador pela Bahia. . .
o Sr. Vivaldo Lima - !:stse criterio que necessita para consults, e entao
Realmente, foi do enLendimento
os !ivros se tornam inuteis nas pra..
que tive a homa de manter com 0 pode ser adotado em tedas as Comis- teleiras.
0 relator de urn
Sr. 1.0 Secretario, que redundo~ _a soes. Atualmente,
criac;ao na comissao de ConstitullSao projeto qualquer se ve obrigado a peo SR. ALF.RJIDo NEVES - 0
e Justi~a, da Assessoria Tecnica. Te: tambular pelos corredores e gabinetes aparte do nobre Senador Daria Car ..
dos
Ministeri05,
Divisoes
e
Departanho' a satisfac;ao de declarar que ( mentos, em funcao de mensagerro, doso e.ntecipou meu raciocin.io. Eu
resultados toram os mais oenefi~os humilhante e constrangedora, a pro- mesmo, no desejo de cola.borar em
possiveLs. Os membros dessR Conus- :mr;:l de esclaxeclmentos e dados. Pre- determinados projetos. senti dificul..
saO poderao dar testemunho ,dR, ope- firo d.ftr meus pareceres certos au er- dade em colher elementos, a tim de
esclarecer meu espiritO e vow em
rosidade e d08 grande.s servicos que os rados, a ir a ~e!:i lugares.
p:ena conreiencia.
asseSsores esta.o all prestando. Sua
.0
SR.
ALFREDO
NEVES
E'
~ nermanencia e indispensavel e nao
o Sr. Vivaldo' Lima - E' 0 ca.so
uma
funcao
que
depende
de
tempo,
e
pode negar a outras ComissOes, de eapricho de quem a exerce, ~, da Comissao do ServilfO PUblico. Dos
tambem llnpor.tantes, eorp.o a de Cons- quando n6s, relatores, desempenha- seus sete membros, qU\l.tro. sao meditituic;ao e Justit;a, a criac;ao de urn mas nossas func;oes. perdemos tempo cos, sentem-se em dificUldade para
corpo de assessores. 0 aumento do excessivo, que seria roais bem empre- opinar sabre materia iora de soo esnumero de tais cargos e necessldade gado nos Ministerios, defendendo 'os p,ecialidade.' Se nao tivessemos uma.
inehita.vel, So que 0 Senado nao po- interesses dos nos.:os' Estados e daque- BibliOteca bern dirigida como elabo:"
dera.· fugir.
les que, diariamente~ hos solicitam 0 rar pareceres ~t}br.e Direito Adminis ..
trativo e Direito PUblico?
o Sr. Vivaldo Llma - Permita-me andamento de suas pretent;6es.
V. Exa., mais urn aparte, apenas pao Sr. VivaZdo Lima - Com a aju- o Sr. Nestor Massena - Permita
ra. completar 0 p;;nsamento do no.m:e da de urn acesoor tecnico, ao qual '0 nobre 'crader urn escla.ree-imento.
Senador Daria Cardoso. No que dlZ sera atribuida a fun gao da coleta dos Est~ve, ha quatro anos~ nos Estados
respeito a Comissao de serviCO PU- elementos illdispensaveis
lJ. ela-bora- Un:dos, POI' delega~a.O" da Camara
bli:o Civil, de que fa~ parte, reeo- ~ao de pareceres - 0 relator tera. seu dos
Deputados para estudar a organhecemosa ,nz.cessidade de uma asses- trabalho grandemente facUitado.
niza~ao do funcionamento da Cama..
soria tecnica. Temos qua trabalhar
dos Representantes; e visUel, €m
o SR. ALF'RJEDO NEVES - De ra
sozinhos sem auxilio de ,runa pessoa
~.. a~hington, Q. Biblioteca do Capit6_
que nos posse. trazer, colabora~ao, a fato, 0 assessor fornecera todos os .lio,
a, primeira -do mun..
tim de elaborarmos os parecere.s. De- elementos necessarios it. forma gao dos do, considerada
A sua organi~ao e maravilhovemos. apenas ter cuidado na ~celha processos.
Designado urn deputado ou sew
dos a.sse.ssores, a fim de que nao seo Sr. Pereira Pi:rito - Ap-J.·oveito a sa.
nador relator de determinada matejam ~lexp.entos impastos a nOs para oportunidade para declarar que du- ria,
a Biblioteca me..nda-lhe imedia..
atender a pedidos. Desejamos ter rante os nOVe anos em que presidi a tamente,
0. assunto, a rel~ao
asse.s.wr tecn~cos na verdade1ra ex- ComiSsao de Industria e Comercio e de rodos sobre
as trabalhos, inclusive os
,
depoiS a Comissao de E'.!onomia, ape- publicados em revistas e jomais; e
!pressao de. paia vra.
·0 Sr. Darzo cardoso - Com 0 m- nas tivemos como· Quxiliar 0 .segundo
tuit() . de esclarecer 0 Dobre Senador secretario da aludida comissao - $e- pede .. lhe que se mats alguns tlementos desejar. que Os solicite. ·Ainda
Vivaldo Lima, devo dizer que,. de n}1or Aroldo Moreira - que_ dura.nte mais:
'se 0 parlamentar nii.o ,estiver
acordo com combinal.;Ro feite., os Tee- muitos anos, nos vern prestando ines- habilitc.do a fazer 'a tradu~ao, a Bi. nicos' de. Comissao de constituic;ao e timaveis servicos,
b!ioteca encarrega~e deSse trabalho'.
III Justi~a para 180 foram em carater 00o SR. ALFREDO NEVES -.5e- Cabe £os assessorts fornecer todes
perlmental, num verdadeiro perfado
nhor Presidente, quanto a. despesa, as elementos necessarios ao relator"
de noviciado. .
o Sr: Darw Cardoso - ~te deve- nao posso deixar de justificar, igual~
o ' Sr. Vivaldo Lima - Permita:ria sE!!" 0 criterio adotado em, tOdas as mente, a cnat;ao de qnatro cargos de m.e. completar 0 aparte de V. Ex."'Ofieiais
BibUotcarios
e
de
quatro
OfiVlsltando a Biblioteca do Capit6Uo
ComiSBoes.
'.
o Sr.. Vivallo Lima - E' 0 que sin- ciais Arquivologistas.
lim dos seus funcionarios perguntou~
ceramente desejamos.
Determina 0" Projeto, entretante me "0 ..senhor e medioo? Escreveu
o SR. ALFREDO NEVES - Vo V. que 0 ingre.sso nas referidas carretras algmn trabalho sobre medicina?"
Exa.,.o cuidado com que 0 primeiro fanl mediante concurso de provas e "Sim, respondi. Tenho varios trabasecretario vat tentando resolver os de titulos. Resguarda-se,' portanto, a ,has de minha especial!dade. "Entao
problemas do funcionalismo da Ca-sa. Dossibilidade da
nomeagao - para devetn constar desta Bibliot-eca" disOSr Vivaldo Lima - Lamentamos Bibliotecarios au Arquivistas do Sena- se a meu int-erIecutor; e em p~ucos
a.pen~ nao continue ne.ssa fun<;ao por do - de funcionarios que nao tenham momentos apresentou-rne todos ele~
mais alguns anos. pois confiamos 1n- aptid6es especializadas para ~sse miso Sr. Nestor Massena - 0 trabateiramente DO criterio,de V. Exa.
ter.
o SR. rALFREDO NEVES - Obrl- Ninguem ignora a importancia que, ~ho e perf-cito.
gada a V, EKa.
~ 0 Sr. Vivaldo Li1M Todas as
Sr. Presidente, a tercsITa pe.s..'::Ja cada ve? mais, adqui.? tl fOl'1na"8.0 de ;l'C~tw;ees brasilcirz.s estao classifit:Jas
bibliotecas
nas
r/S3.S
do
PadaQue tambem eAeree funQao de aSSe.'3SQ:'~~:,::'s nn. Biblic!:.€ca do C.;a.nit6lio
I
1-',
na Comiss';o de ConstituilSfi.:> e -nento ca:.azes c1~ 'fl', '~'wbr no fut'.!ro,
a":Se~s:)-rr.:; t~...,::~ .. ", <i:--s y""'i"q rfo 8R, l~LFR.EDO :r-rZ'VES _ Sr
~' ~tica e 0 Secr;:ta!'~o da me¥D-a, ba.ir~ ... ~l em Di:reito, que desde logo 0 ~'Jcb1idade=: _ rl1rr(':1'''~ :';'1, ]\1'",1;"';"1- Pr~~id,mtB, 0 d~bate ~a qUe V, Ex.;
iiJ in-CorpQl·a.r dois outros que para e Diretto. AtraVe3 dt". fOl:n~l.I;f~ :;e esta assistindo... -

Crirunos, assim, cinco cargoa;
como procurci ontcm deixar cl~ro, que e uma
c:."r.ti:;':ncia a que' nao podemos esClitO.

mM cstu. demonstrado,

'se

~

10 t-estemUI1..ll;g de urn dos elementos
da. Comissao. que es.ses auxiliares estao desempenhando perfeitamente
,
suas atribuilSoOO.

o Sr. Vlvaldo Lima - Delllor.sw
a necessidade das assessorias teCI'Jcas.

o

em

SR. ALFREDO NEVES •.. piie
a, razao do, Proj-eto de

.eVj~enCia

Resolu;;ao, qUando atI111enta, emi>Ora
modestamente, 0 nfuneI'iQ de M&eSSOres Tecnicos~ Se bern estabelega Asses.sores da.s Comiss6Bs de Finangas,
de ConstituiC;ao e Justi~a, de Economia e de S{;rvic;o Pliblicos Civil. de ..
verao trabalhar em equipe,' sob So chefia de urn d~les. E POl' que? Para habilitar-$e a fornecer. aos Senadores
as elementos de qUe necessitam para
l'·elarerem e eIabo-!are.m proposi~Oes.
o Sr, Dario Cardoso ..... V. Ex.s
deve estar lembrado na troca, de
ideias sobre a reestrutura<;ao em causa - que oPu.s restr~oes it. cr~a.o
cia. Assessoria. Tecnica centraUzada.
numa Ditetoria. N() meu entender,
Os assessores deveriam perteneer as
respectivas Comissoes,' Rendl-m-e, porem, ante os argumentos opostos por
V. Ex,s, 0 ProJeto de aesolU~3.0 estabelece 0 trabalho de equipe. Ace!..
tei, 'as raz6es do nobre relator. Dessa
ioJma. concorreremos para maior a.per
[ei<.,;oamento Clos nossos trabalhos.
Ha poueo 0, nobre Senador Vivaldo
Lima referiu-se a Biblioteoo. do Ca...
pitlio eIXl WashigtDn em rela~a.o aos
sellS trabalhos. No Brasil ja. temos,
felizJ;nente, coisa igual. certa ocasi.a.o
visitava eu a F\a.culdade de Direito
de Sao Paulo e 0 seu DiIetor - ns..
MinJstro Hon6rio Monteiro - levon..
me A Biblioteca. e perguiltou.. me se
ha.vla· publicadO algwn trabalilo.
Resrpondi-lhe que escrevera algu.na
sobre assunoos juridicos, mas nao
acreditava conswem da Btblio~
publicados, como fora, no meu Estado. Em cinco minutes 0 Diretor cia
Biblioteca.
apresentou-me diversos
trabalhos ·meus, inclusive um do qua)
nao mals me recordava-. Ja temas,
portanto. no Brasil, org~ao teenica. semelhante ados Estados Unidos.
o SR. ALFREDO NE1iES - 0 fato, Sr. Presldente, de Sf estaJ>elecer
o trabalho dos assessores tecnicos em
equipe nao quer diZer que a.s Cornis·.
sOes fiquein' privada.s da sua assig..
t€mcia, em S'llilS reuni6es. Quando,
por exemplo, se reunir a Comissao
de .Finanl1as, os assessores legislativas es~ializa.dos em assuntos o~..
mentarios e financeiros, estarao presentes a reuniao, para prestar os esclarecimentos porventura nece.:ssarios.
o mesmo acontecera com is outras
ConiisE6es.
Sr, Presidente, essa. a. semente que
lan<.,;amos para, de futuro, quando 0
Senado tiver edificio, que comPorte
as amplifi~oes dos

seus

servicoo

contar com u.'lla Biblioteca a. altura
da.s nossas necessidades e uma asseSsoria Tecn~, a ela anexa., capaz de
fornecer I!Os Srs. Senadores toaos os
elem'"entos para, com mais eficiencia.
e maior descan~o fisico des€Q];penha~·
rem a mandato digna e corretameil-

teo

Sr. Presidente, sO' com a

.,

c~!o

da Assessoria Tecnica. nossos trabalhos alcanQa,rao 0 resultado deseja..
do, ~les ja sao eficientes, dir8 V.
Ex.a mas quando assim me expresso
e no sentido de dar aos COfio"Tessistas tempo para atender as 'solidta"
116es constantes, dos eltitores que 0
mandaram par aesta Casa, A eficiencia desse trabalho, ja a t.emes.. mas
com esf6rc;o de nos~ parte, com
grande dose de boa vontade e abnega~ao, rel€ge.ndo,· par v~zes. certos e
determinados interesses, para ben'
cumprir a nOSEO dever. .

o

Sf. Gomes de O(iveira -

A 1m.

cmtanc;ia des tar€fas a que a Senadar' tern 'que atender, s6 po-dera. be.1ll
alcam;a-Ias 0 trabalho de equipe, co·
mo V, Ex.a esta prognostica-,,10.
o SR. ALFREDO ~'"EvE.s - Agra.4
de-:::.o 0 auarte de V. Ex,s.
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hal nado,
Legislativ08,
em

V~ V. Ex," Sr, Presldente, que 8
;!eDlente estO. la.n~, Germlnando,
oomo 0 concurso d.e ourtros Sra. Sepad-Or€S, tornar-se-a Brrore frondosa
8 produzir!\ sombra. em beneficia de
OOdos.
Sr. Presidente, sabre .0 caso dg, portarta, teitas ainda ~ste mes as promO';Oes. resultantes da Emends n. 10,
e completadas com 0 Projeto de Re..
6Olu9li.O ja aprovado, teremos 29 vagas.
Tenbo ouvldo do Presidente de. 00missao Dlretora
tambem de sellS
membros 0 firme prop6s1to da supres!fi.o d~sses cargos.

Na letra "K", presentemente,
53; fixamoa 32. senda as reJtant.es
promovidos.
o Sr. ·Pereira. Pinto - Estou satisfeito com as infomac6es de V. Ex.r..
porque verifico. realmente, que os
func1onarios antigos nAo serao prejudlcados pelos novos. 0 SR. ALFREDO NEvEs ~ Na

proporcionando

135

'=

UQ Se- seriam feitas diretamente n~s ;":»1tes,
40 Dactilo- isto e, nos IIlBtitutOO, nos eervicr.s
grai'Os capazes.
tecnicos dentro e fora do D1.5tlito
Federal, oom a finalldade de obteJ'eIU
Essa. a nvssa inten~ao, E'lltretanto, dados
necessarios ao seu t-:~ba!ho.
na ta.bela, tecnica.mente, DaJ me era
penso, viria harmollizar· 0S r.on..
pos.s1vel apresentar, sem des1)nestida- !sto,
de um quadro mostrando quais oS tos de VIst.a dos dots honr8.dos secai-gos vagos. £lor ~sse motivo. e Q.ue Mores Senad.~r~s,
sa enoontra no Projeto repd~ilias ve.-' 0 SR. ALFR,EDO NEVES .- V.Jssa.
tr
~"f
i . i
'd zes, 0 termo "vago", que Jy)de, real- Excelencia tern raz§.o, porem vou
.le a "J'" ,u.~ 55 unc onar as am a meste, criar confusao no espirito dos dar-lhe urna informa~ao. V EgP e
sem prtimo9fio.
senhores Senadores.
'homem de boa fe e dignidade, que
0 Sr. AvalOnia Sales _ pela lei- muito respeito e admiro 08 Qf!(,fais
Na distribUiCao que fizemos ....:;.. como se verificara - js. reduzimos de tura do avulso 56 percebi que estavam de Pesquisa - muitos deles - v01m
acriados
s ' cinco cargos de Asser>- tam com os resultadQs a'C'r~rr.as n()
108 para 102 • Vamos ter 6 V '="
o.oe"" •
.endQ
"~as se d"·"ao Da-o 06 em eon'~"ue'n
c;::o~.....
'~'1.
sores Tecnicos. medida que muit03 dia do povame-nto, Receio. que 0
cIa das promo¢es a serem fetas. co- "dvogam e contra a c,ual eu nao me mesmo acontec;a no Senade. Niio
On'oern, alguns Senadores. no ter- mo porque ja existem vagos e niio ~oIOCO, Entreta.nto, entendo que se tendo eles ponto nem fiscaUza~ao, so
mino do meu dlscUI'SO, fzeram-me in- preenchidos 3 cargos de Oficiais Le- precisa, realmente. de Um,R .A.5s-e.:.so- viriam ao trab:llho no primeiro dia.
. ,terpela4;oes relativamente ao quadro glslativos.
ria Tecnica, e nao sera com cinco de eada m~s, para rec3hcrem (13
~e/unCiO~8:.~ios. constante do PrOj.eto.
0 Sr. Apoldnio Sales _ Permite·V. Assessores, ,ires na Cllmtssao de Pi- v-ancimentos.
e a sua el ura, parece que se crlatn Ex," urn aparte? (Assentimento do nan"as e dais na de Constit.m. . §..o e .
dezenas e dzeenas de cargos
'>I
~
0 Sr. Gllilherme lI!alaqU!Ci;; - ,MM
.
j orador). Des~jo esclarecer a V Ex.a Justi~a, que se atentiera a e.s.se desi- deve haver fiscallzacao,
Poderia ter deixado de mculir D:l. 0 motivo pelo qual, ontem, campul- deratiLm. A Assessoria Tecn~ca, mtS
tabela certo scargos; entao nao criada sando 0 Avulso, tive - nao dir~>i do'- diversas comiss6es. deve ser feita . 0 Sr. Gomes de Oliveira - E!' a
diivida no espirito dos oobres Sena- vida, ,porque nao a poderia ter _ 0 atraves de contrato e nao d~ nomea- desgra"ga da realidade das coisas, do!
dores.
•
de~jo de obter infonn~oes de V. !,;loes efetivas, pOl'Que e muit-O hUmano habitos, mas, que devemos procurar
Pediria a aten . . ao do meu n;)bre e Ex.a. E' que. na elaboragao desse que se eITe e•.muitas V~~,"1, da-s~ corrigir.
Y
Avulso, quatro colunas foram estabe- estabilidade a urn AssessJr Tec:cico
querido colega, Senador A,?Olonio sa- lecidas. BOore carreira, padr§.'J. exee- que, mais tarde, revele inaptidiio
0 $r. palonia Sales - Pcrmite V ..:
ies para a explica,1;:w Que you d-ar, a dente se cargos vagos. Somando as para 0 desempen.ho do cargo.
Ex.a utn apa,:te·?
!sse respe,ito.
SO
d
cargos vagos.
man ° oS cargos ya0 SR. ALFREDO NEVES - N~e
0 SR, ALFREDO NEVES _ Com
o 'Sr. Apol6nio Sales
Es- gos da primeira pagina, 'obtive 114; pOnto, estou de aCOrdo com Vo.ssa prazer.
o
tou ollvlndo em V. Ex.a como imens os da segunda, sete: e os da t~rceira. Excelencia, mas para cO!ltratarmo.s
prazer.
, 4 0 . Asslm, tinhamos aproximadam€n- Assessores Tecnicos. necessRl'io Se:i9.
0 Sr. ApOlonio Sales - Permite V.
O· SR. ALFREDO NEVES _ Diz! te 160 cargos novos.
estabelecerm08, para oS :TI2SmOS, ni- trouxe· 0 ar-gumento-I» Projeto: 10 oficiais legistat1vG _.,
Compreendi que na~e tra!;<tva de vel de venciment-o...c; muit;n maim' do
Nivel 15, Havera, portanto, dua::; va- 160 cargos criados; masl" nao t'Jude ca-. Clue' os dos funcionarios sur:-e'do~'e3 an trouxe realmente 0 argumento que ed
gas nesa refel'encia,
.
I pacitar-me Quais el'arn 05 cargos no~ Ca-sa.
pen.sava mas, jamais ousaria expor aO
Reestruturando 0 quadro, Ou por j vos e q!lBiS os decorrentes de simples
0 Sl'. Apolortio Sales "- EstOtt. de Senado: argumento magnifico quanto
a
minha ideia de que 0 Assesso!'. Tec"
outra, dando a. pira.mide d.estClbuiC;!i.o I promocao.
.
I acOrdo Q~~ se pag?em bem, norem.
nico, 0 pesquisador tecnico, au 0 hoequitotiva, _ porque, agora. 0 que
Era esta apenns a curt:lsidade que:.que se eXIJa D2stanuc.
me-m do qual se exige- trabaUw em
mos sao paredes quase ver~a1S, com 1 tinha. soube, parern, que foram. apre-I
~.
~ r '."' -"r,
c _ ....
.
base enorme - tivemos que fazer me- l sentac;ao das emendas ao 'iJ1"fJJeto, 01 O,SB.. h.,..J~.l"('~O NE~ES -l?al a Q'a e h~ra, nao 'deve ter cargo com
Dlor. dlvidir os cargos. Atualmente'l que iOr!;a a volta do meslllO as CO-I dUYlda. Se 0 iato de m.tro:tuzl11no.s est?_bilidadcc De-vE: ser homem conna letra "0" existem 8 fundonarios, miss6es regpec~ivas, para novo exame no l:?enado A~ess,ores Teo:::mCas com ti'Rtado pf!ra determinada fll~l:;ao.
na ocasiao em que levas~
e propuzemos que ega clase passe a· do assunto. Guardei-me, .. ntao, neste \ vmClmentos m~l?r.es do. qUf~ os 9. ue parque,
dias para fazer uma pe.sqUiz~ e
eompol'-se de 10 servidores,
I ensejo. para pedir, apenas urn quadro: recebem os O!Ir1ars LeglSla~lvos, na- trinta
_~
~.
_
i comparativo a V f Ex.1l a fi'l1. de que, i vera reciama~oes. co~tantes e de f';l- volta.sse apenas para outra p~.5quiza.
ve, portanto, I:'.l'. Presldent~~, q~e! com asua autoridade e ca'1acidade I turo, com a explIca.c;ao menas razoa- no tim de um mes, neste CRSQ terfanao cri~mos cargos; apenas ,~:;:'allsferl- I, expuses~e ao SenadQ a mat~ria, sa~ vel, repentlnamente ~es f~nC}Ona~ mos Que ir em procura de outro que
mos d01S luga-res, do Inesrno lBdro, .da i tisfazendo a minha curiosidad~, Nada rios conseguem uma eqUlpara!;l'!.o aqu~· exercesse suas fun!;oes com mau; digletra, '~~", t.uponhurncs, l.!aL"l ~ lC- J mnis hom'E: que iSso.
les que recebem ap~nas. uma _gmt:- nidade.
tra "0 .
:
ficac;oo. Tremos, entao, tIrado· do nlo S1', Vivaldo Lima - Era 56 trans...
t
I'
"N"
,'. 9' 0 SR. ALFREDO NEVES - Esteu vel comum dos funcionarios publicos
ort~i~!~n~~gi~'Ia~ivO~v.rilNa .I. d1st~i~~~3.0, justam~nte proc~rando esclare(;er 0 i os. servidores da Ca.sa Legis~at!V.-l Due formar os Redatores-Revisares em
Oficiais
Pesquisadores.
roram estabelecidos 15 Oficiais Legis-! assunto.
. , ! ate 0 momento presente, tam acomlativos, 0 que vale dizer que para a
0 Sr. A1Jolunio Sale:; - AlIas, rom \ panhado, apepas . em meno~ eseala,
o SR, ALFRimo NEVES
Sr_
letra IN" teremos que tirar. da letra multa proficiencIa.
.
t q~ax:to ag n~~{) de class~, ~. ad
Presidente, julgo js haver tont.ldc)
"M" 6 funcionarios, que o;er1\o pro- i
._
~
'"'
.... j mmletra~aQr publlca. ESsa 11 dlflcul- tempo excessivo ao Senado.
'.'d
1 t
"N" Assim .' 1m
0 Sg. AL.::RlJ.DQ l'fEVES -- 0 V_v-I dade. . .
rnOVI os it e ra
,_
' lS&"}
: ,jeto cria cinco cargos de AssQssores I
' " <,
~ ~_
Tive, p-arem, neste debate, 0 conportara nU!lla promo{:ao, !iem que ~a .. : T~cnicus. dais de TaquI;g'r3.ios RoeBe efe~lvarmo~ p,-,~.:ooa.1'; l-- lcalm"nte forto de verificar que a. COmissal) Oija oportullIdade da cria(:ao Of,'! CRroO" I visores, quatro de' Bibliot!:'cath13, Qua- c!l'pazeB, Julgamos seJa lS~O urn es- retora, com seu projeto, vae, mais oa
novos.
.
\ tro de Arquivologista e quar~:nt."" de ti?1 U1? para qu~ trabalE,em com de- menos ao encontro da maiorta de
Na, letra "M", atualmente, M 10 II Qficiais All.'lCilial·es Le€,islativGs. ues- dlcac;ao e esforlSo. Nao q1Jere!u(ls opiiliOes. Porisso, espera a Com!~a.
funcionarios. ElevaJ)los para 20.
tes quarenta cargos, teremos. desde ~ill:,raqruese:upv:~Cl~:~g~ :~:ti:~- que os nobres Senadores 'lh-e deem.
logo com as promo~oes dozo. V.:l.---O'(l.S q
.. , apoio necessario para que a pronoslEntao, como· atualmente 5~O 10 da - '
<' .
, ' - ' , ' com adicionais, amparo na doam;a e
c;a:o passe em plenario tanto quant"
~ra uM". passarao a fi:J'urar na~:
Assim, u projeto manda 4,1[: :..e nll- yelhice. com os cont-ratados por passivel sern maiores modifica~oes e.
mais 10, mas 20.
I promova, depois de concursv de prc- empresa oarticular que apenas uS pa- sobretudo, que se mantenham oS nfveis
~
! vas, doze desses auxiltare.s que- sao 1 gam bern, porem para 0 te!llpo ne· de vencimentos propostos e que l'epraPo!tanto, ficarao vagos p~.ra "pro-I puramente dactil6g.afo5,· Estabelece-; ces'sario da prestal,;ao do ~ervic--o,
sentam, realmente 0 mais que ~ pode
mo~ao 10~ cargos n~ letra M" aS se mesmo, no pt'ojeto tiUl!- os li"!.l';;smos;
"
r'
Quais serao preenchldos ~)or funclO- nao poderao exercer qualq;'lE'l' vutra I .!!:sse 0 rac~orfmo que \ 1ill11~ fa- dar. Oeste modo, nao pade atrlbUir
nA.rlos, da letra ~'L'·.
ativldade no Senado sena{l CL~C:;ilO-' zenda, para, na~ propOl' a l'l'lacao de ao projeto, feito com a melhor von..
., ff'
I'"
. l'
V Ex R tecnioos leglSlatlvos apenas cont-rata- tade e a mais pura das intencOes,' 0
o Sr. Perezra Pmto - l',n~aO. nes- gra la.. sso pO., que, oom(l
. dos mas enquadrados no fllnciona- nome pejorativo e desagradavel de
!e caso, tratar-se-a da pro1I1L'!tao de sabe - todos n6s SNU_CS gene!'oso~ e Ilismo da Casa
novo I<Trem da Alegria". Na.o, Sr.
antlgos funcionarlos, para que esteS acolhedores - amanl!,a, _urn dactil6- ·
'.
•
Presidente. ,0 Projeto da Comissa.o
nAo venham a ser prejudicadc,s com grafo, com 0 decorrer do tempo. quer 1t 0
Sr. Gutlherm-e Malaqwas - Diretora na.o ~ "Trem de. Alegria";
funcionarios novos?
ser secretario do I." Secl'etario on! Tant.l V. Ex.a ComQ I) Senadol' APO~ nao pede ser compara-do 8quele outro
.
secretario de uma Comissao. ou, ain~ 16nio sales, no meu entender. te:n que 0 Senado, em boa hora. rejeitou
SR. ALFREDO NEVES - Per- da.. isto au aquiIo. Assim. seria des- razao. Realmente, devem 1S t~cniC0s e que MinaI poderia ate ter contrffeltamente, A promot;ao que ocorrer falcado 0 quadro de Dact\!6grafos ter cabedal de conhecimento'> e cu!- buido
'para que Ne perdesse 0 renome
serA. dentro da distribuicao de classe~; .Que sao indispensaveis ao servi~o da tura e nao ficar em situacao de in~ admiravel
e tradicional de Oas8 pon...
quer dizer: dentro dos atuals 108 Of1- Casa. E' preciso porem que geja.'11 feriorid3,.d-e com os oficiais Legisla- derada, s6bria
e justa.
.
,clai~ ~~gislatiyos,.+dos .qU~iS .5~ na le- realmente t~nic~,s capa~e,s, a quem I tiVDS. Aqueles que I)cupam Assesso,ra m:rw.l sera ieha d'MntUlgao.
possa entregar qualquel' t.rabalho, rias em ,reparti~6es, Ministe)"los. c de"
Era 0 que tiDha a dizer. (Mui/O
. Apenas 13% dos Ofic1a1s Legisl~'r d~les obtendo-se umservi/to per-f eit
mais· setores, saO ~eaImer:te nomenS bern! Muito bem! Palmas).
tivos de 1950 a 1954 conSeg11iram ser
Quanto as demaJs Y~..gas. elas se detentores de real mstru9a!) e valor,
0 SR. PRESIDENTB:
promovidos, sendo que os restan~,es darao no decurso das de Oficiai3 Le- devendo, partanto, recebel: '.) corres·
continual? estacionA.rjos, Jom _a cir':'. gislativQS, I-etra K, cujos cargl)s selan pendent; aos sem conhecl;n~nto.s. 0
cUnstancla de que deses 55 c.'~r('a de suprimidos. Vago um cargo de
qu~, .!ahez. supon!J.0 harm.Jo..~rla as
continua a discussao do Projeto.
43 vinham, antel'iOl:mente, 1::!sd!? ha. ciaI Lev.slativo letra K. sera 0 ffi£smo, OPJTIlO.es ./eria de~ilgna-Ios., ?fimftis d:
10 anos, sem terem logrado qualql.ler peIo Projato, auto.maticamen.te :;u-, PesqUlsa,.". de cara-ter .,ef~t17'.J' a ex-em
se nenhum Sr.' Sanador pedlr Ja'
melhoria- de venciment08, sem nenhu- n-rimldo. A Comiss5.o Diret,l)rH, ental) pIc ~a Camar~ dos Vereacl?r,es.. sem
rna promoc;ao.
estre os aprovados e oberlecendo il 0 tltUI~ .• de Asses-S?res fecruoos palavra encerrarei a discussao. (faa.,
sa.)
rdem de classifica"§o, no-m-eara um ~x2~utal'la..~ ~les M servIQOs rl~ pesqui~
.,.
dlferent
rep'I't!" e" Te
Na le tl'9. "-: ,", presentemente, sa-0 11 O
.
/"'.~"O
.;:> nasp:idrao
_ .de.....,..,.0....Esta encerrada.
Que elevamos- para 25, d&i .e5ultando novo funcionArio.
r;.:;t.m
VCnmffifmtos malS
.
a. promol(ao de 15 funcinrue'!Js da Ie·
Pensamos podel'. 2ssim reduzir de e!.ev~do que o· normal d<:- fUnciona- 0 Projeto ira a~ Comiss5es e voltar4,
tra uK".
~
loa para 0 70 0 namero de Oficl~fs ll.sma. As ],. . . t!Squ1sas _. como dissu - I 0portunamente. tiD pleru\1'10.
--

OOIllpen~a.o.

e

te-I

I

I

M

0.

I

I

o

Ise

I

0./

Ofi-I

I

OIARIO DO CONCRESSO NACIONA:;.L~(.:..Se;:q;;.:a.:..o.,;I;,;I)=~""",""",......
""",--===~J:;;a~¥::;.ir;,:;,o, d:.!955

136 Sexta-felra 21

aa CD.:::c:ra n.o 284, Pl'-~ss<:guimcntiJ dn. ~cseaG; par Lsso,! ()ao e .Justilta (sob uP 201, de 1954>:
que nltcra os valores d.OB val ellcem-la, D~slgno para a de e de Fmant;as (oral.-proferido na ses..
r:;:!crcnlc3 acs paroes arnz.!'..b§. a se]:ulnte
sao de 27-4·54) e dependendo dc prodO,.; cr .-';('S (~l c'm:::!;,~ .. o p. ttl rtr.~
nunciam~nto cUts, n1esm&.s C'omissoes
cac.')
q::;.;-t~ilC:ld:l8
Co
TtZb,."n=l
G.:o
,
,.
/ QRD3:M C·..;:) DlA:
.::6bre as e.l·nend9$ de plenario.
o exterior. Par-ecc-rel, .favorrtrcIs:
(}ol?'..Gs . ...
eta Coml8::ao de SC9U7a-:l-::a. Ni!.J_
."DiecU$io union. do Projeto de "OecwnaL sob 11.." 883. ,Ie 1954: Q:1
I Vct=.:!J.o. £m~ discU8~fio u..'J.ica,
do' creta Legislativo n.o 1. de 1955, OTi7
ComL,"uao de f'ill{(,g,:("} f:ob u/'
r:G.iet:J d;:! Lei da Camara 1V 2Z~ de ginario da Camara des DBputados,
ES9, de 1£54.
- rm vota;-ao a rJ-:::,u:i·h~:~~~o. 0i '-"~ que ;'::;,lC?Q.e aeono U.J.:; ~,8r"la:.)- que fixa os suus!dios do Pres:idente e
Srs. S::n::tdorc!> que C'r u;;rOV::U.11, qUt.l- r;:s civ:s e n'liiit:lres dO. uni[o (em· Vf?e·Presidente da . Repflblica. no pe.
o SR. PB.E3JDEN'YE:
regim.e de urgenCi!l, nos tamas do ar· dodo presidencial de 1956 a 1961 (em
',anl. re·r,.U1l1E::2r s:ntndo3 C?Z.l!t::l.l.
tigo 1555. § 2." d() Regimentcr lnterno, reyime de Urg€1lCia" nos termos do arFstil :.1F0"i·3do.
__ S6bre a me~a mtl!1 rC.:Iuerimcnto
Q
Em virtude do RequerlmcntO' n,G 13. de tigo· 155, § 3.", do Regimento Inter_
qque vai ser Udo.
Votafcw. em. a!r;cu.ssno uni~a. do If::'::. d'3 .':3r. Kerf5.r.aldo
C~val(.:anti no. em virtude do Requerimento nuRcquerim6nto n.~, .20. de 1954, do e ou:ros !?:!:S, ssnadcres, r:provado na mere 14, de 1954, do Sr. Novais Fi1ho
l!: lido e aprovac.J" 0 segulnte
Senadm Rui Carneno e Quiros
o·:t'.J de It:~l-lStJ, CO!ll emenda do e antros SrS'. Senadores. aprovado na
Srs. SenrHicres, 1Je'dindo u.rgencia, Sr, Senador Aloistd de. Carvalho). sessao d-e· 17-1-19551, dependente de
VoL.:l~ao em dil;C1!SS::O unica do
,Porjelo :Ie Lei. d{~ C{tmara n." 44,
de 1953, que fl.XP, norm as para J emcssa de tTo;j(!~ btac2i£i1"G..'! t;U ra

1

Requerimento n." 23, de 1955 I
Ncs termcs dos arts. 125, letra i, e

154. letra a. do Regimento InterD0,
requ:2!iro .. adiamento da \'i)tUY.':O do
Projeto de Lei d~ qa!l1ar~ u. C ,H-E3
a fim de que sabre ele seJa oUVld,j n
Comissao de Gonstitui-::§.o e Justlr;n.
Sala das Scss6€s, em 20 de janeiro
de 1955. - Attilio VivacQ'ua. /

'je:o

(!!

Lei

dl': H)~·~.

si7r.b:.:!:,s

nC$

termo[) do art. 155, § 3.", dJ

Regiinento In!~rr.o

pam 0 Pro·

jeta de Lei dn Ciimara n.Q 1, de

1£53, q'i.iO aUera a Le<~ n.o ·1.632,
cZe SO-S-~2, qUe ffxa 0 numero de

ojiciais Oenerais do Exercito.
() SR. PRESIDENTB:

Em vota!;ao 0 requerimeuto.
SR .• R!:SIDEl'ITE:
Os Srs. Senad:rres. que 0 aprovam
_ l!:m obedllmcia aD voto do plt- que!rmn J;ermanecer ser~t.a:dos (Pau~
nariQ a projeto e retirado dn Ornl"!Yl sa) •
de Dia para ir a Comissao de CansEsta a,provado.
tituil¥ao e Justi~a.
De aco.:;Do Com D_ vvto :10 p!enarb
votat;ao, em discussiio 1Lnic[l., os pl'o~etos de que tl.'atam os requeri·
do Requerimento n.o. 19. de 19;11, mentos c'ltraraO n8', segt:r:da S€2SaO
do <)r. aBndeira de Melo e outrGs ordinu!i:t subse:;ncnt~.
Srs. Sennd~es. pedindo ~!rgencla,
A Me\'m vel'ifica que n:; rt:~·n:o h\
nos rermo:s do a7lt. 155 & 3.°, do
Regimento Intej no, par", 0 Pro- nao ha numero ':egirw'lltal pt\ra

o

tenoo pareceres favor(zwis das Co- pronunciamento das C01lli:;s6es de
miEE?eS de, C:on.et~uf;;a."O e JU&~ic;a,. de Constituic;ao e Justic;a. e- de Finam;as.
S~.rvIC;o PublIca CIVIl e ~e .Fmanc;as
Di.s(:us....t<ftQ irnica, do Parecer n 5, de
e dep2ndendo. d~ pronuncUlmento das
'I?Esma s, ~oml~m;:s. .s(j.Jj:e ii3 ell1~:J.~s 1955. da Comissao- de ConsUtui()ao e
Justh;R,. s6b1'e 0 afimo 9/2, de 1954 do
Q€ plenano.
_ votac;ao. em discussao unica, do Juioo de Direito da l.a Vara do 'EsProjeto de Lei da Ci\mara n.G 65; de tado de Alagaas. ped.indo licen~a para
1953, que· autoriza 0 Pod:r Executivo processar cr1milJ8:Imente 0 Sena~or
a ceder ao Instituto Historioo e Geo· Ismar de GOis.
:TJflco Bl'asH2iro o~ t~rreno em que
Discussao unica do Projeto de Defoi edificado 0 Silogeu, € abrir, pelo creta Legislativo n,· 2, de 1955, que
Ministerio da Educac;!ao € Cultura. 0 concede licem;a ao Presidente da
crectito espeCial d€ Crs 5.0{).O.OOO,{).(), R30ublica para s;:! ausentar do pa!s
para auxiliar a constru~ao da futura (oferecido. p€la Comissao Oiretorl! cosede do mestno Instituto (em regime rna conclusao de sen Parecer nO 13.
de urgencia. nos termos do art. 155, de 1955. sabre a Mensagem no 32 de
~ 3.0, ·do Regimento InternO, em vir- .1955. tendo parecer favoravel. sob
tude do Requerimento n.o 15. de 19:53, mere 19, de 19'55. da Comissao de Redo Sr. MDzart Lago e outros Srs. S€_lla.c;OES, Exteriores.
nadons, aprovado na fiessao de 17 de
janeiro de 19'5{)) , t"ndo pareceres fa:
Encerra·se a sessao
11 hOIBi
vora,veLs das COmis.soes de Constitui·
e 2Q minutoa.

nu_

a.s

,

•

.,

•
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SECAO 81
~

ANO K

II." 1.3

CAPITAL FEDERAL

8ABADO, 22 DE JANEIRO DE 1955

=

_ .. l .

CONGRESSO ,NACIONAL
Sessao conjunta para aprecia4iao de

.

v~,tos

Dia 28 de janeiro. ds 14,30 1!Ortis:

presidenciais

(Couvocal,fao feita em 7-1-1955)

.

Dia 'N de janeiro, iu 14,30 horns:

Veto

,
Veto a-O·ProJeto (U." .901, de 1951, na C/Unara,dos OepUtados e n.1\. 141),.
1951, no Sena-do. Federal, , que eria, no Quadro da Secretaria do TrIbunal
de Justi..;a do .Di..strlto Fedaral, h'es funcoes gratificadas de 'secretario de
TurUl9. de Julg,amento. .
'

ae

(total) no Pl'ojeto de LeI (n." 666, de 1951 na" Camara dos Dent]tados e D~o 19, de 1952, no Seriado Federal). que acrescenta pat'lig.rato !iO
art. 8,(1 da Lei n. 1.181, de 1'1 de agOsto de 1950, Que aut.oriza a abric ~r~ ....

dit-o para

~tibvenciohar

elilpresas de
Na

navega~ao

mesma

aerea.

_

.

Jessdo: .

(Cony'ocagao feita em 11-1-1955)
Dia 25 de ;aneiro~ d$ 21 horas:
_'VetO (tot:!!) ao Projeto de Let (n. O 804, de 1953, na' Camara dos DepU"
tado5 en,o 269, je 1953, no Senado Federal), qUe concede alixil10s de ~.'.
(Convocacao [ella em 28-12~1954)
Crt 400.000.00, Cr$ lOO.GtQ,OO e Cr$ 1{}(1.oo0;00, respectlvamente. A Associll'.
Veto (parcIal) SO Projeto de Lei (n. o 258, (i.e '1951. na C,ilmara dOS • ~au Se,rral)a ~~ _~ef~sa '~o.s Ag.ro~P£'cuaristas. de Ijul, R. ,G. Sui, a EKpoSl..
{:ao Agro-Pecual'lo e Fth:-a de Amo.stras, do erato, Ceara. e a Exposicao d~
Deputados. en:' 162. de 1953. no Senado Federal). que diSP6e sObre 0 pro~
Gado Leiteiro e de "Corte, de CaPt.:lnos e de SUinos, de Tete-z.inha~ Piaut.
vimento de cargos da carreira de Detetive do Quadro perrnanente d() MtnlSteri,:, da Justil;;a e ~Neg6cios Intel'iores - Departamenw Federal. de: se~
C"unin(,'a publlca.

15.- sessao conjunta

Dia 26 de janeiro, ds 1'4,3'0 horass

(Convocacao feita em 28-12-1954)
Veto (~ota!) so Projeto de Lei (n." 1.978, de 1952, na C<\lllara dOli
Detmtado3. e hP 32{). de 1953, no SenEj.do Federal). que diSpoe wbre a eM'''
reira. de Agente Fisca.l de, Impo.sto de Renda.
.

lJia 27 de Janeiro.

as

21 hordS:

,.

em

(Convocaclio {etta'
5~1-1955)
Veto (total) ao Projeto" de Lei (n." 4.044, de 1954, na Cl1mara dOll
Deputados, e n.o 124, de .19_5.4. no Senado "Federal). que retmca a Let -uutnero 2.135, de 14 de d.ezembro de 1953~ que estlma ~ recei,ta e flxa t\ despe3[}.
ria Utl!fto para 0 e:<erciclo de 1955.
"
Na nl-esma sessQo:
(Com'o~a~ao

feita em 1l~1~lg55)
Veto (parcial) ao Projeto de ~i (n." 3.005, de 195'3. na Cama-ra. dos
D~putadQS en." 82, de 1954. ho Senado Fectel'aD, que fiva OS er~tivos dlls
PDr(;~J3

,

4.' sessio legislativa extraordinaria

ArntRda.s. em telllPo de paz.

2.·

~legislatura

.

Etll'24 de Janeiro de 1955, as 14,30
no Pahicio Tiradcnles
ORDEM

hOI":)5,.

DO .D I A:

ca..

V~to presldencial <total) 80 Pl'ojeto de Lei (n," 901. de 1~51. ma
-mara das Deputttdos e n, ", 140, de 1954. no Senado Federal) que 'cri~
no quadro da Secretaria do Tribunal de Justio:;e, do Distrlto' Federal trelt
funcoes gratificadas de_ Secr~tario de Turma de Julgamento; tendo' tela-· ,
t6.rio sol) n,u 13, de 1955, da Comissao Afista designilda UQS teniui5 d<J
arttgo 46 d~, Regtmento COmum.
- .

; SENADO'FEDERAL
6 :-. Prisco dos StlhtO'!' _

Rela~ao

das' {;omissoes
(:omissoes Permanentcs

2

I

3
.;

4
~

Ii

Su~

plente •

'1 -

Costa Pereira -

2." Suplente.

secretdrio "_. Lulz Nabuoo, Dt-

Comissao Diretora

1

1.1t

Attmo V\1acqua:
Ferreira de Souza.
Flavlo Guimar!ies.
GQmea de oliveira.
JQaquim ,pues.

~uni6es

Quartas-relras, M

9,~

lloras ....

Economia

pereira 'Pinto - Presiae-nte •
. retor, Getal -'da Secretarta.
o
- MarCOhder> Filho - pre-sidente,
2
-.
EuclYdes
Vieira - Vice-Pre.Jt..o
Reunioes it: quintas~fetra.s, as -10
dente.
..
Luiz Tinoco.
- Atfred.o "Neves - l.1J Secre~ naras,.
3 - .. S~ Tinoco, ('."
Nest-or Massena,
tdno.
4 - Julio £efte
"
5 - Costa Perelta, )
OIa-vo Oliveira.,
- Vesp~stano Martlns - 2:' seCo~stjtuiQ1io e JustiGa:
6 - PUnio Pompeu .
cretlifio.
(.) Substltuida pelo Sr. Mozart
'1 '":;:' Gomes de 'Oli ve!ra
La.go.
'
- CarloS Ltndenberg - 3.~ Se.
Daria Cardoso _ Presidente.
(.)' Sub.stltu1do pelo Se ;ador NesWe"
.
.
Secretdrio - Luli Carloo Vle[ra d!l Massena.
-. cretd.rt.o.
Aloysia de Carvalho
Se-cretdrio _ AroIdo Morelra
Fonseca:
~
1ente,
,
- EzectJ-ias da. Rocha - 4.0 se~
Auxiliar,_ Mar1lia Pinto Anlando.
lteunioes as qutnta$:fetr~. •
AnisIo Jobim.
! -

,.y

,

cTetariO.

,
.-~-

---

---I-~

---
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(5891i0 II)'

,-fi

~i:r Educa~ao e Cullura ~
Fl:1vio Gulmaxle., ~ hm-

r,r- -

E X P EGD lEN T

PTesfdente.

AI~a

3 -

• -

Levindo Coelho.

6 -

Bernardes Filho.;

, - Euclides Vieira.
'Secretfmo - JO~ Alfredo Ravasc~

J
ce Andl'ade.

Carmen Lucia de How
landa cavalcanti.
-,
A uxiliaf -

f Reuni6es

as

......
(, -

I

.

Iva'- d'A"qUino -

2 -

Presidente.

Ismar de GOis -

Vice-PreU-

Alberto PasquaIinf ..

14 -

A.lv21'o Adolpha ." /

i ti -

Apolonio Sales.
Cesar VergueiroJ
Domingos. V,elasco.

-

1 II -

Durval Cruz.
j 9 - Euclides' Vie-ira.
1.0 ...-=. Perreira de Souz&:.
11 :12 -

1"1axio Guimarafs.
Mathias Olymp:o ..

:13 -

Pinto Aleixo.

'J.4 ,,, -

PUnio Pompeo.
VeJoso Borges.

(Convoca~ao
D. AI!C''''trIW

I

' S 8 1 . ' . , U liAS

Crt "rOUIADO .....•..... ........ Crt
ExteriO(
13&,OOIAno ••• ............ • .. ....... ...

--,Redagall
i :1 - Joaquim pires J

2:

Aloymo de Can'alllO,

;I -

Sandeira de Melo.

I "

Carn~lh()

_

GuimariES

o

II

I

"--Os cheques e vales ponale 'deverlo ser emitidoa em... favor do II Comissao de Conslitui~aQ
t.e.ourelro do Departamento d~ ImpleDsa Raclonal.
e Justi~a
Os Buplem,ntal 1, .dt06•• 408 6rgios aficiais cerlo fOl""fi&O!4-3,"
R.t""JNlAO,
EJ>..'1 ]9 DE JANEIRO
101 assiuaDtes lomen"e me4iaJl" 80Ucitaoio.
~
'DS 195!'i
o custo do n1\mero atraaado serA acrescfdo ct. Cr$ 0,10 ., p.C
C'01t"!;OCQ~':W '
" Rela~oes Exterfores

1106 e M admini"tra~()es de por~
.t.R Castejon Branco, B oobrarem juros de mora sObre dlReunl6es - segundas-feiras, i.B ..... vidas p.rovenientes doe servi/yos pres·
tados;
hOTlU> e 30 minutos.
_ 11.0 Proieto de Decreta Leg{slath", 11_0 4, de 1954, qUf" autoriza

Secretarw

J

Comissao de Reda~ao
2." REUNIAO, '!.;M 1& DE JANEIRO
DE 195~

•

(convoca(;,ao Extraord:nti.ria)

As quinze hOniS e trinta minutos.
do dis dezenove de janeiro do ano
I £. _ Costa Pereira.
de mil novcc~nt0s £: cinquenta e
cinco, em uma da~ salas do Senado
SCCTf'tario _
Cecilia de' RE'zende Peden1 reune-S€ P. Comissao de Reda9a.o, Sob .a pri?sidpncig d::> Sr, senaMartins,
dor Joaquim Pirp..'l achando-se pret jJuXiliar - Nath~rcla de sa· Leltao, sentes Of Sr.:;. E-enao.vres Costa pe.
Carv'11ho Gu.marae.s t B&lllReuru6u; as 'Iluartes-Idrc.:s, as 1:' reira.
deita de Melo.
bOTas.
I

Uni~o,

cr, IOS,OO

receblm8Jl1o..

- Alas das Comissoel!
pruidente.

",D

As deze~eis hOI as e cinco minutm, Ilflda mats h;lvendo que tr;lta:r.
o. sr, Presidente enct'na a rtllnial\
lavrando ell, Gecilia de Re:zende Mar....
As asainaturu dol 6rgi08 aftciai, coDl84t'm e term1Dam em qUll-. tins, Seoretario, a p:~e.s~nte ata que,
,nor elia 40 exercitio em que forem regiivadas.
uma vez a.provac!a, sera ~i.nada pel.
reglstro de ...tnaLur.. j folto • ....t. do oODlprovailte 40 Sr. Presidente,

Cr,

F

- AU,.1'il'iar _ Carmen Lucia de HO)alHla Cavalcanti.
. \: Rellnicres as segundas-feira6.

cinquen 1&

A Comissao R'l'Wova 0 parect't" I!a:
Sr. Aloy~io de Carvalho, apre.sentan ..
do a. re<Ja<;AQ tinal das emenriu dO'
senado ao Proj.eto de Lei da Cll1naTG
2a:, de 1955, Que concede shano
AM servidores civis e militares da

89,00
76,00

Deixa de compare~eT, poI motlvo
jw1iUicado, 0 Sr. sena'dor Aloysia de
Carvalho,
1 - Georgino Avelino
PresiE' liCla' e. sem alterac;oes. aprova-dente.
da a. ata da rcuniao anterior.
2 - Hamilton Nogueira
-A Comissao aprovR a ·rcda/yao final
d06 seguintes pareceres:
Pr&idente.
_ do Sr: Bandeira d.e Melo, ao
Projeto de Decreta Legislativo n.o 92,
3 ~ Novaes Filho.
Legisla~iio Social
de 1953, que aprova os ate.!! do 8exto
CODgIessO da Urliao postaJ das Am~4
'BerDaJ"dE;s
Filho.
! - Games de Oliveira ' - Presjricae e Espanha;
I
dente.
-_ do Sr. Carvalho GUimaraes, no
5 - Diair Brindeiro.
2: - Lutz Tinoco
Vice-PresiPTojeto de Lei do senado n.D 21, de
uente.
6 - Mathias Olympia.
1953, que est~nde its l1iuvas dos~ millta.:re.s' os direitos assegurados As SUa.5
~ - Hamilton Nogueira.
7-,As.sis Chateaubrlanci ,(t"""J,
filh~U5 e irmas. no~ t.erm'l~ do arti4 - ~lui Carneiro.
Q<l 2~o. do Decrc~,.) n.o 471, de 1 de
a,gOsto dt:! 1891, do art, 27, do De8 -- J4?ao Vi11asboas, ( ........... )
5 - Othon ~11ider.
creta n.O 695, de 2B de agOsto de
1890 e do Dt>crew n.D 521 de 1 de
ti - Kerginaldo Ca ...·alcanU.
_(....) Substituldo ... tnterinamente
julho de 1847:
pelo Se~ador Cicero de Vasconcelos,
'1 - Clcero de vasconcelos.
- M Projeto de Lei da- Cdmara.
( ....... ) - Substitilldo 'interin.amente 'n,o 375, de :953. com pmenda dol
SecreUt.rio pedro de Caryalho
Sf'nado. Que aut{lriza os concession A.pelo Senado:r Sil~rio CUlTO.
~u]Jer .

Vit;torino Freire.
Walter Franco.
Secrctario Evandro M~ndeE
Vianna, Diretor de on;amento.
Rf'11ni6f's as quartas e sextas-feiras
fl,s ] 5 homs.
~~,_

e

E' }ida e, sem flltera~6ffl. IIprova."
d& 8. ata da reu!!lao ani-erior.
)

AUAIITIC6ES I PARTICULAUlSI
"rUIICIoIURIOS
CapUal • InLertor
Capital • Interior"
8eaneatre ~..... •••••••• CI1 IO,OO'Sem&ltr. ••••••• ••••••• Cr1
~~~

horas

I

~

de mil novecent.os c cinquenta e
cinco, em urna das salas do Sen adO
Federal. remie-se :l Comissao de Reda~ao, sob a presidencia do st:nbor
Senador Joaquim fires, achendo-se
presentes os Srs, 8enanores C~ta
Pereira, Carvalho Gulmaraet';, AloyslG
de Carvalho e Bandeira de Melo.

AVENIDA RODRIGUES ALVES, 1

" ... ,-~.;_:",--\ Exterior
ADo •••••• ..............

dezessete

ExtiaordinarJa)

llunu'w",. do dia 21 de janeiro, do an".

SECAo"
- Impr•••o ne. Olleln .. do £hoparlamenlo de Impr.naa Neelo ••1

aercicio decorrido, c~hrar-....lo JD.ais Ct$ 0,50.

:l.6 17 -

A.s

HAMACHE~

OIARio DO CONGRE550 NACIONAL

ADO ........ _........ ••••••

:S -

i ti -

HELMUT

'.

dente.

I "1

CH .... 0'"

IiIVRILO FERREIRA AL VES

qu1ntas-feiras, A.s 15 \

-.
'Comissao de Finan~as

l1ora.e.

I

.~~Xo

. . . . . . DO • • AVI~O Da ~u~~6 ...

EXTRAORDTNAElA

.- EM 21 DE J_INEIRO DE 1951

. ALBERTO DE BRITO PEREIRA

Hammon Nogueira.:

,a -

,

• ... REUNIAO -

DI".TO• •EA"'L

--I

LeAo.

de IellS pares, f11cetta m reuniCO;
lana.ndo tU Cecilia de Rezende Martim, Seerettbio, .. presente ata que.
uma vt!z aprovDda, sera assinada pelo
Sf, Presidente.
, ,.

&en(a

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NAC)ONAI.

de·nte.
·12 - Cicero de vasconcelos - Vice ..
'I

E

o Tribunal de C,mtas a IJracedel' ao
·l'e-gistro· dn des'Pesa de Cr$ 25.000,00,
J)S:I8 atender :"i() p"lgnmento devido R
Luis da SU"s Cosme, por servil{OS
pr~t.ados como crft1co muslcal ~ ~]>Ons!\vel !,or pro~~ma. do Sel'vic:;o
de Radiod.ifmiao IDducativa do MinLst.erio da, Educacao, ~ eulturs;
- 80 projeta de Lei do Senado
n.o 39. 'de 19!)4. QU" cria (' Museu dn
Abolil(l'io., com ~erte ns Cldade rte
R.ecjfe, Capit.nl de Pernarr,buco:
~ proiefn de Lei do Senado
'n. o 46. de 1954, Que regula a acfio do
Ministerio PllOlko na fiscfllizacao da
observfmcia dos H :?O. 22, 23. 25 e 32.
do art. 4] da Constnuic;ao Federal.
As deze..ssei.e; horfls f de? mlnutA.l,!.
narl'a mais ha\'''I:!~o Ql1!' t.rat.&r, (t
E::r. PTffiji;!~nt,e. a.~ a.gnw.(;cer. pre-

j

a

'"

Aos nezalove (1:~1S ric meg ce Ja~
nejro do ano de mB noveceD'tQS f
cinquenta e cinco as nove horaE •
quarenta minu+oo,' reune-se esta CO ..
mi1;sao, sob :1. presidfncia do SenhOl
Darla cardooif, Presidente. Comparecem os Srs. Nestm Ma.s.sero, Anisi•.
~Jobim, FlAvin Guime.raes, GomeoS de
Oliveira, Luis Tinoco, JQa{]uim Pires..
Aloysio de Car,,'a}ho Vice~Presidcnte.
e Ferreira de Sousa. ausent.es, par
motivo
justificado, os SIS.
ALHio
Vivacqua e Mozart Lago.
Lidas e a.pl'ovad.'lS ~.s.. aJaE d;lS duRi
ultimas reuni6~s, a Sr. President.e
snuncia· a - distribu~t;fio _publicada· all
pe desta,
.
E', apos, lido e assinado 0 venciddl
do Projeto Ije R~EolU1;ao n.C 52, de
1954, Que m~mda I€'ve·rter a e:tivid::l.de
0 auxiliar de port.aria An:ba} Alves
Torres, redigido pe10 Sr.. AloysiQ de
1
Carva ho.
·No exame da :n~teria dol paut.a s;'\o
lidos e a seguir assir.ados .}s l!e~uintes
pareceres:
- do 81'. Daria cardoso. pela apro..
1)ar;{io do Veto n.' 4, de 1954, do
8rt. prefeito do LJistrito Federal c>):lilsto
no Projeto de LC'l n.D 1lt5-1--61.· de
Camara dos' Vere:>.dores. Que dispOfi
.sabre a apreens8:o de veicul:J.S a.ban ..
donados nR vis pubiica:
,
_. do Sr. Aloysio de 0l1rva1ho!
subre emcnd~ flferecida ao Projeta
de Lei ria CA.n1t'1ra n () 386, de 1962que dispoe sobre zonas indispensaveis
a def~a do Pais. e dA. outras providimciaf;;
,
'"Sr,~ Fla.,:iO Guimariies, pela
aprova9ao d.c Pt0.:do de Decreto Legislativo n.o 81. de 1954, que aptova
0 contl'flto ce!ebredo entre 0 MinisterIo da Educaca{) e ('uHura e R firma
ServiqOfj: Tecnjcos g, A. _ lnstltuto
de Organizacao Rqcional e Contrfile;
pela constitucicJ")'wlidade do projeto
de Lei da Camara n.D '2"5, de 195.5,
que modifiea a Lei n.C 1.125. de 7 de
junho de 1950; que Sf relerl': aD CoTpO
de Sande do Exercito n;'l parte re ..
JaUva ftO Q:l!Htm ue Oficmis Den·
tista.s do Exercito;

do
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do Sr. Nestor Massena, pela gislativo h.G I, de 19f)5 que thea ·os· Nada mais have:1-do il tratar, en~ e.stabelecida em tennos 'recisos (a:r~
n!JS termos de projeto de suooidios do Presi.dente e do Vlce- cerra~se a reunHio, lavrando eu Ary tlgo 28). Mas, ~videntemente a CoM4
-<lecreoo legislativo que apresenta, da pre.sidente dn. Re;>t1bIica no periodo Kerner Veiga de Ca..sliro, Secre'tario. ti~ui(,ao subentend,eu os mun'icip'o:s jf),
'tprovalldO.

~Iensagem n.O 32, de 1955. do Senhor presidencial de 1956 a Hi61'
)?l"esidente dB. Republica, aolicitando
-a~ Sr., Ne~tor Ma.ssen~, a Mentlutoriza<;lio para ausentar-.se do' ter- sagem n.O 32, de ]955, do Sr. Preritilrio nacional.
sidente da Republica solicltando auto; E' ainda aprovacto, extra-pauta, pa- rizRG3.0 para. ausu.tar d~ tel'l'it6rio
I
'tec€r do 8r. Flavia Guimaraes, pela nacional; e
aprovaqao do Proj-eto de D~creto Le- ao Sr. Mozart Lago, " projet.o de
$islativo 1~' de '1955, que fixa OB sub- Lei da Camartl, n.O 22 de 1955, que
temponirio
tidiu:; do Prestdente e do Vice-Pre- concede a,bono especial
'siden~e da Rep{lblica, no perfodo pre- aos servidores mllitares e civis que

$ldencial de 1956

Q

1961.

o Sr. Fene\ra de

SOllS:l

relata

(j

Projeto de Lei da CA.mdra n.o 241),
de 1954. que aH-€"rlt disposi90es dEl.
"'le~i.sla(1io

do lm!)6sto dv

consumo,

npresentando pareoer favoravel. coin
·10

(d·ez)

emendas

que oferece.

Comissao colhidcs os votos, aprQva

A
0

pa.recer, acolh~n(l.o igualmente, dQ
p:>nt.o de vista constit-ucional, emenda
'do Sr. Luis 'Tinoco. No. forma do
Re'5imento, t:lis emenc'.as sao numeradas de 1-C a 11·C.
('
Longa discussao se trava a segulr,
·ft ,respeito do pll'€Cer do E',r. Joaquim
Plre-s, oferecido aD Pl'ojet·, de Lei da
'Ci},mara n.O 324. de 1953, que disp6e
sobre 0 pro('&,;s·) de pl'cenchimento
·d().5 cargos inicial£ das c?sreiras de
'veterinarl0,
qufmico.
ao;rbnomo e
enfJenheit'O civll ~o Quadro Permanente do Ministerio da Al!"l'icultul'a.
o parecel' em Rpr~o conc1ui pela
C{'Mtltucionalidane d!'l, 'lJroposi<;~o a
qUl! se refere, apresentanclo 0 ReIe, ..
tor emenda aditiva.
A discuss3.v 'tr:wada . diz respeito a
f-orma POI' que fOl apresentada a
ernenda, Entende 0 Sr. Fenelra de
Sousa que E:la dtsct'epa da melhor
t~cnioo legislati',ra, eis que 0 projeto
em discussao l'evoga em urn artig6
~t1nico. determlnada leL A emenda
em causa se r~ft"Te exat::tmente no
',seu entender, A. lei QU 0 projeto pret~nde. revogar.
i 0
Sr. Aloysio de Cal'valho sus:cita., enta(), Urnil preliminar de natureM'" re-gime!1tai.·
Considerando Q
emenda com ()' carater de substitutivo
:00 projeto, alvitra ceja' eln votada- em
primeiro lugar, se ap!'ovada estaria
'pre,iudi.cado 0 projeto,
'
Acolhida e. preliminar, 0 Sr. Prestdente sUbmete a votos a emencta,
que e -rejeit::tdn. oontra os 'Votos dos
81'S. Relator, Nestor Massena e Flavio
Guitl1::traes. Depois submetido a votos
o proprio projeto, opina a ComiSli.ao.
tIn:1!limen1ente, -')(Jl. sua :cjei~t'lo, in,
e[uslve 0 Relator, Sr. Joaquim Pires.
.0 qu:\l e ele pr6.p"'io designado para
redig!r 0 vencido, uma vez que ~egundo declara· rejeitnda a emenda, se manifl"..sta contra :> Pl'Oj-eto.
, A Comlssa() ap1'~cia, ainda, parecer
do 51'. Nester Masseoa Mbre 0 projet,.o de Resolut;ao n.o 51, de 1954,
que autoriza a ('fl!nlssa(l Dil'et.ora do
Seoado a rea.jnstar OS pr.o\·entos da
aPGsentadoria concedida ao Sr. Jos(>.
Mad1.. de. Silva ~a Junior, 0 parece'r e. tod:wia, rejeitado vencidOfi
o Relator e 0 SI'. Joaquim Pires.
&enda designado a Sr. Aloys{o de
Can'a!ho para ronsignar 0 vencido.
. Ad'a-s.e a votaQao 10 p~recer do
Sr. Gomes de Oljveira Soore Q Veta
'tt." 2. de 1955, do 81'. Preteito do Distrit.o Federal, on6sto parc;aimente 90
Pmieto de Le! n,O 799 de 1952, da
C9.!11::',ra dos V~r~adol'es. pOl' haver
SQIicitado e obtido vista 0 SI·. Joaqui;.~
:Ptres'.
" 'Por farc;a do ndianLadl) de: hora. 0
Sr. Presidente
9nc~rra a reunBio.
:p<tt'!1. constar, eu, T.uis Carlos Vieira
da Fonseca; '3p.~reta~·io, bVl'ei a pre·
sent-e ata. Esta, achadn conforme.
Bel"j, a.c:simLda nelo Sr.. PI'esidente,
Dis!ribllir;iio realizada pelo Sr. presidente em 17 de janeiro. de 1955

-. a.o Sr, F'laVio G'lirnaTaes I)
Pt·Q.Ii~to de Lei dll Camar~ n.o 25' de
195(), que modifieR Q Lt'; n.o 1.'125
de 7-6-50. Que se refcl'e 110 C01'OO
Saude do Exercrt.o, nn pflrte reh.tivfl
ao ,~~l~l.dl'o de OficiaiS f>t>ntistas do
~t'lrC'!.to; e 0 P!'oj~t...o de Decr-eto I.e-

de

a presente o.ta. que, uma vez aprova- cnados como entidade-s publicas atl~
da, senl 8ssinada pe'o ,Sr. Presf; tor:omas com aquela autonomia quedente.
Joao Mendes definiu numa sirote,s.e
admtravel: "A diretao pT6pria nq,quilG·
que e proprio". Garantiu-Ihe, Ilinda,
Comissao de .Redacao
pttr3: isso, renda nos tribiltos que Ih~
.
3.' REuNTAO EX~OR;INARIA, destlnou (art, 29).
~9.beria, entao, inda..gar: como .s~
EM: 21 JANEIRO DE 1955
crlarn e Be desmembra.m os m'micf ...
Convocac;ao Extraordinaria.
pios? Nao ~- disse a nossa Lei Ba..""i~
i,.' REUNIAO, EM ,20 DE JANEIRO ,]{s quatorz.e horas ~ quarentl, e ca. F~-lo quanto aos Estados (art, 251)
acrescentou qua.nto aDS
~,nco minutos, do dia -vinte urn de ma3 . ~a~a
DE 1955
J~neiro do ana de mil nov€X'en~0S e mUl1lCIOlOS.
1i't~Vi~ EXTRA ORDINARIA
3,
Dai
0
.terem os Estados, nllS
<:mqUenta e cinco, em uma das salas
•
,....
ConvQoor;do
do Senado Federal, reune-se a Co- respectivas constituit;6es ou leis 01'",;1 ..
Aos vinte dias do mes de janeiro rnissao de Redayao, sob a presidei!cia nleas munieipais, estabelecido a f~r..
do ano de mil novecentos e cinqilen- do Senhor Senador Joaquim Pifes, m~ peia qual os municiplos sao cria ..
ta e cinco, as dez horns, reune,'se a achando-se presentes os Srs. Sena· dos, desmzmbrados ou reincorpo~adi)3.
Comissao de ConstltUlQaO e Justlca dor~ Costa .Pereira, Carvalho Gui ... E' 0 qUe vemos nas c:)ns~ituir;5e') dO,3
sob a presldencla. do Sr, Dana Cil~ m~raes, Aloi..<'ito de Carva!ho e_ Ban· Estados' Ala9;oas (arts. 86 e l}8):
Amazon3s (Lei Organica): B.1tlill
doso, Presidente. Compareceram os I' del~a .de Melo.
.
~
,
.srs. Aloysio de Carvalho, VicerPreE llda e, se~ alteraGo:,s, aprovJ.d:l (art. 93); Ceara (Lei Orl!anica)· Es •
~U'it:J Santo (Lei Orglinica): G~~i3
sidente, Ferreira de Souza, AU-lEo a ata da. r~l1mao antenot'.
Vivacqua, Luiz Tinoco Nestor Mas-! A ComIs"ao. aprova 0 parecer do (art, 88); Maranhao (art. 85): :Nb,to
Grosso (art. 80); Minfls Gera.is (:1!'"
sena, Gomes de Oliveira, Joaquim Sr. Cos~a PereIra, apresentando n ie- tigo
Pal'li (Lei On~1nica); PI!:.. ...
pires e Fhivio Guimaraes.
daya~ ~lllal das ~mend~s do sen~do, ra 'b1.-SO);
(Lei Organica): Parana ([rei
Nao havendo ata a ser llda, 0 Sr. ao P,_oJeto, de LeI da Ca,mara n.(j 2YO, 0rgan:ca):
Pernambuco 'Le-i Or<'!'ali ..
Presidente meneiona 0 carate. ex- de 19.)4, que pr,orroga .a~e 3{1 de j1l:10-IJ ca); Piaui (art.
12, ~ 1.°): Rio rtr~f'1"
d· a' d
1
(Ie 1956, 0 regIme de llcenca p'1r:l
trao! l~ .flO a presente reun.lao,' q~e intercambio com€rcial- com' 0 E~)-e., de d:> N:Jl'te Cart. 74): R:o Go·nnde
se Jus~,lh<::a em face da eXIguldaae rioI'. nos termos esta1"<eleCidos na Lei 00 SuI (art, 139): Rio de Jan~i;:Q
de tempo para serem votados alguns n.O 2,145, de 29 de dezerobro de ~953, (art, 8,t): Santa Catarina (art. 96):
vetos depe~dentes de pronuncJ,am;u.
AS quinz-e horas e cinco' min'Jtos, Santa Cat:nina. (art 96)· 8:)0 PnuhJ
t-O da ?OmIssao, entre 08 quaIS ,este nada mais havendo que tratar. 0 Sr, (~~ Organica) e Sergipe (Lei· Or·
que sell\. re]atad~ nesta opoItUll1da~ Presidente encerra a reumao, lavran." gamca) ,
,4. Esta orie-:ntayao ~sta. sem dUq
de.
do ell, Cecilia de Rp.zelule MarUm
VIda, confQrme 0 regime da Cvast{.
Com a pn~avr~, 0 Sr. Atti1lo Vlvac- Sccr-ebirio, a present{> atJ. que;
tuicao
de 1946.
q~a passa a leltura. de seu parecer vez ftprovadtl,' S€ni assinada pelo Sr.
Niio poder[amos, pais, {:0mpre~n.d~-r
sobre 0 Veto n? 3" de 1954, do Sr. Presidente,
urn projeto 110S termos do que r,em:J"
prereito do Distrito Federal, oposto
ao projeto de lei n.o 195-B~49, da Casob nosso exame, em q11e se presere·
Comissao
de
Constituicao'
vern norm as as Camaras Munk ;lats
mara de Vereadores, ·que' regula e
e Justi~a
•
e as assembleias le!!:islativas pa:a 11
estabeleee isen~ao de imp6sto e~ dil
criar;iio de municipios.
outras providencias .• 0 pareeer em
PUBLLCAQAO P"~VIA PARA
Aos Estados, nas respedivas (;ar:.<;causa, que conclui pela. aprovallao do
ESTUDO
titui~oes. cabe regular essa m:lteria
veto, e aprovado,
A Comissao aprova, a segu1r, paA utorizatla. pelo Sr. Presi1.ente nos termos do art. 18, § 1.0, ja
referido.
recer do 81', Nestor Massella, pela
da Comisscio.
5. Nem por 1SS0, entre~anto. 9. ·mlt.
constitucionaUdade . do Pl'ojeto de Lel
Parecer s6bre 0 Projeto tf.~ Let
V'ria dispensaria uma re"'ulamente, ..
n.o 1.122, de 3 de junho d~ 1950.
r;ao,
.
0
Nada mais havendo que tratttr, 0
do Sen ado n.O H~54, que 1·.nroe
sabre a criacilo de municipio.E iSS(} em face- do art. 15 da 000.0; ...
sr. Presidente, anunciando ter reaR~\f\tor: Sr. Ahisio Jobim.
titui~ao que atribuiu aos munidpios
uzado a distribuir;ao publicada aO pe
.
desta, encerra a reunHio, cuja ata, .1. A quesUto da cria{.~ao de mu- urn percentuaI sabre 0 impOsto de
lavrada, POI' mim, Luiz Carlos Viei- lllcipio tem suscitado estudos a pa- renda arrecadado pela Uniao.
E' que. com vistas a esta cota
ra. da Fonseca, Seaetario sera, desde t lemica.s entre os constitucionatiS[3S,
que aprovada; assinada pete Sr, pre-lOS q~ais na? chegaram a~nda a um.l alguns Estaaos se poderiam exC'ejC{°
sidente.
wlu~ao paclflca a reslJ.;rt-o do
as- na criaGao de munichios Ievando Il
uma veT'dadeira pu:~riza~~~ deI-ea
suntlo.
DISTRIBUIQAO REALIZADA PELO
2. Procurando re~ularizar 0 as- com 0 fito de canalIzar para as re.<; ...
SR. PRESIDENTE EM 20 DE
sunto em verdade delicado 0 nO"'-e pectivas circunscri<;Oes maiot'· p0rGao
JANEIRO DE 1955
Sem.dor Nestor Mass~na a'pres"nt~u dessas cotas, uma vez que elas s!l,()
_ ao Sr. Nestor Massena, 0 Pro~
p\o.i: to de Lei !i.cin:a, que vell~ a iguai& para tados. sejam grandes 011
jeto de Lei da Camara, n,D 11. de Conlls:;ao. de ConstItUl y:1O e Justl~a, pequenos municfpios.
19:55 que mQdifica a artilJ'c 1 ° da Lei pflra oEeteeer par-ecel".
. 6. Tern-se verificado que se crla"
n,o i,122, de 3 de jUnho" de '1950.
0 iIustre repre~ent:.ante minet,·o e, ra·m municipios sem condi<;Oes d':" viasem favor, expenmf'ntado oon:;titll- t-ilidade administrativa, ap€nas fi:'ldos
('ionali~ta,
um homem que se :em nas cotas da Unlao, 0 que. alef'\ do
mais, t:edunda em iguais para aQueles
Comissao de Seguranca
d-€'votado a ~stes assuntos,
Seu proposit.o e dirimir duvi ias e Estados que procuraram estab;>J,'!cet"
Nacional
"
c.hoque!; de opini6es sabre a fOl'ma- condicoes mais rigorosas para a cria·..
2.1l REUNIAQ (CONVOCAQAO EX- 0~0 do municipio. 0 Projeto e aigno r;ao de municipios.
RazoaveI e conveniente, pols, Serb
de estudo e meditar;:ao.
TRAORDIN ARIA) EM· 20 DE
Que a Uniiio estabelecesse, tS.ntbem,
PeIn sua constituclon'llldade.
JANEIRO DE 1955
Sala Rui Barbosa,' em 14 de de- criterios, nlio para a criacao, maIJ
x! 10 horas, sob a pre::::idencia do 7J€mbrQ
com~ ~ndiv6es minimas para q~le 05'
de 1954.
Sr. Scnador Onofre ·Gomes, presen ..
mumcfplOS possam 1'-e:ceber a re-!eridl.l
tes os Srs. Senaclores Ismar de 06:s, VOTO EM SEPARAD() DO S!<';N'~\ oota.
DOR GOMES DE OLIVEIR:\.
Sl1vio Curvo e Roberto Glasser, au7. E' certo que 0 art 15 (~ 4.1)
sentes, com causa just,ificada, os Se1. 0 PI'ojeto da iniciativa p'lrfl. a da Constituiyao ja loi eomplemennhores Senadores Pinto AleixQ, Ma- crlaGa-o de municipio, ao Oi.strit') q'.lc tad!) pela Lei n,~ 3G5 d~ 18-7 -43 rom
g~lhaes Barata e Walter Franco, reu· pl'etendn constituir~se, em munlCinio ~s modificac;6es da Lei n.O 1. 393. de
ne·se est"l Comissao.
10 vel'eadQl' qu-e 0 represente na Ca· _2-7-951. a' Que se jUnto!J a reg-ub ...
Apl'ovada a ata da reuniao ante· mna Municipal, au pela manj!:eS~:l mentar;:ao . . . feita aquela prime-ira leI
rior, US3, da palavra, () Sr. Senador do. em plebciito. ::Ia popula~iln do peIo Decreta n.O 25.252. de W-7-!8.
G;,'Ses atos. porem, a!)enas en"~ara~
Onofre Gomes que relata, opin9.ndo distrlto, requeridA Ii Camara Yani~
pela rejeiQao, 0 que e aprovado, a r.ipal pOl' urn minimo de cem clel- ram a forma de pagamento ries,'fU
c?~as
aos municipios, prorurando fa ...
emenda n.o 26, apresentad~ pelo Sr. t:)res.
senador Othon l\Iader ar> Projeto de .Regulando as conditlOf'S mfnimfl..!i' clht~r 0 respectivo processo, NlliJ
Lei da. Camara, n.o 36\), je 1952, Que exi>ridas para a emftncipacao do D13- prevIram ,8 hlp6te.se focallzada !H~lmil
"dis'>6e -sobre zonas indL~pen5avei<:; a triw. em municipio, 0 i>rojeto t!3ta- e que SO!rla de prever-se num proJeoo
dMe-sa do pais e d~ outras providen .. I),:,Iece. tambem. 0 proceSSo q~l~ 0 como este 0 que espel'amos p"der
fazel' oportunamente.
;Jlebicito deve obedecer.
Gias" .
SOLlWS p~la rejeil;ao do ,pl:ojetoo
A seguir, 0 Sr:Senador Silvio Cm·vo.
Sendo pela aErrn"\tiva 0 ple~),dto.
relftta favon'tvelmente, sendo aprova- sen\ a represenatcaCl enc:llninhfl.ctO'l it
VOTO DO SEW\OOR NESTOR.
do, 0 Pl'ojeto da Camara n.o 25. rie ASSf'mbleia <Le.!!i3IatiV8 do Estad.," que
MASSENA
!955, que "modifica a Lei n.o 1, 12~, !)rmnov.el'a a crial<a(l. d-e municiv'.'} p 't"
"Como se cri
_
de', de junho de 1950, que se reEere meio df projet{l de lei em q'lc se
fixem
os
Jim1tes
n·'v'
mun;""]'
I
n
.
,
.
am e d,e,,(llembra,ll 08
do
ao Corpo de SallrJ.e do E1~er(:ito~ na
?
'
•• ' , .
v
_~"
lUtllClPlO.s?
t)arte re!ativa ao Quadro d'~ Onclals
•..os. _mUtllCiplOS titreram De!,
Nao 0 di;;se a nO.~S:1 Lei B~si~l.
ConstltUl!;a'O de 1946 a SU':l. a.utono:n:::t :r~e-Io quanto aos £Stado,:; lart. 2.0),
Del1tistas do Exer-cito".
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'derada hlio· de obedecer e jaztt' cum~ acham' que Milius eat Tccursere quaInt I·
Quankl aoo para a materia, nil- oonformt~aJe da priT as leiS jederais, 0 conaplcuo LeVi currel'e male.
. ~
letTs.
e
da
finalidade
do
texto
.
6~
lnunicJpjos".
.
Oarneil"O a..c:sertou:
SaJa. Rui BarlAAs8J em
de deze11l- f.
Magna.
Lei
da
Republica,
e
no
sentldo
DepOis de assim aSlrertnr. ar:1'eB'"
'"Ainda. sern decretar a intel'- bra de 195~.
./
~-entou 0 emlnente senadQr Gomf!8 de de evitar abusos que, em tais normas,
veD~aa' e sem a, aquiesc~pcla do
Qliveira, no seU· voto'- -:... qile Rindn ja So(l etm verificado, EstabeleC'i' 0
Estado medlantEt convepio' OU
Comissao de Constitui~ao ,.
:na-o e parec~r - !Jendo cert.o que e projeto,' cOm tal objeti"!,o,. CQr:dH;t)~~
Rcordo - pode 0 gcvimlO federal
JustiCa.
!relator da propO!ih;ao -0 nao menQS lllin1mas para a forwagao de, ~un,l
promulg!tr as lei2, I;l adotar as pr~
,
~
cipioS nov()S ou para a .modiflca~ao
1hts.trado 5€nadol: Anisio Jobim:
videncia.s:
que
enteud~l' c0!lven}- PUBl.ICAC;AO P\!\EVIA PARA ESTU"'Dai 0 terem as Estados nas res- do ja ex15tente.entes. ,p.9ra ~fetjvar ~ legl.$layao
DO, AUTOR.IZA.D" PEW S~"
p.ectl\'u constitui~Oes .aQ lpis argaC Q n s i <t e rar incon.stitucional este
Vigente, set"l1 im>adir, f>o par iSSO,
llica.s municipals, estnbel(>cido a for- projeto qUe se pode conslderar COffiFRiE&I-DENTE
o drculo da autonam~a estaduaL
Jna pela qual o.s municipio.') sao cria .. pl~mentar da Gonstituic:ao em mate- Pareeer sobre 0 Projeto de Lei
Assim, e 0 pr6prio sistenla cons,,;
do Senado n,o 19, ae 19M, qua
dos. des-membras OU reincorporados". ria de autonomia, de formal,;ao e de
titucional que repele, no, caso Ve!E, como CQn~i.H'~ncJa a &te d~sen~ Ol'gani)'.S.';a.o municlpais, em face ~o
disp6e sobre
abandono. de par ....
tente, a int~rpreta~flo 1)ter~, te.o
""o]vimenw de icteias proclamoa () principio- constitucional -da antonom;8
tido pclos representantes 0. P';OO.l
absurda.seria a situagao ;result:.1lllni!smo erudito senador:
. municipal,' nao nos parer.e consd1taRelator: 81'. Flavia Quimal'aes.
,te desta interprets.;;l.o. '
'~Aos Estados, nas resp~ctivas C:Jns~ J1"€O con1 8 exatA exegese da nOS5il
A emenda. tem por ob1eUvo tiimi...
A ~sa.s consi(ieraQoes - de que
1jl,ui~oes, Cco'lbe regulll! essa mntsr:a, Lei dos lels, exegese que nan ~de
cecorre, inelutiwelmente, 0 dever, nar as expressOe.s - ~1" ja de man- ' .
llos .termos do art. 18, § 1.", jet; reje~ desertar a. sa. !azao e a. verdaJelfa
para' os ~tados-m~inbros, de dat« -:- e SUbstitui~laa 'p~~,l. pal&vra. !
1'idO"L· (Sublinhamos a: ~xpreS5ao Ii- 16gcia,
cumprir, e fazer cumprir, em se\lS renut\Cl8,'
.
,"
~ '\
o para.grafo 111)ioo'do 'artigo prirnei_'
lJnl apenas porque a djs~osil;ao do
E' argumento de nenhuma \'1\11a'
territOrios, as leis federais - pode
-art. 18, f 1.0 da C~:mt;tituil)a()' n"io foi p;ua del110nstrar a con,<stitucionaiisobrepor-£e a. onlissao da referl!n- ro do prO-jete esta a~iUl redig-ide;
pelo Menos expreSSflmente, refcridll dade de qualquel' ate -dos pQd.-e!es
A llerda de "repreoWntaltao popUlar:
cia' a ,execu~ao das leis !ederais"
Do voto a qUe no.!! repOr~amos) ,
gov~rnamentais da Unlao () fat.{I de
para gue ,Be 118.9 possa a.B;Segurar hnpor.ta, fatalrpente, na partiditria, e
AlhlS 0 § 1.0 do. cit.ad.o arUSIl'l8 terem fl,lgUDs Estados, em meno:" ou
a .sua observancia mediante inter .. vice-versa. A emends. modifica para::
tern e.s l a redacii():
.
A ret1uncia a rfrpresel1ta~ao' 1J'Op'uhir .
lllaior numero, inscritQ em ~ua 0 11 1:5ven~ao?'
'"§ .1.Q. Aos ,Estados se res~n·!.n~l titui~ao _preceit'08, a.d~ersos a05 prm'A enumera~ao do _art, 7/' d!\ iI:UIlO.rta., fatalme.qtel na partidariu, e ('
f
tbdos os poder~s. gue, impllcita au c1pios da COI1t3t1tU1t;;~O Fe~eral. As
Constitui~{1.0 vlgente nao e taxati- Vlce~ versa.
..... txplicit.arnente, nao Ih1'! sejam vc.-In- canstituiq6es est!ldUalS .RSSIID co~o
Ao artigos doi.s: Verificase a renun... I
va, 'ou antes, naQ se he. d~ interdos :ppr esta .constitu!t:;8.o",
as leiS, federais ..estaduals au mU;llpretar restritivamente ,9ada um de cia n. representagao poj:mlar, ru;sim aQ .
Na" confol'midade de&ta. 'dispo~iC!ao cipais nao podem desertar flO que
seUs term os , Nessa.' pr{jpria d-ou~ para-grafo prjmeiro do .artigo d.ois;1
e a cQ'/ftrario sensa, nAQ 5e reser'/am se 8CQ~ estabelecido ra. ref~erida
triua constitucionaJ .sempre/ Be Renncia a direito a. represema..;ao po:'
:pular Ao artigo terci:!jro:'
)
aos Estado.s podeH~s que, impllcita OU Con8titui~RO, Nao se den', e nRO se
firmou nesse lSentido.
pede
argUil'
de
inconJ)titu~i-onaL
c·m
t'X"pn~itamente, lhes ~ao vedados reb..
A renuncia do mandado aludida no·'
, .' 0 art. 13 dif:.poe que "ce.da EsConstituit:;ao. E'. ali.s (J que estabe~ relat:;'ao 'ii,. C<mstituicao dn ReP(!hl}C~
artig-o.
an'tecedente
etc,
'
,
1
tado se .r~en~ pela .Constitujcao
1ece o. pr6pl'io artigO ern que S~ jn- '0 que R~rr.a 'de qualquer cansH.,m.A"substltui~ao da palavra ren(u:}cia
Que adotar pbservados oo!'; pr!n,~fTf Q transcrito § .1.", quando a.ssilll ~ao e.s.tadUfl:!, se nao ~ de:m<!n'itt'01:'-~
cipi05 est~be}ecidos nesta cop.s_ parece desu'uir a preci.sao· cia expres ..
diFpae:
prelimmarmente, _9ue ~sse ult-lm~ d~.
t1tui.;ao": Logo:, todos' os ·.princi- sAo perda' de. mandato; pOrq"!le e.sta.
seria obrigat6ria ao pssso que a re..
"Art. 18, Cada EsMdo se r~[e:'3 ploma cQnstitudonal e decor~6ll(,1i\
piD$,'- , . - ~.
~,_
..
~ela. ConsUtui~!lo e' peIns lela qUf' 16~ica' dQ que !5e t"li~iP6e· ni\. leI das
contudo; 0 art. 7.", VI" aut9ri- n~nci~ e at.O esp<mtim~o,
afittal' observado~' os principfos estll." leis d~ &Stado federal.
Pela rejei~a:o .da emenda.
za a' intervenc~o para, "assegurar
bel"cidos 'pela Constituit;qo",
... . Convem ressaltar. ler a constitui.;a,o,
Quanta a emend!i- segunda, mand::t,
a 'observfmcia dos seguJntes pril).~
Ora, a ConstH.ujgBo, no art 1,0.,
sui?6tit·uir nos. paragrafos 1.0 , 3. e -e b.O
ci'pi~s";
e.stabelecido,
no
art.
31,
qlJe
.
n." VII, eleva a categoria de princfdo projeto, tiS expre.s.s6es «cessa~ao do.
"A uniao aoo EStado.s:, ao DIsE menmona apenas sete .'princf- mandato", nos dois primeiros, e "man-:P100 constitucional a -. "tn autonomia
trito Feder~l e ROB Municipios e
~ios
ap6s
os
,t:eus
casos
gerais.
municipal" - cUi,a ol,is-enAncia assedato c€ssar", pOr, ... re.spect.i\'1j.mente '
vedadtJ' I ~ criar distim;ao ...
Entao, pode .pretender-.'!e Que ou~ "renuncia do mandato" e "mandlltQ
mIra. e para ess:e 'fim lmtoriza ate a
em faifor de . U1JS;., cOntra outros'
~tr{}S
princlpio.s
constJtucjomds,
-loi
renuncia.da".
. UnH'lo ~. intervlr, os "&stados". 1yi;l~S.
Estados ou M'unicipios".
nao compreendidos entre esse$ -PeJ. rejei~iio do. emenda.\1
R<1hmte, no art, 23, a ConstitniJ;!io
sete, d~vendo ser observados' pelos
Como, em fa.ce de~a disposit;~O
Quanto a. emei1da ter·ceil'1l. mnnda.
prescreve que ~
Estados em sua propria «;ltganizB.;-' substituir a ementa.,que .esta.
('8 ..
'"os Estados nao intervira:o nos pOde-s e tl'ansferir. parte qe urn MUlll~ao,' nao .8utoriz.am a interven~§.o crjta" "D:ispo.e sahre 0 ab-:mdono d~
-MnDicipio&. 8{lrao 'para _lhe tegll- pipio para outrQ, ou rles~en:brB.r-.se
urn para crifjr out:o, M4~lciPIO. 'oem
federal? podem, portanto, 01'3· £.s- Partido pelos representantes do PO\lO"
larizar as fiuan~'a,~", ~
"tados ,vjoJti.-Iol5 Iivremente?
e €nllmera -0-8 unicos casos em qUf' ~ o' assentimento T.n'"e\'10 do que deve
pela .seguinte: "Lei stlbre t\ l'epresen":
Naa e nSio. ·Por il:so mesmo, as ta.,;a() prOporcional (art. 135 ·da Cons..
-perniite 'R -intetven~~o de acordo COm ser -desfal~~do em ~eu' t~rrjt6fio par
ato_ do Estado?
'"
_
prin,pipioo indicados . ·dev~m' 8er t1tui~ao),". t
'11
8 ressalva des.se "s-ene.o".
campreenc;UdG$, respeit"ados, defen- . A- ide!a e a'mesma. Pela rejt>it1ao .. ·
8€ pOiBv' ~ Const.itulf,;80 assnzura _Nao parece' ~eja detes1) a uniao
norn;as gerais ~a~'a. a f9rmadidos pela unHi.o e:rti t6da Ii al)l- . Quant{) a. emenda quarts. mnnda.
e rt'~!luarda. a auwnpmia qof'! muni- prefixar
pIitude. "Independencia -e .'}lar- emendar a pah\grafo
do arfjgo
cinioi. o' que el~va a categorh. . doC t;80, ou cria.~~o, de MU~lC1P10, quando
se
admite
lhe"-seja
liCl~O
estabelecer
mania de ,,1)o~eres" not\., sigpifiea, prim~ir9, as.sim proposta: Onde est6.'
principio municlpal, e nno permlt-e,
nao
'para
Zl
cria~ao,
mas
somentf~
~
que
esta
no
ar~.,
36;
I'a
}>erda
de"
.suhstituir-se
pOr
U Are ...
"criterios,
'f)Xmf~ssament-e, ROB Estanos in~trvir
exclui 0 parlamentarisrno e, do nuncia. n" e onde estA "na partida...
n'n o.f2"anizaQ.Jio munlciu"al para te- COmo condicoes t1llnimas para que. os
Iriesmo pa-Sso, replio, sa!vaguarda ria" sub.stituir-.se p()r' "8 da j}afti.,'
duzlr-lheB' ou acrescer-lhes as arMS municipioa pmJ.sa:m--·receber a refenda
,
a hierarquia das 1e1s -,·coiistit\i~ daria",
gengrMica8 rom 0 d"esmpll1braruento cotatI de "impb~o de rend?.", uma
cionais e Ol'dinarias. federai8 e .Ii; 0 m(!smo .sentido' da emends, nu:" .
delas OU a sua anexa<;:ao, comt1 Be vez Que a Constituh;ao determina que
estaduals" .
mero urn, De qualQuer mod(l a idei!\.
'Pretender que .seja C{)nsti~ucionaJ ~.sse "Aa Uniao entregar1\ aos Municipios,
(J~..8membramento : ou ~s.!.n ane'K?caoD, e"clufdos . os das capitais, aez "p or
Be as' Constitui.;ao e leis estaduafs ~ a mesma. Pela' rejeit;;aO da ·emenda •.
?ala Ruy BarbOsa, em .". nov-em...
POT lei· -estadu~l. sem ser pOr lEii fe- ceilt6 do total' que arl'eclldflr 'de im- llbeTl'am do texw e do espirito - da
oro de 19154.
-~e.rl\l. que
regulament.e a referIdfl pOsto de que trata <) n.o IV (do arti- Con$tituit:;5.o Federal pode e deve
.
ftutQTIomia?
.
-go 15), feita a di.stribui~ao em partes lei federal regular os casos de' USUrvo:ro
·DO SENAl)OR MOZA"T
Qualquer, proc€dimento ne..c;se sen- ig~ais .. ,"
~
pa~a() de' 1\trjbui~ocs }:lara· evitnr as
LAGO
i.Mo com esta t)rient8.;ao. nao pode,
Como, em face dessa dlsposi9iio, dis_ interpreta-t;oes e as praticas alusivas,
pOts;' por em duvida 1m- boa 'ltigica tinguir MuniCipiO que tent e MQniciesclareee.nco . e posit.ivando, para
0 projeto de lei do ....Senado n (' 1(3;
cstRr "con forme 0 r~ime da CCDS- pio que nao WIll direito Q referida
melhora-las . ~ evita-las, eSllas de 19M, "de' autoiia do Senador N'estor
t1t\\\~aQ. dt 194.6",. de porque, na percental2"ern do impasto aludido? Po- aberrarof>.s..
.M~&..~na, 'dispoe sObl'e 0 aband-uno de .
face' do text<) transcrito,
..
t·
f:.xnress§o de PQntes doe Mlrand"\.. flO de.;.se,
86 mesmo not'r,·,
,·~;c'··nc'·a
do q. ue R
par1 lc;to pelQs represent.antes
do P'D.vo.
. . 0 que
U
uo;, t:
.
t ~
cmn~ntar 0 trrt, 28 dess-a: Camtitu!- negar a determine d 0 Munic1PlD
e
seja organiza.;ao federfltivu em a !1 tou -..o a emwen e ....,el,lad-of PMviQ
Q~9. "0 Munici~}io e entldade Intra- Illes asseg\lrft 1\' Constituiyao? :£' 0
- l:""hode, da- voto,
Ullnaraes,
0 a.preclOU, em Bell"
·f'..stata.l regida. como 0 Est9.d~ meJ11- d ou t{). 8 ena d or G omes deOJl·ve·,
l 'a 'q ue tregiro. e. con.stit.. ucional rfgicto
d
contra Que
Q mesrno,' pOr inccnsti ...
'Qro". Por 1550, n~quno. que na~ .1l~U r~onhece e proclama que "e.ssas co-, a v~ma' e. com'o dev!,o rC,!}peito a.s- tucional e inconvenient-e, A maiorje,
fIar da C()l1stitu!~ao e nao cont.l'f\l" l ar tas sap: jgU.als para t.odos, sejam sertamo5, pretender sobrepbr' a. cons- da ComJs.s<1D de Const1tui~ao e JI1$-o' seu·. stsetma 'poder~s-e-~ d:su6r, grande.!! au pequenos os n:unlcipios", tituft:;ao Fede!al p.receito~ de cOQstiLui- tj~a adotoOu o. vot<l dQ relator apen."
Se I!e 1Xlde, PQr lei Ordinaria, afe- ~6es estadUfllS, dlSposif,X)es legais, au
1
'sl1aioeamente ao n~la dis"p,tlS.to para
tar, snular,' direit6 constltucional ex- atos go\'ernamentais jA. 'condenados'pe as concluSi)es, ou com r~tri~Of~. "
Estad.os, para. os Municipi~'i,
do
Municipio
e
mface
do
seU
peto
~poder
Judiclbio
como
insub.siB0
autor ~ dQ proJet profe!lu no ple..
presso
E e Msim que b Supremo Tnbll:1aI
rlo d9 ....,en~do. ~ois _fundament~d?S
"Federal tem 'd~!ront"ad<) a materl~. tame.nho, p,or(!ue considerar inr,ons~ tente em face da ordem juridica na_ nt
.r:.o n 9i d e r andp inconstituciona1. em tltucional fl. ]ei que reglilamenta.r a ciona), que inscl'e\'e entre os seus pos_" d scurses de )Ustlflca~ao ~a. prpo~;;fl{?
majs de· um ac6rd8.o, at<>s dos pOde- fonnac;ao de no,;o Municipio, em 1'e5- ,tulados 0 de' respeito a autonomia de SUa..-autO!18. C<!m 0 Ob)ttHO d~. de·
!'e8 ·esiadturis qUe stentavam Mntrrt guardo do direito dos ant'go.s e cam municipal, Que este projetQ visa a .won.strar ,nao 56 a .sua CO~tit~lclOna:-,
ft. autonomia.... h1unicipal
aD ]1"f1ver fUnda.mento nn 8utonomiR d~Jes, as- resgusrdar cont.ra atentados Ja. por dade ~omo a sua con~eni-encla.
pela Constitui"3.o? "Em tal vezes verificados.·
•
Com:em _recorg,tlr aqui os conceJtol?
sfib1:e desmembramento de muni~fpios s-'urada
~
~
do Senador Nestor Massena, .()ue eve ...
PRJ';\. a formal;a.o de outro~, Bem 0 hip6tese,
criam-se normas de ordem
lho e.stUdiso do d.ireito publico, n:lo
.p7f-vio assentiment() dos desmembra- geral ,sobre todoo, e n::to Sabre alguns,
!t fnIacia da e\'idepcia ou seja a e6 do direito constitucionsl, de que
l\{unicfpios, \lara' evltar atentados Ii crJ1ie deco~rente de suposta 'evidepcia., c livre dace.nte na ,Paculdade NaclO""":
t1.·os.
'0 que este Projeto visa, -pO!!! ·n.Ao autonomia municipal, enquanto no pode exphcar conc)ru;(les fal~as, mas unl de Direito como especiaHsta·em.
t &e cimt ~ que as as,semblela.s· I e-21S- primeiro CaBO, ir-se-ia erial' distih(!aO nao as justifica cabal e con vincente- materia de direU,o. parlamenlar e de
lnUvas tenham R.tribui~5es de l):,over entre. MuniCfpios, vedad~ pela Cons. mente. E' certo que l?resunGao e agua direito eJeitoraL senhol' de prcci.o,sO
sobre a criattao, au a fonna~~I), (ie titui«iio, quando se porle che~nr it 1i- menta eada quaJ usa qU;'Ir..to quel'; cabedsl ·de conhecimentos, ccmo a de..
'municipios, que n~]e !e re~pe!t::.~, nalldllde pl'evistfl em ·tal' e~o com a d81 n mlnha "presun~~o, qu!\nto. a b;te monstram'::Is o!'fI~j'jf's'com aUe de!en,...
RSBunto, de esca~a 'ou nenhuma va- deu 0 p. rojeto e 'que BaO rePfoduzjdoS
ma~ somente que ~a! fltTl~U\~,-? ~ ad~ao do projeto cujo exame est-a, lia,
registradA n.este ,'oto.
9. .se-gUlr .
.nile' surpeJl1 os direitoJ; oonshtuc!o- agora, em 1ela.
Alnda
agora,
i!efendrn(]o,
no
"'Jor~
Aguardo,' porem, ()S ensinamentos No HeU 'primelTD dj,c;curso. em mnj()
. ,nfli! dos tnuni(',ipios VjSQ-se n oo'!t.":'Qjar ~s direlt.vs 'com ttqueJas atr;- nat do Comcrcio" ,de dez .de dezembro dOll doutos -:"'~ docti legum para mu- do_ corrent.e ana, manifestou-se 0 pro ..,
bUl~a. elitabcl~® no~rus ,~rn1~ corrente, n t~e de que: li EstCJ.do {e- dar de opinifio, porquc: sou dos que lessor Nestor Masseua como a seguir •.
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Unhas

ensinamentDs

trac;adaa . pelo

meu

projetcP"

valera nenhum:'; pelo ~ 3/, unao se que su:t.>mete a. processo politico par,Dc'va assinalar. em primeiro lugar, que, me lllllmt;.l a apl'esent!ll' aD Senada contam
os votos· dados:a partidos e
que he. um trllibalho do professor da proJeto de leI em q,!e, _vlSando se!vlr candidatos n§.o registrados ..• "
tidarlo '0 deputauQ ou.' ~i:n1\o.1)r qu,a
universldade de li:amburgo, RudolI
lLaun, sbbre- a dehlQCracia, que me Da(l
parece tenha sido ate agora superado,
nao obstante nAo ser wn 11v1'o pOl' a.s~
siln dlzel' dos dias atuais.
E de R.udolf Laun, ehl A Democracia. o ....ensinamento de qUe "jurldica-.
lllent-e a ideia de repreSefita~ao signi..;
he£'\. .que It dependencia 50ciol6gica
col'l'espOnde a obrigacR.o do representante de ag1r de cQn[<n'midade com a
vontati'"e' eJOpressa ou pr-esumida dos
que represents, e a urn direito ou
'oompcwncia. destes'de 0 demitlrem do'
Beu pOsta, caso nap"cumpl'a 0 seU dev-er" {A ideiu Ita ~representagdo na
democracia). E, mais adiante,. adverte 0 professor da Universidade de
Hnmburg(J, que "nilo se tern oase para
estabelecer correlac;ao necessaria entre a democra~ia e. <! indi,,!dualisltlo,
pOl-tat1t~ para 1.d~ntlfl.ca.-los. Qua~do
Sf! adn1\te o· in(\lVluua)lsmo como pnndpio etlc?'" supremo, nao Be c11ega it

a

democracia. aDS .intel'ess~s. coletwos
e flo vida dos part~dos pohtIc!)s, 1;lro~.
cJ.ll'Q atender ao- alto ~enSal?ent~ de
na9 sobrepol' .aos refe~'ldos Ulteresses
as aSpiral10es mdividuaIS,. que lhes, d~vern ceder lugar, POI' malS eSPlicavel~
que passam ser.
0,
.,
.Naa pratica, pais, consht\lcl,onal~
mente a dernocracla representatlva 0
eleito pelo' pavo para defeIH:l:1" nS
ldeias, 0 programa de um partIdo _
se 0 abandorta, e at-rai, asSim, "a flnalidad#do mandato, que Ih~ foi Con~
ferido p.elos, .sufl'ligios populares com
objetlvo detennl.nado,· claro e certo,
e d() qual se.desvia, desel'ta e diverge,
e passa ate a hostiIiiar, a comMter.
£:sse egocentrlsmo contraria a essencia
da democracia Tepresentat1v8 g'over~
no da maim'ia coni a fi..,caliza.;ao da
minoria, uma' e Dutra orgarHz~das coletivamel1te, partidariamente.
ltsse
individualismo it outrance nao Be
coaduna nem com a s1i moral
NA LEGISLA<;AO ELEITORAL
Se 3ssim e, n£l. poutrinn .e sob 0
ponto de vista constitucional, nao 0
e menos pelo que decorre da lcgisla~ao ordinaria 50bre matel'ia eleitoral.
,0 atual C6dig:o Eleitoral (Lei nu~
mel'O 1.164, de 24 de julho de ·1950)
dlsp6e, na Parte Quarta, Das eleiqoes,
. Capitulo I, Do Regist,o dos Candi"

Pelo art. 103, I<exclttldas as cedulas deixar a legenda,.R tim de 'pl'ovar as
oue se incidirelll nas nulidades enu- TJ;lZQ.eS pOl' que. 0 feZ.
luerpdas pelo flrtigo anterior, separal'- . 0 SR. NESTOR MASSENA - A
se~ao as c6dulRS l'estflntes confonne representa!;!8.Q de .cada part.ido, isto e..
.,
d ' 0 seu' quocicnte partidario, estd pre ..
a eleil;a.o a· que se re.erem e epolS fixado no C6digo Eleitoral; "Al'tig.,
segundo os partidos expresSi:l. aU PI'€'- 51, Detel'mina-se, para cada pflrtl"
sumida mente mellcionndo5. Contsl'se-ao as cedulas obtidas pr.los partl- do,' quociente partidal'io divid1ndo-s!'
dos, e passar-se-a a apurar a vota~ao pelo ("uociente eleitoral 0 numero de
nominal dos candidatos".
.
votos validos dados em cedulas oolJ
. 0 Rl'tigo 104 alude as vota~6es a mesma legenda, desprezada a traRnuradas para cada legend a e a artigo 1;3.0, Artigo 58. Estariio eleJtos tan105 a "e) vota\!ao de cada legenda" tos candidatos registrados POI' unt
e f) 0 quociente eleitoral e D quocien- partido quantos 0 respectivo quote partidario". . •
_
, Cie11te partidarlo indicar' na ordem
Fostel'iol'mente, flO Capitulo III, Da da vota~ao nominal que cada um te ...
apuraqri'o nos Tribllnais e da prom1il- nha recebido. - Art. 59. 05 lugares
gar:;qo dos eleitos, 0 Codigo Eleitoral nao preen chId as 'com ,8 aplicacao dO$
alude, no art .. 106, n. 0 3, n. "0· quo- quoc!entes partidarlOS serao distrlciente eleitoral e 0 particfil:lo", no buidos mediante a observa<;ao daB se...
:tl'tigo 107, a qualQuer quociente pftr- gUlntes l'egras: 1. Divldindo-se 0. mitidario";.no art. 108, § 3. 0 tietermlna mel'o de votos vaJidos atribuldOB a.
o aMigo se especifique, no relat6rio cada partido pelo llumero de luga ..
sabre a apurac;:ao gersl ds. vota~ao; res par iH~ obtidos, mais um, cab~n
democr~Clat mas ao :,-nal~quismo de
f) a votacao de cada partido" e "i) do _aD partido que a.prcsentar malOr
~laK ~tlr!ler, que se cnst!ltz..a ns. P,tQnuais os Quoc!ehtes partidario3" e, media mais um dos lugares a preenposl.~a? f~nal da Introd':l~aQ a SU~, Ol)ra
no arLlgo no, alude, nas l~tres ;" a eher. 2. Repetjr~sc-a. a. opera~ao pa...
Dt;r El1tZlge und sein Eigentum: P8!;a
"0 quociente eleitoral e q pnrtidlirio" ra a distribuiQao de cada um dos ou-·
nlun.nada. ~ mais 0-0 que.-o meu Eu .
t' "i, os nomes dDS suplentes, 11a ordem trcs Jugares. § 1. 0 0 preenchimen(lndtVt~uallSln~ e coletiVlsmo na rJeem que. devem substituir au EU- ·to dos IUgal'es com qUe ca.do. pBl"ti1ttOCracla) •
.0
ceder"..
. do 101' contemolado far~se-9. seglln"Na luta peJo poder no Estado, A seg-uir, no. Capitt,Io IV, D()S di- do a ordem de votac;ao nominal dos
es.sa 'tuta Que clUU11amQS "politica" na
plomas, 0 C6digo EIeHoral estaoelece, seus candidatos. • 2.° 86 poderao
parte socio16gica da n05.sa obra, - datos:
no al'tigo lIB: "0 extl'atn (d:1 ata concorrer a distl'ibui\!ao os partidos
.' 113.0 se nos apresentam unicamente
"Art. 47, Somente podem conCOl'rer geral da apurar;aoY constal'Qo: a) qUe tiverem obtido Quociente eleito~UiW8 de v~lol'es eticos e convi~oes as elei~oes candid!ltos Tegistrildos pOl'
para a. elei<;ao que obede~1\ flO sistema mI.·Art. eo, Em caso de empate hamorals mas tam-oem antes de tudo In- oartidos au alian~a de partidos.
da representa~ao proporcionnI, ,) total ver-se.~B. par eleito 0 cElndidato mat,i
tereSBes egofsticOB dos individuol! e. 1n- ~ Art. 48.' 0 ·registro dos r.:andidatoB dos
Rpurados e a v\}ta~ao atri- idoso. Art. 61. 8e nonhulll .pal'Udo
tet-e.sses coletivos. de grupos sOClais. far-se-a ate 15 dias nntes da ~lei~8.o, bufdavotos
It cada legenda e R cada cnndi- fllcanJ;ar 0 quoclenre eleHol'al, CDnIA mlnifesta~ao de.sses intere~es ju.s§ 1. 0 . 0' registro pode ser promovido
tUica 0 USa dalP~laV1'a "P?lt.IC~" ,Il{} por de1egado de partido, autorizado dato sob R mesma registrfl.do" e, no slderar~se-fio eleitos, ate sel'em preseu sentido. soc ologico ordmarlo, no em documento B.utentico, inclusive te~ "art. 1aL As vagas que se derem I enchidcs todo.:s OR IUgares, os candiqual Quer dlzei luta pe}o poder, p?t- legl'ama de quem responda pela. di~ na representacao de cada pfll'tidJ' se~ Idatos ma.is votador;. Art. 62. Con ..
-tan~. urn fat l'eaI e nuo f! c~nteu.do re~ao partidaria e sempl'e com a85ma;:: l'RO' pl'eenchidas pelos sU!J!entes do sjdel'a.r~.se-§.o suplentes da repl·csen ..
mesmo partido".
tal(ao partidAl'la: a} as mats vota..
de JUlZ.Q ~e vaJores. TodaYI~, mte~.s~ tura l'econhecida pOl' tabeHafJ.
Quando se da vaga na represcnta- dos sob a mes:na legenda e nao eJei ..
.us e julWS de; va!o~'€s. estao m13t,lli 4..0 TOdIi Usta. de cand\datos Sel'a
~ao
de
um
partido?
Evldentemc·nte,1
tos efetJvos das list-as dos respect!_
r~dos ~e n:~dQ ,t,nextnnca~e~~,o~,pat encimada pelo nOlne do partido; que
QUflndo desfalcflda, POl' qualquel' mo-j VOS partldos; bl em caBO de entvate
tidos p~ht1.~s. ,e as QP~ntoes.· pot
e
a legenda partidal'la.
.
ao ~m ,BO~
tlcas" des In.dlVld.uos
Art. 411. Pode qualquer candldflta, tiyo a integralidade SUR l"epl'e~entfl- lB votar;:ao, nn 6rdem decrescente da.
lUellt~, po~ ~obleto IDteI'eSS~8 e,,'O.stlc~~ ate. 10 djas antes do p1eito, reQuerer, (,:3.0, assegllrndo pelos tex(.Js consti- Idade. Art. 63. Na. ocorr~ncia de va ...
.
ge,- ngo hav-endo' sup!ente para pn."!.
1111 repal't~~~o d,? p(Jder ~o ESta~o,
em ·~peti.;ao com firma reclJnhecida, 0 tuclonais e legals.
Sr. Joao Villasb6as ~ pernute\ cUChe-Ia, filr~se-a elBil.;ao, salvo se
t~~~ J~~Sr~~~~~~~-ead:C~Cd~r e. ('~ncelamento de' Beu nome do re- V,o Ex,"um aparte? '
. faltnrem menos de nove meBes p~
,~boa"
ou "justa" QU "devia" Set" gu~trQ. 0
•
•
~
.0 SR. NES.TOR MAS8EN" A - ' POIS ra fiuda 0 perlodo do mand3to".
r d ? Sim e.6ses juizos de va§ 1.
Desse fato o. preslden"e do nao; com mUlto Jll'lizer.
'.
Como se ve do t~xto do C6d.tgo
r:~~za r:pi'esent~m urn paper muito Tri~un~l o~ ~ tuj~, confonne ~ caRD, o Sr. JOao Villasb~as .. .Como
tn-I Eleitor~I, na ele!~ao pelo sistema pro,.
- mats J'uportante do que parece
pri- dara ClenCla lmedlata 300 parbdo ~m tcrpl'eta V. Ex. 3 0 dlspo~lllV() scgun-j porcional' nele comigllado, a e!el(,!il,()
'uleira ·vista. Ninguem concederS. que a ~liflnra de ~~l't1dos, q~e tent-m f~lto do 0 qual, Quando se abnr .uma vaga, e partiCQria. 0 partido prcv;Ue::e :;0e s6in-ente pOl' interesse egolstico que a mSCrl\!a~ .. ,
_
sera chama do fl preenchl!-lo 0 ,a:<Jlen-1 bre 0 candidato. Nao pDde hJver
deseja oU l"epele a transformavao do
~~ s~gut~te CaPitulo I~, Q mesmo te do· mesmo pl\rtido, em !'elfl.ga o n,ol candida to sem partid(J e, mUlto meEstado. Todos aftrmam ~ordlnarla- C'OdlgO' Eieltorn\ preacreve.
_
' deput-ado Que t{lnhn. mudndo de Plu-( nos contra n partido a. f,ue pPl'tenmente que 0 que querem e em ver"Art. 55, para a representaltao na
dade 0 que 110. de inelhor para 0 con~ CamarA. dos Deputados, D!'l.S assem- tido? Suponhamos ,~tle ~~1, dep~l,tad()1 eel': A. re'!lres~nt"'C.Ji(\ ?l'G\lotr.t0n",1
P.T.B,
se tUl.n!';LIt' \1at-t 0 assegura a cada pa:·tido, dnrante tojunto, pode Bel' que M vl?zes isso n~o bl.e)..as .legislativa.s e n9..8 cilmaxas mu- do
do () tempo do mzndBto confendo.
pilsse de uma' menttrn, mas e \oda VIa lllClPfllS far-se-a a vottlcao em l!n~:l P.S,D. Until vez fal~c~d(), p convoca-!
ue
C€rw que, em milh6es de ca~ws,. ha 91 cedula s6 com a legend;} part!da~'Ia do 0 suplente do pal tld~ a rJ: . 11E'1- pe1a eJei(!ao, f) ntllnero de represenresolve a t~nt'C"" Que 1'1'.,-" tol- proclama.u{} tIll
uma COIH'ic~ao sincera provenlente da e qualquer dos nomes dO.. resPfctwa t~ncc?~ .,Como V. Ex,
l/ v01Jrayao d::t eleh:;ao, D~sde q~e e5F1~
sltua~Qo.
~
lI..1"...
1\T
constencta autonome.
do sentimento lista l"egi5trada..
'
o S~, Nf,oT?~ ~,_A,I?SEN~~ - - ~~I nillnero e de$falcado, POl' qualque!'
de jusU~a. Cada urn se esfor~a, I??iS,
§ 1. 0 Be aparecer cedula. sem ledtRnte do Tribunal de SUa C{H~C1en- genda, 0 voto sera conta,j;) )J,Hn 0 resolvo, ,meu ,Plol~tf) 'Isa, e."Lat!ln:e.~ motivo, e, de -ptonto 'C; i'<).t'i\\:nente,
eta e do seu .6enthn~ntf! d~ J~U~a., I partido a que pel'te~cer 0 candidato te fl eVltar sltuaqocs, dC[l€u natute~'~1 re~tabelecldo j}Cla com"(lC9.t;n"1 dOll
'em "JUfiUficar" os pr,?pnos l~teresses mencionado em pnmelro 1ugal' na estabelecendo que" 50l~ent.e podell:. S:'Us :;upJ<:,ntf's. ou· da elei~uo, no GlJ..c:uce~er como supl_nte:; ou que pel- Sf\ de frlta de ~u')lente
e fa~el' paS8ar POl' "wjustos . ~ de cedula.
tencerem· ao melimo (Hl.rtlctc oll Ie'" 1 '"
.Eieus adv~rsMios". ·(A .democr.acla na.
§ 2.0 se aparecer na cMuJa sem
hham pelo menos !lido ~leltos gob a
0 Sr .. JOdo VillastJQa8' _ Pel'feltJ,'
p1"olJlemtitica de /llosofta polit1Ca).
legenda ~?me de m.ats d: um .caHd}- mesina leg-enda. Iuadm:ssf,:c! e oue mente.
"J
plat~
demonst.rara, no capi- da.~o, conslderar-se-a escllt(] 0 ,jfJ pu- urn representante passe de, uma le-,
t t at~ dD ~iVl'Q YIn da Bua Politeia, meIrO se pel'ten?erem todos A mesilla genda para outru. ot"elu~lca.nuo seu\ a SR. NP,STOR HA~SFNA - 0
e u ~erda1ie ue 50b forma um.'p.ouco legenda ou partldo: em ell.!!\) ;ontrario pnrtido e ate seu· supJente.
repre5ent;~nte do partido pode abaa'·
~tiCl\ qu~umtl liberdade iOQI\'ldual apl1car-Be~a a ~egla dq §.3 ..
o Sr, Jodo Vill!1"b6as _ A C(lusti- dona-Io: mas se -'ell mandltAl"IO, 000
i.t:;lesurada destr6i a deIl1oc~acia.
.~ 3. Be a ce~Ula contl\'!~r lcge~~3. tUi"Gao rulO previu rt tnlOsfen!ncla de mo seu, r€nl·cfientante. pel.·de,· tllte.~,
Pi tao 0 Estadp quando e de~ e nome de cundldutQ de outro t)[uti- :egenda 'depols da eleir;ao: dai t'O'r ~u\ rn~n~e; () mlll1c1ato, ..p~Ta ce~er, a,lIt,u:
Eu~jXl~to
un1 indi.vidualismo exa- do, apurar-se~a 0- voto SO!l1Qnte fJora pst beipcldo em meu pl'ojetlJ de Co- m<f.t!cun 1 ent(', 0 IU~al ao se~ sue£s
:radO~
e.sca.pa a anarqui~ se s~ 0 partido cuja lcgenda consta da rtl[l"~ EleitOl"al. a perda de. mandato. so!' Ruplente, ou eletto especJalmentoma uma t,irariia, e e~t,.e cal~m.h? fOl cedula.
nessas cit·euttSt&~lag.
te para a su.:!essno,.
.
nlUitul'l \'ihes seguido na HJ.6.tona.
§ 4.0 Se a ccdula contlvcr somente
o SR. NESTOR MASS)!:NA 0 Sr. J 60 Vi!lasb601l A fI,~'
Se se guel' represent-ar tebflcamen- 9. legenda pal'tidliriR, apurar~se-A 0 Tamhenl nrevejo. em meu iH'ojdD =Iue! gUll1{'ntar;tlo de _V. Ex. a psta pej·ter"
te a paFf' gem de urn Estado a anarperdera 0 ntandato~ todo aqUf3Ip. .que t:ml~~;.te de ~o1"[lo com meu pouro
'quia ist.Q nao se pode conC'€'her por voto para 0 pal'tioo".
~
um.a' democratiza(}aQ eada vez mal.s
Pel<! ~r3nsc~'itl!l § 3. 0 do artig'o 55, mudar de p::trtido, durante " penodO rie vIsta.,
RENUN"CI,t. EM VEZ OR ~,\S!'JAr:'I\O
adieal mas sitn p€la. €xtensiio do do- do .Cochg?, v~~se que. 0 pr-rtid'J t€m para 0 qual fat elBito. Noo flli tao
radic21
quant-o
0
uo.IJ.re
colega,
c!cter-I
0.
SR,
N~bTOR.
M!\.8SENA"
- {\
!'niUiO 'da IIl>erdade inciividual' (Li~ ,)reter~nC1a sobre 0 cand!dllto.
.
berdade igualdade e jraternidade).
Ainda pela C6diga. Ele\t,Ql'i\,\ \\JT;!i m~n';\nd.{} qu~ to-do ac..uete, q~e detxar, v!'"oJeto de 1€1 p-Or num apr£:sent .. ctrJ !itO
rueira v\sta. Ninguem concebera. que. n.O 1.164,: de 24 de 'Julho .~e 1951) a JartldlJ perdera 0 manj,ato, :AdmH ~enado, rc»;rando a. situa-;ao dos '-eAinda nesse capitulo, Lat11l conctUl pelo seu tItulo V, Oa apuror.;ao, Cap[- to! a. hlp6tese d-e CISQo p:utldari:l,j prcseptal1tes dl)" povo t dns p1.n,t;!,13
_ que "rcduzir a democraCi,.9. a li~el:da- tulo lI,~ Da co.ntagem d05 .~?~os. a quando 0 quoeiJ>nte d;:; l:c:.1t('.<;,enta1',£' \\u<t \en\\n~tam a .l~~~nda sob ~ ".I,ll
de e iustlHcar 0 principlQ CH\)Onta- contag-em das· cedulas, peio ahlgo !02, tes dissent';5 .nerc~llm a.lg-lJtna consl-, ior.'uu clelto.s. l~ao e, ~:Jm.() mlt~ro:
dertr>ao dl'!doo os n"otlvo~ que a Pt'o-l t'rh,.m-ente t.ell.l_ stdo CO[lsACC;:ldO, tJN
. no pela liberdade sig-nifica, pois, con- ~ 1.1), far~se-a - "0) se forern dlfe-. voca:ran~,
Haverla entao, 3.~ alas par-. Ido d~ ca~sIH~at? de.!~~&~ld~U). , ' '
~ fundir R liberdade jurfdica do, indivf- l'entes, mas do me5n~o partido, tlpUrur\ 0 q'le 0 p;:~!etp()eJ~.aDeiee: s.~o~ ~.l
duo c:>m a competellcia de sober~nia se~a c~mo se contweE.5~U} :~u'en'll'l n tlaari"\~, olO'nt:o d'l pat"ti40.
o ,~r JotJo ViUastma: ... -.V, Egce- ,eleltos da renunC!i1, felta p~l aqucL.1
00 rovo como coniuntp e :;Jfcferlr a rf'JiflectJVa lege.r:da.; c) 8;;' rO~eItl. dlr~
anaroUia ao Estado".
r~ntes '! de dle~renl.;~ ~"l~J:t'.;;LJ~. n;.tQ H!ltCia ~t!.\ r-~rfeitL~tneute deutrJJ du:s& r.?pr:=Sl?'.!l.ial;lt'[l), d;ts::>e 1ll.lflG.:;aJ, C:'LU ()
j
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renuI).ciar a legenda QUe uie dava diuito a representa~ao pclitoca.
Nao usei, no projeto, uma v6 vez,
8 eXp1'essaa cassarrao de mandata;
porque, na verdade, na~ ha cassa'i3.o
quando 0 detentor do mandata -0 IeDuncia.
E' a :temincia a. legenda, a.o partido,
que deu direito a urn mandato, e necessaria e fatalmente, a renuDC'ia ao
proprio mandato, que DaO pade subsistir sem a sua legenda. a legenda
do partido a que coube e a que cabe
o mandato. Se um cidada{l abandona, renuncia. ao partido a que pertenee. nao pade a1egal' que esse partido Ihe' cassou as direitos que assitem, ROS seru; partidarios.
Os que consideram a CaSS31;3.0 do
direito dos efeitos de uma'legenda,
cassa~ao do mandato, argliem de inconstitucional a projeto. Mas nao
distingucm. os que a.ssim se manifestam, a cassaC;ao de mandato e a,
renuncia de mandato .. Ninguem' pre-,
tendera que seja incanstitueianal a
renuneia a mandato eletivo. E ningueIll pade pretender que uma reDuncia it. legenda, 'a partido, a man-,
dato, seja uma cassa~ao de mandato.
de partido; de legenda, oU seja ato
de abrogac;ao, de anulac;ao, de inuljza~ao, de extinr;.ao, do partido, da
legenda. do mandato, quando 0 e
apenas de cassac;ao dos seus efeitos
em relac;ao ao mandatario que 0 perde
POI' ato de renuncia, em virtude de
niio qUerer exerce-lo a contento do
mandante, do autorgante.
Quem recebe mandato para exerce-Jo de determinada manejra, sobretudo de prev~ta' em lei, nao pade
rete-Io para 0 exercer de modo diverso, ou contra a vontade e os interesses do mandante. Caduca, nesta
hip6tese, o· mandato, cessa, extingue-se, pelo inadimplemento das condi~oes essenciais it sua exist en cia . A
caducidade nao pade deixar de ser
dec1arada pelo poder competente para
o fazel', logo que conhe<;a das circunstfincias de' que ela resulta. E as atos
praticados em tais condi<;oes pela
rnandahirio sao eivados de nulidade e
acarretam a responsa\::)ilidade do seu
• autor. No caso de caducidade de urn
mandato nero se faz mister a sua
renuncia para que dele .se exonere 0
mandb.tario, de vez que se nao, renuncia ao que nao existe. Muito
men os, porem. podera ter Iugar a
cassal;ao de mandato caduco, extinto,
inexistente.
Deve-se, alia~. assinalar qUf;l 0 art-igo 413 da ConsttiuiC;ao, cuja infra'taa
determina, pelo seu § 1.0. perda de
mandato, DaO e relal}ao enUmel'ativa,
mas exemplificativa, nao de casos dE'
perda de mandato, mas de incompatibilidade (CF, 0 art, 197 da ConsUtuh;ao). E tanto assim e que logo
no § 2," seguinte, estabelece novo easo
de perda de mandato nao enumerado
no § 1.'\ E, 0 art. 49 segninte. esta·
belecendo permissao previa para 0
f'xercicio de rnissao diplomatica oU
para participar no est:-angeiro de
congressos, conferencias e mis~oes
clllturais, evidencia ainda outr~ caso
de possivel perda de mandato.
A Constitui<;ao' nao veda, expressamente, que um cidadao seja, a urn
tempo, senador e deputado; mas
para aceHnr um desses luga-res. ja
pos,suindo 0 outro. perde, fatalmente.
o mandato por que nao optou.
o Sr. Joiio Villasboas - Sao c~o.s
patente.s de renUncia.
o SR, ~ESTOR MASSENA - 0
deputado ou senador que for investh10 das func;oes de cargo de outro
p3der perde 0 mandato legislativo,
r.iio porque haja sida cassado, mas
porQ'Ue renunciau ao mesmo, ainda
que 0 nf.o fa«;a exp!'essamente, ao
aceitar 0 cargo com ele incompatlvel.
Convem, tam bern, assinalar que
art. 48 da constituh;ao v~da ao con·
grelisista. no seu n,O II, letl'a c,
"exer€cer outro mandato legjslativo,
"seja federal. esfadual ou municipal",
QUl"m pertence
um partido, a detumiaada . Jegenda, nao pod€ exeIcer

°

a

Qutro mandato com outra legends,
mas &penas, aquele que rec:ebeu do
eleitoradoO partidario. DoO contnhio,
estaria 0 mandatarioO acumulando legendas, de vez que nao libera aquela
pela qual foi eleito, n!i.o a restitui
aoO partido" e portanto acufhula legendas e mandates, () que a ConstitUi<;ao veda.
E' cassacao de mandato legislativo
a sua pel'da como comeqtiencia, que
se terna completo, acabado, definitiv~,
desde que dele toma conhecimento 0
poder que dele deve conhecrr. Se
alguem renuncia, expressamente, de
modo direito' ou indireto, um man·
dato. hao se pode decl:.rar cassado 0
mandato renunciado. Cassa~ao e 0
ato de autoridade que declara alguem
priva~o,
contra a sua. esIlontanea
vontade, vontade. do direito cassado,
remincia e 0 ato de alguem que
abdica de direito qlle lhe assiste,
Renunciare juri, vel javori sua qui.
libet pot est. \
.'
o poder que, t-oma conhecimento de
renuncia. de qualquer direito e ,'e·
rinca que ela e urn ato, ou Um fato
nao pode ser Rcoimado de ....cassar es~
direito s6 porque reconhece e pro·
clama a existencia da l'enuncia. A
renuncia ,e ato que nao prejudica di·
reito proprio, e decorrencia do reco·
nhecimento tia extin<;ao de. direito
e~ercido exclusivamente POI' quem 0
nao po de fazer. As renuncias aos lu·
gares de comus5es da Camara e do
Senada sao comuns e nunca. se
lebrou alguem de c1assifica·las de cas.
saC;ao de direito, do direito de que
os renunciantes, espontaneamente
abriratn mao.
'
Na Camara dos Deputado.s, pe]o seu
Regimento Interno, art. 59 § 1. 6 ,
"quando urn membro de Comissao
permanente, design ado para oufra
nao optar pOl' uma delas dentro
48 horas, considera-se tel' preferiao
aquMela em que ja figurava". Essa
opc;ao, essa renuncia ao Iugar nao
'!):ef~rido, e _ POI' aeaso, a caSSfl~ao de
dm':lt.o? Evldentemente nao e.
Ainda pel0 Regiment.o Interno da
Camara. art, 99, § II, a, preve-se,
expressamente, a renuncia de mem~
bro da Mesa, que sera discutida e votada pela -maiorit'l absoluta de Depu.
tados. Se admitida, ,essa renuncia
podeni ser classificada cassal;ao de
direite?
\

em

IMPERATlVO CON5T1TUClONAL

~9.0 ~ta,

pOis, eivado (de inconsti~
tuclOnalIdade urn pl'ojeto de lei qU€
reconhece e proc1arna uma renuncia
de mandata· eletivo, de uma Iegenda
eleitoral, e apenas. estabelece nOl'mas
para tal caso, quando verificada, A
sua. inconstitucionalidade e pUra fan·
tasla e a sua constitucionalidade e d€
evidencia que nao comporta duvidas,
o projeto e. alias, imperativo decor~
rente do art, 134 da Con5titui~ao, pelo
Qual "fica as<;egurada a repr€sentat:;iio
propol'~ional dos partid!1s pDliticos, na
forma que a lei estabelece,-t.
As Camaras atendern, a~sim. a: de~
terminada disposic;ao con..,tUucional
que poderia ser considerada' ate em'
~ei complemental'. N§.o e. portanto,
mconstitucional como se argiii na im~
Ol·ensa."
o projeto visa, pois, (ainda que
recDnh~a a verificat;ao de perda do
mandato) a. assegurar, pOI' lei, a
representac;ao proporcional dos pal'~
tidos politicos, sem nenhum'a preo~
cupa{:ao de contribuil' para a dH,a~
dura das dil'ec;oes partid?rias e com 0
p-rop6.sito de niio desertar aos ditames
dn. Constituh;ao da Republica, que
nao pode contrariar prjncipios de
Hica politica e de, -decencla parti·
daria, Assim, 0 projeto nao e in·
constitucional, mas e, pOl' assim dizer.
lei complemental' da CQn6tHu'~ao, que
a nao agride, porque a defende.
A perda de mandato legislativo e.
pela nossa ConstiLui~ao, genera de
que hf\ mais de uma especie: por
morte~ Jenuncia, decadencia. ou· cas5a~ao._ A op~ao entre dais mandat~.s,

(~e~iio

II)
.

fntre 0 mandato e.putro cargu. ou
fuw;ao. com ele incompatfveis, e, no
fundo, renuncia ao mandato, ,quando
o mandatario a eJe prefere 0 outro
cargo, au a outra funC;ao.
A Constituicao, que preVe varios
casos de incompatibi1idade com 0
mandato legislativ~, s6 estabelece urn
caso de cassal$ao individual do mundo
legislativQ, - " 0 db § 2.° do art. 48:
"Perdera, igualmente,' 0 mandato -0
deputado, -ou senadol', cujo procedi·
mento seja reputado,' pelo voto de
dois terc:;os dos membros de sua cfLmara ineompativel com Q.; decoro par~
lamentar".
.
Ai, da-se a cassa~ao. A Camara a
que pertence, e que vota a cassa<;ao
do mandato. Nao e l'enuncia. A Ca.mara se manifesta impedindo que 0
deputado ou senador continue a exercer 0 mandato.
o outro caso de cassado de man~
dato "legislativo, pl'eVisto- na Consti~
tuicao, nao e de cassac;ao individual.
direta. singular, de mandata de senador ou deputado. mas 0 do art.. 119,
pelo Qual a lei regulara a competencia
dos Juizes e tribunais eleitorais, acrescentando que "entre as atribui~oe.s
da Justi~a Eleitoral. inclui-se: I - ,0
registr-o e a cassac;ao de ~rgistro dos
'partidos politicos". Da cassa~ao desse
registro resuIta, neceSsaria, fataI~
mente, a caS5a~ao c<Jletiva dos mandatos eletivos dos seus representantes
nas camaras, au assembleias. legislativas.
Que se nao 'j)udesse acrescer a. cas·
Sat;aO de mandatos eletivos, restringindo·se aos casos dos arts. -48, ~ 2,°,
e 119. I, compl'eende:r-se-ia, desde,
porern, que respeitado 0 disposto no
art, 134, que defere a lei especial
de legislal)9.o complemental' do texto
constitucional' 0 estabelecimento das
normas imprescindiveis 'R. as.segurar,
a manter, a .garantir a representa{fao
prDporcional dos partidos politicos nacionais. in verbis - fica a,ssegurada
a re'Presenta~9.o proporcional dos partidos politicos nacionais" na forma que
a lei estabelecer"_
Sou levado a admiBr que a lei poderia ate preYer a cassa~ao para e.sses
casos conformes disIloe a, constitui~BO. Ao Cong1'esSo competia legislar para regulamentar essa parte
e nao 0 fez.
, .0 S"., Joao Villasooas - E' a l'egulament~a~ do principio da representa<;ao proporcional que nao pode ser
aIterado no perfodo para a qual ja
roi eleito determinado nllmero de representantes, sem pela transferencia
de urn partido para outro. A, lei
regula justa mente a representa~ao
permanente do partido.
0'[/0

o
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Vossa Exceh~ncia tern toda razao, 0
projeto pretende a manuteul;ao permanente da representa<;ao proporcional partidaria, que nao deixa, de
ser' pl'oporcional se houver desfal·
camento de membros partidarios.
Se, parem, a. lei e,.<,tabe]ecer._ para
assegurar a _represe!lta~ao proporcional dos partidos politicos nacionais,
os casos em que os l'epresentantes
desses partides perdem 0 mandato
que a eJes devem, que devem :lI.s suas
legendas, regrando, em normas gerai'
nao s6bre casos cOl1cretos preterito~
mas, de modo geral e para 0 futuro,
os casos dessa perda, e atribuindo it
mesma 0 canUel', que. incontestavel-'
mente, 'tem, de rtnuncia a legenda,
ao partido. ao mandato, DaO e possivel inquinar, por isso, de inconstitucional a lei, que e determina\ao, que
e imperativo de ordem constitucional,
expressamente preYisto no citado artigo 134 da nossa magna lei. A renuncia a uma legenda, ao seu manda.to, e a sua ll'~l'da. E renunciante
juri suo non datur regressus.
E 0 ponto de vista que eluddei ha
pouco, explkando uma expressao da
minha ora~ao.
'Afnda, todavia, que se tra.tasse de
c~o de cassa<:Ao de mandato legis1a,·
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tl\'o, P?ra atender a exigimcia corutt....

tuciona], mio, se po~eri~ consjdera-r~<
a. cassa<;ao, mconstltucwnal. pOis s~
gundo os doutos na materia, s6 e POS''''
sivel considerar-se Uma. materia hi~
constitucional quando 0 seja indubi'!!l
tavelma.'i.te. fora. de quaIquer duvida.
inequivoca, de modo a nao poder aco..
modar-se ao texto da Constitui~ao.;
56 e. na verdade,' constitucional q
ql}e se nao pode harmonizar com ti
texto constitucional, a que 0 transgrid6
flagrantemente;" e nao 0 e_ 0 Que se
pretende 0 seja com argumel1tos ten~
denciosos, falhos, precal'ios, insubsis«
tentes ant~ it boa 16gica e it, sa razao,
e !lem, mUlto p(-.enos, 0 que se nao es..
tl·lba. em qualSquer argumentos, }lot
ser, apenas, afirma.<;ao dogm:it!ca.
sem raeiocinio que lhe sina de aU-o:
cerce.
.
!
Br. Presloente, tendo .assim adurl'll
das as~ consideral;oes que me pareCE:",:,
ram convenientes para jUHificar ·0
pr0..ieto que apresentei .ao Senado nq~
sentido de que se nBo pel'mita, da
legislatura seguinte em diante, a at.
tera<;ao do cociente de represental;ad
de qualquer dos partidos poLticos na __
cionais nas assembh~ias legis)at.ivlW.- I
Era 0 que tinha a dizer. (MuitQ'
bern! Muito bern!).
.
\I
t:l1) A inconstiLucionalidade da pro", i
p-os1Gao legislativa e preIlminar a ~er:
considerada isoladamente na sua eJa_.'
bora~ao, no seu andamento. Ao opina.1:
sabre a pro-posic;a-O, a comlss§.o qU4'
tenha- a competencia .para. faze-Io, .,
a. qual foi a materia despachada, nAQ.
pode considera-Ia ns. sua com'enien'"
cia antes de 'examinar a sua consti...
tuciona1idade e 56 depois de resolve~
e proclama-la nao aberrante dOlI
pl'incipios e normas de magna lei d&
Republjca, e-Jhe }jcito opinar s6br~ a
sua. conveni{!TI~ia,
Se porem, nessa
preliminal' se verifica que a proposi..
·~ao .nao e constitUCional, e incom;U·
tuci?nal, nao e possive!. examinar Q
mento sob 0 ponto de 'vIsta da conveniencia, porque nao ha con venincia que possa prevalacer sobre a in,..
conStituclOnalidade.
II
No projeto de lei do Senado, qUe
defende a estabilida~ da representa_
(:ao proporcional dns partidos nas ca.maras legislativas c~:mdenando a rnn..
danc;a de legenda pelos que deja dis..
santem, 0- vot'o do nobre relator da
Comissao de ,Constituiq9.o e JU5'ti~a
concluiu pel a sua inconstHucionlllida..
de e aconselha a sua rejei~ao por jnconveniencia, 0 que foge, r.ortanto aq
:;enso raz93. vel a que se deve cingir a
elabora<;ao legislativa. E superfIuo, e
redundante, . declarar inconveniente
projeto que e inco~U;LitucionaI. porque
se inconstitucional e, 0 e, igual e fa ..
talmente, inconveniente. Se em vota'!;'ao doO plem\rio for ele consideradq
inconstitucional na.o se ira deliberar
s6w·e. a sua' conveniencia ov incon\-cl\
niel1cia.
Alias, em relal;ao ao projeto, nao sa
pade deixar de assinalar que 0 pare .. '
cer da Comissao de Constitui.;ao e
Justi~a nao e voto do relat~r, de "ea
que a maioria desse 6rgao t.ecnico do
Senado nao 0 adotou pelos seus ·fundamentos, mas pelas suas conclusoes,
a que significa que nao deu ass2nti..
mento as razoe.s com que se quis con..
denar a proposil,;ao.
Be'm sabemos que a assinatura de
parec:er pelas conclusoes, ou com res ..
triq(ies, representa "oto favoravel ao
parecer. A verdade, porem e que @sse
voto ,mio sendo contrario ao parecer,
nao concordat integralmente com 0
voto de que (!Ie devia decorrer _
,
2) Em materia de constitucionali ..
dade, para se assentar que uma pro ..
posk;ao nao pode ser admitida em
face do texto da Constituic;ao, e mis..
ter que se indique a disposi~5.o des.se
texto de que ela aberra. A inconstitu..
cionalidade nao pode ser apen2s ale ..
gada .. E imprescindfveJ que seja pro ..
vada inequivocamente :!lem lalacj3 rle
eVidencia.

..

<>r:l. se o' parecer. proclama.ndo a
InconstUuciottatidttde de deternHnada
pl·oposi~ao. 8,sSim () faz apenas pelas
COhcl.usoe&, 0 que se ha de tecohhe.;.
ee'r e que esse parecer tern conclusoes

s~n\ pren:ti~sas. e' !ftlho. e7 POI' assim
dlzer, loglcamente nlio existe, E se 0
'\lU~ se a1iot'a, 'Por essa forma tern
d~as, con~hisOes _ unu\' pela in~onstltuciOnahdade da proposicao 'exam!'
!ltld,a e 'outra pela sua inCovenienc1a

ww

seu patagrafo uniCO tfuplente& tsses
que, conforme esclarece 0 Art. 11,
"i 2.", I, il. !:!its "l3uplentcs partida1'105".,
.t\SSi"m, a elei'l;ao dos s:enadores nao
se processa !)'ela sistema de represenproPol'cional, ate, porque nao
seria possi'Vel iaze-10 quando da elei~a'O de Urn s6 senador, e 8im -pelo sistema majori.ta1.'io, mas POl' llleio de candidato8 pal'tidal'ios.
lo'f,~ ~uer 'dizel' que a e1elSB.1) de
,'aeput~'d~,s ,ou de trenadOl'es, OU dos
neces.sanos suplent-es, lllesmo no ca;..
-so 0:0 ,?3:t~gtat'o unim do 'art, 52 da
ttl~ao

~a.o do seu eu sern a pn§via .solidarie~

d~de

daqueles aos quais cumpre apre..
clar-lhe 0 merito,
Nao podemos sel' soUdari05 SOhl
esses supostos campe6es da lihel'daae
qUe a trucidam, em suposto beneficld
,proprio, na suposi'iao de serem seus
a1?ologlstas, seus vexiliarios. Que se
nao proponham a representant-es do
POVO ?S que n-ao PO"'~.li f'e,>rcs~nt.a-iO
COn&tltU1~ao,_ deve se proc'essar de 'ahaves de partidos, as que Se insur~
f-orma a qU'C Sf _nAo_ i1eSfa~a a pro'- g~m e, se -sublevam contra os put-Hios
~o~~~nalidade da l''ep,r~senta~ao par- 11:ao te.th .0 dlreito de continuar a re~'
tldaHn:' como {oi, imtrallnente ele1-:.. Ptes~ntar .0 povo,_que se disciPlina em
ta llala c~da 1~g151atul'a. E 0 t>ro- pa~u~os para ~eallzar a democracia e
~so,. para fie alca,n~ar eSse objetivo qth: se ,or melO dos panidos elege ru;
e.o de ~~ d:eterm~nar., rotl\O se fez se~s ,representantes para qUe esses
por .ocaslao da elel'taO dos pri!lleirOs d.erendam.os pl'ograrnas R qUe se fi~
suplentt>s, d~ ~~t1;ador._ em 194.7, que hanuu p~ra se elegel', e nao para
possam ~nsc~~vel-se ,Para a, elej~ao que abonoonem e tl'aiam o:s pal'tido5
s6me~te ('':8.1?-dltlatos dos partidos a que a que devem OS mandatos eletivos
perten~am Os se~ad()res aos quals lal;.
A~~da ,uma. vez -J.ibertas sub l~ge'
uan d,o e, aamite -\) l'ndiVidu£l.liBmo
tavabl os flupler:teli, 0 q_ue- t!eterm1nou a. l"€ah'l.a~ao de. elei~ao para C?l?'? Pl'mqiplO etico sUpl'eqlo" (es~
preencher-lhes o~ lugare~. ,
c~~eve.~ _Rudolf J..aU1~ el'{l A lJejnoc1'a~
,~al) ,aco,t?! PUIS, 0 ponto de -ldsta Cla) ,nao se chega a democracia· mas
tl?S <:!lle adrrut~tn a des'i).rroporciona- ao. an,~.rquis?lo de Max .Stil'nel:, que
hz~~~o d.a l'-epre-senta~a_o parthiM.-ia c~'!stah:-a?~ proposi~~o final da In~
no _t:aso do p~nig~'a_rO uhfeo do _art!- ll'odu~a.? a, st..~ obra Der Emdge _una
g-o 52 da. C?n-stitu19Wl, a qual, tle-oois 'I!.~t~ E.~gentum:_ "Para- mim nada e
~e, e~ta:belet:e~ fl _ repre~nt~~ao_ par- malS qUe {) meu Eu".
tldaria" . .seJa rc:suJta~te, de eh~i~ao,
Que ~m boa 16g-ica, e 0 ideal <ttl
pr~porclO~~~, ,seJ~ a,- 9-ue, resultar de a~al'qUl~ _ .0 que menol' correspbi1de

dade que a l)\al.Ql'la d'os votos s6
'adnnte 0 votu initIal pelas cOncltLs6~
e nao pela. conclusao _ () Que Be hA
de auruitir e que 0 parecel' e contrario a. proll<lsi~ao quama a sua com'enU;l1cia e, haa quanta a sua cons'tHu
cionalitlade.' "
• P~rece-me, a~la5, ser esse 0 pensantentb que \Ji:eSldiU a propria ela'oora~M do voto do relator, Com eleHo,
peta menos Ua ~:nte ern que llele se
condena a institiJi~ao de par'tidos poUt\co~ ,c~m 0 inal do. noSSi> regjrue
COhstltucHmal, essa condena~ao s6 pode sel' aomissivel do ponto de vista
doutrinario_ e nullea. sob 0 ponto de
VJSt~l do t,exto da no.ss-a lei magna, de
vc:a; que e a pr6pria Constitui~iio que
a es_~bel"ce. expressamente, de modo
a nao Sel' possive1 desobedece-la'.
Se, POI' outi:o I'ado, se cons\derar que
se nao PDcle julgar inconstitucional
projeto ~e }ei p:revisto expressamente
na COnstltuwao e que visa tao sotnen~~ ,l! corrigir si~..{a!:ao d.e ia.to uaa 'Con-'
clhavef com e~p{l'itQ. a fi.naUdade, e
,?,esll!0.o texto da let das leiS; do paiS,
e'dlficil. Be uso imp05~iveJ, pretender elel~ao ,maJ()fltar1a.,uao atlmite. n-em
que esse pl'ojeto seja em lugar de e~pl~sa. nero t~cltamente> qU-e ~~
oonstituclonaF&Simo, inoonstitucional. modlflque Q ~ll!~_ter par,tidarlo, e den:.
,'3) _~te projebo nao e so, eonstitu- tro _de!~ 0 '~l,?por:cH)I)a.1 dessa repre:.
clOnalmentef perfeito, ~le 0 e ,igUa.I, sentat::ao" tal .qUal , f 0 ! -e..o;tabeleciHo
m~nte • 00 pOnto de vu.ta amplo, dou. por ocaslaO d.e.s ~tel_~~e~ .g'eraI!l: ,para
tnnarlament-e, 0 projeto tisa a res.. a. reno~a~io \las cl-ma.ra'S 'd.Q 1?QQ.er
gU9.l'dar se sobreponha. a uma. :supo,s:- Legts18,tnl-o.
_
.
,
ta, ou ntesmo v-erdadeira Urania de
Nao pade haver t}-1'ogresSQ ohde nlio
'Uma coletividade, a vo,'ltad'e, a \iranla' ha Ql'dem, A.o.rdem e ~ chne.nto da
oocied d
l!i 11 ti
de um so, singular, indIvidual. Pot'que
a, e: -. rao h ~ ehl s.em leI.
Q8 Clue eohdene.tn. a Urania dos partf~ A Jef e, t; reg1'9 do dIrefto, E,it l~i
lios, extl~i.da attaves de SUa!; dire- que HJ~llta a, Belio, dos ~n,(,iividUos, de
f;oes, pod. justifil!ar as ,-bello-" ,'u- modo Q qu~_s~ nal) preJud,iquelr!, com,
'~
() excesso
all
d 1
Jt
d\'Vi.duais dOg qUe dines participam e f t
' ,0
usn ,_ a lberdadt:. os
e
neles ingressaR1 e5tJontllneamentef sob .n ~'1SS~i d~ COl ti vldade_..
\
compl'omi8S0, senAo expresso. tacito:',
5,
ne1r:o s , t!u J0 sensp .de OhI~_n1
de obedeceretll e defeb.derem os seus e c~racterfstJca._ reconheC:lda e com
pootulados, a SUa organiza~a-o 0 seu v~i~ade, pn).c~amada: _ pelos nossos 11..:
funcicnamento, os que cohi:leh~m eMa deres,. sem~)l'e ,Pugnamo5, pela libel'tiranit\ e argun)ente.m a favor das rc- da~;B-dllber.tas q;ae_.rera. _iame!l;
,belioes cont'ra 0,8 partidos, IJ que pre .. ,-:- ,,' a z:n esma" ()r-':tl~, ~d!'1iti~08
tcndem nao e mMs do que, lncoeren- que essa m;.er~a<re nii.o tlotle ser 0 prl:.
temente, transterii' 0 que c'On.sitiera.m mItt!? d? IndlvldllO ,s,.:Jbre,~ c~ntl:a ,a
mat'l1a co!etividl1d", na.ra cada urn s~ci:ea:ade:_ e_ ~ 6~,bortll~~t1l05, Pt?r 1550,
dos seus membl'o.s, -assegUr:.mdo 9. ca. ~ '".1~t'IO aa lei '- lir,erfu;s su~ l~f1t\
d.a utn d.os tomlmnent~s do todO,,510- ,,.,'; ~,~~~ ~ue n~() \"esv;alt:n:~~ l'(I:r!'l. ?
g-u)a.t1T!-ente. 0 que n~gam 9.0 toi:io, t\
- ' . ~n.?: Data a fU.'ld~ra, r:-ar~, l:1
coletividade-piutidb, permltindo -que • ~Irll:hlli, ~tlfa~fv€l ~n,s:_~m1l,lc!a __ <J'~~
o gregarlsmo, lmpresclildivel a oora sltU':l~?es e~ QUf> R vont.~tle. ~e tOd05
de cuesto PbUtica lit! que r-esultam as e_ tie c~de. urn hao se disd\}Jmn pela
construc;6e5 socialS, se tlesta!;a- e se ~ei:.., ~as orgatl[zl'l_.-;6es pplttlCA_S :es~_a
anUle em beneficio dos intel;esses e d'isClpl,Hl*! se [1'1'7, co~t ~ tlrg~nrza('a?
dos desejos de cad a tint d05 elementos dO;, p~t"h'rlQs,. o~le, tHo 0 ,9.licerce dos
constitutivos' dos gruI}Gs d~ determj.;.) re.,lmes de~oCl!HrcC5.
,
n,a.tla construc~o ,(lQlitica qile se con:\ ,in~:ocH;t~ncia de, p~rticlo~; o,u a.
fndera nela crIsmatico, Os Que assim eXlst~ncIA d'€ urn -60, prolliciando"o
lltocedem. coino obServa Rudolf Ltnin. prenominio - do. in.dividuo 'si)bre ,9. 80em A Democracid., nada tnais fn:ze~ ciedade ~QHtkR,_ ~ a n-eia.;;~o- da de~
d~ que "conflind[r" a. Iibel'dade juti- tn(l~r:l,r:,~ '. SlIk-i?!l ~f' .. 'a d?!l1o.r;.rtF'Ut
dlCa. do IndlvfduD com a Mhferencia que c~nijena a existen~iA dos, partlde soberania do iJovo CORlO con junto. ~'
_"'~'('.-.r.: e' ('·'1'r,t:· f',,_"!. t:? ;:',0::11:';("'_
-~ preterii' Q_ anarqu.ia ao :E~t.ado",
II ,rrete5l'h;) (I" ,q\.l~ IH~ .nao_ noe\e e'er• Como se pode condenar. pOr incons- eear a libf'bja~e individtml) q!l~f de~e
titu~ional, pl'OjetO. que di5\Joe s6bre ser -res\ruafdnda. ilinlitac:1B.n'lente, Nllo"
partidoB p~ifticos; llOr avel'sao ao i'e- "', tiberdade in,-fividl'al. MS,in} con(:e~ime pattldario, inatituido pe.ia Co1\!- d,dR, a Ubetd!ld~. ~nd\v-\:~l1Ja\. as'3\l'i'1.
tituh;;fu) e regrado peto codb~o EhH- c()ncehi~~; B libel'd~de, ib(flvirlllnI an-toral e pOt' tOdas as 'Ie\s de q'ue pl.... :. n-n. or. tid"'l'ia, e, ~final, .contr--aR.senBo,
"
d
maHa 1) regime re;}resentathro do. ~01'~l1e fiea sendo a .libel' ade do

°

cia quanta a essa organiza~iio e arrat~
gado e profundo espirito anti-demo'"
C!!i.tiso afinnando autolatria que nao
~m a. san~ao dOB que examinam abJetlyarnente 0 candidato a essa imposi-

·:i4

a.o I>e?s,a~ento i~d.i\rl(.illahsta. e 0 queI~l as~i,':1a~o tab1bem pOl' autore.<>

j9.,

q~e, ,~o- laZi!-l?, ,de_ tn_odo a~gum pell~
sav_~m e:n tleI2naer a d.emocracia,

~SSl~ _9S~~Y, ~~rtwi-?, em .net Stuat
als OrgalushlUS, lena, 1922. p: _16.
~ota, que 0 principio individualisttl
conduz ao, a.narqulslllo, ou ao Bnar~
quism~ nlar.eriaJista
StiFner e Bakoupine!.,~:m a~ _a~_l'al'qu\smo idealist~
de (}OdW1h e 'l'olstOi, Muito de 9c6r#
l:1o c{jhl ,a. boa. 16g~ca, naQ dta €:re a
d'
,.
emOCl'aCla coin uma tOl'ma OU coh..
SeQ.l.len.Cia. tlo indi\iithlalislno einbora
~O~l:\.. ~ ~ua teoria _politica 'bio16gicoorg_anICa e a sua acentuada neceS$l.

ae

dade

~S "hiVerth'ehto" do

SocialisinG

(p, 217, 223) revelt:m ufila II1enta~
lid\1.o.e ant~1=. 'eoni;ct'oi'ad.fJra e 1asc\na.
do que qemochHiCa: P~lo coilti-aba,
Sr>atln nao c{li1segUiu fU11a~meiitai' a
.s\i~_ tes~_~~ntlehte a deinQhst~~l' que'
a i1efuocracia ~ {) prop-i:io il1aivitlualls~
In-o levado as 5\\a~ uitilhaS c,onse~

qt:
_~, Sffi1ab ini€L!lra.ndo 0 ::ma.i'~
quismb, 0 dlreito nahinil, 0 iibera~
liSiT,O I! _:1 defuOCtac.ia, Che~a I\<l ~x~
th~nro de chahim' a- (lcmocl:acia d.e
"anatquia dihuoctat1ca" e coiisldera a
llg_agii:o ~v , "'So9Hii;'_ 9.0 delliocIJtlcb;'
uma l'cchLraG..\<ao grote:St:a l , tao im. ..
pt>SsI~el Cblho a do s[lJ1 e db hao, 3.

do 1<}go Ie tla agt\a, tDni semelh:lfi.,'
tes Bt'gutnf\ntos potle-se a!3iov!U' tu"
eto ~ ainas. nls.ls aJgllfrt9. coisa"-"
Est~s cou'c)usoes_ ae RUdOlf Lauil
hao_ il1e pai'eceili cohtest.aveis:
'. "Q!~ei~o J dom.ma~ao eli o~i!.ga~Ao
iie l'epl'es~nta~ao: tais sa'\} as flItter:..
hativas entre as quais 0 sentifnehto
u_e j.?-~ti~a das massas . teU\ que es~
cother, A a.provl:198.o do 'diridto ae
domma~ao cOl'lesponde a mentahtia#
tl~ naQ demotlA.Uca; a aprova(!ao da
o!Jriga~ao de f-epresehte.ciio a men'"
talidaiie d~tnU<!biUca:', "Quando 0 debentol' de uma compet~i1Cia ~ }'ol'c;ado a agir como.o en-

0 demitireO\ do seu posto, ct'-so naG!
cumpra () seu dev~r".
Assim. n~nhum representante. seja d.o paVo, seja do partido, de cad_
um tie per si, Oll de ambos, 5imUlta~
heamente, - tern 0 direito doC insur'"
gir-se contra eles; tern, aQ contra.rio,.!
a obriga~ao d~ l'espeitElr. as condil]oea
com que pleiteou e Ihes foi outorgadCl'
mandato j:'epl'esentativo, que des'apa",
rece, ta.citameute, em renuucia un-'_
piicita, sempre que 0 mandatlUio W4
Verge do mahdante.
,j
A CONSTI'i'UCIONALIDADE DO PttOJETO 1
5)- Poderiamos contrariai', palavra
por palavra,' os concel.tos do eminen.
te l~lator do pl'ojeto na ComiSSao d.{J.
constitui~ao e JUSti9R do Senauo na",
parte em que 0 acoirna de iI1~onst1-'
tucio-ual. Nao precisamos, porem, au .... ,
nhar argumentbS pi'oprios, pal'.a ,es.sd
fim, pOl' ja ter 0 brilhante _publ1c lS ta 81'. ato Prazeres iulminQ.do, n~
"Jomal do com.ercio", de 19 do me3.
de agosto do corre.nte anQ,.o traba!U()
daquele relator Com estes, Que, me
parecem irrespondiveis. d~ sell, artl~Qo
sabre -"Os pulaaores ae Parildos":
"Entl'emOs, ria materia abaI1dllil:w"
do 0 talentoso senadol' pela terra. dOlS
piilheiros, e ficando com a sua ar;;u.-'

,menta~ao,

'l'eve e&ta os seguihtes ptmtos M,sicOs;
--,
P1'imei,to - ntio potie haver perda.
de mandam }}ai:a os que u1.Udam UIJo
pai'tido po~;que a Constitui~M estabeleceu os uhicos casOS de perda d(J
mandato, Estabelecel' oub-os -CawS(,
eqWVtile a fed!: a consUtuir:;~o;
Segundo - nao pode a 1e~ CMsa~
um mandato dc, quem foi eleit.o, de
quem i_oi esi::ol~ido peto po"!~, e, dipl.omaao como representante <le~se go-vo, senao nos c~sos expt:es$O$ (lit

c'ob'stitu\~ao,

%jam6s 0 primeiro item.
A perda de, mandato ;,!sta tt,'atJda.
na lei' IX\sica ctlm os 5egurmi:.s ~r.'u'ls,:
;'Perderli 0 rtfA.ntlato 0 t>~putado on
'
.t
. d \ ~~' :(
$enadbr cujo \'0. 0 de 0 s ~~l'e?i5 ,».
sua Camara., incompetivei cOin 0 de ..
coro -parlamentdt",
Havera coisa mai,s grave para t.)
dec5ro do patlnnientar do q~, lUll
l'epi:'esentahtl,:! Bel' hOje de Urll pa,rtldc)
e arfl.-Rnhs. de ... outro, pi'ejudicall1lo iii
agfcmia~o que a eleg'eli?
b artigo constitliciofial que- vln1n,~
de ti.,anscl'eVer ap-ena.S estabelece at
p'r1hcipio ·g'el:al. caben~o ___ ~ ~ei. ¢~in~
plementar ou a lei ()r~inal'ia'_ d~fltlt:t
n '-1ue .seja decoro parlameftt.at! qm-u1J

a-s,hip6tes~s, 9~e fel~e:~ esse,.(l¥ot'O . .:
LoCI'\)

qualQ.U?f proJeto de

\1;>\

<\ue

d'~fih;" tim caso oontl.'ario (Ie decoro
phllan~entar, que cla~,sifiq1fe ct-rt:os
pi:ocedilp-ehtos_como contr~no ~ e&~
de~ol'9, ~ pel'iE",ilament~ t''lnl5bt~;ClO'"
nal. pode sel' cla8s1~icado c')filo In-,

cnnveriiente, pOfein ilao como Hlcons'·
titticional.
Alent disso, 0 ql1e decohe da pt-opna ..
lett'a da (jonSUtUii';ao? ESta deu a let
()tdlruiria' 0 direito .:1e eSt'aM~e(',~r
cMos_ de pei'rla" de mandnto' Quano()
mat\fja qUe 0 sistema eieJwnU. etabo-·
rado etn lei (Hclinai'ia, ob~'-let;:a 9.0 <;:8"
tema pl'oporciorial, Niio pJti<e _e~ds.t'ir
este sistema ~p. DS eleitons petri 'rJt()
pi'oOot'cioUai passaro no' dia se~tllnte
a sel' pt'dvor,;'iio de", outropMHdo-,
Como se ve, a 3t'gumentav9.o dill
ilusti'e Sen ad or, rombi.ld§', nao pene'·
t.rou no aInago da que.stiio, Ficou; corn.
b atl'ito, ari'ailhalldo a supeHlcle.
'
t d"
- Vari)os ao segUndo it~m, ein Que se
eli' em !l.que.Jes qtle l'epre.senta, en- n.ftrma q\1e nil.o pade ser cassado ()
tJ.o () 82tl cllrg'o e Um pesto de con-~
.
fhib¢a, pAra tPdos os cai'go.s '- como mandaf;.p de indivfduo eleito peto povo..
·\a~3.o?
mdlvfrlufl, mflS de urn Eli tndivtdtlo, excej(ap de QU dbs Ca1'gils sui'femOs ::...
i;;s~a 'afirmlttlv!l.' i'eveJa a.mals ~rav~
contra ~ Hherdadf' -de -todos os de:.. ptlae 0 dit~ItO pbslti\'o crll':t~ d18Posi" \ncomor~-ema{) e Incotnbreem{v.ei hum
paElIIr.'lIt{;\R
mat" il'\01Vfdl1o<:; l<::oiaci'os" ou em con-'
hnmf'm com' a IhteIigenc!a e 'cOm a
_
. ,_
_
iunto, B.-) 11<i ii~rdfld~, de rato oncle tivo:c; t-enaentes a fiscaliza¢ao de '3e-t!~ t',uftl..h:a do ~f'U :tutor.
4) A con,stitLli~.llo ~a Rep.ubHca a llbrr::1f>dJ 0 ~ de rlil'elto l qu;'r, di- d~tetHores, obr!gal1do .. os Ii cUitlpl'iVn1' 'h,im,~h;o' iugar, ,uel0 s\st~rn!\
estabe~ece, pelo al'li,%o 66. qUe "0 se-, 7{'>l', rl;scit'!1jnl'l_Cl~ ,-ne1a lei _ liuertas r~n1 °IBe~ ~ev_~i' ~,..'i1eSlllb, senda I)re~ ptr.'nt\,:dtlnal. com Ql..lOC!~t1t-e. 11ao se
Had/) Ftedet'111 coJllPoe-se de re~l'esel1- : ,nn, te(fe ~ de mOdo a serem asseltti- CJ!lO,_ Uemltmdo-os '
elegel11 intUvidutJs.e slm·oartidf1s, T~rtl
tantes'd?~ ES,tado,s e do I?tst!'i~o .l"e- rllAos a ,todos p tI. cad;) tltn dO§ ihr1~-l
'~J\irlaicamente,~p6is, a Idela <le ,!"~. t",,·.,rto ):'>Nl"p t 'l,n1 rAnul:ra dos Dr"'!}"
~etat; et.~ltos segundo 0 [)t'U1C1Pl0 111[1,- vifiOo'l n'l ,l'meledad p 1'\,'= mesinos cli- \ presentat~o signtfica que a jJ~t)~U~ \''30I.)S' t\':p.\~m1.d~ o.\\~ U'i'~tnm t'!t)~t"<1_S
loritatlo' ,
" ,
rtiti)<:. idp,tlticaf; g.~rantia.~,
del'-cla soCiCH6g'ic3, c6hesl;onde a ~bt'i .. d"'zenM de \'ot')s p mp.~mo qt"~ ,pill)
pelo ~ ,4:0} do nrr, 1)0, ,COth ca1!a SfNiin, e ~of:sh'e\ desertflr fl e~sas nol'- g:1.r,f"o do b~presenbnie· tle _agir ti~ t~V? pm unlco -vot~ pe;!':ua.t Q\.I, rl-rj()
nadot' ,elelto. e.1Cg.er~5e-3., tambem, 0 .... ~~". ~""'''''1''r-l''hH''''''' .. '-1 ,(I,~'!'ln!t'1<!iJ.1), d".Cl cbl1't',~l'midade com a vontadc eXQl'''::'s" au S{'ll l.lom.!" F:<~t',f'!'!'lm le"q1J\",'n~l3
I..'e5pechvQ .,'luplente. sutJtente. ~ '1ue sor,iet1alJe PQmiCfJi'l~eii.t;e> Sent denlOtll'l-. tH OU pr~::;un'trb do!!! an<' rf.'~kJ!o.sertt\, r' 0 f'nJlndoto "'P,l virtv(i" d'J5 YOt-l$.,CJU'.
se refere, l\JZ.almente/ Q a.rt, 52.~ e a t-rar, n Unl· tempo com'pleta· inciden- :; Unl dlreito au oolllpet-ihlcia'destes di! quhtad{);; vclo parth\o,
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nao foram el.:,;tcs p:::l0 pavo, memb:'o mude'de partido e nela con- Q1Jando 0 detentor do mandato 0 n~- em .qu~ ji figurava". ~a t).:::>r.i\(l, f'ssa.
pomposarnente, pl'oclama 0 digno tinUe a flgurar? E no' C:lSO de preen- nuncia, dele abre mao, it ele desena. renunCla, ao lugar r.ao prelet'lCO
It:p.re~enlante 00 "'Parana,
mas p210 ;jh.nlento ou vaga desse membro de E a renuncia it legend a ao partido, por scaso, cassaqao de direH,') '}
,
UU lJartldo, porque 0 eleito)'ado, reo ComiSfao, que reDuncioU a sua leo qUe deu (}ireito a um. mandato, e,
Ainda pelo Regimenot Interno da.
pf'timos, vatou nesse' pa!·tido, entendeu genda part1tliuia, como observar a necessaria e fatalrnente, a renuncia Camara, a·rt. 99, § 1.0, il, "~' , "Jre~e ...
que ele deren~ t€~' raz no parJa'mento,! Hegimento, que 1he 8ssegura caber a ao pr6prio, mandato, que' nio Vude se, eXlPressamente, a rt.nunr.la de )ntlm..
Se 'os e",colhidDE rnudam de pal'thlo; substitUll;ao ~ quem estiver filiado ao sobsistir. Bem a .sUa legenda, 8. le- bro da Mesa, que sera disClltida e m ..
o resllJtaGl) e um pl'ocedimento con- partidO do SUbSt.,ltU,id.o, s~ .esse, 110 mo- genda do pa.rtido a que coube e a que tada pela maioria absoluta, de ,Depuirario ao eJeitorado c.:Jnttario ao voto menta da SUbstltUl~aO, Ja pertence a cube 0 mandato.
tados. ',se a,provada, essa reo-:mcla po-,
contrario a lei ,iJroporcior,aJ, e urn pro: 'olftro partido, que nao aquele,a.o qual
Se urn -ddadao abandona, renUD- ders. ser cla.ssiifcada uma Ca.iS3CaO de'
cedlmento realmente md€'<:oroso.
caube', consUtucjonal e l'eglD1ental- cia ao ,partif:io, a que pertence, nao direito?
De~sa torma, como e.stamos vendo, inente. 0 lugar a preencher?
pode alegar Clue ,esse partido lhe
Nao estfi, pois, eivacfo de ir,cons.tinao ha melhore~ arbumj:ntos em favnr
Se, pelo Regimento Inlerno Cia Ca- Cassoll os direitos que assi"tiam 11.0 tucionalidade ,.um projeto de lei (Jue
do Prcjeto do Senador Massena do mara ,dos Deputados, artigo 9.t) § 3.°, Sell partidario. Os que consideram a reconhece e t"proclama uma renuncia.
que
argumentos empre~~rlo!; pm - "e da c:>mpetencia do Uder de par- cassac;ao do direito aos efeitos de de mandato eletivo, d~ uma lep,enda.
opos:~fto pelo $enador Flavio-Guima- tido, alem de outtas atribui<;:ite.s que ,Umil legenda, cassa.;;ao do mandator eleitoral, e, apena..'!, estabclece normas·
raes, talvez resuJtn nte fie ha \'er e;:'l- the sejam concedidas, -a indica~ao' dos al'gtiem de inconstitucional 0 pr0je- para tal caso, quando verlifcado. A
pre'6ado na inte:'preta((30 da Conttl- rriembros da respectiva repl'esenta~ao to. Mas nao distinguem, os que a,sSlm sua inoonstitucionalidade e plJT3 l'anuh;ao as mftodos gramaticais. 0010- parUdaria, e dos seus substitut()S per- Se manifestam, cassal;ao de mandata tasia e a sua conslJitucionalidade 6
cou bern os fl':onomes, mas colocou rnanentes nas Comissoes" _ como se e renuncja de mandata. ,~inguem de eVidimcia que nao comport:l. Gu"
null a questao"...
pode admitir que oontinuem a figurar pretendeni que seja jnconsUtucilmal vidas. 0 projeto e alias, imperat.ivo
6) Nao se_ comprtende a coima de 'ncs!>as Camissbe.s os sews ill€mbros a renuncia
de mandato eletivo. E decorrerite do art. '134 da. Cl]l1stitui;nconstitucional i~Tog-ada ~ P~'Clj{'to indicados cOl'ho pertencendo a Uma re~ ningufffi pode pretender que :lma re- ;;ao. pelo qual "fica a.ssegur:u!(t a l"El.le lei par ter como base, como fun- presentac;ao. panidaria, quantio, de nunda. de legenda, de partido, de presentac;ao proporcional dos partidl)s
damento, a satisfac;ao do texto cons- faw, n~o tlguram nlessa representa- ll1andato, lieja uma cassac;ao de ma;l- po.lit,i~, na forma· Que a l~i esfal}€tituclOnal de disposi/;ao expressl1 .da !;io, par tel'em-na abandonado, par dato, de Partido de legenda.
Jecer". 0 projeto v1sa, pub. (ainda.
Constituil;ao.
haverem re!1unciado a. sua legenda?
Deve-se, .aJia.s, assinala.i- que a '&1'- que se reconhecesse a ce~:llfic21;',iio- de
Quando, a Jei das leis, 0 pacta tun- Nao competira':1 lei ordinaria coni· tigo 48 da consUtuil;ao. cuja inf::a.- perda de mandaoo) a ass~gun1f, 'Jilt
dameptaJ da F epilbHca, djspcle <:'{)b,e gir essa a-nomalia para restaurar 0 C;ao deterIUina, pelo seu § 1':">, ~rda lei, a representa~fi.o proporcionnl riO!
d~terminada materia e a exaUl'e, flaO Imperia da leI mterna, de cada c§..- ie mandato, nao e rela~ao enumera- I.artidos politicos,
sern nenhwna
dando lugar, implicita ou expr':l;!!ft- mara, lei mterna que regra corn pro- tiva,' m.as exemplificativa, de casos preocupar;ao de contribuir ntlra a dimente, a que a lei ordinaria !lmpl:e, priedade preceito constHucional? En- de incompatibilidade. (cr. 0 art, 197) tadura das direc;oes part.id:iria:! e rOlll '
.." 0 t~xto constiturional _
como no quanto lei ordinaria hao dispuzer de e nao 'de perda de mandato. E, tan- 0 prop6silo de na~ detrerta fans (}ita"
Caso ,de enumera<;ao de ineJegibilidade modo a que se nao possa verificar tal to assil1} e, que, logo no § 2.° se- mes da Consttiuil;3C da Repflblic3,
ou, ainda, no caEO de fiX81;30, na es- anomalia rOhstitUcional: pel'dutara a guinte, estabelece caso de perda <1e Que nRo pade contrariar 'os nrincinios
!era federal, de condil;;oes de elegibi- infracao quotidiana das normas '56- mandato ,nao enuwerado no § 1.°. de etica paUtica e de dececci~ partflidade, _ e evidente que nao e Ucito bre legend as das nossus c~mal'as Ie- k!,
artigo 49 S€gUinte, estabelecen- daria. Assim, a projeto nao .~ ~nc/)ns::'
a lei ordinaria prover a respeito. gisltitivas.
do permissao preVia para 0 exerci- titucional. mas e, por asslm di7~1', ld
QuaI!do, p<Jrem, 0 texto constjtucionaI,
Neste particular, deve-se registrar cio de missao diPlomatica au para complementar da Constit1licao C;u e
dispando sabre certa materia, nao a que ate 0 Regimento Comum as Ca- participar no estrangeiro de con- nAo agl"ide ,porQue a defendf', '
exaure, pois que e ,ele pr6prio que maras do Congresso Nacional, no 8r- gressos, conferencias e ffiissoes cultu9) A nerda lie ml'lfldato It':?:1s1Riivo'
defere. exp:e~amente, a legislRC;ao or- tlgO 31, reclama a representa~ao pro- rais, ev~dencia novo caso de possi- e, pela noss3 ('.an.<ltituicao, ~enero de
dinaria prover, em determinado caso, porcionaJ dOl;; partidos na constituic;:ao vel perda do mandato.
que ha tres es~cies: morte. ~{,nuncia.
~6bre 0 a$sunto, .sem lhf' eriar restri- das comissoe~ Mistas de- SenaqOl'eS e
A Constituic~o nao' veda, expressa- e cassal;ao. A op<;ao entre dob mantoes a hipote.$e, e' inconcebivel que deputados.
'
ll1ente, qUe urn cidadao seja it um datos, nu entre 0 m~nda~(1 e ea!"gvt;.e depare a eiVa de inconsutucional
7) E-ao COusas diversas liberdade tempo,. senador' e deputado; mas. pa- ou funGoes, com ele in'con:nJ~tiveos, ~.
em projeto que se enquadra nessa de pensnmento e liberdade de a~ao, ra. aceltar um desses lugares. jA.--p,')s- no fundo. renuncia ao manlj,lt.o, Ql1:ln,.,
disposi~ao co,nstitucional expressa, a de atua~ao contra a lei _ (CObstitui_ sumdo 0 outro, perde, fatahnente 0 do 0 mandatario :'\ elf' pref~re e 9'1t:ro
atende e, assim, innss de opor-~e,:\ ~ao, lei ordlnarhi, especial, cample- rnan~ato 1J0r que nao optou.
~' .
cargo ou as outl'as fun~~s.
Co?Stitui~ao, obedeceu:a e usa atri- ~mel1tar, ou o,g{mica; regimento, re0 deputado au senador, tJue f6r
A COn.stitulcao. Que, prey?!> "~r!os
bul~ao que n5.a e apenas facultaUva, gulamento. estatuto, ou progratna'de- investido das funl;oes de cargo de cargos de incompatihllid:",r'!e em r~la,
mas ~mperativo constitucional.
conentes de lei). S6 pOl' exce:sso, (lU ou~ro po~er, perde a mandato leg~s- cao ao mandato .. legislativf). c;1l llstaInconstituciOnaL par omis.ooao, pela par abuso, da Jib:;rdade de critieR. po- latlvo, nao pOl'que haja sido -J:a&a- belece, um caso de cassal;ao hldividual
nao obediencia ao iexto constitucio- der-se-ia cansidetar atentado a. liber': do, ,mas porque renunciou 11.0 mesmo do mRndato lee-islativo oue e 0 do
naI. e deixar de atender a det~"mi- dade de oenSamento 0 estabelecimento lUnda qu~ 0 nao fat;a expressamr.n: § 2," do art. 48: "Perdera. igualmen ..
nal.:ao de se dispor, em lei ordinaria. de normas legais sabre a atua~ao dos te, ~o aceltar
cargo com ele inC0:11- teo a mandato 0 de...·utado, ell sms ..
.s6bre a matel"ia, ,como e jrnprr.sdn· Que eX(::rcelll mandatos eletivos no Pabvel.
dor. cu.io procedimf'nto seja re~uta~o
divel em face do referido texto, para senti do de irnpedir que esse exercfcio,
Com'em, tambem, assin:llar que 0 nelo voto ne dois terl;os dos membros
que nao haja, de fato, permanente essa atuac;ao se realize contra os ob- artigo. 48 da Constitui'1ao veda ao de sua Camara in('omnatfYei com 0
transgressao a uma norma, clara e jetivos, as clausulas, as detel'mina· congressista, no seu n.Q II leu's c dec6ro parlamentar". 0 O'lf!':) ca.:;o
inequivoca da ·lei das .leis, que esta ((fief:; exprefSas ou tacitas, explicitas "exercer outro mandato, l~gislat.ivo: de cassa~ao de ml'lntjqtc lcqi~]at1vo
send.o fraudada, neste particular, com OU implicitas, a'provadas oll necessa- seja federal, e.stadUal OU municipal" l)reV'isto na Constituidio nfto (> de
pra1Icas abusivas, a que cum pre por riaruente presumidas _ convenciona- pois quem pertence a urn Partido a cassa~1io individual, dil'ef.a ,io -:-nand!'l"
termo,
das, estab"elecida!> entre mandante e determinada legenda, nao pode 'tel' to de ~enador ou deputa~o, mas. 0 do
Para se ver quaO falbo
0 argu.,. mandatarios, Nao se restringe nao outra legenda, tnas a:penas aQuela Que art .119. nelt) Qual a. lei reQ"llflr~ 1L
mento de que se nao pade acre.seer a se constrange a liberdade de Peosa- r~cebeu do eleitorado partidarl0. Do comneteneia' dos 1Ufzes e t,ibuanos
uma ,en,umera~ao, constitucional. que mento de cidadao qu'e exerce repre- contr~rjo.
estaria
o' mandatfu'jo eleitorais", acrescenlanrlo (Ill, "!C'1ltTe
l5e considere, mas nao e, terminativa, sental;;30 politica, pattidaria., com 0 acumUlando legenda e mandato!> 0 as atribuic6es da Jl1.~tica -Eit:;!ihral,
conclusiva, no\'o_s numeros, 'basta as- estabelecer regra.'s legais pal'a que qUe a Constituic;ao veda. _
'inclue-se: 1 - 0 registl'o e a ,r.Msnc3_0
!Sin.alar que, pel? ~r!igo 39, par~grafo cu~pra 0 seu dever para que se deso- ,E' cassac;ao do mandato legislatl'Jo de registros dos partidDs nolftnCilll".
tmco, da ConstItmroao,
se
dedara
que
brJ.lhIe
de
sUas
.trib","o'."
po',
que
a
sua
p.rd
como
..
?.'
A Da
cru;sa~fi{l
des.se regist.ro
l"f'\su1ta ne ..
'<
~
.. '<
~
.
•
a
conseqUl:!nCla 'la
cessaria,
fata!inent..
ca~~~a- 0 "ole!,'.
"0 Congresso Naclonal :s6 pod era seT nao deserte aos seus compromissos, na s.uspensao aU da perda dos direitos
'-'
oCon~ocado extraordinariamente pelo conformid~de das normas e dos prin- poUticos llrevista. nos artigQS 135 e va dos mandatas eleavos do~o: seus
l"resIdente da Republica ou par ini- cipios constitucionais. Inconstitucio- _136 da Constitui,Cao ?
represent:n1te!: na ca.marM au assemciativa do ter«o de uma das cama~ nat e 0 exercicio desse mandata conA cossaCao do mandata e l>('~ali- bleias legislativas.
tas". se pelo paragrafo unico do tl:ariamente a fillalidade com que foi dade, enqUanto a rennncia e a.ta de
Qu'e se nao nlld~s~€ aere3"~f'l" a ('as ..
artigo .'1l\O
"decretado 0 estado d""'-' ,i- conferido e aceito, em contra' rio ao von t ad e Um'1a I eraI d 0 TenunClan~e_
. ~
sacao
de mf\ndat.os
'!Jar;!
,.:.\10
trin
....f-l(jg
aDs ..."'os ~]etivos
do, arl'
, '".res-f
tio, 0 Presideilt.e do Senado Federal que colimam os que nele 'assenliram o.;)t;'
C:<A
aIgu'lll
-nun")'
~
.....
t:
~'-'
"a, 'e xpressam en~e,
2." e~ 119. I. com:nreende-se,
desGe_"tono_
eonvoca.ra imediatamente 0 congresso e em contrario ao que colirnam a de modo direto.,ou indjreto, urn man- rem, aue resoeitado 0 dispoc;to no ~rNacionsJ para se reun,'r d.ntro em Constitui"ao
da RepU'blica e as leis '-I
Aato , na'., se pod. deelarar cassado tigo 134
'
...
da ' Consti'tuiclio, QU~ deff're
quinze dias, a fim de 0 aprovar ou que 0 instituiram.
0 mandato q'ue fo" re"
. d 0, C l'IS- a: lei e....ipecia}. de Jegislacao compJen ... nCla
~ao'~: e, peio paragrafo unico do 9.r~
F'ora' do exetcicio de mandato ss.~ao e 0 ato de outrem ,que cas~a, mentar do texto eons'titueioT};11. 0 ~s
t~go 213 se fa,z depender ~ convoca- partidArio, Pade qualquer cidadao cri~ que dec1m'ou alguem' privado do di- t.abelecimento das norma.~ ~m!'~·escin ..
r ao ,do "Presldente ,da Ca~ara dos tical' e condenar ate os termos d~sse reito cassada; renuncia e 0 ate de dfveis a assegurar. a mant.er, a l'~fJfe ..
~putadoS ou do VlCe~PreSldente. do mandata representativo: mas, nao
~~guem qUe abdiea de direito que the senta~ao proporcional. dos partid(ls
""ena~o !,~deral. Da mesroa f~rma, a Iicito, no Sell exercicio, combater 0 assiste.
I
politiCOS nacfonais, in Ver?is _ "fka
Constltuu;:ao enu~era, ~o artlgo 4, que cumpre defender em virtude dele
0 poder que toma conhecimento assegurada a Tepresentacao pto".,oros casos de reumao conlun!. do" Ca' ' de renu' nc'la d. qu a Iquer .
" , e donal des particlos nacionais, na [.{lr ..
uueLo)
mara dos Deputados e do Sen.do Fe.
0 projet.o de lei pOr mim aht""en, ver,'f,'ca qt,. .1 "
urn aiD
. , ou urn rna que 'a lei estabelece".
deral, mas os a.cresce co~
0 prev)'slo tado ao 8enado, regrando a Sltu.,,'o fato
na'o Pod.
,.r 'co,'m do d e ca ssa r
III
,
a
Se, porem a lei estabelecer. ]>llTi
no artigo 79, I, 2,'. conform., al,"s,
0 dos. representantes do povo • do'- I:'sse d,'r.,'lo so' porqu. r .con hee e e assegurar a repre-sentacao pt'Or.orci(l";
i:!.
n.O V do artigo 1.0 do Regira."to pat-tidos qUe renuncil\n'l a. legeno'.
pr-Iama
.-ex,'st'nci.
d.
n'nc'"
V"
0:::
re U h , nal flos partidos. poIiticm; nac1('n:'li~,
Comum, Regill1ento qUe ainda ,r,'ou sob a qual foram eleitos, nao e co' 's -nu'nc,'a
, aD'g
lu ares
d Cl)mI,soe
' , as caseS em que as rep~e~eJ1tantf',O
e
novo caso de reunia'o con)·unt. no I rna impropriament. urn
81'
do
con".I'
•
C'm.r
•
do
0_
d
'
a,t;
_
l.Ia tt
a
U1::na a sao comun, desses parUdos oerdem 0 mand:1to'
1." do seu referido arUgo 1. '. ~ .
derado, projeto de, c~s5a"ao
d~, man,' e nu' nea Be Iembrou a Igue'l1
.
d e cIas- que eJe$ Jhes ilevem. que ·'v",m ,',s
...
, do Regl'lll I d ato. 0 que 0 pro)'eto estabeI,c. ,a'o ,'f'
• I . d e cassal; li0 do •',!In'IO
'I d e ,uas l.genda., r.,....a.ndo. -,-n, norma,
,
Se , por d,',pOO)'"il·o
1
lC~" as
"'" ... iiI
en 0 os efeitQs da renuncia feita PO' aque:;<
·"U
Interno do Senado de 16 de fevereir() Ies represent.ante-s de.sse mandata com que os renunciantes abriram It'_ao.
ge.r3i;S. nno sabre casos nreler:tog, mftS
de 1948, artigo 44, § 2. 0 ,.0 substituto 0 renunciar a legenda qUe Ihe'dal'a
Na Camara etas f)er;,utados, p~lo Reu oara 0 fut.uro, os casos dessa pe-ala.
'no
d
""
:tl.egtirnenw Interr[,\ art. e9. § V'. e alrl'bu)'ndo a' mesma 0 car"
..·,r, qt1e
de membro d.- ,uas com,·sso'.s ,caso
lre~to ~ ~eprescntal;ao poUti~a.
<'l ~
ate de impedimenoo, hA de "estar fil'lao l1seJ, no projeto, Uma 56 vez "quando urn membro de comissao per- mconte.stat'elmente tern, de renTlnci;'J,
lfado no mesmo partido do substitui. a expressao CaS5al.:ao de m:tnda1o' Ilumente, designado para outr"\" nao' a legenda, ao nartjdo, ao mal'rlato.
do", como se pode admitir que a.qriele porque, na l'erdade, haD hA cassa(>~~ o.ptar por. uma delas dentro .etn· 48 ho- !lao e ,P0ssive] inquinar, por i.~"O, d~
,.
ras, COILSldera-se ter pr-efendo aquela mco:rushtllciona! a. lei. 'que
uma. d"2"
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tel'ifiina~ao. que e, ao contra.rio di.SsO,
Imperativo de ardent constituciollal,
expressa.m.enw previsto nQ ci.t3.do ar. tigo 134 da nos.sa magna leI.
Ainda, todavia, que 5e trat3.S3e de

~

e.

ea:;o de cassaca,o do mandata legisJat110, para atender a exige.llcias c~ns-titucionais, nao se podena. consldera-la, a cassal;a-o, inconstituci.oual, ()

... Que, segundo 05 dOuws da mater!3: ~6
e passive! fazer-se quando, i!ldublta\l"l&l, insuscetivel de duvida, ni!l ?Ode
fie. impugnada, a argtiida iilC'.)flstltU~
Cionalidade. S6 e inconstitucivnal 0
que se nao harmoniza com a Constituit;ao,' 0 que a transgride !la.,?;rantet:l.
mente, e nao a que se pre eal e que. 0
seja.··coLU argumentos falhos, pre<:.ari05, insubsistentes diante dii\. boa 16gica e da - sa razao, ou sem quaisqller
a.rgumentos, com afirmu9ao dogma,tica e sem raciocinio que a ampa~'e.
N ao compreendo como se acoime
de -inconstitueional urn projeto que,
visa, apenas,
noa permitir que se
at.ente contra 'uma disposigao da
CGnstituiiiaO.
•
. 10) Se,
no desr!Uvolvimc-nto das
considerayoes,que me· estou permitilldo fazer, em defesa da constitucionalidade d&ste projeto, ell assertasse que
e He imperati"Vo de moral pOlitica,
d·e deaencia partidaria, de eLica de
a~i:) na vida publica, estaria, por scm
dllvida, irrogando aos que {) combatem, aos que dele dissentem, atitude
desprinlorosa, e nunca foi minha inten.gan
assim proceder. Respetto
multo as opinioes alheias e as Rca to.
como desejo sejam as minh."tS conslderada.s como animadas de prQp{'!sitos dignos. Da mesma form:!, porem,
que me e graia tOda divergencla sincera e toda a critica leal aos meus
a{;Qs, as minhas iniciativas, acredito
que os· que DaO cODcordam em dar 0
seu apoio as idelas que susrent.o nao
Be maguanio com os CQnceitos aqui
ex-pendidos contra os seus p<>ntos de
vista., 'Devo, porem, lealmente, afirmar
que nao posse conceber como abalisarlos juristas, conhecedores do texto
da nossa Constitul«;:iio, espiritos ver,sados no nosso direito publico, uns
sem a manifestac;ao de fUnd9.:nentos
para os seus ·voto.s e outros manifestando-os Co mrazOes de quem nf,o
wm razao, fulminam, com aut.orida-de
papal. e inclu.em no Sylabus, por inconstitucional, proposiv80 que emerge
da Constituic;ao, esta na Conslituiljao
e. data venia ·proclamo, assim so nao
e vista pel?s que com 0 pr~conc'3bido
pOnto de VIsta de a verem sob det€rUlinado prisma",
Como 0 parecer da Co:nLc;3ao de
Gonstituica-o e Justica do Senado, de
4 de agbsto do corrente ano, manifesta abSoluta idiosincl'asia pdos [1a1'tidos politicos, sendo esse 0 So)U tinieo
argtmlento contra 0 merito do projeto, convem tranSCl'ever aqui 0 tra.balho do professor Paulino JacquE's,
no "Jornal do Comercio" ne 1::: cie
setembro' de 1954, s6bre Os PartiJas
e a Representat;iitJ
Politica-, ne~;fe8
terrnos:

"Ja vai lange 0 bemp-o em ql.!.e autores, como Ostrogorski, asseguravam
que "exercice
du pouvoir par les
part is, survivance au temps des iuttes
pour Ia Hoerte, n'est plus necessaire
pOUt· en assurer les
benefices. II
est Ia caUse de tout Ies maux du
regim-e actual de partis". (1) No
fim do se~ulo XIX. era compeens;vel
que se fulminassem os partidos
com ,tais anatemas, sObretucio, .se,
como no Caso partissem eles de e.<;:critor frances. 0 horroN'dn Re
volu~1io as corpcra~oe3 ate entao
eX'lstentes, que anulavam as individual1dades, ·levou Le Chapeliei', enl
'1791, a tomar a in,iciativa da ,::=~!.~_
bre lei que prvibia as "associa~6t's
profissionrlis", entre as quaL.<; se t· ' cluiam os partidos revolucio'larIC,~,
como nota Dugu!t, (2) Para :)s "'0'.,temporanees da RevoillQfio, a as~oci~!;(ao afetava
a libel"dade indl¥!'dual que devia sel" assegurada .~:Hn
toda a sua plenitud~, prtndpru qU1:
bem mostrava a origem rousseaunia.

,.
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Por isso mesma, nenhuma c..'as Cons~ bem-estar geral, quanta 0 apartidistitui-r;iio revolunionaria
(d.e
1791, mo, sem opiniao ol'ganizada.
S6 0 polipartidlsmO, qUe assegura
1793 e 1795). nero meSIU<J as napoleonicas (aliOS X e XII), bern ComO a pluralidade de partidos, atraves
do.s
quais todas as opmi6e.s que bUSas legitimi&kas (114 a. 1380) fala ..
·vam do "direito de associa~ao". com ideias e pl"ogTamas definid0s
Foi a Coru;titu~a.o republicana de zam em COrpOl'a~aeS politlcas livres,
1648 que, pela primeiJ:a vez reeo .. como ideias e programaS definidos
nheceu tal direiw (art. 8.0 ) . Pra .. e oboedieutes it lei maxima, sera caticamente, 56 com a lei Walctek paz de atender as necessidades, aos
Rousseau, de 19()1, fo! garantido 0 lDtereSSes e as aspmi.~5es dos hopleno gozo e exercido desse direito. mens deste segundo ap6s-guerra,
Na Fi:dera'9ao AJ'll.'aricar'.... tambem bastante descrentes elas aventuras
aposS'ilenciavam, nao s6 a Cl.mstitui~au unipartidistas do pl'iIneiro
responsaveis,
em grande
Federal, comO as dos Estados mem ... guerra,
parte,
pela
tremenda
cata.strofe.
bros, sabre 0 udireito de associacao",
que so' foi expressamente, reconhe- Sencf.o os partid9s no conceito de
ciC!o com. a ratifica''''ao, em 1868 da Sampaio Doria, "a opinHi.o publica
~
!4. a 1Do1enda. (3) Por ai se ve COulO organizada", (5) e nao se podendo
foi poderosa, apesar de tudo, a ~in compreender que, ouma sociea.ade
nuencia de Rouseau, como 0 seu politIca s6 exista uma opini.io, e
indivilualismo absolutista verdadeira_ obvio que deverao organizar:se es
me11te anarquico, no· sentido Woso- diferentes grupos de oplUUW que
fico, e da aual nem OS norte':ame. passaro influir lJeneficamente no goricanos lograram furtar~.se.
vc·rno e na ac.'ministrm;:ao publica.
Da! 0 ana-tema de OstrogCrki,
Nao ha negar a influel!cia: que esmentalidacle forjada n~ pnitica dll ses grupos de opiniao organizada,
idealismo de 1819, 0 qual, Urn se· desde 0 advento do Estado de drre:culo em p6s, ainc.la mostrava cha- to tern exercido na dil"~ao do"- nemas. para ele, pOis, "0 exerclcio do g6cios pUblicos. M:fc lver, em subspoder peIos partidos" m'io podia dei- tancioso· estudo 'sObre a estrutura do
xar de ser "a causa de todos os governo reconhece que ';thougn p;umales do regime· atual de partido~", ty is ohen t;!xtra-con"titutional It
embora esquecesse que a experl&1- is an essential crgan of every 19 rge
cia inglesa, Como a propria norte- escale democracy," (£) E obsel'va qUe
americana, con.stituida Urn formal ja, David Hume, a despeito (.le todo
desmentido a eSsa assertiva,
Os o seu ceptic!smo l proclamava, em
tempos dos homens, de tal forma, interessante, ensaio sobre os pal'tl.rl.')s
Que ha. pouco, escritores, como Mon- politicos, que "are, perhaps, ~he
viledo susteJ1tava, precisamente, 0 most extraordinary and anaccouncontrario 'cb autor frances, como 5e table p.henomenon that has yet apverifieR deste PM50 "perti est urn peared in umane affaire". (7) De.
ordre et une armee, II est un orde- fato ol'ganizar, as cpinioes, ate enre, par lie se fol, et une armee, p.a! tao,' dispersas e sem expnssao poHles doits ilIimites, qu'U a sur l'hom- tiea' de modo a pesarem no exerClme. Le parti est, dans la pensee de cia 'do poder e na organizacao di'S
S/"!S membres, un instrument dtvin
sel'vicos Publicas, era ta~'t:fa que, ao
pour Ia salut de la patrie. On dolt tempo do filosofo. c~tlco, :!ausa.va
donner a patrie, II n'y a pas de admirar;ao; porem, ne~tes di"as SOnllimit a sa puissance, vis-a vis de brios do segundo apos-guen~"
em
anatematizava os partidos, no prin- que toe'as as opinioes ponde.raveis e
cfPio deste seculo, Manollesco, tn?s 'bern intencionadas prec~.jam 5£1' .oudecadas apos, diviniza...,a~os. a rna-· \'idas, para a rndhor solur;.io d)S
neira tecJesca., 0 partido m%.a era complexGs e lllultiplos problenlas l ue
mais uma associa~ao nociva, nem o conflito g'"'''Oil, tais organizar;be:s
apenas, uma co.rporaQao de homens nilo podiam deixal' de ser com·) "0;:livres, reunldos em tarno de Ideias gaos es.senciais" de todos ~s. g')~er~
politicas, porem, U!lla "ordem", com ncs democnHicos, mesmo nos pa!'~,;3
fei~ao rellgiosa. Uma verda de ira ir- cujas
Constituir;oes silen-ciavam a
mandade au confraria, e ao mesmo l'espeito dos partidos, conforme ob~
tempo, Um I'exercito'.', fundado ·na serva 0 professor da Univeniclad:;; de
disciplina e na obediencia, e com (,"lumbia, Al:a.s, a·penas quatro It'!.:
direito iJimitados s6bre os seus mem- lUagnas, £10 que nos consta, nlue~!1l
bros, que tudo the deviam car, COmn a "partido politico": a da Alemas~ dessem a pr6,ria~ patria;
em nha, de 1919, art, 124, 2:1. p~.rtc; a
sum a,
lilt.' "instrumento divino" da URSS, de 1936, art. 142: a do
unico, ressumbra pOl' todas os poras ,Ul'uP:uai. de 19.1.:!, item - I aUnea "0'
des..,es conceit-os ex6ticcs. Os indivi- das - "disposi9VeS transitorias e esduos virem parA as p~rtidos e nao peciais": e a do Bra"il, de 1946, arta~§.o dessa doutrina. que estr...:.:t:l- tigo 40, panlgrafo tinico, 9ort. 4tL
paragrafo 1. Qart. 134 e art. 141
~·stes para aqueles,..... tal era a orientoios
rou os: Estados totalitarios, Q.u~r (\s paragrafo 13. Nao obstante,
da' direita
(Alemanha
"nazista:·, os povos civillzados reconhecem e
Halin "i'acista", Portugal "estado- procIalllam 0 impOltante papel -dus
novista" e EspantHI. "leg-ionaria"), corpora-c;6es politicas no exerclcio c.Io
.,
d
't
quer 0,.<;: da esquerda (Russia "b:;lch~- governo e na pra t"lea ca
a m:ms nl.vista" e satf'1it.es. "Bu1!rarla: Ruma- \=ao publica.
Munro, um dos mais alltorizados
nia Tchecoslovaquia, Hungria, Poconhecedores do direito norte-ameIonia etc).
ricano contemporaneos, afirm9. que
Felizmente, nao estamo5 diante de ne-:1hum estudioso desse direito pode
um dilema, neste particular, porqu.;:, ignorf'lr a exis~encia de duas ins;;~·
nem ausencia de pal"tldo, como 0 tui~6es poHticas, que se comt)L~tem
queria Ostrogooki, oem' urn ib par- e explicam a tec!lica de go~ern»
tido, comp o~ desejava Manollesco, fia-quela grande naG3.o: "natlOnal
sao solw:;oes que p.assam atender. a!i governement"· e 0 "party system:',
necessidades ::10S, interesse.s t as lDS- (8), E que, la, como na ma.e-pfl.piJ'coes pc.liticas deste segundo aptis- tria, a velha Albion, QS p3.rti~os inguerra, 0 apal'Ud1smO e tao nocivo dicam £10 eJeitorado os ca·nt.'.l.datos,
quanta 0 un)partidismo, Se 0 pn- cujas :de!as e pro~ralllils se prnpo"'m
meiro ns-o pefmite que a opiniao pu- riet:e.nd~' e, por isso mesmo, sao s1.1blica se orga'flize, para, srllutarll1en- frados nas urn as, constitulndc-,:,t;
te, influir nu Gm'erno,. 0 s€gun~o efetivo de Contador,
s6 admite uma opiniao or~·aniza'·a,
a do ;)~rtido qUe tomou 0 POC'e:', !1 assim, 0 governo pOl' inspira~ao de·
qual Sf' impoe a todos como um,) les, Kelsen, alia.s. Iigo besita em prOnao existe opiniao livre, e opinnio clHm9r ClUe "Ja rlen1oc,ati~ moderf\e
nHic unica se equiVlllern, porque, ond" repose entiei·emene sur 1% partis pomo uma lei natuntl..' Falta de ol)i- litiques, dont I'importance est d'au~
niao unica se equivalem, porque, tant plus gnmde que Ie r:l"incipe ·denao
ha disc"!1SsaO ncm debate, mocr~tique reGoit une plus lar'{e
nao exisLe opinHio Hvl'O, e ~Qpiniao application" (9) Democracia e Jique nao e livre, ~nao e opin!iio. Jiberdade de penSa'"l"'!~~1to e de )lahLogo, 0 "partido uuico" de oplniiio vra, de disclll'~§i) e de d,"bate, cornn
imposta
!or~a e tao prejudicial a.o tambem, seg·uranp, indh'ldual e de-

fe."ia social, 0 qUe s6 os partiC'os pg,.~
ItUcGS podem realizar, reunindQ C(I'~
rno reunem as diferentes opiniOes em
torno de programas e pIanos preci...
SOS, que fazetn POl' executa!, quandQ
sobem ao poder. Orgaos de manife.staCao dns sentimentos e nc:.esst~
dades populares, os partidos atuam
com incontestavel eficie·ncia na defesa dos direitos e aspiracoes, nao.
so de S£US lnembros, mas tamoolU.
de todos quantos se encontrall1 sub
sua tutela. eada partidO certo,
UlU cl·itel'io peCUliar paar satisfazer aJ
·necessidades gerais e atender aos r~
clamos do povo, criteriO dadO peia.
ideologia que 0 inspira e contido· no
pl'ograma que 0 plasma, Todos, todD."
via visama um meSIllO objetivo, embo.
1"\\ por caminhos diferentes a pro·
m098.0 'e bern -estar g~r:ll.

tem

Nti,o podendo, poo-em os partido:;,
por sis 6, J.",::alizar os ait.()s fins de
sua destinacao, e, muito meniJS, 0
pr)Vo, aglomerado mais all meilOs heterogenio e arnorfo, escolhem eLP'> repl'esentantes capaz'€S de faze-Io, Primeiro, organizam seus program~s e
pIanos c.'e al;ftO; depois, indicam a,.opovo ou melhor, ao e!e[torado, que
e 0 jJovo dotado de capacidade de
escolha, os sellS: membl'DS capacit:1dos para a execuca.o dcs respectivoR
pl"ogramas de -pIanos. Pelo proce,"lSo
das elei.;6es. sao aqueles escolhidos,
tendo em conta, evidentemente. nti.()
as suas beIa3 figUr::1B fisicas ou mo..
rai.s, mas as ideias, 0 programa e 0'
plan:} do parttdo '9\1e os indican, m:"
cluindo-os em SUa legenda, Os votoo sao, pOis, dados, na realidad'1,'
m~ds aos partidos do que aos C91Ildt...
datos, porque estes, poIitieament~
fat an do. na~ valem S{'nao pel as ideas,
programllS e planes que encarnam.
Isso, alilis, ocorre em toda a pal"te~
mesmo nos paises, como a Inglater.. ·
:-s. e 0$ Estad:ls Un\dos, que admt~
tem 0 "candidato ayuL<;:o", nao fi[i9>~
do a partido. E' 0 que, pOl' exempb
informa Jennings, urn dos mnis mo.•
dternos e autol'izados constitucion9,"
listas - britanicos:
"Moreover
the
electors de not vote for a candid9te but a part:,.. There is II
core of voters wh() would think it,
treachery to vote against "the party",
tl
r ' f· t'
t"
h' I
even l€ so-co ~~ , le mg vo s '3: W ,I.~ 1
possesses no fIxed party affi."latlotU
is affected more by reputation or a
r-srty than by the reputation of Il
candidate", (0), J!; sabido que, na
plitt':a do eminente ootedratico d~
Universidade' de Lorldres, as partido.3
politicos sao institui~Oes extra-Ie~ai3,
mas, nem POl' i5."O, como eJe 0 pro~
clama, com SU.1 re,~.peitavel aU torid3,de, 0 eleitor vota Il() candidato "!,
sim, no partido a qUe esta ftEado,
mesmo 0 eleitor fit.ltuante", que ,<;e
dei)':!! arri;\st>3.t ?eta "r'C?utay?() un
partido", Nada mais nat,uml, pDl".que.
sendo
partidos Os orgaos qUd
os
coor d enam e reaU'Oam as opinio.es, um
candldat
nao represen'" senao Q
0
"'"
progl ::nna do seu partido, de modo
1
que, eo ele%e-IQ, 0 e eltor tem ern
m;ra, !'obretudo, es~.~ programa, que
e 0 v>3lor politico do cr.t.d!dD.to, !\
finaHdade da tep,esentar;ao politlca.
e a'I"N'Iliuu:,ao de iMlas, progt'amt:; e
planas de interesse g'eral. cabendo ao
eleitoN.do escolher entre ela,s as Qll'8
!hp. !)areGam melhor satisf.e..zer as· SUB.<;:
nf'cf~."!d<'ldf'~ e. atender as ~uas 95<01raeoeo:. F. nnde, ;;f'n80 nos D~rtidos,
e:1{'ontrarao, os eleitores, nenhor se!Wra des.::R. reaIizllt:1io? Sea.rd, ex....ondQ a tf'.ori~, norte-3mericRna d-n
"r'Jrty ~y~tem", conclui que "our
~op:vbook theory of party polltrC:t
is that O:1s- party offers anothcc
'}l'cg-fl'lm, that on" partv recIve~ !
mfl.lorihr n( vote.<; 9.nd thu~ vleOO-.
riot'.~ H t t.he polL""" nroceds t.o carry
'h<1t l'r""l"pm - and nl)thlo'! morn _

I

*

intI) ~rf,,"~,".

(11),

n~

voto:;, oomn

0 indffT'~ T)rof~"!'o". ,""aD 1a00<=., na !f'fll;,..lrde, ~IJ~ nartidm'_ ooroUr o~ ('llprlidato~ ("Ill" n;>~~'}m <i."" pn.
~'"'P,ntl1~

"'l"'n3·nr.p~

~"i~

:-!I('~o

""~

."nt>",.,. ....I'::"

r.r,.....,·~'l",'l~

n~s

ime-diat.a.

"'l'"~:i"r!f},\,

urp.as impOe

e~~

.\
OIARIO 00 CONCtlESSO N.A.cl6N.A.~ '(Segao II)"
.
..

Sabado 22

lITA DA21. a SESSIiO

DA 4."

Lt.til:SLA I UKiI I:.lI.\ HAUHulfIlARIA DA 2." LEGISLAtUfiA,
EM 21 DE JANEIRO DE 1955

do refetido

art.

2:1:1, que encerl'Q uma

Janeiro de 1955
2) A respelto da. emenda ~.o 20, dll
Rutoria. do nobre Sehador othon Mader, apresentada em plenario e sabre
a qual, sabiamente ja ajuizou a abaEtada Cmissg,o de Constituicfio e Jus ...

Pareoeres I1s. 25e 24; de 1955

verdadeita ihjlistil;a- fiscal, ~Q _bier
incid!r em aobro ,0 imp'Osto quando Q
il11dve! beneficiado pela isen~ao for'
.objeto de trahsfer~hda e, em ronse';

m:;.

W

N.'

23,

D9

His'

Da

Catftlssda de Ctinstituiqti.o e
Jiisi!ga, saBre'o "Projeto '"de Lei tlQa, a Comissao de Seguran~a Na.. da Camara; -n,a 286, de 1952, que Nahal, conforme a orietrtacao tta~a ..
di,~p{je s6bre zonas indispensdveis da acfu-co do projeto e das einendafJ
d. de!e!!a ao pais e.dd dutras ptO~ antes, opina. em contrario, de vez que
viaencias.
coneorda ulenamente com 0 ponto
de vista d'a: Egregia
CoITiissai? de
Relaid!': .sr-. Aldyslo de Carvalho

f:

qU~n.cta, apl1tado j}ai:aliso diverso EtaI'I/ESiDENCIA DOS S.M. MAtujoN·. tiu~le que tehha justificado 0 IIlYOr
DES FILHO, ALFREDb NEVES E legal.
v -'-, iti@t1tico em seti objeHvo a'J.nr.
EZECHIAS DA ItbCIIA.
tlgo 2,~> tetra j'b", e {) § 1.~_ do artt10
3.0 • .1;o1s Im'poe a cobi'a:h~a ae uin im.:
"'" .14,30 .. HORAS CO~MEQE pO~to deVldti ~esd~- que s~ja.~ oompro=
RAM OS SRS. S"E;NAIDO:&!;S:
Ao Projekl de LeI cia CflInai-a, :hii· Constitui~iid e Justi~a, que mostra"
vaila a. propl'lectad'e "de ou.tro tm6ve1
Illbcildo .Lima, Bandeira de Mein, em
tnefQ 386. d.e i952, qUe disp5e sahre {:om clareza. que· 0 assunto da ertieu4
nome,
C!uel'
dd
niesmo
titula
••
Que!
'A,nisio Jobim.. Carvalno Guimariles, de sed conJUge" qtier de filhos l~it'ind.: zonas ii1dlspenso.vei.:: it. defesa do pais da em aprecial.;ao, jli. estt1.. devidamen,Victorino Freire, Joaquiin Fires, Ono- reS
ooni :hov~ te enCl,uadrado nas tlisposh;6es cons .. ,
solteil'os e depelid~htes._ Coin iato; e S6bre que opiha:bbs,
ire (lames, Plinio Porrz.peu, F'err~.ii·a tbrifuride:se
0 pattiti16rtio de £11h03 ~ etti!!tldas, rib patecer p.D 1.644, de 22 titucipnais que regtilam ~ materia.
d~ Sou,sa,· Djair Brindeiro • .Ezet;!i!as
Salao dtts Cl)missoes, 20 de janeidependentes com 0 do beneficiatl6 dd' de oiJ.tlitiro de 1953,_ fOl a,pi'cSeht.acla,
da Rocha, ,lsmar de Goes, Jiilio Leite, favor fiscal.
em fase de plenarl0, etnerida ina.>i- to de 1955. - Onofre Gomes, Pre-_?
IWaif~r francg, Neves du. Rocha.; _A.ioiVI - 0 art. 4,° imp6e ct1I1tlIlfoes da1ido aei'escehtar d s~giiiiite: sao sidente e Relator. - Silvio C;arci9so •.
Bio de Carvalho, Luiz Tinoco; .4.ttilio para a conces.s9.o de Isent:1o a f'!l1t1. cdnfirmadas as COlicessoes tili trans- - ]smar de Gats. - Rdberto Gla,~
Vivacquq, AI/redo _Neves. Per!;!jra fin- dades, lnuiias daIS quais j9. be.tlCHciri..- fBrehcias de tetras qUe 6s Estados ~er,
tq. Guilher!f}e Malaqitias;· f1amHtrin dllS por tDrca do _lirt. 31, lll':~bb V. tenham efetuado, com autor1zacao dO
Nogueira,' Jl.foea:rt Lago, Bernardr.s letta "b", da CoiiStituiQ.§.o Petiftal,- Setiadb Federal, ate a presehte- data. EMENDA A QUE SE REPERE as
PAR~OERES SUPRA
FUho. Nest.or Massena; Cesar Ver- istd e, _templos ~e qhaJque1' ctilto. bens na zOha meI1ciontidl nd art. 2.i1 desta
gueiro, Marconder Fiiho, EJ.!cliIiN, e serVl~os de paHidos politicos e ins- let" .
FlMENDA ~l." 26
Vieira, Domingos Ve!rtsr,:o, C03t~ Pe- titui~t;eS de edtica~ao e de asslsta±ici~
Felq Sell IitUgo. iso, item 1, a, dons~
'Acrescehte':se bhde. COlf\.'lf!t: '
reira, Silvio Clirvo, Othort. Macer, social.
t1ttii~ao Federal fgi d~pefider do pr~
Fidvlo Gutmariies. Roberto (Hassel',
Att. .....:.. Sao confirmadal; as cohee!':vi! - Quanto ao art. 5,°, releva no': vio asi3ent!meHto do, Consp.iho de Se- . £oe~
Gomes de Oliveira, Ivo d; Aquino. Aiou ttahsfereniias de terrai> QUit
guranl;a llacitJil.al, 'iqUaicrtier ~t(j. relierto Pasqualini, At/redo Bil1tch, cd~ tar qtte 0, mesmo es~_e~d,e a~s m'.ltwi· fer-ente a cbntessao de terras", "nas os Est/idos tenhain efettiado, coin auri05 aas Caiias ,de con.struqa:l de. c::f.
fTiilo Mercia (39).
•
zorias indlsperlsaveis a.. defcsa eta torizag!1o do Semido Federal ate 1:4
sas dO,pessoal. qo Ministerlo da OUl~r·. pals",
ressalVahtio, ouJrossiin, no ~
pi'ese-nte ,data, fia. zOna iriericionada
r-a e de PreviCIl!ncia_ do_s subte.nentes
i 0 SR. PRESIDENTE.:
e Sargenws do Exe!cito .05 Lrvores. 2,°, Que un aiitoi'iza(;ao pO'Q.en\ em no ait. 2,° (testa lei.
, ' . Acha~.;.se presentes _39 Srs. Sena- coI1stantes dos arts. B,o,. 10 e 11 da qliaJcjuer tempo, sei- modlficadi ou
, _' J'ustijiCar;ao . .
d.Otes. Haveiid6 nuU1ehj legil, ,esLa LeI n.o 692, de 23 de j~neiro, 1e 1952, cassada pel0·inesmo Conselho. 0 aio ProjetoLei ora em diEcuss[iO
a!>erta a seSBP.6. Vai~se pl'ocectei' a. iSto' e. ii;eh~a.o do Im-pOsto ,de t~ans tigd i56, por sua c~z. estabel,ece; no no··Sei1aao e a reglihimentar;iio dd di.slelttira aa ala.
misSao de propriedade e ,.dp rl:;~pec· § 2,° qUe," sem previa aurorizacao eli} positivI) constitudohalque restringe ~
tivo imposto predial con~edista no on:- Sei:!~d(l Federai, n§.o se fata qual- coricessao de tei-ras que possam ime~
i 6 sit 2.' iniPillNTE:
cia I das FOrl(as Arniadas assoq\f1do da quer alienaQao oU coritessao de ter:. rM.3ai· a seglii'am;a iiackina!.
(Servindo. de 2.a Secretdtio) pro- carteira Ripotecaria e lmobiliarHl db ras publicas com area superior a dez
Acontece poi'eni, que ant€s de;{tll
eWe a leituta ad aM tia - ~~sl.Q all- Clube ihUtar.
niil hectares". 0 art. 34 da Con~~ data, 0 stmado F:'ederaJ, prla Resoiut_erh:ii', que, posta em dlscilsS{Wj s~lh
titUiyao compJeta 0 ,o;:~sterr.:a. inclultl- C;ao ri:o 16; de i950, lilutbriZOll 0 Go ..
Nit verda,de, ap6s 0 pa~~uticnto da db
dE!bate aproVada. ~
entre os bens da Unii'io "a poh;:ao \;erno do Estado 01} f'araI1a.. a cone!'I1ltiina: c~riti'j.9u~~at>,_ Ja .per~eria S be- de
teFrris devoHibls indisp~nsavels a del' ate 200, mil. hedares d~ t~rr:iS~
II SR. 4.' SllCRETAiiio:
heficldtlo a condh;ao tle~ tnutaariJ e
defesa - da,s tronteira,~".
para a cOli;stitul!;!aO do pa trilTlonid d:J,
(serviiido de i.e) declarli haei tiP.yer o faVor fiscal serla lIid€fihido;
Na ccihfo'i'midade de title; preceltds: l'dndaqao Pai'al1acrise de Coloni:mcWl
expediente;
VIi! - 0 art. 6.'" vIsa a .cf~ayaO de b projeto: veda, no aft'. U. a priitica e ihligrat;ao. nos tCI'nloB do becreto_
BAa LiDOS F1 VAO A IMPRIMIR linia C{lnils.sao incumbida de le'{!rnta r de aros referentes a concessfto de tel'J lei by 645, de 19·6 ·4,7 e da ,Let n ,i 115,
Os Sl':GUlNTES_
b cadastro de iSeniaci ~ exet'cct: (:Im_ :his, i)as zonas indispensaveis ft (,lefesa qe 30-1.-48. A
alui:H.da, Funda~fi,o ~
trt..Je ~e' sua a,J3lical,;:lo hos', ter~~~ cJo qo Pais, .sem 0 previ!) assentimento Uma- ,autarf!uJa ~q Estado para fllit
'·ar·
n·. o 2·2, d·e· 19·5·5
projeto .• hqUanto.o .lirt .. 7." en"uadra do Conselho de Segurrtnl;a Naciomii; exclilsivos de colonizat;iio.
nl) criterib cstdbelec1do has >tft,.';, l.0, esc1arecendo, lcgo no priragnHb. Uni-"
Enti'e eS.SRS tenas conc~ciid::\S. algUC·01nisSdo de c-bnstitiili~r.() e 2,° e 4.° as lir::hi;?les j.t concerlidas
¢o. que as at1tori~aCJ5es sabre a hip6..: mas estao si~uadas na frontelra
.
llwm as de 35 otiints ihstitliil.;,j~s,
tes~ podem ser a qmilqucr tempo -mo-.
Brasil COm 0 Paraguai, no n1lpieiriio
Jusiir;a -: .s6ore .0 _Veto ;i.'i, 3, ~e
19;'4, do Sr. Pre/eitd dQ DrstrUb
IX AmpHahdo as favoi'es dft 'dificadas pelo referido Ctmselhd, a aa, F"oz do IguaQu, naquele Estado ft
Federal, aposto ao Proietd de
isenl,;ao tributllria, dart. 9." inanda a-rtigo 8.°, por butr{i lado, _restringe que, Iii.. tor~l!l-' pelo gover'0o estadu:H,.
pltblicas na divldidas em Iotes e vendidas a. coln1nero 195-:13-49, da Cdrndhi dos cance-lal' tC,das as divitlas p<U:.sadaS a concessad de teri'as
Vereadores, que i'€quia e estab€U~ce dog imvveis enqufttlrados no r·igltile zona de defesa do P!'l1s: ao fulhimu nos ql~e as _ocupa~ e cUltiva'm {'(Itn
iserigaes de inipostos e dd dutra-s de isen~atJ dt!, lJl'ojeto e tie leIS ah- de. dois mil hectares (doi;;: mil' h~e ap6!0.na referlda Re!lo!w;,ao. Nilo silo
tares). QllttlCgter orHmtrlr;ao, Ho pro-' ·mais "ten:as devolutas", nos terIDOg
providencUi.s.
teriores.'
jeto a transforrtiar-.'le etn _lei,,_ em d:i Cortstitull:;ao. trois estuo CUltiVlHhs
Relator; sr. Attilio ViVltcqud.
·Tartt.iJem saO cf\hcelaUas (arL. 10J sentido
diver,~o tltJ abima e-::trloelecldo, e na posse legitima de seus proprieI - Ao projeto de, Lei da Camara as dividas, ajUlzadas, provehlen'_es de
dos Vereadcires n.o 195.-8, de 194v. que tax as, eOlolument<:ls e juros, ~iUe te~ sera. cbritrariar-se fundau1entaittfen· ttirios.
P0.rece, pois. indi~"pensftvel.n intrd-xcgula e' ""estabelece J.Seh~oes !lSCais e Ilhalll 1 ecaido ate 31 tie deiem:;1t'(j ul- te {) sitserila assim expdstO, Jnt-radu·
zintio norma afinnl in5CUa e tnsub- diit;ao nd Projeto de Lei n.o 38a, d~
da. otitias providencias, ap6s 0 Se- tiino s6lJN~ OS betieflcl:ititis dd3 favo- sistente,
Be
tonsiderahrios
sobFetUdo
urn artlgo que salvagu{\rde a Res-olliIHior Prefeito do Distrito Fedr-;ral 0 res atritiuictw nil_ nova let e.sce;Hit:!n;'
caratei' perempt6flo da cltada dis- ~ab h.O i6, de 1950, do' Sen ado Fe_ presente vetd, baseado ein que. a pro- do-se estes ab Clube de Ertgttiiiaria.
posica(J
constitiifcdhtiL
outorgahdo
ao
posG;ao "e contUiria aos ititeN!5.3es 90 ate a terrhina~ao do seu edifu;.iu·,st!j.e Conselho de SegUranGR Nacionrtl 6 deral e os eult.os')s di"reitos e ·iute ..
re~"s que del a decorteram.
· Dlsttito Federal .e content dispqslti.'-, cparagtafo -aniea) ..
llece'ssarliJ arbitrio para. modiflcar. a
E' 0 que .:ie pretende com esta
VOS ociosos, pOl' isw que rep ~'.;idores
Segundo se afirnia na meil),iagerrt .4
emenda.
.C1ualqitel'
riH?inenjo.
e
pelaf
ibjuIlGbeS
de lionHaS exLste11tes em legLihl.~ao favor acima ja consta de 1e1 esp~claI. da dcfe-sa dri _mHria a que riehhiim
, Sal? d;as Se§,s6is, em '" de janeiro
espeCial".
.
.
It - Ern a.bbho do vetd 0 Sr. Pre.;.
x - Flhaitilente, bs arts. 11 e 12 dJi'eitb individual supera, a slhlac;:ao de 1955. - at/lOn Mader.
fefta, ao ex-dininai' 0 art.' La e pala';' iSentam do pags.rtiento· do Lhi90sb ad exlstnte quanta a col1tessao de ter·
ghifos do Projeto, que apimas teafir.:. S{W) de diversoes os citcOs a'lc~(jr..di$ nis hi fai~a tertitiJriai em, questao.
25 26, d
Irhprcicede, pdrtant6, a ·.emeni:ia" e
Dlam pl'cceIto jli estaoeiecido ern Je.:. e oS parqtieB de tllvers6~ e 10:. ,lm~
N,r) 2.5, DE 1955
~ ·no sencidd da ~nii rejei~ao em ple_ gisla<;2.o .v~gente, no que cdnCel'.ne a pastas e taxas a quejh bti11Stl Ulr miL
hario b nbstg pai·ecer.
:iSeri~ao dbs imj:lO:,>tds I1redhH e ~ern~ canos .1"egio!tais.
\.
Da Comissao .d,e· Servi(:o PI!"
Sala Ruy B,hljo.~a, em 19
janel··
b!iCO Civil - sabre 0 pro1eto dtJ
tprilt.t e, de IO.c~1~za91o, tit~ 0 art.' .1~
contra tais favores; aprf'scnta L' Seroo
de
1955.
Dado
Carddso.
Pi'esi
~
Lei
da Camara n.o 237, de 19fH~
· ~~.Dec. l,e~o-l~l~. 15,1, de 31 de, dt.ze.th-:.! nhor. PrE;!feito argumentus, 51J'_\H~ SU.-.oi
que trdnstorma em Alfd,id-eijd. ti
6ro
l.g:n,. qUe r~'5ula a. co,br~.n.;~_ ~tJg inconveniencia, e Que a C:1)!UiSs:'l~ dente. - AloJ/sio de. Carv{Wid, RtH1i']ffesa de Jic1idds Alfaiideacidds dll
· ~ols ptltheltos. cl~ad~ lmpos ,os e n accita,,, com restric6e!s Pdr patte d~ al- tor. - Nelson Massena. - Fldbio
GUimat'iies. Gdl.llCS de OliiJ/"!ird.
art. ,11 Qa L:l n: ~3,. de 11 ~e ~e.. Ilns de seltS membros ..
Ita/ai (Sant~. Catarina; .
zembro de 1900, que !Seuta do II11pOS- g.
- Ferreira de Sr;u:?Q.
Lttfz Til!o~
Relator:
Sr. Nestor Massena
to de localit.a<;a.o nas c()ndi~5cs illPn"
g -:- a. veto de que dra noS _or.ur,a- co. --JoatJuhii Pires. - Aniiio Joclonadas.
mos inti diu na totalidade do Prci"jeto blm.
Manda a: Camara dos Dcputados
,
'
-.. "
-- e 0 nos.so pare6er, pot f6rl(a :.11) § .1:'
flO Semido 0 Projeto de Lei dc. sua.
D~_~.?tte reilfI.La~s~_ que n{!_nhuma do art. 174 dd Regimento Int~rm;, sON.d 24. tiE 195:1iiiclativa. qIie teve nela 0 n ri :Lo~,~,
!Iiqva?aO tt~z: ? ProJet,o, ne.s$e~ pont?
padeni/o
c'Jncluir pela aprovat;ao QU re~
0
· .III -.T~thbe~ os arts. 2.~:, 3: ~e- jei<;ao em globa, .Nan fbm iss?, !Jew
ClJliiissdo de segurtinqa Nacld- de 1952 e no Senado tem 0 n,o ~3't
~e.ret,n lep.ova.t;ao. J.?or estab_l.eecle!». seriam de destacai'-se alg'uns 11,"POSI
na!, sdbre 0 Projeto de Lei da de 1954. o Praj~to trarisiorma em Al1in~
condJ~6e_s de c~dl!cJdade da Jsen(,a(l tivos que nos parecem de. real· intC'.
.c:~?tla~d. ~l.a 38g, de 1952. _
dega a: Mesa de Rendas Al.f.and~~!k'"
f13:3 h1poteses prevlstas.
Relator: Sr. Onofre Gome.'!
De fatb, ctliicil sf! (omit caracteUz:ir resse.
."
rias de Itajat, em Santa en ta.rin 1,
d :l '"
'-0· d 0 1u
"",0'1-")
,,,,-,,, 0 d e. 1) S6bre d . Projeto em ea'usa
a Co- tendo sid-ri am111amente Jus~ificRdo
o i-..uen_ei'··
IClQ
l:.en~8.
Soinos pel a aprova",ao do -,.Jt..'1..
,
trah3I1lisiUio "causa inortls" au "mJ
inl,ss:1<:.i de Segunin<;a Nacional, por na outra Casa do Congresso peto ~u
tet-vivds", ciuando se estadClece SUA
Sala RUy Barbosa. em 20 d.e janel- unantinidade, ja se prdnuncitiu, no auto!'. 0 Deputado Saulo Ramos,
caducidade ad delxar' 0 unovel de se1'~ ro de 1955. _ _Dariti CdrdosJ, p'resi- mesmo' alto sentidri cia opinl1to da dou4s comissOes da. Camara dvs !.~Im_
vi.t lios fins a que Se destina. ou INt,'I- dehte. - Atlilio' Vivacquu, Relator ta Comissao de constituil;ao Ii Jus- t~d-o.s de Constit'.li~ao e Tustit:;H, (fa
sa rD Seu proprictario a au(eril' ren': _ Luiz TitlOco, - Nestor Ma~sr.ha: til,;a. com a precipua pl'eo<:upaQao do S:!rvi~o Pltblico CivH e de Pimlll<:f:l8
da.~ au beneficios db mesm.u,
- Gantes de Oliveira. _ B'''iUil diLl devldo resguarti() a siguran<;a do ~er- manlfe.staram-se a seu fav,dr. tenctli
IV - Da ontra parte, n{La mcnos maraes. - Aloysio de CdriiiI.lh~( rit6rio e atls intet·e&S·es vita is db pais sido ouv;-ttb a r~p-e:tJ a t~inL3teti\J
COndel}.avel .se a.present8. 0 ltClll "b" Ferreira de souza. _ Joaq1J.'i"ll& ptrej. na denominada I<'aixa Q~ Fronteiras. da FJ.ze,nda. A Camara acabou apro-'
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DIARIO DO CONCR[SSO NACIONAL ·(S09lo II)'

Janeiro do 1955

PtIo nobre Sen.dor Nutor Mes- d'o relator e cOllclusao, que e Dlais res Jogrem a a,ssinatura CIa maloria
vaDdo substitutivo da aua comissao
Mesa discurso propriamente, 0 parecer depois de COIn absoluta dos membros da Cam.issa:a
Of Fianc;as, pelc qual &e a tend~u 0 "sena, foi enviado
Projeto inieial, m~s COnt uma nova, para ser pUblica do nos termos do ar- o relator concordat a. maioria da. <:0- de Constituic;ao e Jll!ltic;a. Na hipote_
disposh;ao, Que consti-tul 0 Seu ar~ tigp--- ~7, § 2.u do Regimento lnte:r11a:. missao. 1\ conclusao do pareeer, has se desse pareeer lograr apenas • so_
--DLSOURSO SUPR~ REF'EfUiDO comissDes ha de Ser sernpre peJa apro- lldariedade da maiol'ia relativa. da
tigo 2.u , oude :5e declarilo o€.xtinta a.
va~ao; «>tal, ou pardal, com 11S CLledi- Comissao, ele sera contl'ario a. pro!~ao gratifieada de administrador
'PELO SR. PRIilSllD<EJN"I1E.
Jic>a¥o~s que se i~puzerem. ou pela posil;ao, mas tera, assim, 0 anna..
da Mesa de Rendas e criada a funSr.
Pre.sidente.
1)
Autor
do
projeto
reJel~ao, da lUateria que ele exatnina. mento normal de tooas as proposi"
~ao gratificada de inspetor da nova
de reso.lu~ao que exige a manifesta9ao No, caso, de relativo a. prOposi!;ao legis- c;oes, Foi 0 que pretendi estabelecer•
.A]fandega.
da malOna absoluta da Comissao de I~tlva, e 0 paree!:!r propcsic;ao aeesso- tambem, no Senado.
'
PAREe'ER
"
Constituh;~~o _e Jus~it;a do Senado para !la, Essa conciusaQ, recomencl.ando
A &ujeh;ao de proposh:;ao, que pm::sa.
A Comissao de Servi~o Publico Cl- que proposH;ao assmada de incomtitu- aprova.G3.o, ou rejeiGao, e 0 parccer, ser ·eivada. de inconstitucional, a an"f:iJ do Senado nada tern a op6r ao donal seja destinada a andarnento es- precedido do voto fundamente.do do damento espeCial, nao tem 0 o'ojetiProjeto de lei .n,D 237, de 1954, pela .peeia! no_ pIenario, quero defende-lo oe relato~, com fundamentos de que })u- Vo de faeilitar ao' :plenario a homo ..
mcrelJa~oes, que detf.'rrninaram () pa. dem dlverSlr os l'hembros da Comissao loga~ao de pareqer nesse sentido, m,as
que the da parecer iavoravel.
Sala das Comiss6es, em 14 de de- ree-e~ da Comissao de COnstitui~ao e que Q nao adotarem ou 0 admitireln a de eCQ.fiomiSar 0 t!:!mpo a se dUi.z,.e.mbro de 1954. - Pri~co dos San- Jus~u;a desta Casa, orgao tecnico do a.penas }:lelas conclusoes. OU com res- pender· com a sua tramitac;ao nor ..
mal nil. hip6tese de vir a lSer coosi ..
too, Presidente. - "Nestor Massena, malS alto valor, sempre acatado .em tl.'i~6~s.
,Nao se vota, e mio se delibera, derada incollstitucional. A 'Camars,.
Relator. _ VivnIdo Lima. - ' Julio suas manifestac;6es, mas do qua] nao
r
me parece crime dissentir quando s€' POlS, patece , ·netn na Comissao netn julgou, porem, prudente s6 sUbmeter.
Leite. Mozart Lago.
tem argument?s, de boa valia para em plenario, salvo quando co~stittli a esse andamento especial as 'Proopor aos prestlglados por tao presti- ele ~l'Oposic;ao, !ndependente, por se posic;oes cuja inconstitucionalidade,
N.- 26, DE 1955
glOlSO cenaculo,
~
reitnr a materIa qUe pao cOl1stHui seja admitida pela maioria llbsoluta.
Da Comis.~ao de FinaJU;as, sabre
Passo, Sr, Pt-esidente a desenvol- our,ra proposir;ao legislativa, A malli- da Comissao de Justlc;a, e"idencl?ot)o Profeto de Lei ,~a Camara, nu- ver ,os raciocinios que se' me aiiguram f,esra~ao, ou d'eliheraGao, sabre () v'Jto do·se. assim, maior probabili~ade Eli
d'e lei, ,
. a~ relator! homologando_o, par mal,:)- menos controversia sabre a. lncons..
. meTO 2137 de 19'54.
Relator: Sr _ DurvaJ Cruz
Parecer, na tecniea patlamentar em !ia de votos da Comissao, eonstitui 0 titucionalidade,
o projeto n,o 237-54, de auwria (lo se_ tratando, de e!abora~~o-legisla'tiva, parecer; no pIenario. 0 parecer €:s5} Matematieamente, 0 que resu! ..
Deputado· Saulo Ramos. p:etende nao " e ,d~hbeAra~ao; E' man.ifestacao e~arece ~ materia a ser votacta, essa-, ta tia regra do art!go -42 da. Consti ..
'transformar em Alfandega a Mesa de de ~o~lssao sobre 0 ~erito, Oll a pro- Slm, O~l!!to de deliberaC;ao, pots e a tui~llO, que elOtabelece 0 quorum pa~·a
nendas Alfandegadas de Itajai, 'no cedencla, de determmada proposi~ao proPos~I;~o a que se reporta 0 paree'er, a. delibera9flO das camaras legisla't\acon~elhandQ a sua ador;ao (total, QU prop.o~!I;a~ qUe se aprova f Cal'!. Ou sem vas de maioria dos seus membros
rutado de Santa Catarina,
Trata-S€, assim, de eleva<;a.o de parCl~l, pela s1!a modifical;ao por a1- modlflcar;oes, OU I>e rejeita, sem que se (x maior do que 1}2) , e qu~ <l quan..
uma repartil,;aO que pelo. desenvoh'l- terac;~o, acreselmo, ou supreSl>ao) OU vote~ para aproVa-lo, ou mia, !J l'es- tum deliberativQ - "as deliberat:;oes
men to das transa<;oes afetas a sua al- tug~nndo a sua rejeil;ao. E' c()~O 0 pectlv~ pareCel", Nao se vota - e nao serao tomadas por maioria de votos'·
tadJ, n€cessJta de melos e de pessonl defme a Regimento Interno da Cii,- se. delllx!ra, pOis, aprovando_o, Ou re- _ 8eja sernpre, no minimo,. de 1'{4
fspeeializado para conferir ou des- mata dQS beputad():", "a prOposi Y3.o· jeItando, - .parecer de Comissau tlcm da totalidade da camara., pois roabcom que uma Comissao se pronu!1eia ?a comi~s~Q, netn ~em ple!1ario,' se c ria do quorum, roaiorla de votc\s utEr:achar mercadorias.
o sel'viC;O de e-Onferencia em ltajaI, suhre qualquer materia stljeita ao seu ele aces~or)o de- outra' proPQsir;ao,
se quorum de roais cia meta de, cor4) T~:ndo ~m Vista estas nogoes pro- responde a mais de 1i4 (x ma.ior do
feito por fUneionario designado,pele I;!stUdQ", QU, mais precitamente e "&
partt:
opjn~tiva"
:u't,
1(}5.
S
3',0)
da
pedeutlcas
sobre
a
materia
It
Cftmll.ra
Inspetor da Alfande;a de Florian6que 1/4).
Fil'mad:l a regra geta! de que uada.
poll::; 0 que vern ocasionar atrazos no tn~nlfestalta{) de relator sobr~ deter- dos Deputados inseriu po sell Regi-'
de:;ernbara«o de mercadorias, preju- unnada prODosi~ao, depoi.s de com ele mento Interno. a disposic;ao do artigo se vence nos eolegios legislativos, llor
51, pel a qual "sempre que a Comissao menos "desse quantum deUberatwo
tlicando grandemente as partes e 0 concordar a maioria da Comissao.
~1:est;lQ na linguagem vUlgar, uma .de, C?llstitui<;ao e Justica, )or sua do artigo 42 do Constituic;ao, ela mts ..
pr6prio Te::;Duro Nadonal.
A c!·ia~ao da Alfandega 'de 1tajal COlSa e pa.recer e outra deliberac;ao. mal?na ab~olut(l, condUir parecer !Je- mo estabelece reb'ras pal'tlculare.s to...
t mediaa qUe se imp6e CClm urgimcia - qUe tena lll"omanado de pareo pa- l~ ln~O~stltusi~nalidade da Pl"oposi- bre :l ma teria:
'
Pelos artigos 39, "paragra~o uuiC9's
}jan melhol'. fisealizal;aQ e tacilida- resparal, paritum, porere, _ e 0 ato \iRa, sera esta enviada, diretamente
des para 00 que se utilizam daQuC'lt de a..?arecer, de o1}lnal',.de manifestar- ao, plenario, ainda Quando ja distri~ e 53 0 Quantum deliberatlvo ,n~OI
}ifuto que, atualmente, e urn dos .se, sen do, pOis, opinjao, aviso, concej- b~lda. a outras Cornissop-s. para irne- subordinado a quorum para ~ dell..
to, ponto de vista, modo de ver. pen- dlata Inclusao ha Ordem do Dia em benu;fio, e de 1)3' da totaIidade da
mais progresistl'l.s do SuI do Pats.
previa. Se 0 plenario j~Jgar Camara isto e da totalidade a(}s seilS
POr essas razof's, somas de parecer sar;l1ento a respeito de, sabre materia discu~sao
~UJeita
ao (:kame, ao estudo, ao ju"zo, CO n,lOtltucional a proposlli~io, e')ta "01- yotos, 'B, pelo artigo 70 § 3.U , esse
Que 0 'presente projeto seja aprovado
a.
consu}ta
de
um
pl'eopinante·,
Ja
detara
as
outrss
Comissiies as quais te- quantum e 0 de maioria de 2/3 ~oa
pela Comissao tie FimHl~ss.
. presentes, 0 que corresponde, a mai?~a]a, Joaquim Murtinho, 19 de ja- l~beral}~o" do Iatim ..- deliberatio, de- nha sior; dtstriDuiaa".
nei:ro de 1955, _ Iva d' Aquino, Pl'.e- ltberatlOnlS - e ato de deliberar de . Pal' sua v-ez, 0 Regimcnto lat::!h10 ria de mais de 1/3 da tota11dade ua.
ltidente. - DUrl)al Cruz, Relator. _ decidir, declsfio - de l'esolver _' re- ~oo Senado estabelece:
·Camara;
0
Pelos artigos 59, I. 72 e 217, § 2.
Cesar Vergueiro - Flavio Guimaraes salu~ao -, apas exame, estudo e d1s- ,"Art 132; Nos casos 2ffi que ('ouber
ellSSao
de
!lOla
mati-rja,
Em
reiavao
a
0
pronUnCIamento
da
Comissao
de
(e tambCm do artigo 200 para ,01
_
DO'Inin(los Vellasco
ApolOnio
Sales. Euclides Vieira _
PUnio parecer sobre determinado assunto Cpnstituic;ao e, Justi~1\, n proDo~i~ao Poder Jtldiciario) ,0 quant1J11l- de?!deliberagiio
e
0
ato
que
se
manifs,Sta:
Vll"ll
ao
plenano
eom,o
rcspectiYo
llaberativo e de maiol'ia absolut~," eU
pompeu - Alberto pasquulinL
a fa.vor ou contra, de ae6rdo com 0 pa- reeer sempl'e que a conclu5ao for pela seja mais d~ metade cia tota}wade
recer, au contra ere sobre a materia iDccmstitucionalidade e stoUlente dep.ois absoluta oa Camar(\.;
OOMPAHEl8ER,AM MAIS 0: SEpOl' (He apl'eciada: 0 ''Parecer e, ;0 jlllc:essa ",'otacao podera Sel' dbtrjbuidfl a
Sfu'lAOORES
Pelos :N"tigos 48, § 2.<l; 62, s. 3.'"
g;Ullento de assunto, ou materia, inci- outras Comissoes.
Prt'Co dos Santos, AI~Jaro AdolphO, de.,nt: pree,edent~, e distinto do julga,§, l,u Rec0D:hec~da J?or "oto do pJe- e 217, § 3.\ 0 qua,ntum. da dellbeKcrgina.ldo Cat'uicanti, Georgino Ave- m~nco dehberatlvo, da deliberacao a n,ano a constlt.uclonah(\ad€. OU inc{J);s- rftGao, isto e, 0 n~mero reclamndo
lino, Cicero d~ Vasconcelos, DUrval resT)eito, que e ato 'po$terior. in"tel'lo- tltUcionalidade da propOsi;;:ao, nau para qne a delibel'aC;ao possa, SeT 1110Cruz, Carlos lindemlJerg, Dario Car- cll,t6rio, ou, conclusivo, conIorme nao mats pod era ser arguitia, ,
c.1amada, e de mais -de dOIS t~rCQS
.
00-"0, Agripa de. Faria. (9)
seJa., ou seJa/lina1 no andamento do
§ 2.° A discu.<;sao a que £oe refere da t.otalidade absoluta (x malor _do
problema. ou da tese, em Curso.
este artigo e parte int€~rante da pri- que 2/3).
1\
DEIXAM DE COC\<P ARECER OS
o que ;,E; dcpl'eeI1de do estudo sis..
.N'ao ha, pais, como confundir na meira nas materias de dOis turnos e
sas. &l'JNADciRES
lineuagem vulgar e,
sosbretudo: na da dlsj::ussao unica nas tlependen"';.es temati~{) do. Constitui~ao e que se
Magnlhiies Barala, Area Deao, Ma- nOIhenclatura do direito procf's~ual de um s6 turno.
nela fixa a regra / de que nenhY1!la
thias Olym'Pio, Olavo Oliveira, RlIY parIamentar, parecer e deliberaf(tio.
§ 3.0 Nesta pane da discussao so deliberar;ao pode resU1\ar nos cQlegl.(~s
Carneiro, VeUoso Borges, Assis Chu-.
2J A con.stituic;ao estabele:::e, no _
serao aGmitidas as ernendas que ti- legislativos - considE!nldas ~s dell ..
tcuubriand, Avolonio Sales, Novaes "Art. 42. - Em cada uma dus catna- verem por fim escoirnar a projeto bel'at;6es s6bre normas ~e dneltio e
FilJro, Pinto" Alei:w, Sa Ti:wco, Le- r;:lS, salvo dispDsic;ao constitucionai em do vieio de inconstitucionaIidade, IlRa naQ 8:S de simples eXl)edlente, ou de
r,indo C')ellw, Jofio Vmasb6abs, l'es- contrariQ, as deUberm;oes s€rao torna- senda vr,tadas as ernendas de ;Jlena- resolu~ao administratiVa s,em que
,:pasiuno Martins. (4)
das por maioria de votos, presente rio antes de irem a Comissao para logre, pelo me11OS, mals d!:! Ulh quarto das vontades dos vot~, da toO"
R Ihaiaria dos seus mell1bro~", .
.que ·esta profita neva pal'ecer.
I) Sll. PRESlDENT!l:
talidade absoluta dos seus ·}nembros.
~el.a.
disposll;ao
conStitu~itJnal
pade
qu~r
4'~m~~~~dosu~rfs~~:~el."
o:U
~~n~~;=
£Sse qvantu7n nao pQde se~ mellDr.
D'ta f:!lda a leituf3 do ex:;:ediente, e...
aphcada as coml.';soes le- ~tuti\'a liver por fundament{) a. In- mas e, em variqs casos, malor.
Ccmunico ao !:€r;ado nu~ - este-r.e g!SlatIV3.Sser PH!'a,
fIxftl' 0 quorum e 0
t
('JJ1 vLsita. riC S.enado 0 Gov{>rn:Hlr·!"
1sso em se tratando de delib~Ta~:;~o
]t!~ntllm
das suas dClibera90es, mas ~g~~k~o~~~:1i~~depI!~ri~~O~~~!r;af~t:
£1.e:to de !>f'r:1ambuco. Gf:r.erllJ CQr';lao e, ~e .apJkP.t;20 fMal, ou mesmo mem;ao dessa CircunstanC!ia no ofi- para a fi~aGao de pOl'mas de dlrer!:o,
d~iro de Farh, que vel{, llpre~enf\.\J a
neces::arla, em re1a~ao
elabol'aC;ao cio que encaminhar it Camara des para a tJabor.,:ao IegisJativa., Quan-£~~a Casa suas
rI!'sp?d~dl)s lJOr tfr
to, pOl'cm, ao numeI'o meno! lrnpt'~S
do!S seus 1JQTeCeres: primeiro. pcrqlle Deputaods 0 autografo".
qllf' ,?:l:,t'~ p:na p-e:-nambuco, II fjm ~~ refere .a ~enbcrago<!s - e a pareccr
cindivel para atos .que, ~ao s~,13m
d€ t~mar posse do Gc";erno daque1-€'. n3Q e propnamente deliberagr.1o mas., Como se ve, 0 Regimento Interno delibera~ao sonre propoSlc;ao leglsh"
E's~3do,
th'8
'como 0 ato meramente e!;Claree tao comente, a estudo de um8 rna- da Camara dos Deputados mio est:lT:-r-.g:o, i!?'tlalhEnfe, ao eonh€cimento t§,:fa para recomend:i-Ia a am:ol'ac§.o belece quantum de maioria flbso1uta ced~r do merecimento, ou da converro..~ E:~. 8enr.dol'f's oU~. f mVi5itl'l !l.O au a rejei«ao, de out:ta instfrneia;·
pal':1 a aprova.;ao de propOS!f;3.0 Ie
nil~ncia de ml\teria, tnesmo ccmden..
SH;"di"J, €:-tf'\,(> no d~binete ria ~r{' segU,1do, pol·que .se r~!ere a deli'bel'a- gislativa iuquin3ot\ de inconstitu.,:lQ- sada e~1 proPobi~ao legislativa, na~ 0
bJDe11cia S. Excia, R-Everend"L~s'm:l d30 de cao:-t 11ma da.:: camaras do C~n- nal. 0, que ele faz e e~tabelecer :1.11- Jixa a Constituic;ao, que, peJo artl~O
Dom Armr::ndo L(lmbard_, i!m;t're Nun- gressa Naclonal, e nfiQ, eX9reSSl'tmcntp, damento especial, ta} 'qual 0 laz 0 4.0 de1:ere a (!ada uma rias dimnraS
cio Apost6!!co jtlnt.o ao aov~rno d1) P C:1da 11ma de suas ('omi:'i~nef perma- senado, para as pro:posi!:oes eU](ls dj~jfor sobre a su:: organiza~ao ,et
Era!':.il,
nente~, ou temporarias, cuja or<jani - pareeeres proclamem a: lOua inco.ls. consequenteme-nte, sobre Q seu IJro~
Alfm d~ sua v1!ita a!),:"e~f'ntou vo" z~"ao e fUflcionamento e nl:1t.eria re- titueionalidade. 0 Regimento da Ca-_ prio 1undona)J1l;!nto. Atias, a Consto:; de s.:tUd~<;~o ao 5{'n~dc pa!~ que gi'mental regulada ]It'Ja5" res-pcetives mara, POl'em, estabeJec€u que essas titUi(!HO ao prefixar Quorum e qUallct!.dq VI'"Z ml'l~s 'Pi"<!.~a btm 1"e}l!eeer.- cl!maras (Constituic;ao, 'lrr_:vo 10),
propoSi~oes lSO ficarao sujeitas a ~n- tum para' de1ibera1;~o s6 0 faz pa\~
tar ~ d~f"nder, (IS inte'!'/?!:5:f's desta
3) 0 par!'reJ de C.cmifo;<;;'l.0· ~(1:-;st ... , damento especial, previsto no arti- as camara.s e na.Q pa1'a as suas CoKynnd-e Na~~ eattf'ttca (Pa'Usa)
ern ge:'al, de tres parte~. rClal,otio. VIJto 2'0 5L Quando os respectivos llarece- missoes, cuja organiza9:l0' e funcio-
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materia de natureza' re-

8imental. (Constituic;ao, art. 40).
Se a pr6pria COl}Stitui~ao ~xige
quantum maior do que 0 normal do

Bell artigo 42 para determinadas deliberar;bes nao parece resuItar ,do l;eu
f'spiriro que se oponha a. fixac;iio leglmental de Dumero varia vel de vontades para que se. de andamento determinado, especial, a certas· propo1Sit;;oes legislativas, como se faz no
artigo 51 do Regimento Interno da
Camara dos Deputados.
Se a proposta de proposi~ao legislativa eo, normalmeme, da inichHiv:J.
de urn memoro de qualquer das ct!]Dans It:gislativas, mas so -pade set
renovada 11a mesma sessilo leg:slatiVR pela maiaria absoluta deJa -

art. 72); se a aprova-

(Constitui~ao,
~ao de uma proposic;ao

se vence pelo
previsto no artigo 42 da
Constituiljao, rna::; essa aprovac;ao depende de YO to de dais terc;os do qu,lrum de votantes, ou de mais de urn
tkl'C;O da totalidade dNes no caso de
ie-la vet ada 0 Presidente da Repllblica; se 0 quantum do artigo 42 da
Constituic;ao e substituido pelo qualLtum maior dos artigos 59, I \acusa«;30 ao Presidente da RepublIca) e
217, ~ 2.0 (emenda a. ConstitUlc;aQ)
e ainda, aumentado no caso do al'tjgO 217, § 3.° (emenda a C0foLstituiI;ao). para. andamento especlal da
propasic;ao: nao vemos pOl'que .<.lesel'ta aD espirito. constituclOnal Oa que
o texto e, em disposiC;ao expres::;a,
()misso a respeito) . estabelecer em
norma regimental a exigencia de
condic;oes especiais rclativas a numer~ para que determinada proposi~ao tenha andamento - especial. Astim, nao admitir, sera nao apreender 0 referido espirito constitut.:l0nal
e contraria-lo flagrantemente. .
6) Pode-se dissenUr dos conceltos
e das considerac;oes que ora aduzo;
mas 0 que nao e 'possivel e contundjr, na tecnica parlamentar, parecer
com deliberal,tao, ou seja opiniap com
resoluC;ao. E argumentar partind<? dO
pressuposto 'de que parecer deve .su~
bordinar-se as normas a que esta
:;ujeita a dehberal;ao e aventurar-Ee
a co.nclusoes abs'Jlutamerite inadmissh'eis.
De premissa' errada, ou mesma ~e
£xata, pode-se -chegar a ""onf.!lusao
falEa; mas nao ha probabiliJane,
apesar dessa possibilidade, dO;! chegar-se a conclusao certa se a premissa nao 0 e.
,
7) Foi obedecendo a esses pJnt03 de
vista e para evi(ar a facilidade com
f.lue _ quandoque bonus Humerus
dormitat se condena POl' mconstitucional proposil;3.0 que 0 nao e, evi~
dentemente, sem fundada ',ontroverda, que sugeri, neste pl'ojeto de l~e
BolUl,tao, a exigencia da mantfes~tat;ao
tla maioria absoluta da Co:nissao de
conshtuic;ao e Justic;a do Se~1ado
para que uma proposit;ao ,.. l"r.vayelmente inconstitucional seja destmada a andamento especial em plenario.
o projeto, como se ve desta ligeira
exposil;ao a respeito, e cons~itnclU:nal,
e se me afigura de todo comr~nll:'nte.
Os esclarecimentos coin que, neste
momento, me oponho aqueles que 0
rleclararam inconstitlicional parecemme de grande clareza. e capazes de
dirimir quaisquer duvidas a "(~:3L1eit.o,
quantum

,

,
•

Valho-me da onortunidacte ',)ara
fazer publicar erruinda 'adith;a, que
apresentaria, se viesse a disCUssO,o,
em plenario, 0 pmjeto n.o 76. de 195-!
sbbre a maioridade civil. Esta emcncJa
t:eria assim formulada:
PROJETO N.O 76 DE HJ54
SOERE A M.UORIDADE

C1V1L

Emenda aditiva:
Transformem-se OS ar~s. 3.° e 4.11
em 4.'1 e 6. Q e acrescente-se e~tre elfs
fste;

Art: 6.
e 156 do

1551 mancipii,
a dominlo, 0 senhorio, 0 direito de propriedade, or1undo do

Os arts. B.o'-D.o r, 154,
C6digo Civil passam a ter
esta reda~ao:
.
Art. 6.° sao incapazes relat!vamcn-.
te a certo~ atos (art. 147s n.0 I), OU
a maneira de OB exercer:
I - ' os maiores de u.eze.sseis e me~
nores de dezoito' MaS (art.s. 154
a 156).
Art. 154. As obrigaQoes c;ontrafdas
por meno-res. entre <ie'lJe.sseis e dezoito
ahos, sao anulaveis (arts. 5.° e (4).
quando resultelll de atos pOl' c:lf's
praticadCls.
Art. 155. 0 menor, entre dezeseis
e dezoito aoos, nao pode, para £xi"mir-.se de uma oOl'igal,tao, invocar a
sua ldade, se dolosamente a ocultar
inquerido pe1a outra parte, OU se, no
ato de se· obrigar, espontanea.mente
se declarou maior.
Art. 156. 0 menor, entre dezeo5eis
e dezoito anos, equipara-se aD maim'
quanto as obrigac;oes resultantes de
atos 1liCitClS, em que far culpado.
Art. 185. Para 0 casamento ce
menor de dezoito anos, sendo filho
legitimo, "e mister 0 consentimento
de ambos os pais.
G

verb<> mancipo, mancipare.. prender,
apropriar-se, a.poderar-se s agarrar,
apanhar,
assim
como
-:?mancivo.
emancipas, emancipavi, emancipatum.,
emancipare, quer dizer ficar lIvre do
dominio de outrem, do dominio paterno. 0 radiDilI grego man significa

senth., pensar, denotando aUionomia,
independencia.
-
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A emancipac;ao e regulada por lri
e verifiea-se pela idade, aOS vinte e
Urn anos completos (c6digo Civil, ar~
tigos 9.°, 392, III e 442), OU! para. ?S
menores dessa idade <e6dlgO CIVIl,
art. 9. 0 panigrafo unico, 392, II', maS
maiores de dezesseis .anos
(C6digo
Civil, arts.,5,o, I; 6, I; 82; 145, I; e
154 a 156):
'1. POl' concessao do pai, ou, re f6r
morto, dn mae,.,e pOl' senten"a, do
Juiz ouvido 0 tutor, se 0 menor tlVf;r
dew{to anos ,:umprido (C6dlgO CiVIl,
art. 392, II);
II. Pelo casamento (Codi~O" Civil,
arts. 183,' XII, 185· e 188, 2c2, 221
e215);
_
.
III. Pelo exel'cicio de empreg;") puJustijicac;ao
blico efetivo;
.
:A.s atuais disposil,toes do C6di~0
IV.. pela 'colac;ao de grau cl~nt1Civil que tern, como artigos, os nu- fiCo em curso de ensino "ul?e.nor:
meros 6," n.o 1\ 154, 155, "!56'e U5,
V'.. Pelo estabelecimen:o. \,;~Vll, au
apresentam-se com esta reda'(fib:
comercial com economia propna (CoArt. 6Y Sao incapazes reJativa- digo co~ercial, art. 1.°, n(l.In~l:Os ~.o
mente a certos atos (art. 141, n.o D, e 4.0).
d
.
ou a maneira de os exercer:
0 decreto n.o 20.330, de 27 e agos-~
I - Os maiores de dezeseis 'e me- to de 1931, mandou t,ran3formar . 0
nores de yinte e urn anos i.arts. 154 panigJ:afo uDico do a.rtlgo lJ. do Coa 156).
digo Civil, em primelro, a<'rescendoArt. 154. As obrigac;oes con~rafdas 1he este outro:
.
<poi' meno!'es. entre d'~ze&?eis e vinte e
"§ 2.0. Para efeito do ,ahstamen"o
um. anos, sao anulaveis (art.s. 6. 0 e do sort-eio militar cessara :l JDcar: a e 84), quando resultem de atos pOI' cidade dCl menor que .hClUV~;: compleeles praticados:
tado dezoito anos de Ida<l.e .
Art. 155-. 0 menor. entre deze.'lseis
0 emancipado e, pois. pesso.a, tel'!vinte e um anos, nao pode, para se do a plena capa~i~ade no jl:'elt~ ~n:
eximir de uma obrigac;ao, invoca: a vado, si nao incidlr em quat:~ue~ les
sua idade, se dolosamente a oc:ultou, tril;ao legal.
C' ,.1'0'0
iJ1querido pela outra parte, ou sc,~ no"
Os artigos retrocitados do
O ... J.,
ato de se obrigar, espontane<lmente Civil sao aS seguintes:
.
se declarou mai~r.
"Art 5 a _ Sao abo5olutamente JD+
Art. 156. 0 menClI', ent.re dezesseis capa~es' de exerc~r. pessoalmente oS
e vinte e um anos, equipara ·se ao 05 :\tos da vida, CIVIl.
.,
maior quanto as obriga~oes :a'5u!tauI Os menol'€S de dezessels an~s .
tes de atos ilicitos, em que for
"Art 6
Sao incapazes relatlvaculpado.
mente 'a ~ertos atos (art. 147, n." 1),
Art. 185. Para 0 casame.1to dos ou a 'maneira de oS exercer:.
menores de vinte e urn an:)s, sendo
I. Os maiores de dezesselS ~ mefilhos legitimos, e mister 0 c(lllsemi- nores de vinte e um anos (ar"s, 154.
·mento de ambos as paiS.
a 156)'.
.
Desde que 0 proje~o reduz para
"Art. 9. 0 _ Aos vmte e um .anos
dezoito anos a maioridade en-il, ex- completos acaba ~ ~e.n0rid>lde, flCantinguindo a emancipac;ao -jos meno- do habllitado 0 llldlVlduo para todos
res de dewito anos e maiores de' os ato sda vida civil.
,
deZ'~ssejs e mjster a ele conformal~
Paragrafo unico. - . Cessar~, para
todas as disposh;6es do Codi.~o Ch'il os menores, a incapaCldadp.:
.
l'cdigidas' na conformidade do seu
I. POl' concessao do pai, ou. Sl, f~r
atual art. 9. 0 •
mOl·to, da mae, e pOl' senten.cel. do Jl1l.z,
A emend a aproveita a oportuni- ouvido 0 tutor, si 0 menor tH'er dCZOldade das modificac6es nela sugerid~s to anos cumpridos.
para. dar a disposi~30 do .ut. 185
II. pelo casamento.
reda~ao conveniente, aludindo n caIII. Pelo exercicio de empreg6 pusamento de menor, no singular, e nao blico efetivo.
,
de menOl'es, no plural, para que se
IV, Pela colaC;ao de grau cientifico
afaste a duvida de referir-se a mesma em em'so de ensino o5up€rio~.
a hipotese de tratal'-se, no ~aso, ua V. Peto estabelcimento CiVIl ou CO~
idade dos nubentes, ~imultane::lrnepte, merci.?l com economia propria".
em vez de cog-iear-se, tambem, no caso • ';Art.: 82. _ A validade do ato jude ser menor apenas um delcs.
ridico requer agente capaz (art 1.45,
A proposito da emancipa,;ao, e[;- n.O 1), objeto licito e forma prescl'lta
crev!, ha tempos:
Oll nao defesa em lei (arts. 129, 130
"No direito posith'o, cscr~vemos, e '145) ."
p'~Tsona est homo statu pToed~tli3 "Art. 145. _ E' nulo c ato juripessoa e 0 horn em emancipad:J.
. dico:
A emanci,Dec3o
n")
dh'eit{) civil
atual, e a' aquisit;ao da cap:v::tdade . I. Quando praticado por pessoa
subjetiva pelo individuo hum:lD'J, que absolutamente incapaz (art. 5.")".
DCl' ela :';~ tr?n<;fo,ma f'ln pf'E·""'a.
··Art.. 154. _ As obrigac;6es conEmancipal;3.0 e palavra '::tUna - trajdas pOl' menores, entre dezes;3eis
~I. A emancipal;3o, por out.org~ do
~mancipatio. emancipaiiClnis fo1'- e vinte e um anos, sao
anuh'iveis pal ou mae. POI' sentenJ;a .do julz
ITIAda de e., com a significar,fto neg-a- (art. 6.° e 84), quando resultem de (art. 9.°, mmlgrafo unico n." n"
tiVfl e de mancipatio, manf.!i1)Htio1!iS. atos POl' eIes. praticados:
.. ~rt. 442. - Cessa a 'condil,tao' do
a transmissa{J da propriedade' do f'SI. Sem autoriza~ao de seus leg!U- pupdo:
cravo, dE'rivada d~ mar;cino!.·'s, man- mos representantes (artigo 84)
. I. porn a maioridade, ou a em{\ncipafa, mrrnci'IJafum. ad"ieti-.,o pattiII. Sem assil::tencin do curador, que clpac;ao do menor".
.
cipio, signific~ndo su.ieito. ~llbmisto, neles hou'\'esse de inten'ir.
. E,. qu~n.to a c:l.pacldade plena no
dependente, da mesma forma flue
.Art . .155. - 0 menor,_ entre dezes- nlrelto C1 V J.1. h~ ?e ser invocftda ,alnema.ncipatus, emancipafa, ~"'11rt1!('fpfl.- selS e vmt.e e urn anos, nao pude, "para da, esta dl5"pOsJ(~ao do Co(]i('"o'
t ".m significam·o qne !laiu rio ~lomll}jn se eximir de u:rna obl'iga\ao, invocar "Ar~., '368. S6 cs mn!')]"f's 'de c~n'
lie outrem, e independpnte dfl v(l11tade I ~ sua .idade ..~i d"l}osamente a culton qn~~ta nnns, RPm prole legitlma. ou
alheia. Dro .... eniente de manc~piums mquendo pela outra parte, OU 51, no leg,.:mad:l. Olldem ado~ar'.
"

e

0

_

i

ato d-e se obrlgar. espontaneame-ntt.
se declarou malor.
Art. 156. - 0 me-nor, entre dezes.o
seis e vinte e urn anos, eQuipara-,se
ao maior quanta as obriga,,6es resu1~
tantes de atos iIlcltos. em que fl}!
culpado".
.
"Art. 183. - .Nao podem
casal'
(arts. 207 e 209):
XII. As mulheres menores de de ...
zesseis anos e os homens menores de
dezoito".
_
"Art. 185. Para 0 casamento dog
menores de vinte e um anos, sel1l~O
filhos legitim os, e mister 0 consenU ...
mento de ambos os pais,
Art. 186. _ Discordando eles entre
si, prevalecera a vontade paterna. (Ill
sendo separado 0 casal pOl' desquite.
ou anlllal,tao do casamento. a vontade
do conjuge com quem esti\'erem o~
filhos,
.'
I
Panigrafo· un~co. - Sendo, porem,
ilegltimos os paio5, bastara 0 ('''In<''''n ...
timento do que hOllver reconhecido (!
menor, Oll si este nao for reconhecido,
o censentimento' materno. '
Art. 187. - Ate a celebraf'3o do
matrimonio podem as pais, tutores
e curadores retratar 0 seu consentl.
mento.
Art. lOa., - A dene!!~H~aO do c"nS2n.
tim en to, quando injusta,
pode .<:er
suprida pelo juiz. com recul'SO ~1.l"a.
a instancia superior".
"Art. 212. _ A anuladio do casamento cont~Tafdo com jnfrat;ao do
n." XI do art. 183. s6 node ser re ...
Querida pelas pe~soas qlie tinhnm 0
direil"o de consentir e nao a!Sistirnm
at} ato".
"Art. 214. Podem. entretanto,
casar-se os referidos menores (a menor de dezesseis .anos e 0 mf'nor de
dez(lit~) para evitar a imposicao, oU
cumo!'lrpent.o. de pena rrimimtI.
P::;n\grafo "(mico. - Em tal caso I)
iu:z pode1'lt O!'drnar a Sepal"a~aO de
corpos. ate oue 005 c6njuges alcanceiU
a idade legaL
Art. 215. - Por defeito de id1.de
nao se anulara o.casamento de que
resultou gravidez".
Suo esbs as remiso5oes contidas nOS
artigos retro-trano5cl'ltos.
"Art. 147: E' anulavel 0 ato ju ..
ridico:
:1:. POI' inca-pacidade relativa do
agente (art. 6.")".
"Art. 129. - A vnlidade das decla ....
ra~6es de vontade nao dependen\ de
f6nna especial, senao quando a lei
expressamente 0 exigir (art. 82).
Art. 130. - Nao vale 0 ato que dei ..
xar de -revestir [erma especial deter ..
minada e mlei (art. 82). salvo .Quando
esta comine san.~aQ difel"ent.e contra
a preteri~ao da' forma exigida·'.
"Art. 145. E' nUlo 0 ato juridiCO!
I.. Quando pl'aticado
pOl' pessoa
abo5olutamente 'e inca.paz (art. 5.).
5. a Quando for ilfcito, ou impossivel,
o seu objeto. .
III. Quando nao revesUr R f6rm&
prescrita em lei (arts. 82 e 130).
IV. Quando for preterida aIg-uma
Sf?lenid2.de qne a jei considere essen~
cml para a sua validade.
V. Quando a lei tax~tivamente G
declarar nulo ou lhe nf:!gar efeit~·.
. "Art. 84. As pessoas absolutamente
m~apazeo5 serao representadas
p.zlos
palS, turores. ou curadores, em todoS
os atos juridicos, as relativamente incapazes nelas n~S(lsas f' nos atoB qUI!
este C6digo determina".
E' mi~ter aC"['"Po:cpntar' as rti.mnO:j(,o",s
do C6d~go Civil, s6bre emanclpa~~o
as S€Q"mnteo5:
"Art. 12' Ser:10 inscritos em regis ..
tro publico:o
.
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mais economloo - .distrlbuir. ez:n 00- Republica e com todos os' brasileiros
dei.ta a csdelra d~ p-residencitl~ que
iec;Rd, dS "DlArios do Cdngtesso". OS que, dlreia: au Indil'etamente, coape':'
e ocupada pelo Sr. Marcorzdes FiSert!tcIotes Jjassarain a r~ceber os mi- raram na realiz3.9ao flaque1a obra· gilho.
meros aOS DH11'1bs' devidamenW en- gantesca, entre .05 quais nos: e lisoh~
\.
---'
dade dos que sao capazes apeiias bbje~ cadernaoos. nfi;'·entlo. entretanto, uma geiro relerir p. i1us~re cqlegaj Senadol'
h,' 27,
tivamente.
mtel'l'up~!io entre a phmeira e a se-' AifoI6iiio' ~S~les,
'
A redaf,(ao. dO' paragrafd l1nico do gilhda faseS.
A todos, Sr, Presidentej.os agra',(CO~1IssAo DEREDA<;:JlO)i
!trt. '9." do C6digo Civil nad e a mais
Assim, Sr. Piesiciente; desejatin. - de<?imer;to.!L.a£.te(;ipado~ do' pavo ceafeliz. pols, ua 'verdade; ~le tiao devHt e se par'a isso' fOI; necessai'ib tiin
tense, a, q.uem :t. ~~tureza .neg~u ao'
l(edar§d fins! das emenQas tid Se~
se referir a. incariacidade; cotild res..:: queiimento, estarei pronto a.. taiJ}:IO ~s~u h~9l!a!'. posSlblhdaci'es d~ pt)t~~nado 3D Projefo de Lei dci Camara
trit;:ao da: capacicil:tde, mas a capacl- _ um eritehdiineritd do Seriado com clal hldrau!lco Npaz de nos permttIr
d 954
dade, mends plena dos ment1res, tor- a C{imara no ..sentido de qiie se r:7 pe~a~ ~ n!t inc~nUvat;&o dos, ~e~os ~e
eC~sia Pereira.
nando-a plena por atos juffdiCds,
edit'llssem as Anais de. COl!sUtuinte p:l"oQuqao, .!!:erIItJ.d_a da mulhpl~c:;r;~~
A. Comiss50 ap,resenta a re,d{l~~o fin, aI,
~ depenctentemente dli. rfiitioriBade e a. e bem Rssiin; que,depdis de~3.1 de. ja- dos rEmdimen os ,que a',mec.amza¥3o
S
restri<;llo 'legal da
ca:pacidade do nelrO' ,fosse:n entregues, nao 56. os do trabalho permlte. 0 .•cear~> car:~- (f6lhas ancxa's). das emendas·. do. 'eflado
maior. De acOt-db com 0 -phljjrio ar,;. Anais atraip-ctos" pub]i:ados em ~~r- te de q!la1quer po~e!lclal hIdl'(mlIcp,. ao P~ojeto de _Lei n.O 270,. de 1951, de
tiga a que .se suborditia, {) JjarAgraf6 rna de livro;. como tainbem. _1iqlie!es c.erta.Il?-enf~ ~e b"'!leflcHl.ra... PE'Jo mer.os... lriitiatica da Camara dos DeputaddS'~
devc:i'~a ser as'sini i'edigidb: !'C~s.sa:hi, Que. por determin~t;aO do. prImei,ro do _su} aJe o. cento do EstacJl) COI!1 a
Sala dn COnilSSHO de Redar;iJd, eqi 21'
lambem, a menaridade, ficatldo !iEi,bi.: secretario; tern 5ido r>ublica~r}3 no energla da sm~. de Paulo ~onso: ,e de janeiro de 1955 . -. lOlujlIim pl,res.
litndo 0 indiyiduo print todos os ktds iJ ·dfib tio congtesso, devid:llnente 9 B~U pave, y!tclc.ntt'!;. abnegado~ obstI~ P'fesidente. ;':_. Costa. P~teira,. Relc:tfor.
da vida civil". seguindtJ.:se as bined Le~cadernadOs,· .. ~ •
na,do e tCwaz, b.~al',a ? melho,r pro- _ C8.i-valHo Gdlmaracs . .:..:.... A.loysid deJ 'numeras do p-aragrafo,
' '. .
Per;o que V, EX.a resol~a •. ~ fim v.el~1? dessa1 cq~d"m8~ao" dessa POS- Ca?va"l"o·.·· _ .l3andeira dc .. Melo.
Os arts, 84 e 145, T. do Codlgo Civil, de que eu faqa, se for a .caso, '0 .de: slblhdade ce
~r:1balho .ej c,onseq,uenUsam imptbpria·m..;.nte.
a exptess~b '·do l'equerlmento. (Multo bcmh
temente; de Rytr.en.to ~e plOdt1~a.o.
ANEXO AO PAREGER N.!! 27.
"pessca" ao se referitem :lOs ·l.i1diVl': VI
.
. _ ..... '
0 Cearp., ·S!', Presld'ente, {'onts;
DE 1955
duos humanos, que ainda 'nao tern
o SR, PRESIDENTE:
como certo. que as previS1)es etmstancRfracldade jurfdicR. 5ubjetivR e nao
,
t
d
Pr'
'eto
pOl"
Ie
"
t
mo,
R<
~da"lJ,-o
fihal
das cmellila<l,a(fS~
p'rocuhtndo esclarei::er' iJ ,es. 0, OJ
..... ' var·as ex re ,,..,
l
or
A ' M'es",
sao, portanto; ainda, juritllMmente,
n
da Unha de epergiR :tQ suI do EsUidb,
tilido ad Projeto de ·Lei da 'CBniar:a
pe~soas'
,
nob:e 8etiacib~· Tsmar de, Obis. decla..: como resultado 'ce laool'ioso.e pertiiz.o 270; de 1954, "que prot-raga ate
No· projeto de lei n." 76, de 19M. do ra mlo haver i:~essidade de feque- naz esfor~o",de um nosso ilustre can30 de junho de 195?; .0 teg{ific de,
Benado ·Federal, data do de 8 de oii- rimeiito, pon~.ue a.·:pl'ovlti.Hiclas. a se- terr'neo, Nei t .. , dop' U"'do no u'ltlm,O
b'
I
"
il
d
'
11
W
~
lice/ira para 0 ihlei'cam id coriu!.rda
!ubro do corrente ano e· de ttiihha rem tomadas podem .i.- nr r e sua plel'!-o, prolessor--Dr. ,Colombo, de'SoU'b C'"
.
.
'I.tl"
.
coni
0
e.fiefibr,
nos
tei-mos
esfa
iniciativa, 'determiml.-se: ;tio art. 2.-;;, pr6pria imcla va.
l':a;. 0 Ceara r~pito -...:. cants: confo
.
.
.
'
Ern rela~C;ilo aos Anais da Const!- c.erto;- cjue CJua.~squer qUi sejam as
extinl(ao da emancipar;ao ddS qUe tilccidos na Lei n.O 2.115; de ·29 de
verem menos de vihte e urn Eihbs, e re- ttiinte,.a ¥esa mfor:n~ que, em vlr- ctif!cuidades. financ.eiras, a enfrentiltcicicmbro de i953.,.
iio;radas, assltn, as disf)(jsl~6N~ dos tu'!.~ _de furiclonar C?~JuntafiIent.e a, se, .'}e levanl a termo esse. r~a1iza~ao,.
P.i..fEkDA ,N," i
nrtigos 9; paragrafo uniGo, n." I, e SeCl'etar!a- da~ Constltuinte -:- quer "ital para _0 Est'1do. Com a energla
i2, n." II do Codifto Civi1.
pela·. ~~present.a~ao do Se!1ad~, quet ae Pauio -Afonso, tOda ela jti hipoteOride cotivier (Emcnda. b."
tie PIe...
. Pelo' estudo que· ota oferec;o. ab Sa:- da...Ca~afl!" -:-:- t1;~. p1.tbl!~aq~o ~o~ ca(1a pRra; aproreit.amento. o. Cear~·; harIa).
•
nudo; como desenvolvirrientd a jiJSti:.; AnaIs fleou lrigmt1mcta a Camara tIos pelo menoS; em narte livrar-se-a. de'
«Art. _ Se a Peder Execuflvo con-ficar;?o do predito pTojcto d~ .lei, ve- beputad.Os .. que, real~elJ.t~;, ~!etu~u terrlveis p:'eocupa~oes' futuraB, amCil-· siderhr convenienfe supriiriir, no' todd ou
rifid'-se que 0 indica do . paragi'afo sua publicat;fiO, Algl!ns numeros .es- qado de ficar r.m sit.ua~ao l:l,bsoluta- em. parte, 0 puBlico pregao para as pro~
tinicD do artigo· ·g.o, db C6digo Civil tao esgotados; mas ha dlltrQS, que po.:. mente bloqtieada, Visto como jdmn{s messas d,e vendas de_cambia e carise8.cha-se. hoje, t"ransformado em § 1.1>, den} ser en;::9Jitrado~ no Arquiv'o da noderfamos, }iO'r .maiores que f6sSem
• acrescido de mltro' plH'agriHo; que Ca!tiara ,~bs De~ut.~.tlo,s . . ' .-.,
,.
.nqssos enipf'nhos e esfors,os.,. c.om qUe,rite-obfenr;aq das Iicenc;:as. de impor..
faz ce5Sar a inea.pacidade do iiiehot,
A Mesa, entret(1).tl'l; ptovlde:qclarn ti'abalho assentado na fOr{,.!\ musculrtl' tac;ao, detetminando que algumas ,ou
qhe hr"Jtl"ver complet!l.do rieitiito anos. no sehtido da reedit;a.o. dos yoljiihes do hdmem, produzir it preGO de corri.-. tBdas as linpottao;oes se liquldeni pelo
para efeito dp alistntnentD e do SOT- esgoi:ldos, a ffni de. que as Senh~)res petlcAo m[>smo r.O's rnNcados internd3 mercado de taxa livre, as -so15re-tafils
i
teio militar, Por .sua vet, a legislar;ao Senadore:s c6mpletem silas. coie~6es. brasileiros,
"
de ciiinbia obtidas· mediaiife os agio!
tl'atialhist.a admite~ a capacidade sUl>Ein reIa¢a6 aos Aiutis· tio· Sehadd, 0
El'
uma grande .lU2':, Sr, Presidehte, jjassarao a equi:i.·aler as seguirHes. p-er~
jetiva do ·maior d~_ 19 ahoS,
as.~im
1. 0 secretarIq. epl face do retar-. que brilha <:;om{r uma espefan!j:l\ nds c€htagehS da media dos aglos rea1iiada
como a respohsabi!idade .cj'!mihai pre- fir;
Por has 1eii5es· dos altirrids ·tr~s me'ses:
cf>"de a maioridade de yinte e um damelito vei-ifieado pot parte drt ini- horiwntes do !)OVO cearense.
3~ ofc;
anoA,
. prensa. oficiiiI; resolveU mantlar dlS- esses moU'.'o13, convkto de Que d nturtl t~ -categdHri •••.•• :".......
sa %
. Ve-se, peln ju~stifiea1tad que aCom~ tribuir aDs Senhores Sertadoi'es os Governo da R-epflblica, ('omo os setis ~4 categoria ••••••••••• ; •• _I
65 %
panhoti 0 projeto e peIn que atire- Dittrios do Congresso tlevida.:nehte sucessores,. ftompl'eenderao 0 .impera- ~. categoria
encaderna:do.s. F!-lo, por~in,. em ca- tlva ~a-r(!alizil.;;~O dos trabalhos que 4' eategoria ........ .: ......1
~5%
""i'" Simro C0m ('sta emenda, a nece~lctade
rater tl'ansit6rio; f!xperimenta:I. A levarao n transtmssao de energia eM- ~
•••••••••••••••.
0
de arubas as 'proposir;6es, que deV'efri iniciativa
de ,5 Ex·i·· no entantb nao tric·a ao C('ara nos lcearenses em har- 5 clltegoria ..• ,',:., •.. , .• ;
.tOO Yo
m""€'c~l' a ~9rOVflI15.o do Senadd.
,§_ 1.0 :-._ ~s 1ice!l~aS d~~ im~ottaqao
Ftrqueiro, Sr. Presidente,: a: in,s·etcao objctivou suprimir' ~ publica§ao' dos moni~ com· as manifesta~6e's, e conno jornal ·da GRSa- dos. doJ.s: traIJalhfJs Anafs, mesma- pOl'que dependeria. de I!:ratuiat;o2S' dos !'epresentan~es desta I serBO cencedldas dentre os que as, re...
, Casn e OS dog Estados da Bahia. de q'iieretem. medIante 0. pag~rii~rito de
ora RDresentados_'uo conhecimento do resolur;ao do· plenario.
A Mesa nao obstante, prp-vidcncia- ·Se~"'·ipe. de. Alagtias e de Perl1:a!nl}uc~, 50 % das sbBretax(ls cb'i'tespondentes asSentido 1\a presuposit;fiio de que se
, ~ -vf'l! {'rlcf'-.i'ral' a Ip'"!isiatt1fR. corrente; d ra, igualmeht.~i no' senti do de apreS- UDlmos nl)~sa. va?; na esperAnCfl:. ou .respectiv.as· categorias:. 0 restante sera
, Que se dara no dia 31 deste m~s s~ni sari ria 1lnprensa aflctal, a .pubHca:..: ID_elhor ..Jj~ cert.eln .de Que 0 .ceara pago codio coridil;ao do· despacho alfan~
nRo.sent ctecepCJOD!'ldo.·. .
degatiO". diretariiertte ao Banco ·dd Brasil
que M pro'pdsic5es de minha autotia. c;aO dbs A11lilsi. e fara; inclusive,
. s?bi'e ds ..as·s\mtr,s ·objeto delns possffm qu.e cheg\Iem ~-its. ~aos do's s_en~or~s
Erath essns, S'~' prMJ~entej, ,as ra-:- oU: na pr6pria Alf1hdega_concumHaiite.. '
VIr A dL'llberayaa do ulenario do Be.: S~ngClare~ ~ QueI' tios que ~{)ntmua:- z6es ~Ja~ qmus. :r.n e J?Sc.ren para merite com os clireitos de importac;ao.
f
d···"
SUMOc,
n~dCl: T>llvei. os· me'i~ ti'iibaHfos ain- l'SO nest-a Casa, quer dds qUe tei'fnl- dcupal hoJe a tI1buna em nome do
,
' ..
, q'.l·slrV;]li1. mais tarne. como cblabo'- iuthi-ci os maritlaWs _ os e~d~inplares Estad'o Que repl'!:'s-ento. a fim d~ ma- can or~e f-'! eter:nllle a
n
d.e~sa
€ttle¢ad.
_
.
nit{!star
a
gratlr!ao
do
I19SS0
POVO
~o~
§
2,
A~~ar~e
_das~~te~a~a.
pana a
....tflja flOS que hajam de exafuinar de
as..<:;untas' que eles defrontam.
PetiSD; assim; tel' respondldo e
flltO~ p.oderes. da r-{epu~l!c.fI. a todos .o~. AIf~~d~~a. nao s~r~ ~0tlSlder.a.~a recelt<>
clarecido 0 llssuntO" de manelf:t is. Sa- b"arilelros e ~st!,gnge!rOR Que l!'llalio~ alfandegaha para qualquer flm».
o SR, P01!:SiflEitT:E:
.tisf"£izer aD' nabi-e Senaddi' ismaf de fara~ na .toncepl;ao do projet<! e 'ea, EMENDA N." 2,
~.cn.tinua a hor!t do~ E!~ijediente.
Goes,
.
11.za~ao . dessa. ~nnde obrR que e a
TClU a paI8,!ra.o ntilire Senadot
0 ·Sr. IS1[lar d.e G6e'; _' bbtigado sma, H,ldroe~etnc~ de Paulo A!onso,
OHtj.e cohflict (Eiiteflda: fl," 2 de PIe.
Jeri"' , de- G6esl pi"!mefra .OradQl' ins.: a y, EX-;I,- SI', Presidente.
(MUltO. bem., 17JlI1to. bem ... PalmQs).
hMici) ,
c· ~t
0 sit, PREsrDENTE _ Tern a que br11~a com u,ffi.a ~sperant;,a nos
«Art. _ Nos mandados de seguran(a
- 0 :SR. ISMAR DE G6ES:
... palavrli o· nobre Senador Assls dha.:.
. Dur~nte 0 dt~~lU.'!;O ,do. Sr: O:~o- par ventura requendos para obter 0
{Nat) fai teL-islo pelb OTlid01"] _ teaubriand, segundo orador inscr1tp,
1r~, C!0m~$ do.,Sr MllrC~n?e!;, Fdfzo. . de~embara\o de bens de qualquer ordem
=.
:'
,
~el.ta 8. ea etr~ a. p!csr~cnC;.I,a, que vindos a qllalque·r titulo do estrai1gelro
, Sr. Pl"~sjtf.ehte.- minlia' .deirldhi.. mi (pa~lsa).
e .ot;lIpada pelo Sr. Ezcchws 18 sem licenr;a previa otl tom lltefl!;a con~
trHJUha @ ..cufta, Nuo .set .:rtesfuo sa . Nao se. achantlo ~'. ·Ex,.1l na· .C~sa,
o a~stirll/j de qtie voti train!' Se en' Bou a palnna ao l10bre Senador OnoRocha.·
f·d d f I
.l:i t·
_.. ,. ' ...
QUadl·a ~Iii Sihiples 'questad de oi"ciem~ Ire Gomes,' te_rceiro orad.br ins'crito.
O. SR, PRES;nE~TE:
era,.a a a, sa, 0 se var-se~ao as segum~
se d",/ .. ~r bi'tc> d'e' te ... :
es norm s.
:C'I~ s.~ . 0 ~E! " . , .. quelHl1_ento,
0 ,SR., ONOFRE GOMES: '
T~m a palavra a no·bre Scnadar Apoa) Nilo se conc~dera, em caso algum
..~ ott £e potIe sf'r, reSD!~rlaO pela Mesa,
1
S
(P
)
, - 1'"
d
'
Ha dias, ~tendo' nece'ssidade de In'" 'Sr, Pl'esJ1ente, ihaugllrada Q. gran..: onlo ales.
aus8
a suspensao Immar. 0 ato co~tra 0
vest,i,ar nieteria. fj<>"flaa aos debates de sina de Paulo Afonso, aproveito a
Na:d se achando ria: C<isa 0 nobre qual se requer 0 mandado, refendq no
(/9. bdnstHumt.e de "1[j{6, senti gran- opOl'tutiidade para apr~sehtar
aos Sehador Apdlanid ·Sales. dtiu a palavra a~t, 7,°,. II, da: Lei n." 1.533, de 31 de
d ed:ficuldade. no Senado, pelft fal.: ezrlinehtes reJ1r!:'sentantes dd BaJita, ao nobre'Setiaddr Gdmcs ae Oliveira, dezembro de 1951.
~ t:t tie"· elemeI1tos, Pdr 8utrQ lado, a Alagoas e. Setgitjt', 80 Brasil, erifim; (Pm/sa)
b) .' Lima vez concedldo ·0 mandado
~l deste mes" mtiitos senadares, que e, pai"ticularmente, ao Notdeste·. '·ritisNaa ,se ericontr~ndo,· tambe!fi. presente
i ' 't"
" C.. dng nI,U·1'
fofain ttl.tlstituli"ltes l d~jxarao esta Sas
!l.'to!:'s peI iconcre
IZat;!l-d 0 nobre Senador G omes de Q{iveifa, com pdo Juiz: da P,.lm, eita .instancia e se 0
OR-s[/. peh terinino dd Jll;llldato. As...: t10 'ndtaveJ emp,'eendlriiento, que co- a p'abvra 0 nobre Sendcior Eudides Presidente do Tribunal Federal de Re·sim, sei'ia de tbdo interesse se trlan- laooran\ prtfa f!~e1c!ra:~ b desehvdH'I;- Vieira.
cursos nao' the suspender a execur;ao.
esta s6 se fara, ahtes de: coilfirm<iCla
da:\:se feeditar os Anals da CdrtsU- itiento e:conbtnico de va<;ta fegHio de
tuinte de 1916; I:,;t1e n§o pdssulfuoii, ~ noss6 tcrl'it6i'io, lUi tiuase melo seculd
0 SENl-UjR EUCLYD&9 VIE1~ pela instancia superior. sc 0 importador
, QUal1rld assUlniu a prime'lrll Se'cre- estaghada.·
R.A PRONUNCIA DISCUR.SO ofrrccer fianc;:a li<liicaria id6hea a ju[zo
t.:Hi:\ .dest'"( Cl'Sa 0 ilustrt! Scnador
Formula a Sanea do dearA ::irdenQUE SERA PUBLlCADO DE; do' Inspetor da Alfapdcga ()U' pre~tar
Alft'~do N-evc3; tol fnte:r:toch!jitia.· aces .'otos p:lra que a ponta da iinh:-t·
POlS
cau~ao em tituols da. divida publica
..'
federal de valor norriiiiat.cotrespdndente
!pubHra('ao dlJS Ari!lls do Seimdo' de transm:tslo !eve eenrgii R.O SuI
S. E~,!l acl"!ou me!lior -=--"··11&0
do~riosso Estad\~, Soiidarlza.-5e; ouDurante 0 dlscursb do Sr. Ffucly~ aos 150~j; ad t'l1iorem das hH'rcaddria~
t:nel'..;~ r:~!3. PC!!~~ ~d pOt· sex trOSSitnJ I!om as altos pode~cs d.a
j.f::S Vieira; 0 St. Eieclil8!!J da Rbclui i~portadas. 'na ·forma do art. 6.°. '§ 4.".
o que _0 C6digo ,Ci',ril denom'ina
"'absolutnmente:incapazeStt {a.rt: 5:'J.
de ves que' a incap-rttidade t1e set hrinHmd nunea l! absblHta, ~ it -lncapacl;.
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DlARIO DO

SabarlQ 22
d~

~.'

Lei

JJl54,

Onde convict (Em~nda n.~ 3 d~ PIe,..
Dario) • _
«Art.'- Ficam proibidas it importa~ao
ou a introdu~ao, sob qualquer tittilo,
pc autom6veis e barcqs '4c pass~io
:rcputado~ de luxo, cujo preeo no f11er~
cadp de origem -seja superior a 3.500
ppiares, computados po pre~Q' os nsl'~ctilJPs equiparpent?s».

Chegou
lipp.

I'RESIDEN'i'E:

a

f..1esa parecer qt!c v.ili

E LIDO 0 SEGUlNTB
.

~er

o P'1recer

que acab'l de ser lido se.
final de materia vot~da
~ph rl!giPlc dl! urgencia.
Em discussao a reda~ao final de que
trata 0 parecer n.o 27. de 1955.
Nao havendo quem fa(a uso da palavra, deda1"o~a encerrada ..

1f#re a reqal;ao

El!!

v9tfl~ap.

o SR.

ATTIL!O VIVAcrQUA:

Pe~p <! PH!~vra Senhpr Presidentf!:

'. (I ~l\. 1'1\t:~!!l~NTl::'

Tern a palavra
l~p

0 nobre sCJ1ppor AttiViva.cqua para e!lc~mir.~ar ~ vpta~

~~o.

o SR. ATT)[fO VIVAr:q!lA
PRONUNCIA DISC[JRSO Q[JE
SfRA PUBLJ(:APOPEPOIS,'

!l SR·

(PfJl15a)

Os SenhOl'es Senadores qu!'! 0 aprl?~
'\Ff;:lS~Tleir~rp. consf!rvar~se' septados.

aprovaqa.

A materia vai it Camara pps Depu",

t<Idos.
. De conformidade com 0 disposto po
~nt. 39, § 1.°" do Regimcnfo ~omtlm,
dp:;!~no. 0 Senhor Senador Ferreira de
Spljza, como relator qq materia ni1 Co1!Jissao de Finanqs,' para acompa~fiar
~a Camara d9S' Senhores Deputa.dos 0
c/itudo das emendas ctlja reda(ao fin<1i
ncaba de ser aprovi:H~a, ao Proj~to de
Lfi p~qucla c~sa n.p 270/5~.
.

o SR.

!,RESI!l~NTB:

'~pbr~ a rp.c&a reAl)criIp~pt9 que va!
, ,~~r lidp.

e LIDO

E APl(OV ADO 0 SE. GlJINTE
-

Requerimento n,9 2.4, de j 955
Nos termos ~o art, }22 .. )etra a; do
RlZgi!1l~nto ~ntern9, re!:ng:'irp d,i&Pt:=P~il de
in't~~ticip

par~- 0 Pr'ojeto de I~ei d r
Cflmpra n. u 3&6, !ie 1952. a Ii!l1 p~ q1-J~
fioure rt;l' Ordl!m qp pia !=l~l sessap 5~
gniqte.
'S~l~ !=If\S Sessocs. eJ11 ;n qe ji'!JH,j r9
d~ 1955~ - Dwci Cf?rdosp. ,

o SR.

o

PR~~lr~!!T!l:

Projcto SCrn

.:h;i~o na (lrdcm dp

PIa:

o

SR.

PRESlD~NTE:

:-' ~pram HlVii1<...::Js a
qucfi~!"p~ps que v~.) s!!r

/

NCSil dois re~
lidos (P;m~p)

SilO LIDO,' OS SEGU1NT£S

Requerimento

n· o 2g,

Janeiro de 1955 151

II)

gataTia -dos prpvento3 dps .seflJidorf?s
inativos ciois da Uniao e' das alita,,,
'lPills, e q4f? se epc:pptra. pres~ntementcl
na Comi~s~p de pim:m~as, .
Saja !=las S~.'i~R~~, em 21 de: janeirq
d!,! 1955. - 4fozprt Lfl9J). - Guilhetm~ Mal~gHias, :;- /<.eminalcfo Cavalcanti. - Roberto Glasser •. -:- /3imdeirEf
c/e Mello. ~ ,Anisio lobim • .- 'Camilo~
Mercio..
,"

-de 1955

Rcq!-ler~J11~s, C9!n fl~fl(:!prpC~to !jo' .. 1'tigQ ]55, §. 3.r do -Regimcnto Interno,
urge-ncia pa,ra a discllst.:~o e vota~fjo do

Ii aq:iti1vUl

ca1cular 0:
Nestor ~1assena, Relator da plateri;1 !J<J <lbQno para 0 calcula de servi~os ex.~
Co!l}issao' de ~eryi<;o Publico Civil. p'J~
tp.ordirjl3rios. Como 0 abona ~ de qU<lO"
ra cmitir 0 respectivo pareccr ~'
.
t'l~ cert{'!,
n.;lo
p.¥ec~ aceitlivel a
c-mer-dli,. ~¥Jrec~r con~r~J!io.
~
Q ~R, l'Ill§TgJ!. M.4S§1l1i4:
A. enH~1l9a n.O 9 pre~ej1c!e ql.!~ s~ iT....
.'-- Sr.. PresiQcq~~. a ~oIDi5sao de [;lpaIll- as grat!fjql!;§!-'S ~di~~9~f1is i\P dt:'s"
Scrvi~o _ publico Ovi1 teri~ satisfi'!<;~q ~Prp9 l~giH P!1f~ o~ i~qp!to.s qe pre$!J1l atender ao npelo ,Q.o oobre S~q#~pr vigen cia -!l9ciili de qU!! q sqvidpr s~ja
I\~r~inaldo Caval~an~i po segtig9 do:: I1P,Q sontriRlIinte. Como, pe!a justificj"!tjva
screqt incluidas emcnqas aa Prqji!~q da emenda. as gratifica~o~s aclil=ioni'jis
R
t
oY' 22. de 1955. que S9RS:C~C aqqn o ' ~s:~ fimw q~f!nitiyameq~~ 1!iCorpor<!pas no
~~
n, 0"6
... ,' d.~ 1955
. __ . pecial
'empor",;o aos servidom milita- R~trim6!!jo iq~:Hviqt)a~ do s$!rvidQr, l1fio
RequcrCffiQS, com fundamento 110 ar'" res e civis que' espccifiCt! ~. '~ff ol!'i~as p'pr~ce ql!e devillp. inci~Hm <,!o clescQt)to
tigo n.~ 155, § 3.11 cia Rcgim'czito Inter'" prpvi~~ncias, a tim qe que sc abreviqlise r~ff;!ri~q. (EpreC!?f con!r4r jo.
_
no, urgencia para a discussaa 'c votaeao f! uitjpIaS"3() d~ J~~, N~p page, pqreffl,
t1;st!!"! ,Sr, pr~sjq~ntg! 0 p<'!recer da
dQ P.rojeto, de Lei da Camara- n,Y 169 d~~~r~!1r ap ejever de manH~sti'Jr-sc ~6- qQlT!t~~~o de ~~rvit;p P6blico ·CVU.1
de 1951: pem'l{t?
conversao diJ. bre cad a uma das emendas ofer!!cidas (lY!H!!a belli)
,
,•
licenra especial' ~m licenr~ premIa; e i1p~PJRjeto.
.
9
SR.
?R)':~ll!EW~j::
que se encontra, presentqncntc, na Co'"
-4 emFnd~ qe n·'" ~ in~ll!j. ~ CpJ!lp<mnil
missa9 de Fin,a-n~as.
Np.~io,!al ~£JnJrp a T~p~n::ulp~~ ~Qm9
Tem .. paj;lVra 0 ~o_bn~, Sf'naqQr ltiSala das Sessoes, em 21 de janeiro bep~fi~i~ria da lei ql!e resll!tOU ~Q PTf?- 1!lar de f3pcs, p<!ra. nil 9Yfliidi'!QI;" de fede 1~55. - Mozar~ Lago. _ Allrfdi> jetp. ~!! 0 prpjctp ~eclaJi.i. bcn~fic!arip li!tpr qn. ~pIP.!~~,ao ge f!P..!ln<;as cmitu
Linch. _ CamilQ lrfeicio. _ Guilher'" gfL J~i -p~1e re.'?ulta'n:t~ ,? pessolll d~ I} r~&p~_~Pfo p~g·ecer.
me Malaq~ias. _ KerllinE!ldo 'Cflvaf .. Campanha Naciona~ q,e "E:9~ca&~o cj.o:s
9 S!\. ISM;\R DE (lQ~~:
canti. _ R..oberto Glasser. -:- Bandcira Adultos.. parece l1_ao set" jus-t-o 'excluir
de Mello. _ A'nisio Jobim. "
,q,Q;S '~?!H~qp~9;S q~lfl.- 0 n~;ssoal da C~mSr. Ptcsiqcnte. na, aU!lencia dp iltjs~
panha Nacion?l COlltra a TUl:J3l'CjHo:: ~re p311ad-q-r ~VQ' g'A9Hin9. qqc l',;:,!atou
q ~R· PJl~~JP~NTJ;;
&e. Barece-r favora'leJ.
• 0 projcto de L~i p~f ~~!Jlf1r<j n~ i). de
_ as requcrim~qtos est~o apoi;::d9 5
A emend? n." 2 cst~b!-"!h=::e qt!e (no !9tl5. na ~9mis.s&o q!= fifw~~as, 11a qJ1a'd
credito c.special de que tra. '.a 0-Pre.sent.!! Ii dade Q.e. vi.ce. -prestdent~ d.. a.quela CapeI0 numero e assin¥!-t~r~s qJ1e cqpteW'
"
Serao apreciadas ~o fim da Ordcm do artigo (13), acha~se induida a' parcel a missao, cabe-me' avoca~jo, para dar pa ..
Oi;>..-. -(Pausa)"
.
"
~~spqq9il aQ p~ssoal j:::xtranumerario do reccr !lobrc i:lS emend as o"ferecidtis em
Esgotada.- a .prorrog"oa. o. d. a. hora do. Quadro Extra(lrdimirio d~ Univer:s~q~: pien~r~o,·
.
~
de d(l Brasil". Se,' com efeiL(I, no cre- ' Exammando as emendas, em mimero
c~pcdjente. passa~s!! 'il '
d!t9 .~p'ecial p~r~ atepde!' (IS !!f~itos d!! nove, p.prese!~!~~·?~ ~~. Pr;ji!o n" 22,
da lei "a-cha-se
incluida a pal'cela d,e J955, gqe COHS!!Q!! ~p~mo csp~liaI
ORDEM DO DIA
d~:sPnf!.d!'l- ~o ,p.:ssoal eJ!:prflntJJp:~nir~Q temporario aos sel'viames milita!'cE fl'
Votll~{iO, fm ~i.s(:us{ip f!niq'J, do Pr9~ qq QH~dr9 ~f·nwrdinf!.r~Q -d!l pniver.,. civis ~ d·;i cutra;' 'providencias, a CO"
do ~r§-fiW'." lliio ~ mi~ter d~- missao de Segurafl':a 'Naci.Q. pa.j" e,ltcpde
jf:t,:~ iff: L~i ria Cffm~r~ n! 22, de 1955, sjdflq~
c!!!r?--~o, ~mo se' faz l1a ewel1d~, e~:~
ql'~ f:onf:-ep'~ f:!bono aos sp:vidorf:s civis p.r?sS~rIle4te. ~flr~n~r cOll~r4!"io,
, qJ.j.e, ,em l"elf:!j;ao as de n4meros 1, 2, St
c rpi!itares ,da Uni~o (I!W- rt!girne de ur..A erne-nda n. 3 manda incluir entre 5, 9 e ~. n~o ha assllntg ~Hllcntc as
gencia, nos term,os, do art. 155, § J." o~ b~n_efj.ci;'i.!"i9:S G;'I le~ previs~a Pf!!o atribui~oes da referida Comissao.' Quan..
~
tQ as de n. 4 e 7. opina favori",·::iinell_
do Regimento Interno. em virtupe po projeto
0 pesscal do «Servi<;o de As~ teo A emend;). n~ -4 m?qqa m.oqi!!!:Llt a
Requeiimcntp n.~ 13. de ~955, do Sr. sist~nd~ Medica Q{)rnif:ili~r e 9!! 1-I!"~~rg~1!-g.ld() Cq.vqlcflnH e O'1'tras Srs, ~e Q¢!1~ia», Vis~-se it f:pqirrir p apofJp q parte linal do a·rt. 17, retjrqndo p ex."
pr~s~aQ: c:retribui\"30 ip.ferior ao sf!lario
n~!IQrcs, ilpr,Qvadp nlJ sessilO de I fj~ r~55~
quem nao esta pcn:epen~Q P ?PQI19 ell? rnu11mo previsto 'para a regiao em tJue
com emf?nP;J rio (iT. Senariqr Aloisip qe
er9fPcia ppr ~star .sf!1rQ p'ellf!fic~g90 es!~vcr lota~o, des~e que trabalhe UJX.j
em
C!lJP~/"o.), tendp parec~res fflvpr~vejs por Urfl «aq~fiqpal proyisgrf9». A !!meg- minima de 33 horas semanais».
d!ts (:omjssijes c!~ Cpp~ti{/-li~iio e 1psti·
da abriria, assim, -up14 c;~~~~50 flO que
Como .saberpos, 'nan oSe' p~dc drjx<l~
~a. de Servi~o Publico CiVil r: 4f! finfln~
q 'projeto qi!lpoe de mqqo g!!ral. Pa- de dar esse <lbono, ql1e visa a concedeI'
ras e dependemto ric: 'PfP,!l1tlciflr7fc'l(o
o
30 fy.nciQoalismo 'civil e milit¥lr, aos .6er~
das mesmas Comi.5soes .sabre as cmeTl~ r~~er sontrrFi .
A cm~m!f! p," -l: nl9pifi~a p <1Ft, 17 do vidores da UnUio, aumento de vend...
das df! plell{irio.
prpj~t9! que estahele~e qIJ e ncn)1lIm I11Cptos ~ base ~o trpRi'l-!po de cad a um.,
servidor civil, incl4siye 9 pcs~oal de Sua Iinalldade c atcnder aos Sf!rviqc(I §!\. PI\ESI!lElf'!'E:
Qbr~s c q Ff!muI1cr pcio pcla verba 3, po- res. l1esta hora amarga, e~ que 0 Cllsto
- Tem a p;::iavra 0 ilObrt= Scn<ldor !1cril p~r~~bFr vl!Pciwcntos, remuneri'l-lJ~o, da vipa se cleva dia & dia', Que im...
Flavio GlIimaraes para: n<l' qu'alidade de s~l~rjo Oil r#!Jripuit;ao inferior aO"~<fI~~ porta que esses serVidores trabalhem
Relator ni'l Comissao 'd~ Constitui~fip e 'riq ~i1?!mo prcyi!)to p<!ra a r~gii'io ~W 20, 30, 33, 40 Oll 48 haras?' Hoi no
Justit;a, ~mitir 0 reeectivo pflrecer s6- fHJC" {'stiy!!r'lpt?lqo, d(!s4 C m:e tr~billhf: final do dlSPOSitico incoer~rcia flag:'an~.
H~ n~mero de 33, (trjllt., e tr¢sJ horas tc. AJem dfsso. e precisp atende. ana..
~rc as emendas.
.
SCI1'fI'lfl is ». SPQ.stHpinclo ';1 cxpressao fi~ t\.lq:za do trLlbalho de cada um. Hit no
SR. FLAVIO GUlMARAES:
nill - «g e:"de flue tral ~Ihe um lpini rno ~ervi\o func:onal civil Ott no militar
de
qor<ls sj!Il)Ol)'i\is 0..1
fixad9 Cln lei», IA 'cervidores que, pela na'ure'a das suas
(N
I
d)
. ijp fpi rpJis(o pc 0 prB .or
dC
.ci t'.'co retas, exerec'm a,,'vidades mu"'as v~'_e
•
Sr. P
_ resi d cPlc, a . C
omiss~p
c pqq\. ~menda visa a imp~~ir gue erp umn
..l
t
i/1sti~Hipdo i1pml P teI!Jporarip se '-f!!lPO~ cOlI. 0 risco .da propria v,'da, em nu't\liS?!c ,e J,,!s~iS!-1, rC\!ntd f!' es~i..! d.P~t :;u,
.
d
d
nitA d~ppn.! !Vat~r~a
que
dc.\-'a
~er cpqsj- m. "0 ljlCllor do que' a es'ip"lad~ "0
cil1tRm~lltf as emj!/1 flS ;)pr~s!?llta pS ao d
I .
. I
h
t b
v
"
e:::11 a. eq.l el esp~q~ 5QIJre a r~._ il- Pro)'e. to, E' 0 caso. par exe. m. pl.o, do.
P
, rojcta e co11clu!u que sao t6 d as cons~ lho. Patecer faYOl"8.Yel.
t b II
.·ct
11"
titucionais.
q1.le_ ra fl pm
com ",p ,9 su, Ul'lCO
, 0 abono e um. a forma de favor que
A e~cltdart 11. n C5 t~rn!') Eextensivo aos corrosivos
e outros, cuja manip-u!at;"ao
p6e
e
mrisco
a
vida
dos que com' elf'S
d
o Estado concede a quem assim entcn~ s,-,"r"'LOI'1.'5
f-!<l.S
",~~as _ ~°!l~mi(~s 0 tl'ftbalhnpL
.
~,portanto, de t6c!~ justi~a, s~ elider, Ql1l'r a~e aqueJ!?s 9~c !1~0 sflO "fur ClbpI!P qpc a J!,,! preye. A !!j prove ao
do!?arips pijqli,c-os, COp1O, HPr c};empip', nh9!lP <1P~Pi1S r,m~ ps scrvlaores mili- ,mme, cIa p,~rt? pnal do art~ p. a exa pcpsao, e OlJ!r'-lS moppilRApes d!" prr- t;lr~li ~ ~ivis e prto p~ra ps pp aptar~ prc~sao «q~.sde gqe trabalhe p minifTlo
!:pial' mcrecirpcnto de ressQ~s ~uc pres' qujas, PH Qrgr1Q!l P9ri1~statais. paga r eIo de 33 hora~ s~n1fm<}is".
tpr~m ~~rvi!;oS a !,!at;39'
s~u s~rvit;o e n~q fl~Jo Tespurc dirctaq!-lantP;l eWenda n~ 7, llfilpdando
A unica bpjes50 HUC sc ppd~rii:l apre- nlen~e, par~l=f'r !=ontrarip.
acrf's~~ntar a p31avri'/ «r!!forma» deppi.
,sf'ntar seria a da conce.ss:ip pp abano
A Cfn~l1da 0.° 6 m:Jnda que os' ~ttlais do ypc~bulp «p.PQsentad!?», fl Co ll1 iss;lo
aos que trabalbam em cntid~des aut.ar- e)dranumcrarios contrat~dos, taref{'ir~s de SeQllrnn~fl Nacionai taltlpem ppin~
qUic2S como,. ppr ex!!rpp!o, <l C;'llX<l que ~ClJPflm f4n~5e::; de n!1Lmt!za per- favor~vc1n,pHf.'. H~. ~vk~elltemente, lUll
Ecopomic", Mas a\ltarqtiia guer, di?cr manen!!! passarflo a cpndit;ao du extra· e.119<lI1o, ppr~lIe 0 proje1o de lei. no
d('scentrali::a~ao
adlllini.strfltiv;:l,
com npmcrarios mcnsalist'ls. Fcoe it liiisle~ art. ~\'I -Sf rcfere aos servk{ofcS i11;:r.
apministra<;ao au1onom;') e patrim~mio 'lfot:tica e a finplidudc do projeto. P'k li,,'9S l}1ilj1arcs e civis, isto e, refDr.m~"'Q
proprio. hSS{,S as requisitos fundamcn- rcq'f. contrilrio.
dos, d<1 rcserVil remunerada, aroscnfat<jis- ('m dire ito ptiplico. qJ.-!c ifltcgram '
DOS, 'em disponibilidade, bern como 30S
~ peisoa juridica. Ainda a8.6im r 0 aboA- cmel1d~ p.9 7 prc:~e!lde qtle os beflc· pci1sjoni.st~5.
no a qtialqucr funcionfirio au1arquico lidps q9 art. 1P pp pr9inp flnr<lnj<1
E np ~rt. 10 m<1nda· dar apel1;1S 0
gue a UnHio qui.,*,sse dar nao 5~rjll in_ ~Jcm dos civjs apos('htfjqps, miptarPi <lbopo 11jtefjr;11 3ps <lposcntados, islo l.
constitllCion;:!l. nao feriria a· sistemflti. rcfopp<ldos. T~l\'c: s~ cP!1scgtljss~ 0 r!!~ <:lOS sCf\'jdores civ]!; nas condi\ocs preca, d~ 9on,.stjtuj-r:~o. Consefluent~!lleI!te. suIt?lPP flJm~j<ldo pt'l~ emendil
p ac- vist!lS pdp d,·spositivo. Pprtilnto. e ato
as ep1fnq~s apresent<1dj'ls fm pleflario clarar-se, em vez.- de «:8posentClGOS:), !'1P de 1odn. justit;;t a hprOV!1r;.lo da erntns[;o com,:titllciOD<:jis. (Muito bem!'
;-'ltigo, in<1tJvos
de modo ger;)l. tia nY 7.

. en.O
.. nu.gnm

a

6
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Ew v'ota~aQ a reda<;ao final.

Esta

!!-ue prove s6qre ",{, rfivfS(ip o~rt~

que
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IJ II/!. J'1!,l:SHlEfi'!'E: .J
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hwpnlvel.
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A .em~nda' n.Q 8 manda

2.1-1.5, de '29 de d""",brp Projeto de Lei d p O1ma;a n: 0 233. de

c:.Ie 1953)01

., o Sit.

CONGR~SS9 ~AGI9NA,",

I

o

I

em

.-

~

152, Sabado 22

DURIO DC CONCRESSO NACIONAt:

a de n.1) 8 a Comissij.o de Se~ nUntero deles. contudo. em face de au-Naciooal·opina favoravelmente. tros em identicaa oondi~6es. e que seSabemos que b servilYo extraordinario tao prejudicados. nao e de acouselhar
i obrigatorio. principalmente nas f~ a aceita~ao da . Ernenda.
bdcas. Desde 1948. o ,Govern!), ao en- . Ademais. sr. Presidente. aberta essa
VeZ de conceder a"Q funcionaIismo civil brecha, teremos 0 Projeto de Abono
militar urn <lumenta de vencimentos, protraid6 nao sei para. quando. porque
erubora em carater provisorio ate a ela- so. as· azares da sorte decidirao se ele
bora~ao da lei dehnitiva 0 verr. fazeodo vingara nesta legislatura.
Contra essa circunstancia e que tem
sob a forma de abonos temporarios.
Agora mais uma vez ,determina que esse sido proclarnado. altissonantemcnte, 0
abone nao sera, em Caso algum. nem meu medo. D meu receio, confesso. Mais
para qualquer ef.eito. 'incorporado ao lima vez, portanto. venho dizer aD Senado que a Emenda or,> 1 cleve ser re~
vencimento.
.
. Com e.~,sa 16gica, teremos servidores jeitada; e espero 0 seja, porque tem'
que, em 1948. percebiam 600, 800 Oll apenas pequenissirno ~undamento de jus~()O .cruzeiros por mes e que, com 0- pri- ti~a. No que concerne a esse funcio.-meiro abone e agora com {) segundo. na.rios, ela seria justa. lUas gesabriga
passarao ao minima de 2.400 cruzeiros da mesma providencia cerca de SO mil,
tt.ensais. Trabalhando extraordinaria~ nao contemplando, em identicas condi~oe.s .
~knte e. se para esse servh;o extraoro Sr. Aloisio de Carualho - Perdinaroi nao se computar 0 abono. perceberio Cr$ 20,00. CrS 25.00 e CrS .. mite V. Excia. Urn. aparte? (Asscnii30,OQ. quando, pelo seu vencirnento nor- mento do orador) - V. Excia. pediu
mal. deveriam auferir Cr$ 80.00.
. destaque para a votac;ao em separado
Essa circunstancia nao 5e justifica. da Emenda n._1 au esta encaminhando
Ao contrario, 0 trabalho extraordinario a vota<;ao das duas Emenc~as al1unciadas
deveria ser page s6bre maior e nunca pelo Sr. Presidente?
para ser reduzida •. em funGao do que 0
o SR. KERGIN.ALDO CAVALfuncio}lfJrio percehia em 1948.
CANTI
- A .Mesa pBs em votac;ao
Dessa forma. Sr. Presidente. a emenas Emendas ns. 1 e 4.'
oa justifica-se plenamcnte.
a Sf'. Aloisio de Carvalho - Qual
: bste 0 parecer da Comissao de Sedelas V. Excia. esta combatendo?
guran~a National. (i\.'!flito bern I).

,

Quahto

'lJuran~a

e

o SR. PRESIDENTE:
A Mesa deve submeter

o
a

votac;5.o

0

projeto e as Emendas.
A Secretaria. no entanta. tern neces~i
(lade de algum tempo para ordenar as
emendas com os respec·tivas pareceres.
r"iao por que suspendo a sessao par
dem rninutos.
Suspende.se a: sessilo as 16.20
mirlUtos e reabre-se as 16,30. minttfos.
"

o

SI\. PRESIDtNTE:

Esta reaberta a sessao.
A Mesa vai submeter it vota~ao. em
primeiro Iugar. as Emendas de nS. 1 e
4, porque· ambas telU pareceres favoraveis de tadas as Corr.issoes e, pela
constitucionalidade. da Comissao de
,Co!1stituit;ao e Iusti~a.
Em vot3\ao as Etnendas ns. I e 4.
I
()
SR. KERG1N ALBO CA·VAL-

CANTI:

SR.

KERGINALDO CAVAL-

As duas.
SR. PRESIDENTE _ ·(Fazendo

CANTI -

o

soar os timpanos) - Comunico ao nohl"e orador que hom.:e equivoco da Mesa ao anunciar as emendas com parecer favoravel. A de n. 7 tambem tem
parecet" fa vOl·a.vel de t6das as Comi$s6es.
-

o

SR.

KERGINALDO CAVAL-

CANTI - Agradec;o, Sr. Presidente.
a retifica~ao". Terei: assim. de .cstender
minhas considera~oes.
Esdaredda essa parte, passo ao exame da Emenda n-. 4, assim redigida:
¢:Ao art. 17:
Modifique-se a parte final do
art. 17 «clescle que trabalhe 0 minima de 33 horas semanais» para
«desde I']ue· trabalhe 0 minimo ·de
hor<ls fixado em lei».
Sr. President!? e~ta emeada. tipo
da emenda reaciomlria e com cheiro de
governo. e fundamentalmente contra 0
opt'rariado. Nada a recomenda~ e sin to
nao esteja prf'sente a seu eminente au-tor. alias porta-voz clos mais autorizados do Catete. 0 Senador Iva d'Aquino, para apresentar, as raZoes por que
essa Emenda the pareceu justa c deve
aceita-la 0 plenario.
Nao vejo. Sr. Presidente. em que a
.emenda mere\a aprova\"ao, porque, se
eXilminarmOs 0 projeto. veremos 0 segUin'te:

(Para encamlnhar a volapio). (Nii.o
rel'j.-;to pdo orador) . ..:...... Sr. Presldente. nao e questan de justic;a; e. antes de tudo. questa<l de oportunidad2 e
de conveniencia; eo sob o· criteria d~
bportunidade e da cOllveniencia e que,
por rnais uma ve::. - d-t..<;ta tribuna. solicitei a nao apresenta~ao de emendas ao
Projeto.
As Emendas que lograram parecer
favorave! de todas as Comiss6es. referidas por V . Excia . sao as de ns. 1 e 4.
A Emeuda n.o 1 lUanda que no artig-a l.~ ~ 3.°, al:nea "c", in I{ne, inclua.se:
«Art. 17 - Nenhum serviclor d·
.
viI. inclusive 0 pessoal dl" obras e
Ce de Campanha Naciona} Contr3
0 remunerado pela verba 3. poder]
a Tuberculase._
perceber vencimento.o;;, remllneraA primeira vista, pareceni que a
~ao. salatio ou retribui~ao inferior
.r:menda e. com deito. das mais re:!loaao salario minima previsto para a
ve-is; en.t··ctanto. bem examinada, consigreglao em que ('stiver lotado, desdc
naft.os.·a circunsta.!1cia de que as funcioque trabalh'e urn minima de 33
n"rios que fazem parte d<'l Campanha
(t·rinta e trcs) horas semaoais»,
N~cional Contra a Tuberculose sao paNao ha, a meu ver. inconveniente
gas pelo Mi~isterio da Educa~~o t, ,no conteudo do proieto. ~Ie apenas escon<;l"quentemE'"nte. ja_ tern direIto a ('sse ·tabelece norma regubdora do salaria
abone: ou sao remunerados pela V~rba 3, «Obras:). e. ·1\o:!"stt': ca-;o, na.o tfm· minima. Ora. a emend a em parte can·
. trarli% a ~istematica da oroposi~ao quana ~ll' direito; e s-5.o em n!lrne-ro de do, relativatpente a• parte fillal do artigo
80 mil.
_ que trabalhe tim minima de 33 horas
Sr. Presidente. os funcionarios da semanais _ estabelece condit;ao de aper.
Campanha Nadonal Contra a Tuber- to, de vexame. que nada tem Que vel'.
culo~e constituiriam apenas um.-s minoria funclamentalm<:,nte, com 0 projeto,
a ser heneficio.da.
Quanta. a Em~nda n. 7. clIl:t retifi.
V~-se. portanto. que n30 obstante a ;::a~ao V. Excia. tempesti\'a:nente ofejusti,a do ahono a ~j3"S fi.mcion':\rios, 0 recell. di::

loi

(Se~ao

II)'

Janeiro de 1 gS5

manifesto-me favoravelment(" ~ apro-V3(ao das Emendas ns. l.:i e 7.
o Sr. Nestor Massena - Permite A de n .. 1. deIendeu~a 0 ilustre Sf?-<
V. Exda. um aparte7
nador Luis Tinoco, como autor. Ad,
o SR. KERGINALDO CAVAL- n. 4. ao gue me parece de autoria do
ilustre Senador Ivo d'Aquino, gue estci
CANTI - Com muHo prazer.
ausente, merece tambem meu "foto fa,.
Sr. Nestor Massena - Ia no parecer da Comissao admitiu-se ficasse re- voravel. porque. data venia, ao contra·
soIvida a questao com uma erne-nda rio do que afirmou
eminente Senad01"
·de redat;::1o.
Kerginaldo Cava1canti. beneficia 0 tra"
balhador brasileiro. principalmente aISR ,.. KERGINALDO CAV AL- gumas classes de servidores, talvez as
CANTI - Tenho l!!mbranC;a das pal a- que mais tern direito. pois ·geralmente
vras de-V. Excia. De Jato V. Excia. trabalham com risco da propria vida.,1
opinou no sentido de emenda de reda0 Sr. Kerginaldo Cal'alcanti - Per...
. ~ao. e com efeito, a palavra 4:aposen- mite V. Excia. urn aparte? (Assentitado» nao e aqui tomada na acep~ao menta do orador) -- A minha tes(", a
f;:specifica. Ela poderia. na sua especifi~ grande tese, e que devemos a.pl"ovar 0
ca strictu juris. Sl;f ·fomada no eonceHo abono sem erpendas .. porque estas pode-ampliativo. Quando se referiu a «apo- rao fazer com que 0 abono <:orra 0 risco
sentado», 0 projeto. que beneficia fun- de nao ser H.provado em tempO':' pela
donarios civis e militares, pretendeu Camara· dos Deputados. Uma ·vez admi..
campaginar, dentro do mesma objetivo: tida uma emend a, pouco-importa s("jam
a condi~ao dos reformados e dos apo' admitidas as deruais emendas. Considero .
sentados. .
razo,iveis algumas, outras klra de norA mim, me parece que seria 0 caSO rna. mp.s. qu"ase t6das apraveiMveii.·
de .rejeitar a· emenda fiqmdo, porem. a Aprovacla a minha, as dernais terao meu
Comissao de Reda~ao devidamente es- voto favorav.el,
.l
clarccida, de modo a adotar, par exem0 SR. ISMAR DE ·GOES _ V"
pl0. 0 vocabulo inativo. que abranje
as duns especies, como muito bem saHen- Exa., afirmou que uma emenda era
tou 0 eminente relator da Comissao de contra~ia ao trabalhador brasileiro. eu.
Servi~o Publico Civil( 0 nohl'e Sena- penso que ela vern benefidar uma chsdar Ne.stor Massena.
Be' de trabalhadores, justamente a que
Portanto, solicito do Senado rej,eite tern mais direito. digamos assim, por..
as emenrias cam parecer favoravcl, por- que e a que trabalha com 0 risco da
que nao tern razao de ser. Uma, pode propria vida.
ser corrigida na reda~ao. 0 que seria
0 Sr _ Kerginaldo aualcanti - Se
mais razoavel. a outra porque foge A cria uma limita.~ao, essa limita~ao <!
sistematica da proposiCiio. como a que pre·judicial a reduzido numero de trame reportei ainda hit. pouco. e, final- balhadores_
mente, a terceira, par estabelecer imensa
0 SR. ISMAR DE GoES _ Sim.
de$nivel. Assim, ficarao apenas preju- mas a trabalhadores. que. pela natureza
dicados alguns pouco.s funcionarios, que do seu servl~o, do seu trabalho, tem
mais adiante.poderao, pOl' lei. vir a ser. suas horas-de vida ri'"duzidas ..
devidamente beneficiados, sem 0 prejuiSr. Guilherme Malaql1ias _ Pe~'"
zo que ora representam, prejuizo excep- mite V. Exa .• um a.parte? (Assenh- 4
cional, dado a possibilidade de nao ser menta do orador) V. Excia. esta ~com
aplOvado 0 abono ate 31 do corrente. a razao. Os trabalhadores em Raia XEsta a raZao que' prepondera no tpeu por exempl0. sao abcigados a urn ma.espirito, no sentido de pedir ao Senado xiIno de 21 hot<'ls pOl' semana, com in~
que rejeite tais emendas. (Milito bern! tervalos de descanso dentro ·do ·pres..
/IJuito bern!)
crito na propria higiene do trabalho.
o SR. LUiS TINOCO:
a ·lim de evitar constantes manifestac;.6es maleficas provenientes das irrad;a(Para cncaminhar a ovtariio) (Niio ~oes dos Raios X. f! .. pois. uma d~s
foi· rel'isio pdo arador) - Sr. Presi- profis56es em .que a lei restringe 0 n~
dente. Srs. Senador-es, sou signatario mera de horas de trabalho. a fim de
da Emenda n. 1. que mereceu parece r impedir a el5-posi~ao as irradiac;oes dos
favoravcl de tad as· as Comiss6es tecni- Raios X. por 36 horas; e, assim, fica·caS, e que manda estender aoS scrvidores rao priv;;dos -da abono em face de uma
da Campanha Nacionai contra a Tu- lei gera1. que Ihes preserva a saude.
berculose os benefi~ios .do projeto em
SR. "ISMAR DE GOES - V..
vot(l~ao.
•
.
Excia. tern t6da a ,:azao; essa, a tes~
• Nada tn3is justo, Sr. Presidente. do que defendo. A eme-nda nao beneficia
que tornar extensivas aquela cla!ise .:Ie as trabalhadores que tem mais direito
servidores. verdadeiros abnegados, as e justificam 0 abono.
vantagens da proposi<,:ao. Por ?U~ro ~a
A Emenda n. 7, de 'minha 'autoria. vido. incorreriamos em grave mJustJya sa justamente a sanar a equivoco_ {)
se, por acodamento na vota~ao, ex- engano. aU 0 que seja. mas que .redunda
clissemos
aqueles
fun=ionarios das
.
aqueJes fimcionarios das vanta gens do numa injusti~a damorosa.
Depois da ultima segs~o do Senado.
vantage!lS do abono que ora votaem-que se discutiu· 0 Projeto do Abooo.
mos.
tcnho recebidt). inume-ros telcgramas. soA aprovac;ao da Emenda n. 1. que licitando a aprovac;ao.da proposi~ao sem
corrige grande inJusti~a, acarretara. nO e-menda, e tambem te-lefooe-mas para mimaxima, protelac;ao de seis. aito ou dez nha casa. uns malcriados. 0 que demonsdias a aprova~ao do projeto.
tra a nossa pouc~ edU\.:a~ao politica·, e
Por esta razao, solicita ao Senado outrQS ate rogando pragas ...
qt,e aprove a. Emenda n. 1. «,HI/ito
Ora. Sr _ Presidente. sou da terra
bern! Mtdto bern!)
em~que se diz que - ;Praga de urubu
nao mata cavalo».
o SR. ISMAR DE GoES:
o Sr, ]oaquim Pires :.- Cavalo gur(Para" entamfnhar a votap'jo)~ (NRD do.
10·£ rei..isto pe/o orador) - Sr. Presi'
SR. ISMAR :JE GOES - Se 0'
dente, ja. me oronnnciei nesta Casa 50- funcionarios. que ape lam para meu es~
bre as emend as, na qualidade de Rela· pirito de humanid"de, se o~ func!omitor. n(ls Comissoes de Financ;.as e de Se· rios que me rogam pragas estivessem nas
guriln~a Nacional. expondo as pontos d~ condic;.~es dos que. fica ram esq,,:eddos
vista da maioria do! l'r.embros daqu~~a5 no projeto. estoll certa, Sr. Pr.estdente,
Comissoes.
de qlle. tambem agora.
te1donariaru
Falo. agora, t5(i"somente em-- meu no- para minha casa e mandariam uma ch~s
Dle. coma Senador e n~sta qualidade. ma de tclegramas. a.pe-Iando) pam meu
«depois da palavra (aposentado)
leia>se <reformado~.

a

°

o

a

o

o

/

f:.s~rito de humanidade no sentido de
Glle apresentasse emenda capaz de sa~ nar a injustic;a a que I('stavalll sujeitos
por imposic;ao do Projeto.
Minha emenda tern, essenciaJm~nte,
€SIS~ fundo humanWirio, qual 0 de nao
,pnvar do aoono un1a clas.<>e numeJ:osa,
E que claslSe, Sf. Presidente? A dos ~e
form ados au aposentadas. alacados pc~a
lepra,' tuberculase, aberta neu~lasla
maligna, alienac;ao, mentaL ~ardl~pa
tia grave, paralisla, cegueU'~ ~ por
a.cldente em serviCo ou molestIa no
mesmo adquirida,
_
o Sr. Kerg{naldo Cav8lcariti - Permite V. Excia. urn apOlrtel (A.~sentj
mento do orador) - FUi autor da
Emenda n. 13. ap,resetJtada ao proi~'o
de inati ... idade dos militares. Aos >.n;litares a que V .. Exda. se refere f'ra
concedida. 'par essa emenda. aprovada
pelo Senado.· a pramo~a.o a 2° tenent:e.
salvo "para 3° e 2'" sargentos. Ve V.
Excia. que ~sse pensotmento de generO'"
sidade naa s6 me iO!!pirou mas ta,ni~m
a':)' Senado e fai vetado pelo Exmo.
Sr. Presidente: da Republica. caindo
:oesta parte 0 ;veto de S. Excifl.
a SR. PRESIDENTE - (P8'cndo
50a~ ~ 'fimpanos) - Quero lembra~ ao
nobre orador que faltam apenas 3 m1l1Ulos para 0 termino do tempo regimental
de que dispunha.

po de ser ainda votado ate 31 de _ja-' contrario a.t6das as demals. Agora. en~ maos do Poder Exec. "vo mbitrio cr.,)r..

neiro. (Muito bern.)
Vern· a }'fesa~
o seyuinte

e lido

tn.'tanto. n:lo mais subsi:;tem essas lei- me para dar

e aprovqdo zoes.· (Mudo bern.)

Nos termas do art. J25, lctra m. em
0 § 11' d~ art. 157 do
Regimento Interno, requeiro destaque da
emendas ns. 6 e 7. to lim de screm
ta~a~ .separadamente.
\
Sala das SessOes. em 21-1-55. - (a.)
Aloysia de Carvalho.
combina~ao com

"0_

a SR. PRESlDENTE:
Em face do que acaba de deliberar
a plenario. das tres emend as, dU~IS devern seI' votadas em :ieparado - as de
numero i e 7. Fica. pols. a de n~mcro I.
.' Assim, esta em vota'lao a emend a numero 1. com pareceres favoraveis das
ComissOes de Servit;Q Publico· e de 1<inan'las, e, pela constitucionalidado.!, da
Comissao de Constituh;ao e Justi<;a. A
Comissao de Segurant;a Nacional decIa:'
ra que a materia escapa a sua cumpe_
tenda.
Os Senhores Scnadores que a aprovarn, queiram permanecer seni'ldos.
(Pausa.)

scrvidores da COf Ae

o SR. GUlLHERME MALAQUIAS

o SR. PRPSlDENTE:

Requerjmenlo n.o 27, de 1955

BOI

o que hem l'ntende~.

Constara da ata a declarac,;ao de ~ot~ - Permita,me V, Excia. prestar '"OJ
esclarecimento. M:nlla eJDenaa tem ).oor
de V. Exda.
Em vota~ao' a En]enda n\' 7. com pa- objetivo ("stender 0 bCllt>ii('io dtJ <ll1~,!l\JI
receres favoraveis de t6di;iS as Lomis- ao. servidores do' SAMDU, como' ja
acentuei.
'
50es.
Os Senhores Senadores que a ;;pro- .0 51'. Aloysia de Carvalho - Qu: 0vam, queirall} permanecer sentilCO'l. do V. Excia., -na sua emenda, ~e Ie"
(Paus8,)
fere' aos servidOT("s da CUFAP, n.o
aprovada a seguinte
repet... as termos do pTojeto. Assn,).
EMENDA N" 7
rf'stringe 0 que ("sta no pr~ ;cto. tID.
,
..
reia'lao aqueJes servidores, permitindo
Ao ar~. 10, depols da ,.l?alavra APIJ.-' ao Executivo, amanha, a suspensao do
scntgdos • acres;;entc-se e reioflllac4'''''',1 abQntJ.
.
o SR. PRESlDENTE:

e.

Em.

vota~ao

I

a cmenda n? 3.

a SR. GUlLHERME MALAQUll.S

- Pelas palavras de V. Excia., c"!!O!
() SR. GUILhl:::.Kl\1JJ:. IV~J-\LJ-\QUJJ\S duzo que minha {emenda e adith.f.
(Para ellcaminha( a vota~'ao) (NEW quando nao era essa a minha intfll';'
loi re()i~to pe10 ocador) - ;:::'r. LJrl'SI:" t;ao. Houve engano de datilografja. pu'~
dente, as (.omlssoe.s emltir.,m parece ft:!I que, como tinha redigido a emef}:~ 1.
relativa aos servidores da-- COF AP e
Iavoravei" e mUHQ JU:HalHcnle a emenda que ll1 .. nUilva eslt:nder ao do SAMDU, nao era esse meu intuJtti _I.
pessoaJ da Lampanl1d f\I;;ciondl qa '~u (MUlto bem!)
oen;ulo!le 0 abolJc ele emeI'ijenCli1, a
o SR. PR£SlDENTE:
t:xemplo do que ja cmlsta du texto do
Em vota~ao a emenda. (P8f/S'l)_
f'rojeto, em rela~ao a L.ampanha Na11 aprovada a ,seguinte
•
Os Srs. Senadores que a aprOVilm~
cional de Educa~ao de i\ouJtos.
EMENDA N' I
Minha emenda tem pOI obJetivo cs-· quciram pcrrnanecer sentados. (Pau,l;aJ'
a SR .. ISMAR DE GOES - abel·
Inclua~se no artigo 1(> § 31' alin~a c,
So, rejeitada a sl'tlJuinte
tender aos !ierVIOores do ;:::'J1.lY1ULl 0
gHdo a V. Exda .. Sr. Pr~Si~ente; ,:,as' in fine:
dboDe de crnergcncla, ..:on~orlllC I:::.ta
EMENDA N" 3
pediria urn poueo de toleranCla. devldo
.. e de Campanha Nacional Codra a
Tuberculose".
cOll.sigoado
a
lunciOUi;lrio~
10{ao08
llQ
Ao
art.
1Q , § 3"; alinca B, qu_
;lOS apartes com que tenho sido honrado
passara a ter a scguinte rcda<;ao:
E m vota~ao a emenda 01' 4, com pa~ rnc",mo Ministerio.
pelos meus i1ustres colf'gas.
,Parccc-me que 'as Camissaes (0n·
«b) Aos scrvidores da Comissao
a SR. PRESlDENTE - No .~ca· ceceres favoraveis das (amissaE's de Se' -sideraram 0 SJ\NDu COIHO aUlarqula;
guranr;a
acional,
Servir;o
Public,)
Ci_
_.
N
Federal de Abastecimento e Prcs:os e
roinhamento de votaO;30 nao se permltem vii e de Finaol):as pela cOll!;titucJ,. mali- entretanlo.. ~_d~
(em aqucm OT'J<iIllZ.:I',aQ do Servi<;o de Assistencia Medica Do~
d d d e ' - d e ' '.as caracteflstlca!> de uma autarqll,a.
ap;:lttes,
0 S
S
I
a:, a
amIssao e
onstltU!~ao e,.£ orgao da admmi.stra~<l.O pUbllca tIa- miciJar e de Urge-neia».
a SR, lSMAR DE G E r.
o SR. lSMAR D.E GoES:
Presidente. a mim nae cabe impe~il o.~ )usatl\a ' h
sificadl. pdo lJA~.t-' como aut6nODlO.
s S en ores Senadoces que a ;:lpro.
apHrtes,dos nobres colegas. Termloolf c1 ,
':::;Cl1::; ~ervidorcs (em ~ltua\ao e:::.peual
(Para aeclarat;ao de vola) (Ntio 10.1
Minha emenda. Sr. Presidente. f:-: de vam, queirarn pcrmanecer sent?dos. e M: regem. umas vezcs peja-jegl~Hd\aU rcvi:sto pc/a orad or) - Sr. President\!.
.
Cundo humanitflrio. Nao e passive! dei- (Pausa,)
lrab~lhi.'ita, e outras pela l::.statuto du~ o Senado ja se manifestou ddinith d• E aprpvllda a seguinte
:xar praticar injusti'la com essa clsase de
f'undonarios. T rabaJham incessantc- mente sobre a materia, 'atravcs do e~a..
servinores, atacados pC'r eS5as doen~as,
EMENDA N' 1
.. meotL em amhul&nclas, dla e noite, seJU me consciente das em€'nclas ao projct".
aos quais a lei c;ernpre Ina.ndau dar tIagozarem dos dueitos, que sellS (.omp'L- Alias, sempre age conscientemente. t,
Ao art. 17:.
tamenta especial e excepclonal. .
nheiros das autarquias tern.
se Erisa este polito, e tao sotncnte porMadifique-se
a
parte
final
do
"rtigo:
Sr Vivaldo Lima - Permlte V. "desde que trabalhe urn minima de 33
Por isso, apresentei a emenda t01'- que 0 ilustte Senador Kerginaldo Ca~
Excia. 'IiQeiro aparte1 (Asscntimento
nando 0 beneficia do abono, a ser COll- valcanti dcclarou que, embora reconh('~
(trinta e tres. horas semanais".
do orador) :.... Parece-me que n~o htl
cedido aos funcionarios publicos esten- cell,do a justcza de alguma!! emendalo'.
Para;
lnjustic;a. e sim omissao.
a seu ver. nao devia 0 tt'xto sahel"
sivo aqucles servidores.
"desde que 'trabalhe urn minin:o tIe
F~'1o eita declarao;;ao, no enc<lllli- moditica<;ao, a fjm de nao correr 0 pc. 0 SR. lSMAR DE GOES - V.
nhamento da vota"ao, a Jim de que ~~ rido de nao s£'r aprovado ate 0 dia 31
Excia. poderfl dizer que e omiss50. rna!! hatas semanais fix~do em lei".
de janeiro_
o SR.· KERGlNALDO CA V AL- esciare'la •••
import;). numa iniuGtic;a.
Isto p6sto, ereio que podercmos, ainSr. Aloysia de Carvalho, - PcrEoUia, vamos !!ana-la, vamoS corri- CANTl:
iQi-la. vamos aprovar a ernenda, para
(Para declarariio de voto) _ Sr. mite V. Excia., urn aparte? (Assentl- da hoje. aprovar a reda'lao fin'al do
que dessa amissao nao dccorram pre· Presidente, quero dedarar que, uma vez me~lto do orador) - Us servidores d;L prajeto.
Comi9.Sao de Abastecimento DaO estao
Sr. Domingos Velasco - Apoil!,:,
jUi20S.
C
1 J-'
A aprovada uma das emendas, nada t{'nhc ja jncluidos DO projeto 1
do.
I
Sr. Kerpinaldo
ava cand a opor as demais.' 0 principio que me
a
SR.
ISMAR
DE
GOES
AsComissao de Redac;ao poden~ fazer al- inspirou, dcsde 0 comec;o. {oi pftlCUrdr
9. SR. GUlLH£RMB MALAQUlAS. sim, fa~o duple apelo a COmiSS3() de
'Duma colsa.
cvitar todo atraSQ com a aprovac,-Jo de
_ Sim. sao beneficiados no proieto Redas:ao para que pro\,idencie. desde
o SR. ISMAR DE GoES -: Sr. algumas emendas. Entretanto. a Sena- cujo art. P. S 2'1, diz. claramente: ._~os logo, sabre e!sa redac,;ao final.
Presidente. declarou 0 Senador Kergi- do. na sua alta sabedoria, -eutendeu de
Sr. Joaquim Pires - ]a 0 esto\
nalda Cavalcanti que a Comissao, de aprovar duas del as. ainda que COIll meu servidores da CQFAP> ...
fazcndo.
'
Redzl/;§o poderia acrescentar algo, para voto em contrario; dai porque quero
a SR. lSMAR DE GOES - •.• ~
Ora,
Se
0
projeto
esdarece
ess~
corrigir a amissao.
deixar ,consignado que de agora por
diante nao te-nho ncnhum interesse. nero ponto. nao sci por que exclui. os ser- aos Srs. Senadores. a lim de que per~
manec;am no recinto, dando numcro SU4
O SR. KE RGlNALDa CA VAL· 'ne nh urn intuito de prejudicar 5, 10 ou vidores do SAMDU.
I
Sr. Aloy.'iiO de Carvalho ..:.., A ficiente para a votac,;ao.
CANTl - Modificar alguma palavra. 15 funciomlrios. Meu desejo era 0 de
o Sr. Keryinaldo Cavalcanti - A
beneficiar a ijrande maioria, tanto quan- emenda de V. Excia. restrillge 0 clireda,ao final podera ser. ainda hoje.
o sn. PRESlDENTE:
ta possiv,el. Espero. pais, terminemos rcHo dos servidores da COFAP •.
enviacla a. Camara dos Deputildos.
quanto antes nossos trabalhos, de modo
a SR. GUlLH~RME MALAQUlAS
a SR. lSMAR DE GOES _ Per·
(Fazendo .soar os fimpanos) - Lem- a plcitear junto a Camara, atrav€s tie
feitamente.
bro nos nobres Senadores que nao ~e sessoes.extraordinarias, a aprova<;ao uo _ Nao, absolutamente.
permitem ap<lrtes.
projeto. (Muilo bend)
o Sr. Aloysio de Carvalho - V. o Sr. Kerginaldo Cava/canti - ' 0
Excia.- tenha padencia. mas conhe'lo nobre colega demonstra bem selttir a
o SR. ISMAR DE GOES - N'o
o SR. PRESlDENTE:
sua responsabilidade no caSOi e eu
o projeto e as emendas.
"'se trata, entretanto, de emenda de re ..
acredito que todos os Senadores esmo
A dedarac;ao de V. Excia. cons tara
da<;ao, au de texto que a Comissao posa SR. GUlLHERME MALAQUlAS prontos para atender as necessidades
sa aiterar, mas, de uma emenda real, da ata,
do funcionalismo ,a,provando sem de .. '
que de modo algum pode ser san~da
o SR. JOAQUlM PIRES:
- Minha emenda-Dao restringe 0 cU- mora a redac;ao final_Ol
'\
pela forma sugf'rid<l pelo Senador Ker-,
reito dos ~ervjdorc:s da COFAP. Pro-'0 Sr. loaquim Pires _ Tenho i).
(Para
dedarar80
de
voto)
Sr.
ginaldo Cavalcanti.
,
cura, apenas. ('stendcr OS beneficios ao prazer de informar ao nohre' orador
Sr. Presidcnte, $OU favortlvel a emen- Presidente, votei contra as duas cmdl"
pessoal do SAMDU.
que a Comissao de Redat;ao val reu""!
d.. , alias de'minha;autoria, e apelo para das, nao porque as considere j Llstas,
o Sr.. Aloysia de Carvalho ..... V:JI.' nir-se imediatamente, ja estandO' 0 re ..
o Senado para que aja com a justi<;a mas para nao retardar 0 andamento do
que 0 caso, merece, Ja deu manifestac;:l.o projeto. A aceitac;ao das, cmend<ls im- Excia. mantem 0 direito do aboDo aos Jator, Senadc·r Aloysia de Carvalho~
de boa vontade, principalmente a Mesa, portaria, certamente, DCl nao iLforova- servidores da COFAP. mas suprime a providenciand,o ,sObre a reda'l:'lo fJnal
-,
, ,
consentindo que 0 projeto entrasse na \ao do projclo ate 31 de janeiro. Foi par~ do projeto que ~ec1ara: seja qual do projcto.'
0 SR. ISMAR.DE GOES - Agra..
ordem do dia de hoje-. Se aprovado. a razao que me levou a votar contrc'l for a regime juddica. De mo~o quI'.
como espero. vol tara a CAmara a tem- estas emendas. como me Ievaria a SCI' pela~emenda de Y. Excia.t fica n~s deco a informa'lao do eminente c01£ga
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DIAR10 DO CONGRESSO NAC10NAt:

~

dou por encerradas .estas palavras.
[(Mmto bern /).
I
Emenda n" 8. Par~ceres: da Corniss.~", de 'Constituil;ao e Jusnc;a. pe-Ja
<onstitucionalidade; da de - Seguran<;a
N'acional. favonivel. da de Servic;o Pu~
utico, contrario.
da de Financ;as. fa,voraveI. ,
. \ , , .
,Em- \Fotac;ao.
' '.. ' " "\
{ as Sr~. Senadorcs que a aprovam.
~_:ciram permanecer sentad6S. (Pau.'la).
~~ aprovada a seguinte ..
I
EMENDA N.' 8
Art. ~.q. acres~ente_se in fines
~salvo .para 0 d1culo de st'rvi:<;o
ertraordinatio».
.
SEM DEBATES SAO REJElTADAS
AS SEGUINTES J;;MENDAS
N." 9
Acrescente-se ao art. 6.", paragrafo
(·.Olico, doiS da exp"ressao c ..~. de, 18 de
l~~z:embro de 1952:», o"seguinte:
'1:. ".·e as grahf,ca¢es por tempo de'

«No crewto especial de que trata 0
p!,csente artigo. acha-se induidi:! a par..
ce1a destinada ao pessoat extranumera..
rio do Quadro E'Ktraorditl.~do da Uni..
versidade do Brasil;,
Acrescente~se :
Art, ....:..... :Eo extensivo aos servidares
das Gaixas Ecanomfcas o aboDo con~
cedida par esta lei.

N! 6
Inc1ua~se

onde cauber:
Art. Os atuais extranumenirias
contratados, tardeiras que ocupam fun~
I;oes de natureza permanentc- passarao
a condi~iia de extranumerarios mensa~
listas.
'SR, PRESIDEIITE:

o

_ 'Conc1uida -a vota~l!io ·<las· -emen~
das. vai~se proceder a vo!ar;ao do pro..
jeto....

Us

Srs. Senadores que aprovaro 0
projeto: as.sim emendad0-t que-iram per~
.manecer sentados. CPausa)
N.' 2
:.;: aprovado e val a 'er.."'is~;I"" de
Acrescente-se aQ art. 13 este paraRedatao .p, seguintc. _ _
•.
nrafll ;
PROJETO DE LEI DA 'CAMARA N.o 22, de 1955
(II.' 4.974-C·54, na Camara)
CONcti:DE ABONO ESPECIAl. ~~AR.rO AOS
SERvroORES MILJ1' ....8£S', E ,ctVIS. QttE
BSPECIFICA, j: DA OU'IRAS rROvID~ttCIAB-

(Seqio II)

,

Janeiro de 1955

§ 1 a. 0 aOOne:- es~ial tempor6:rio de 'qUe> tt'ata 'este artigo llrevalec~ra
enquanto nao f{rem aprovados, para os servtMres mtlitar-es nova. ta!HlfI
de vencimentos e vantagens, e 'para OS servillores civja. no~os niveis de
retribui~ao. decorrentes da execu~ao do disposto' no art. 259 da lei n." L 711 p
de 28 de outubrc. de 1952.
.
.
·1 2: 0 Qbo~O de que trata. Q,.presente "lei sera. pagiJ a'todos qua:l1w.<J
pres\ntementE' v~ percebendo 0. ~bODO de Emergdncta a que,se. re!efe a
leI D." 1. 765.. de lB. de dezembro de, 1!l5,2 OU "passtltem a perce~"'lo em
vutude da. reybga~ao do. art.· 23, ressalvaete!l os casas que part1cularmc:ace
lOB' eY.oectIica nesta lei.
§ 3." b dls}J08to IJ,este 'ftrtigo ap~ica.-se:
a) HOS servidores des ''i'el'Tit6rioS;
b) aos 5etvirlores d8. Cbmissa-? FecHn.'al de-Abasteclmento -e Pre~s, .qU1.~"·

quer q'..le seJa 0 seu regmle jurfdlco;
_
'
c) ao De>.~l da Camp-anha Naciona,l t1~ E::do.eac;ao dE". A"dult05;
d) a"o pesse/a) que "recebe'retribuic;-ab 3. ~Ohtt. das cha.madas econom.hs
adn~ifijstrativ&:S, devendo 0 abono set pago por cssas et:onomias ou ·por -eJa"
tribui~ae do Gc,\o'erll'o FederaL
.- ~
~ .4." Para efeito de.ste {l.rUgo, coDsidera-se salario de tarefeiro a' m~l1t.l
aritmetica do sahirios .percebido nos (tlt.imos 3 (tres) mese-s.
§ 5,i') 0 abb:ho ·esPecial·. tempotario coilcedido ao extranumerarie contra...
ht!o constaia do termo aditivo 80 respectIve.. cO::ltrato.
~ t>'::> 05- servidores. qUe pereebem ~dlretenca de vencimeDto OU salArlo
·.que adicionada bO, resp.edlvo -vaioi'. de patlrao -oli ref-el~ncta do 'ca:rgo ou
f-unt-ii'o que exercem ulfrapaJ;.sar de tr$ 10.000,00 tdez mil cruzeiros)
TI\t.T-Jl'z1s .....,n§.o farao jus ao abono espeCial ~mporario.
~ 1,0 08 menotes civis -empregad()~ eom'O 8.9l'er-,"d.lzes, mensageiros., e.!.;f\~
fe~!\5 E' outrtls categerlas. ~rcebed,o 50% 1'cinqUenta por cento) do lI.i)l.mc
equivalente ~o que fizerem 1m Os servidoI'"es maiOres de padrao o~ re~er~n:.
C!<' 'conespondfl'nte. e de forma
q~e,_ em .nenhum. caso~ a retribut~iio ~to.
meDor _6e,ia iDfeJior a Crs 1.200,00 (rup e i:1uzentos crUzeiro.s).
'"
Art. 2.0 PB'a os servictores cujOs salMi!)s ou rettibuI¢ilO nab obed~a.m
A padroniza.;ao ds. lei n_'> 488., de 15 de novembro de 1948. a tmportAncil\ do
alon.) ~pe1'"ial temperA-rio'seni igua1 A atril)u1da ao pa.d:rao ou rereren~i!l
cujo valer mai! lie aproxime do salario _ou j.·etribui~ao at.ualmente percei)l'"'
dlJl

.

P"lJrAgrnfo Jlnico. No caso em que 0 'valOr d" sal'rio ou retribui~o atll~'
o Congr~-;e:o Nllcf onal Q~cret.G ~
\
elmente pt'rrebido constitUa.,' ellCatamente, &: me-dia aritmetica dOlJ' ~a.ii)~'t!a
Art, L" E ('oncedido aos servidores militar~s e- ciVis, em atlvidade, do
de 11.1!\'")~ :-tierencias Ou dOis _padr6es conti.guos, 0 abono de>:vido seri- '0 dO'
.
PIlder 'Executtv5> ~a \1niio, 'um ·abono esi>ecial'temporal'io mensa!. de 8.oord() , VlIOI, rnais. eleyado. oom a..s ,seguintes tabelas:
-" ~
, .
. Art, 3:a. OS setvidores que, DOS, termos da legisla(!fio .em vigor, ac'llml1~
laL'em t;argo! e tun~6e.s, ou efiUverem 'em·.~efl!tiv() e'!(ercieto em urn deleg I!
TABELA II .
'l'ABELA I
~ '.
em dl.sp1)nibdi~9de em. 'outre, 'nAo terAo. dlreito 8.0 abono especial temporA-'"
Servidores Civit.
rio. J;liVO se a soma ~a3 duas retribui~6es CaD uUrapassar CrS HLOOO,rJO
ServidoleJ militareJ
(uU \lliJ. Cl'U7,t11.·()1!o\; CaSQ .~m que te~o diretto 'M a~nQ de malor Val'll"t·
Valor M~nsa!
Padr6e~
.
corre~t)l)ndente a um dos (:Rrgos.
.
,
-Art. 4.? ArB iDativos. Bervidores'militares e civis, reformadOs t!a resecva
.Cr;
Valor MetiS'l.1
~efer~tlcias
Padroes l'emu."l·-racla. a..oOsentadOs ~ em. disPonibilirlade. bem _celno nos t)eDsi-onist,as,
e
1.800,00
1
e, tambHn. c:meedido um abO-no. especial temportitio mensal. ,qu-e c:orr~.&,.
P..efer,tnCiaa
Cr'
1.800,00
Z
pOnU~{8 8 2/3 tcois terc;oa) 40 pr~vtsto 'para os servidores em atividatie,
-h800,OO
3
pa4a~r-afo. dhico." Os Servidores que passaN:m a .ihatfvldade na vtgeu",
~, 1.800,00
4
cia dp...sta "lei terfio direitQ aD ababa espe(aal temportirlo cotrespono.ente -aa
1.800,00
110,00
5
1
proven-t,.) 'da p.posentadoria.
1.700,00
100,00
6
B
,.
Art 5." Nao teHt, 'direito aD ibono. especial temporario
set-vidor (It!
'.
1.800,110
1(0)00
7
4
penst(hitst~ -culo vencitUento, remunera(!9.o,"salario ou prov-ento seja superi'lc
1.500,00 .
8
lSO,03
6
a Cl'$ 10 000,(,0 (dez mil 'ctu~elro8)
meDS o1 is, computando-se, para .~e
1.400,00 •
9
II
200-0''"cfeito, 0 abOno l\ que se refere a. lei D.G 1.765. de 18 de de2embro de 1952,
'10
1.300,00 .
'1
2SO:OO
_
A.n 6.· f) abono. especial temporario tlAo sera. em caso aigum_ n~cil
,
·Uoo,OO .
11·
. 300.00
8
para ,;Ufi.1QUf>f .efeit.o. incorporado' ~o vencimento. remunera~ao.- sa.ltLrtn 'oU
1. 100,00
12
350,03
10
rettlhui¢i\.,)
"do servidor, nem ao provento do tm\Uvo QU,opensioniste.. niil),
1.000,1);113
400.00
l!
sendo ll;hd!l. .coroputado na concessio de ·~u-a~quer vs.ntagem. '
.
850,03
14
450,00
12
P;"-Ap:J:'afo unico,. ro aoono, espeCial t~mpor~rio concedido por .etta. lei
.
.;SOO~O
15
, &00.00
13
e· 0 de que trata a lei n," 1-.765. de lD. de dezembro de 19~2:
_7~,QO
16
600,00
14
,
- ..
tIl firgm sujeitos '0.0 -desconto legal ~ar$. a. institui¢iio de p~'ld~nd!l.
IVA
·750,00
16
.:~,~,
socia' -de Que oj)' servidi)r fOr oontribuinte;
IS;B .
·17
800,00
~) ser!....) cOmputados- para etelto de Cl'!18tgna~ao
folha tl.e .tl-"'~j,l{UO'
860,00
840,00
18
. . 9OO,illl
menV':
,
.
_
2010
900,00
21l
Art 7," Nih- se pagal'l\ abono espectal tetnl)"Gnltio a servldor qUe rec~tla
. 9OO,illl
21;>900.0il
21
venchnento c,i sahirio no· exterior.
. ' , .
1.900,00
22·P
l.OOOM
. 22
Art" 2." DUltro de 90 (noventa) ctias Q f~rtir da vigencia desta let, 0
'l~OOO,illl 23/0
23
1. 000,00
PresiJente da Republica SUblnetera. mensR.:!em ao ~ngl"esso Nacionnl ~,,)
24,"H
1.000,00 .
-1.000,00
24
pond,:. a cxtim;A,,; de 6rgaOS e servl~os que forem e-onsitleratl03 pwlveis de.
_ J.OOO)oo,
1,OOO.()(}
2511
.
FA-I
$upr~sSi\o oU de tusao co'nl outtos organs.
.'
.
1.000,00
FA
·8
1.000,00
2S/J
..
.
. }i'A-7
§ I.'" Oa. me~m!\ fOl'ma.: 0 ptesh:tente dB Republica oferecerA. ao I,).nn_,
1.5QO,OO
271'K
' 1.500,00
gresso NMional llrojl{tsta ~la'CloIl:aI\do OR -car'goa e fun~!'i tnicia~ ("'liPS
.;, 1<600.(1). ,
1.500,00
2B/L
FA-5
. l,Oilll,OO
..... ·nos quadtOS dOB dtverMS tnlni.Sterios civis e militares ... que deverio ser ex-'LOillllJO·
2,,/M:
FA ·5
tinttlS ~
.
',"
. FA·'
301N
1:000.00
1.000,00
~ 20) Fnr-se .. a a redlstl'ibuh;§.o de PMSM.l, por ,fileto .d~ telo~l\~ao ou nB
,
1.900,08
31/0'
forma do dlspOsto nO 'art, 3-4: liB. lei n ..... 1.711, de 28, de outubrtl'de 1'952,
,
para .atender Q. conveniencia'do 6erviC;o.
,
-TABELA.IV ••
'\.n 9," 0 pessoal -aUvo ,e inativo das te:· to vias e das empr~sas m'\rtt[Pl..Tfcra 1I-7ilito,; 'do Distrflo· Fedh-..zi
mas .'It.lminn~tfada..,,pela 'JJniao. -em regime nmarquico eu outro. de natlhqz'i.
·e.specbl ;l1;::;i'm como 0 da.!; Qu\:.;lrquie.a ae tJ"'insport ....'tI. maritim~s e de 'admi- _
nistraeao de portos. teta direito ao aoono de ql!e trata ·esta lei,. por_ cont~
Pqdfoes· .
Valur Mell.w
dos '"t!cm"SOS ·pr6prios das - entidades ilara os ativos e das. institui(!(H~8 ('Ie
previde!":('.i .. para 0.." il)rttivos, suplementado...., '-luanda fol' '0 caso. pelo cr~I1H·O
Rcfe~ncias
Cri'
previsto c-, art 13.
~ 1."' A fxtt"llSao do abone especial
te!Uporli"t'io a-o pessoal das malS
autarqi.'if's' fica tondiclonada'
posstbUidadtls fihant:eil"at'I de eada· enUctl\lte,
medhi'1teo orevia autoriza~ao do Presidente ~ Pvep1l.bUca,
750:00
16
~ 'J.n Oa !mportancia relativa 8.0. al}On~ !;.~peclai. tempocirio sera 1~:t.t
• 800,UQ'
18.
",8J/I,OO
17
zida " parcela eorresp()ndente 900' rea.l;Jsta~.n~nto de sahit:ios Q que Se, ret~.fe
10·
8t.)iOO:
BS~.OO '
18
o dec, n.O 36.224. de 24 de setembro de 1954.·
_
• 91)0.00
8&0,00
..
20
-u
~ J ~ '0 ar.f'n{): especial temponirio. de .Que trata esta let. -e extensi'lo !F1'::l
: 9tlO,illl .
. ·2t·
. 900,00'
10
S::!l'vldores em f.l:!·gime dl' aMrdo da tJhHio C1)Iil 0$ E:stadQs, CO.rl'ehdo as des90D,1ljl
.22
.1. .000,00
21
pesas 'JOt "flnl..f> <10 TesoUro NtlcionaI,
,1..QIllJ.OO
·'£2
,
1.0UO;OO
23
>\r-.. '0, Ser" integral 0 abonn ooDc""qfdQ' 3.b8 apooentados pot" -t~p.n,
24
l.OO9,QO
l.tlM.OO"
.l.
ttlher~.1~0~!" R"Ce"tta ueop)1\!\a maH~a, al\~fia:~a'O meutal, cardiopatta ·~t"'l.il:::'.
·FA·9
t
.000.00
.1.00000·
, FA~9 ; ' 1.000.00
l1i\l'ftUs!a, tt!guHr£i e por addente em 6ervi,~o (JU U\oiee:tia uo mesrt10 adqm...- :1"·000.00.
, FA·S
rid~. '
'
.
• ·F'A-'!
I.SOO,OO
l:IlOMB
FA
B. ,
.' -FA-'r
Art It. A!I dis!lo.sicoes Ge$ta lei nao ~e ft.~~ncam ItQ Tribunal de Con;;as,
:'1.uOO,OI}
1.500.00 ,.
· FA·S·
aos membros da m~gii5tratura e do- l\iiuisterio PubUco d~ UUiao. ~-Ol aos
~--FA-a
l.sUO,~
Fb."~
, ·~.:~JO~
~,f~erven~UarlOJ da !!1#ltic:a.:,..
c
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OIARIO DO CQNCRESSO NACIONAL

Art. ]2. 0 abono especial temporarlo sera pago a partir de 1 de no'fembro de 1954.
:\It. 13. It autorizado 0 Poder Executivo a abrir credito especial, P"'l':.
MjIlls'-:~rio dll' Fazenda, ate a impOl'ta.ncia. de Cr$ 730.000.000,00 (setecentos
e, ojt~ota milhoes de cruzeiros), para atender nos meses de novembro e ~e
zem!:>ro de 1954, as despeSM decorrentes da presente lei, 0 qual sera aut.A)matic,\I~ente tt:'gistrado pelo Tribunal de Contas e distribufdo ao Teso1lrO
Naclonal.
Paragrafo linioo. No ex.ercfcio de 1955, as despesas ser~o atendidas pelas
>dotaco·"!'3 orcamentarias destinadas ao pagamento de vencimentos, sahi.r)v.q •
;Pl'oventiJs e pensOes. promovendo-se. oportunamente, a suplementa~ao Dece&aria
Art. 14.
A des~sa com 0 pagamento do abono especial temporarlO
)llens:).l'nao clcpenden\ de registro previo oelo l'ribunal de Contas e os Otcaos pagadorcs sao autorizados a efetua-ia lJ.ldepend.entemente de.ssa {Q}"~
ma.1idaJe.
Art. 15. Continua em vi.gor a lei n.o 1.765, de 13 de dezembro de 1952,
P,uagrtlfo (mico.
No pagamento do aoono especial temporariG '3~!a
obseTvado 0 disposto no § 2.° do art. 1.0 da lei n.O 1. 7-65, de 18 de dezembro
de 1952, tt:v('gadc a art. 23 da mesma lei.
.
_.
Art_ is. Us servidores civil) classifkacl.os no padrao P pereeberao 0
a.bono atrjbuijo aos de referencia L Jesde que nao ultrapassem. os :.~u.'l:
l'encimentos 0 nivel fixado no art. 5.° desta ',eL
Art. 17 Nenhum servidor civil, inclusive 0 pes.soal de obras e 0 remll·
ncrado pela verba 3. pod era perceber vencimentos, remuneraoc;ao, salario ou
retJi'Ju:.c;ao inferior ao salario mmimo previsto para a regiao em que estlV~r
lotado, desde que trabalhe urn minimo de.33 (trinta e tres) heras semanais.
Art. 13. Esta. lei entran\ em vigor na data de aua publica~ao"
Art. 19. Revogam-se a:;4 disposi~oes em cont-rario.
.0 SR. DARlO CARDOSO:
(Para declara9ao de voto) (Nao
foi revisto pdo orador) - Sr. Presi~
c1ente. requciro a V. Exa. fa<;a con1
. ~ignar na ata dos nossos trabalhos de
boje que votei contra todas as emen~
das <'10 Projeto de Abono. f
Assim procedi pclas scguintcs ra~

zO£s:

.

Primeiro - as emcndas VaG por em
risco a Bprovar;ao da materia nesta legJiilat.ura. Ainda omem fui mformado,
nB Camara dos Deputados, de que ha~
vera apenas duas scssoes ordinarias ate
31 do corrente, visto como os demais
dias estao tomados com a aprecia<;ao
·de vetQs do Sr. Presidente ca Repu-

blica.

Segundo informaram-m~, tarnbem
na camara dos Dcputados. sobre 0 des~
tino que ali teriam as emendas ofereci~
da~ pelo Sena-do ao projeto, qual seja
of) Gr. :'",:,ei<;ao de tOdas elas.
]~ ""' m. as emend as vao ter, apenas,
urn d('lto por em risco a \aprova~ao
do ~Projcto de Abono; porqllc, se a
Camara dos Deplltados ainda 0 apre~
(jilr, rejeitara as modificar;ocs propostas
pdo Sen ado .
Alem do- mais. a projcto corre 0
perigo de scr \'etado pelo Sr. Presi~
clente da Republica, visto como, segundo fui. informado, Sr. Exa. esta disposto a conceder abono aos servidores pu~
blicos. mas dentTo de deterrninado teto,
que nao devera SCI' ultrapasasdo.
o Sr. Vivafdo Lima - "Entao. sera
IDclhor vetar.
o Sr. Domingos Velasco - Que
vefc: c urn dire ito que a Constituit;aO
lhe asscgura.

o

SR. DARIO CARDOSO

~

Nao

CMorl discutindo 0 assunto, mas apenas

bzendo declara~ao de voto. p<l.ra que
t:t.'"l1Stem da ata as razQes por que fui
contra rio as emendas.
o 5,. Domingos Veiasco
Se
v. Exa.1I. traz essa info~'ma<;ao ao Seni:ldo da Republi~a. melt aparte tem todo
o cabimento. 0 Sr. Presidente da Rep(lbllca exercera a atJ:ibui~ao que a
C01lStitui~ao lhe confere d.z vetar; e
;O!'! estamos dcsem!Je~hando a fUIlC;ao
de .legislClr para 0 Pais.
,

o

SR. DARIO CARDOSO

~

An-

tes de mais nada, en nao trouxe infor~
lfI<lC;iio alq-uma do Poder Executivo para esta CasCl, mesmo porque nao re~
lJresento aqui 0 sell pcnsamento, e.o;tou
llpenas transmitindo ao Sen ado as ra~
. 20("8 que me Icvaram 'a votar contra as
('mf'ndas. Fi-lo pcrquc, segundo infor·
ma~oes que me for<'lm dadas pOl' alguns
Deputados. possivclmcnte 0 pmjt'to sedi v£'lado se ultrapass<lr a teto fixado
pura 0 abono.
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Ditas estas palavras, Sr. Presidcnte,
creio ter justificalo, . perfeitamente, 0
meu voto, nao sO como relator na Comissao de Constitui~ao e Justi~a. como
neste plenaria. (Mllito bern)".

Q SR. ALOISIO DE CARVALHO:
(Para declararao de voto) _
(Nao
loi rcvisto pCio -arador) Sr. Pre~
sidente; quero que conste da Ata que
votei a favor do projeto e de duas das

nove emendas apr..:sentadas _

a de

n,O 7. que visa a carrigir urn equi\'o.::.:>
evldente da proposir;ao l..::met:da poela
Camara dos Deputados, e' a de n.o 4,
qu~ objetiva a incluir 0 projl'.'to na sis~

temiltica legal das obras de trabalh2'.
Votci contrariamente

as

outr,.:; cmrtn~

das. Considero, entretanto, que todas
das ~ ,Jrarn s"imples e puderam ser apre~
ciad;::;s. perfeitamente, pelas Comiss6:.~
teenieas.
Como desde 0 inicio da di.9Cu~.>ao do
projeto, nesta Casa, procurei resguardar as prerrogativas do Senada de
emendar as propo.sil;6es que the sao
enviadas pel a Camara dos Deputados,
sinto-me a vontade para declarar que
votei a,penas
a favor dessas dUas
emend as, satisfeito de' ver que 0 Se:
nado cumpriu, ainda -Uma vez, com 0
seu· dever.
Quanto as consequencias em rela\.Jo
a es!)as em€.:nc~3.s, .pollca me impor~~ au
imprcs.siono com isso. A CC:mar<l dos
Deputados, pela Constitui~[io, tern a
faculdacic de rejeitar as emcndas do
Senado. Se consideTar que elas nao
estao em ordem, que as rejqcite. ')
Poder Executivo tern a faculdaL. constitL:cional de ve-tar os Projetos (;,> Lei,
mesmo aqueles que s§o da sua iniciativa. Se n50 co~cordar Com a propo.si~ao, que 0 vete, para a reex.-;me do
Congr~s:so. Mas que 0 fat;a se~:<1 ton~
siderar que 2S emendas do Senado
transformararn e!jse .... :·oqjeto nun:a proposi~ao impo.ssivel de seu sa:_!1~<_
Se a Exc.:utivo jil se arreper:d('u, a
estao. em ordem. que as rejeite. 0
transforamaram, esse projeto numa
pro!posh;ao impossivel de seu sancionada,
esta altura, do abono ao funcio-naIismo
fique ao Legislativo -- atraves da Camara dos Deputodos e do S::nsdo Federal' - senao a responsabilidade dos
atos p-roprios que realizou na tramita~ao deste Projeto, de inieiativa daquele outro Poder. (Muiio bem) ..
0 SR. A~TILIO VIVAC'QUA:

Nao POSt:) afirmar a procedeneia des~
ses motivos, paiS deseonhe<;o 0 pensa~
mente do' Sir. Presidente da Republica.
Apresento~os repito -:- simplcsmcnte para justificar meu voto cantrario
as emenclas.
Sr. Presiclente, minha opiniao pessoai
e que cleveriamos dar o· abono a todos
os servidores publicos, sem exce~ao,
pois a situa<;ao e igualmcnte difidi pa~
ra quantos trabalham' no servi~o publico.
.
....
Outra r(1zao me leVOll a votar contra:
as modifica<;6es propostas: ern regime de urgencia, nao podemos corrigir falhas de que acaso padc<;a esse
projeto.· Deve ter havido omissfies, que
nao podem ser sanadas nessas circunstancias. Se hOllver injusti<;as graves po~
derao ser eliminadas atraves de urn pro~
jeto especial.
Quanto ao merito, Sr. Presidente, eu
aprovaria quase t6das as ernend<ls; mas
nao quero slljeitar 0 proieto ao perigo
de nao ser aprovado nesta legislatura.
Esta~ razoes POI'
mim apres~ntadas
nac tem 0 menor valor par!1 0 Senado; valem para minha convicc;ao. 0
rneu voto.
Deeorreram, como dlS'3:'!
inicialmf!llte, de opinioes que ouvi de
coles-as de Parlamellto, as quais nao
posse dar cunho oficial.
Eram as pal<lvras que desejava proferir, em justificar;ao do meu \-'oto.
(Para declara\"5.o de .voto)
(Nao
iMllitO bem.l)
loi ,evisto pcla orad or) - S~ Presi~
SR. NESTOR MASSENA:
dente, scmpre defcndi, cc. it maior
(Para decla,a~ao de voto) (Nao intransigencia, a faculdade con.::.::-.,cio~
loi revi~(o pdo orador) . Sr. Presi· nal que cabe ao S~nc..do de- aprc __ .:.t.:.r
dente, fac;o e:;:. dec1ara<;ao para justi~ emendas.
.
ficar 0 meu vote em rela<;i':o as' cmeuJamais m. imtJrcssionara: o.s <1rgttdas ao projcto que acaba de ser o:,;_t,) mentas de que na undecirna hora dede delibera~ao do Scnado.
veri amos abrir rriao des.9a pren.)ga~
Como .5illientei ao fmitir parc,:c: s6~ tiva. (Muito bem).
b~'e as E:mendas. a Comissao do' Servi~o
No caso cm apr2:; aCl'itci algllm .. ;
Publi~o Civil. e principalmente
seu
relator, teriam 0 maior prazer em das _emendas. qUe consid:!rei justas;
e
nao atenderia.
mesmo, a ape-los
at(:'nder as pondef3<;"oes do SC:'l::dor
no
scntido
de
dcixar
de
ofere err (men·
Kt'rginaJdo Cav:llcanti no senti do de
.
das ao Projeto.
nao se aprovar qualquer· modificar;ao
Ent-endo, Sr. Pl'esidcnte, que a Caao proj<!to.
A verd<!de, po:-~m, e que,. CO;;lO re1:J_ I •. ara do.:; Deputados, sob regime de
ace:tar
tor, t'u nflu podia deixar de conheccT urgencia, podera, perfeitamc"
de cada uma das emendas e julga-las a colabora.;;ao do &ri<'!do e atcndef. a
tempo, it justa e.spcctativa do funC:::lJi.2]o seu merito.
A Comissao de Constituic;50 e Jus- nalismo publico.
tif;a, a meu VeT, conduziu-se eo:no deD€"Sejo, alias, pedir a atcn\ao da
via, no particular.·e a prova e"ta em Casa para a Mensagem presidencial
que 0 Senauo hOnlologou t9dc' os scii.'. que acomp::nhou 0 presente projcto.
pare.::cres.
Neb 0 Sr. Presidente da .~epublica deA mim pOll co se me' da qu(' 0 .Pre:..> clara na~ ser desejo do Governo prodente da Republica venha a opor seu mcver 0 andamento do ante-projeto
veto ao p-rojeto.
S. Exa.a cumpYira rele. ~nte a recla.s~ifica<;r:. de cargos.
atribui<;-8:o constitucional, tal COJ.llo fa- a qual :;0 sera emprcendida quanc;~ ,,05
zernos agora, votando 0 projeto segun- condic;6cS' "finanCC"ir3s cstiverc'm reaju!;·
do lie nos afigurou Jl.lais certo t ra- tadall de a~o-:'do com 05 c6dlgOfi governamelltais.
zoAvc1 ...

o

°

Sr. Presidente. considero este projetq;
rcalment.:: de emergencia ....Desde C! pJiJ
meira h9ra, quando nesta Casa def 2:ldi
aurnentos de vencimentos e fUi mal
interpretado, pcclia a aten<;ao dos rleU8
colegas para 0 problema da rcmt:n:;:-..
ra~ao .do f~lllcionalisrno publico,. a c:ual.
a meu ver, devia ser atacado em l:-3Ses
racionals, organlcas. Cheguei m(':::mo
a avan<;ar a ideia de que <,) assuntOi
comportava urn plano de politica g('ra1, .
inclusive em cntendimento com cos Es..
tados e Municipio.s.
NJ:o vemos oeste problema apenas
uma questao de ordem financeira e ad~
ministrativa, mas de ordern sod, I ati ..
mente a uma das cla:::~es mais llUmerosas.
Aproveito 0 ensejo, tambcm, Sr.
sidente, para e: Jare'c,er meu ~o~_to de
vista relativamente a propOSlc;ao d~.
Camara dos Depu~ados rderente ~ in ...
dusao dos funciom'i.rim da Fur..Ja. flo 7Brasil central no ambito deste proje-

J'r:"1

~.

I

Devo re'cordar a Cas a que a C:C ...
rnissao -'.:: Constitl.. :r;ao e }pslit:;:: em se,d
parecer, considcrou a Funda<;ao B:-:..:;i~
Central uma autarquia. M:sim .sen do,
ela esta cornpreendida nas .dispo'.>iC;6c5
do proje-to.
,_
Esta a declarat;ao de vo:o c;ue lk"~e ..
java fazer, Sr. Pre,<:idente. {Mwto
bem} •

SR~ PRESIDENTE:

o

'

_ Canstarao da ata as de clara ;C:-s
de voto proferidas.
Vota<;ao. em discussiio Iinica, CC)
Projeto de Lei da Cii~1Ilara n." 65~
de 1953, que autod;:;a 0 Poder F.:.:e~
clltivo a ceder ao Instifuto, Hi.~[(j~·
rico e Geogrdjico Brasileiro 0 ter ....
reno em que loi cdificado 0 Si]" ~
geH, e abri,. pdo Ministcria eLI
Bdllc£:{:Pio e Cultl1ra. o. crcdito es..
pecial de Cr$ 5.000.000,00. raTa
Buxilin, a conslruri"lo da fufurli.
scrle do mesmo Instituto (em regi..
me d~ urgcncia. nos termos do art'l ~~
155. ~. 3.", do Regimento Intrrno.
em l' 'rtude do Requerimento

n.O

15. de 1955. dq Sr. 'Mozart La!'o e
oulros Senhores Scnadores. al1(O~
vado na sc :ao de 17~1~1955) -:
tendo parecerf's lavorfwCis das 1=0.
miSS0!S de Con$litllirJo e 111.~tit;e
(sob n.o 20.\, de 1954) e de Pi.
mm(":-;s (oraf. prolcrido na ,<,(,51:0
de 27-4,s,1) e d('~ndel1i~ de nro ..
mmciam-:'nto das mcsmas Co .lis-s0cs ,':o!;rc as cmcndns de plen,;rio.

o

SR. PRESIDENTE:

o

Projeto depende de parecer da~
Comissoes de Constitui<;ao e Justit;n. f:
da de Finan(as, sabre as cmendOls.
Tern a palavra 0 nobre Scnador AI:ilio
Vivacqu<i, relator na Comissi'io de C~r:~
titui<;ao c Ju.sti<;a, para erntiir 0 respec.ivo
parec('r.

o

SR. ATTILIO VIVACQUA:

(Ntio fo!. revisto pelo orador). f~.
Presiciente, a presente praiclo jil fol

apreci<1do p(,la Comissao de Constih"~riO
e Justi<;a nos pareceres ns. 858. de 1953,
e 201 de 1°54 ambos co-ncluindo hvoravel~ente ~ pel(1 SUR aprova,ao. cQnsider<1do 0 projeto sob 0 ponto de vista.
juriclico.
Forarn of('recidas <10 projelo as en:en-das: n.o 1, de autaria do nobre Senador
Pinto Alei'Xo, e 0.° 2, do nobre Sen2dor
Alfredo N'ev{'s.

A emenda n.o 1 diz' 0 s('guinte:
«Acr.('sccnte-se ao ~art. 1::

.<.

e momler f'm condominio 8
Liga da Defesa Nacional. que COIl-"
tinuara a ter scde no cdifIcio a ~e,
construido» ..

1'56
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Janeiro de 1955

Essa etncllda vela justificada pelo seu
da precariedade das instaTa.;6es do primeiro pareccr da Comissao de
,0 SR. PRESIDENTE:
!!ustre autoc com a fundamenta~ao que
Instituto Hist6ricQ e Geografico Coustituir;ao. e J!JcSti.;a (Parec~r nu~
T em' a palavra 0 nobre Senador
Vasso a rcsUlnir.
.'
Brasileiro nao pactill, nem _esta senda mera ."S58) e ainda porque a materia
- ¢.A ·Liga da Defesa NaclOnal e
objeto de trabalho do secular soda- mereceu especial exafne de minha par- Ismar de Goes. para. Da qualidade de
cOllsiderada institui~ao' civica cuja
lieio.
.
te no Parecer n.? 201. 3provado pela Relator da Comiss~o de Financ;as, enii..
utilidade publica tomou-se not6da
FOi urn redatar de 4:0 Globa» Comissao de Justir;a. Nesse pgr~cer tir parecer sabre as Emendas.l
pelos grandes ser\'i~os prestados ao
consulente da blblioteca do Instituto. rebaH as iinpuqna<;6es do Diretor GeM
SR. ISMAR DE ,GoES:
Brasil».
quem. vendo os estragos produzidos ral da" Fazenda Nqcional, manifestan~
Elu atenr;aa. a' esses 5ervir;os. a Go~
pelo viol en to temporal de .urn mes dO-51.' pela inconveniencia da .'cessao·
(L€ 0 seguin{r: parecet)
'\ a'no da~ Republica. por ato de 31 de
-atras. resolveu. par conta propria. do iinovel por considerar seu aproo presente projeto. _ja ielatado favo ...
{;~zenibro de -19.23. deu'-lhe sede no
fazef uma reportag,:m sebre o:assun:' veitamento necessario aos servi~os adM ravelmente pela Comissao de FinanLiifiCio d.d Sliogeu.
to.
ministrativos da liniao. 0 que havia C;M, recebeu. em plen~io. ila fase de
Art. 2.~, tambem emendado; passa~
. 0 Instituto Historico nao agiu. de teses juriditas coritrovertidas: i11M discuss9.o, duas emendas ..
A primeira, de auforia do Dobre Se··
ria a ser rcdlgido da seguinte maneira:
nem direta, nem indiret,aniente. por~ elusive 0 historico da incorporac;ao do
-«0 Governo Federal auxilianl
qMe, ja havia chegado a 'acordo com terreno ao patrimonio naciomil, foi, nador Pinto Aleixo, ruanda acrescentacas instituh:;6es interessadas no caso. entao, estudado com vivo interesse, emM aol art. 1.0' a obriga~ao de'manter 0
com a importancia de ....... ;..
Cr$ 8.000.000,00 (oito inilhoes de
Rea1mente. combinamds qt)e te~ bora, sem brilho: Em sumo.: 0 me.u Instituto Historico e Geograflco Brasi ...
cruzeiros} a constrw;ao da futura
riam abrigo no -novo predio a Liga pronunciamento na ~om!ssao de Jus~ leiro, em condominio, no phidio a ser
s~de do Instituto e da Liga de
da Defesa Nacional, 0 Instituto dos ti<;a sabre as emendas apre"sentadas. construidd. a Liga da Defesa Nadonal.
Defesa Nacional no terreno.a que
Advogados (para instalat;ao Mcon~ nao poderia deixar de ser da maior entidade civil que: aesde 1923 se acha
se refere 0 artigo anteriorl'.
digna de sua biblioteca). a'_Associa~ simplicidade. Se 0 emiti;mtes, n~o teria sediada n6 edifiCio do Silogeu. A re~
o Art. 2.° Ihauda substituir a impor~
-;ao do Minlsterio Publico, ~ a Fe~ sido l(em por motivo de exiguidade de ferida emend", aumenta, consequentemen...
t[',uda de Cr$ 5.000. 000,00 por ..•...
derat:;ao .das Academies de Letras tempo, mas; exchisivamente, pelo even- te, a importi'lOcia do aU-XiIi,? deterR)ina ...
art. 2.... tambem, a do crooito
Cr$ 8.000.000,00.
•
e.a Academia Carioca de Letras. tual pape1 que me tocon. de ser urn do
A essa emenda, Senhor Presidente,
Nao bavendo divergencias quanto intermediario de boa vcintade para especial autoriza.do no art. ~.\I (d~
a Comissao de C';nstituir;ilo e }ustic;a
ao aproveitamento do novo predio chegar~se ao resultado de,5ejado, qual Cr$ 5.000.000,00 para Cr$ •••• '.• , oj"
o:'!rece a ·,seguinte subemenda, que. se
venho pedir 0.0 prezado_ amigo que srja. d' de ficarem sob 0 mesmo au~ 8.600.000.00) .
a1Jrova'tla. importa em tornar prejudi~
obtenha a reUrada das "'emendas ao gusto teto, .ihstitui~6es culturais 'que
Di ac6i'do com a justificaC;ao
dt't
c;~d<l a subeinenda da Comissao de Fi z
projeto, . con forme aub:~ri:z:a~ao do aspiram ao convivio .afetuoso e: prOM einenda, nada temos a opor a sua apro.na",as.
Dr. Oswald6 Aranha c- do Depu- Hct1o, ria mesma. casa ":0111Uin. a som~ vac;ao~ salvo quanto a alte~ac;ao sugerida
.:Acrescente-se ohde convier:
tado Afonso Arinos. Diretores da bra das gl,?riosas tradJl';oes do Insti- .10 art. -3:°_0* parte) .
Art. ---'- 0 Jnstituto Hist6rico e
Liga, a fim de que possa 0 etninente tuto Histo-tico e GeograEico Brasileiro.
A_ segunda emenda manda suprimil'
Geogr;;iflCo Brasileirq, de acardo
patricio Iavrar 0 parecer para apro~
Requerid~ a urgencia do projeto, nao parte do art . ..3.0, no' .que se· refere a.
com a conveniencia de seus ser-vi<;os,
vac;ao final· do Projeto Jose Au~ houvc ensejo para que a Instituto· dos autorizaC;ao para aberhira dO credito
reservara, no edificio a ser <.;onsgusto..
Advogados.e outras entidades interessa- especiC\l. Alega 0 seu ilustre -alitor que
Receba . urn cordial abrac;o do das formulasl!:em 0 seu ponto de Vista. ha necessidade de diminulr-s~ 0 mati
truido, em uso gratuito, exdusivo e
't
I
d
'
d
se
am"'go
e
adm,'rador.·
' d a mJ?dalidade exposta na car.ta passivel ~ ooncesst\o de credltos adtperpe uo, Sil vo as espesas I.' dentro
Jose Carlos de Macedo Soares», do Emhaixador -Macedo Soares.
guro, conserv~c;ao c repara~ao·:
cionais.~ Uma vez autorizado '0 auxf·
a)· area para sede do Institute
A qualidade de relaor' e a circunstan~
Assim. em face destas· circunstancias. lio. peIo art,' 2.°. 0- 0rc;amento 'futuro
nun'ca cia de s<>r esta a oportunidade p'ara a nao pod eriam 0 relator e a Comissao
d· as Ad voga d os B I"a 5'1'
incluii'<\ a import€mcia convenh·il(e. em
1Clros...
. illff'.rior a que· atualmente ocupa;
apresentat;aO de .novas emendas e que Constituic;ao e }ustit:;a 5en50 estudar 0 rubrica pr"opria.
• .
para a- g-des da Lina s6ment~ 'poderia ser da inidaUva de
.
bl' a'r'a'
Estahdo de acordo com este ponto dl!
~ "
"
...
;;I
assunto sob 0 seu aspecto juridica, como
da Defesa NacionaL da Federa~ao uma Comissao. por· estar encerrada a fizeram, elal;!orando a sub-erneucla aci- .vista, opinamos pelS'· ·aprovac;ao
d3
dus Academias de Letras, Academia disctlssao. colocou~nos ua contingen~ rna justificada.
emenda na -forma da' subemenda adiante
Carioca de Letras: Associa\ao 'Na- cia de sermos procurados pelo ilustre
Com esta explical';1io, rendo a minha enunciada.
donal do Mirlisterio Publico.
Dr. Leopoldo Ontcmio Feijo Bitten- mais alta homenagem a S. Excla •• com
Ne~tas -condj~5es. a Coinissao de Fi~
.
cOUit, representante do eminente em.
-Art. - As areas -nao cpmprecn- hfjhador Dr. ose ,Carlos de Macedo a certeza .de que nao tenho 0 desejo nan("<IS opina favoravelmente as emeJl~
didas 11a dcstina<;ao prevista nesta' Soares, presidente _perpetuo do Insti- de cooperar para que •. sabre as' seculares da'S ns. 1 e -2, coth as seguintes Sub.
lei' poderao ser alugadas peIo Insti~ tuto Historico e Geograficc Brasileiro aficerces da cultura oadona! e hurn':tna. emendas.
A ,EMENDA N,~ 1
tuto~-Hstorico e Geografico Brasi~ I.' ainda pelos' digl'los representantes de que sao as do 'Institute Historico e .Ge M
Suprima-se 0 item III assim redlgido:
leiro para pro.du<;ao de renda de-sti~.Inst'tuit:;6es
.
que atua Imente tern' sede grafico Brasilcire, "I.' erga 0 novo Silo- «No art. 3.". Sub"titua~se CrS .....•
nada fls despesas do custeio de seu no (' d i ficio daquela secula~r ,instituit;ao.
' g e n como alto e lumiuoso monuinento
da noSsa espirituf}lidaae e do n6sso pa~ 5.000,000,00 por CrS 8,000.000.00.
servit;o bern como as despesas de
seguro. 'consen'a~ao c prrpara~ao
0 Insbtuto dos Advogados Brasi~ triotisnio.
A EhlENDA N. D 2
do im6vel». .
....
lelros, nomeou uma ·Comissao composta
Sr. I?residente, quanto a subemeftda
Substitua-se pelo· seguinte:
A Comissao de Constihii~ao e Justi~a dos Drs. Arnoldo'Medeiros da Fon~'" da Comissao de Constituic;ao e Jl.Isti{a,
Ao -art. 3.°. suprima-se.
mfihifesta-se pela oonstituciollalidadi! ·seea, Osvaldo -Moura Rezende e He- de-sde que nao se aumenta mais a cree t~~alidade das emendas, adotando r;gberto de Miranda Jordan. A aludida dito constante da Emenda n, L da Co.
,sR. PRESlDENTE:
IX relll a subemenda acima formula- Comissao, em 10n90. _e f?ndalllentado missao de Finan~as, esta nada °tern a
d~i~nhor PTesidente, quero -aproveita;. rparecer, opinotl 'no sentido d~ que 0 opor.
Havendo 9S pareceres das ComiSilOC','l"
nst(tllto dos Advogados, Brasileiros se
~S_3 Qcasiao -para tim esdarecimcnto a
concluldo par oferecer subemendas, Ita
dirigissc
ao
Congresso
Nacional
3OliA
subemenda
c
a
seguinte:
pt0posito de comcntarios surgidos na
forma do Regimenot, esta aberta a dis~
iU'''Jrensa sebre 0 8ndmhento do prOM citando apresentac;ao de' emenda. ao
Sllbemenda' - a emenda n. 1. apre' cussao espeCial s6bre as subemendas.je'-o no S:.nado, e. entre esses. de~taco pro;eto n.- 65 para que the fiqlle asse- sentac:la ao projeto n'1 65/53
(Pa!lsa) _
br.lhante artigo do consagrado' jorna- gurado, no futuro edificio. uma sede
Substitua-se. pela seguin fe, a primeira
Nao ha\iendo quem queita u",ar da
li~ta Danton Jobim, apehmdo P'1ra 0 ,condlgna, reserv"ando-se--lhe area nun- parte da .referida emenda, modificativa palavra. encerro a discussao,
S~·;t;:«io. a tim de que apre~se' a "apro- ca inferior a attialnfunte utilizada por do art. 1'1.
Vai-se- proceder a vot~a6 da Emert..
v,·,;fio.
aqurJe sodalicio.
•
da Ii.a 1, it qual foram ofereddas du3.'l
Acrescente~se onde convier:
Oevo, Senhor Preskfente. neSte mo~
Entendi-me pessoalmente com Sua
de
Art.
- O' Instituto Hist6rico e subemendas: uma, da 'Comissao
m 'oto agri.\decer as honrosas referencins Enelenda, 0 Embaixador· Jose Carlos
Constit~iic;ao I.' Justic;a. que 1he 'sub"titui
Geografico
B~asileiro,
de
acardo
com
co 11 que me· distinguiu 0 ilustre jorna- " Macedo Soares, sabre sua justa preliS"a. FigUl'O entre os homens de estu- tr?sao I.' a~s demais que, igualmente. a conyeniencia de seus servic;os reserva~ o item I; C outra, do. Comissao de· Frra, no edificio a ser construido, em uso nan.-;as, gue suprime 0 item III.'
do Que tern a maior n.pret;o -pela emi-' alt de~eja. ~
Vou submeter a votos a Emenda. res~
ue.nt-e Embaixador JOSe Carlos de MaDa parte de S. Excia, encontrei ~ gratuito, exch.isivo e perpetuo, salvo as
cedo &>ares e pelos demais ilustr2s ll'(lis gentil acolhida e 0 vivo empenho despesas de seguro, conservac;ao e reM sal vadas as subemendas.
brasileiros, Que dirigem 0- Instituto d('~ uma~ .<;olul;:io saUsfatoria, ~ afim de parar;ao:
o SR. ALOISIO DE CARVALHO:
Hlst6ri~o .! GeognUioo, que e Un1 9a~ serem d ahrtgados
no' novo predio. a
B) area para- a sede do Instituto
(P,c1a ordem) -~ (Niio toi revisto pelo
gran.;) arquivo da nacionalidad~ e be~ L'
D
efe.~a Naciopal. c I1hHtuto dos Advogados Brasileiros. liune;l infe- orador) - Sr, Presidente. 0 item
n ~m.ent:lUd-a<ie da i'nstit"4i~5.o cultu- Iga e
da
ra L
,
dos Advogndos Brasileiro3, a Asso- rior a que atu<ilmente ocupa;
Emenda n.o 1 determina 0 quantum do
de Ma- ci"l';ao" do Minisi:erio Publico. a, Fe.
L
, 0 E- ml>al'xador )0'.' r-rlos
auxilio, mas. a maneira par que 0 Re~
~
d era<;ao d as A eadem,ias
:-... .1 0 Soar~'s enviou-me a atenc,'osa ,:arta.
de Letras e a ' b)D fareas para as sedes da
di9a
-~-!
'"-'
A
d
C
da
e
esa
Nacional.
-da,
Federat;ao
- -:IS lat~r na Comissao de Constitui~ao e
·
a
le;tura
'I'
transm,'t,'
it
Com;ssao
('
ca
emia
arioca
de,
Letras.
Fiquei,"
C
c'., ~
Academias de Letras, Academia "ario-, Justic;a colocou a questao e ofereceu a'
qtl~ e urn nobre esclarecimento prcstado ap~tlas, na E"spectativa de que as enti_ ca de Letras. Associal';ao NaciouClI do subemenda, tornou-a substitutiva da
''uri! a minha atitude. como relator do dades interessadas chegassem· a uma
EII1('nda.
U
. independenfe~ Ministerio Publico.
'proje-to
'. Eis os tl!rnu,)s da <lludida mis- f'ormti I<l a ser alcan,ada.
Aprovacla, pteJudicara as outra.<: emeri~
de emendo ao projeto. com 0 objetivo
As areas nao compreeri~ das, salvo em rela~ao ao qaimtum do
Art.
¢.Sao Paulo.· 13 de janeiro dy' de su., pronta <ll?rovac;ao. Foi com e!se didas na destinac;ao prevista nesta l{'i auxilio. ~ "'htbstittitiva, exatamente. da
ekvildo intulto' que ritard~i' ao meu poderao ser alugadas pelo Instihito Hi~ parte consignada nas oufras emendas.
19,5.
lIu.'Itn! amigo Senador AttiUC! Vi- Mqundo parecer s6bre 0 projeto, p,are- torico e Geogr.iifi\:o Brasileiro para pro-- (Milito, bem).·
v.acqua._
'cer, altfis. que nJo reelamava nel1hum du~ao de tenda destinada :is despesas
o SR. PRESlDENTE:Atencio!'.os ,cumprimentos.
e.<;fon;:o, me~mo porql1e' a qUe5taO ja do custeio de seus servi\,os. bern como
V cnho· clizer ao tmineilte amigo hav1a -sido apredada hrithantc-ment~ JS. despesas de seguro. conservac;ao e
- Em- vofac;ao a Elllenda n;- C res~
que 0 atual ~ovimcnto dc-nuncbdor pe!o d:~no S~nador Luiz TinoCQ, no ·repartl\50 do imrivel.
Mlvadas as subemcnda.~.
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0:. Scnh~!es Scnadores ,que a apro-

:(Pbra

encaminhar

Reda~iio !ilJa! das cmcndas do
Senadg BO Projeto de Lei- da C8~
mara-n." 22, de 1955, que concede
abono aos servidores ci[lis e militares de Uni8.o. .
1
• EMENDA N." I

SUBEMENJ)AS PREJUDICADAS

a

votarao)' _
Scnher
SubemelJda ii- emenda n~ 1.
·Pr{'sidcnte, autoE do requerimento de
'(Da Comissao de Financ;as)
urge-ncia, aprovado· gcncrosameo<te peSuprima·se 0 item III assim redigido:
Jo Scnado. concordo com
modifica- : No art. 3'" - substitua-se Cr$ ..••
-~oes propostas pela Comissao de Cons- 5.000.000,QO po, C,$ 8.000 .000.00"
titui!;[io-.e Justh;a e de" Finan~as.
Subemenda ii emenda n'; 2
Atendcndo ao apelo de um dos 006. ":{Da Comissao de Finaq~as),
i.
BOS eminentes hom ens ptiblicos. 0 EmAo art. 3° - Suprima-se..
.!

I

I _ . /. .
ne tla se l~ me....
•
(io art. 1., § 3.~, ~'mea C (Emenda
p. 1).
« .. , e dt Campanhn Nacional Contra
a Tuber,cu osc».
EMENDA N." 2

!{Nao loi (evisto pele crador) -

as

bllixador Macedo Soares, que me afir<mara que as outras· institui~6es agasa-

,

Ao ·art..~· 6.° (Emenda n," 8)".,

lJ

o SR.

- Em vota~ao a Subcmenda ofcrecida pel a Comissao de Constitui~ao e
Justi~. .
Os Senhorcs Scnadores que a apro~
vnm quciram conservar~se ~ sentados.
(P8U.sa )

Esta aprovada.
Com a aprova~ao desta Subemenda
· f"ntcnde a Mesa haver fic:ado prejudi~
'cnda a Erne'oda n.1.I 1. no seu item I.
item II da Emenda n. 9 1 esta, por
conseguinte m<lntida. Nessas condi~
,ves, Hearn prejudicadas a subcmenda
do. Comissao de Finanr;;as a Emenda
n.!> 1, bern como a Emenda n. 9 2 e res~
pcctivas subemendas da Comiss~o de
Fjn~n~as.
,

a

EMEMNDA APROVAD~
N.· 1

PRO]ETO DE LEI DA CAMARA NQ

. 1m

65,

1953

Auioriza 0 Poder Executivo a
ceder ~o I~stituto Hisf6ric~ e Geografjco Bra~ileiro 0 fereer;,o em que
foi edificado 0 Silogeu. c abrir,
pelo MinJsterio da Educarao e
Sande, ·0 credito especial de Cr$
5.000.000,00 para auxiliar a construrlio da [utura sede do mesmo
Institu(o,
D Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q g 0 Poder Executiv~ auto~
rizado a ceder ao Instituto Historico
e Gcografico Brasileiro 0 tern'no em
'que foi edificado -0 ~ilogeu, a Avenida
Augusto Severo n" 4, com a' obriga~i'io
de permitir 0 recuo cxigido pelos planas urban!~ticos ml,micipais.

o

e

(COMISSAO DE REDA<;:!\O),
Redm;fio final das cmcndas de
Senado 'ao Projeto de Lei da
n.~

Ca-

22, de 1955.

Relator: Sr. Aloysio. de Corvalao.

A Comissao apresenta a redac;ao fin(l!
(£61has' anexCI.s) das 'emendtls 90 Sen ado
il) {{[ea para a sede do Inst~tu~o ao Pr"ojcto de Lei n.O 22, de )955.
dOl~ Advogados Brasileiros, nunea mfc~ origimlrio da Camara dos Deputados.
riot a que atualmeQte oeupa;
.
5ah"t da Comiss;:io 'de Rcd<lr;;50, em
b) areas para as scdes da. Llg<1 21 de janeiro de 1955. - loaql1im.Pircs,
(13 De1esa Nacional. da. Federa~ao das
Presiden te . Alol/sio de CaflJalho,
Academi<ls de Letras. Academia Cario- RcI:Jtor. - , Co.<;ta P~reira. - Car..,allw
ca . de Letras, Associa~ao Nacional do
Guimarfics .• - Bamldra de Mello.

Ministt:rio Publico ..

a

I

a

mara

I

~R. DOMINGOS VELASCO:. ",q
Ao art. 10 (Emenda n." 7).
, Acrescente-sc, neste artigo, depois da
Sr. Presidentc. a maioria da Comis..o:
palavra «aposenttldos»:
sao d~ Finan~as aprovou o~ seguin!C'
< •.• c rcformados ... »
·oJ;lW.o.;,~;'
pareeer :
ro. Projeto de Deereto Legislativo, ric
EM.ENDA N." 4~1lM~' iniciativa da Comiss"'ao de Finan~as aa
Ao art. 17 (Emenda n.D 1) .•1 ~f' C~mara dos Deputad~:;, fixa os subi~
·Onde se Ie:
dio.<; do Presidente e do Vice-Pnsi~
«. .. desde que trabalhe um mlnlmO dente. da Republi~a ,Jara 0 perioeo GOo(
de 33 (trinta e tres) horas scmanais."p. vernamental de 1956 a 1961, em Ie::;"'!
Leia·se:
.
pe.ctival"!lente Cr$ 75.000,00 e Cr$ . "
«. .. desde que trabalhe um/ minima 1.5.000,00 mensais reccbe::do, ainda, 0
de" horas seplanais fixadb em lei».,
Presidente da Hepublica, a titulo de rc-'
pre.genta~ao. a guantia de Cr$ •••..•J
O·SR.·PRESIDENTE:
30.000.1lQ.
projeto sera remehdo
Camara . Os .subsidios acima reprcsentam 50~
de acrescimo' sabre os estipu'·,dos Flo
dos Deputados.
Na forma do Regimento Comum, de- Decreto Legis];ltivo n_O 58, de 10 de;
para acompanhar 0 andamento das novembro de 1950, dentro do novo cri~
emendas 1<1 Camara dos DeP:ltados.
terio adotado na fixar;;ao dos ~ubsjdk.l
Discussiio .linica do Prajeto de do Congre:::so Nacional na proxima lc:",.
_
:I
. Decreto Legislativo nl' 1. de 1955, gislatura,
Atendendo a alta dignidade dos c.n·...
. originario da 'Camara dos pepu~
·fados. que fixa os subsidiDs do gas, a responsc:bilidadc· correspo~d('nt('.
Prcsidcnte c Vice-Prcsidente da Re- e aiqda ao creS.:::ente aumento do Cllsh)
pliblica, no peri ado pre§idencial de dIE vida, somas de pareeer que a Co,.
1956 a 1961 (em regime de llrycncia, missao de FimlD~as opine favorave; ..
nos termos do art. 156, § 3 9, do mente 0 projeto nos termos prop05tos •.
Sr. Mozllrt Lago Permite V .•
Regimento Interno, em vidude do
Requerimcnto n r 14, de 1954. do Exa. urn aparteZ (Assentimento do eta..;
Sr. Novais Filho e ouiros sell/io· dar) - 0 a!'t. 2.° esta rcdigido de
res Se;18dores, aprovado 118 se~5ao forma PO~ICO. dOlra, dc modo que os
de 17-1-195~), dependente de pro- trinta mil ~ruzdros de representaC;fio
nunciamellto das Comissocs de COTlS- do Preliidente da _ Republica pod('m r--r',
admitidos como mensais, anuais oa
'tituir50 c JUstir8 e_ de Fjl1al1ras~
para todo 0 peri ado . Parece que as co-missoe-s de Constitui~ao, e Jl<._.i~a e de
SR. PRESIDENTE:
Finan~as nao csclareeeram a duvida.J
Comissao
Vai ser lido 0 Parecer da
!':lao sci. se continua a duvida.
:
de Constituir;;ao e Justis-a.
E' lido 0 seguinte
SR. DOMINGOS VELASCO ~I

Io

1.0

AcresCente·se onde convi~
Art. .• - 0 Instituto Hi-storieD e
Gl:ogra!ico Brasileiro. de acordo com
:l convenicneia de sellS servic;os' reser~
Vata. no .edificio a ser construdo, em
1180 gratuito, exclusivo e perpcluo, salvo as dcspcsa5 de segura. conserv3C;ao
·c repar!lC;~lO: :

PO",

o

Art. 2° 0 Governo Federnl auxiBaril com a impotancia de Cr$
•.• e 'm<'lnter em condominia a I,.iga 5.000.000,00 (cinco milhoes de cruzeiria Ddesa Nacional que continuara a ros)
construr;;ao da futuro. sede do
fer scde no edificio a ser eonstrudo. Institqto no terreno a. qU!! se rdere 0
<'ITt~ 2.° passara. a tei a seguinte artigo anterior.
'".
_ H'd(1<;i'jo :
9
Art.
3
-.utorizado
0 Poder ExcD Governo :1uxiliara com a impor~
-mneia d~ Cr$ 8.000. 000,00 (oito mi~ 'cutivo a abrir. pelo Ministerio d;\ EduIho(",5 de cruzeiros) a construr;;ao da fu- c:ar;;ao e Saudc, 0 creditQ especial de
jtna serle do Instituto e do. Ligo. de Gr$ . 5.000.000,00 (cinco milhocs de
Drfesa Nacional no terreno a que se cruzeiros) para a execu~ao da presente
lei.
lcfpre 0 artiao' anterior.
No art. 3.° substitua-se - Cr$ .•..
Art. 4 9 Esta lci entrara em vigor
5.000. obo 00 po, .C,S 8.000.000.00.
na data de ·sua public:ac;ao, ·revogadas
as disposic;oes em (ontraria, espccjalEMENDA PREJUDICADA
mente 0 Decreto-Iei n" 2.326, de 20·
N° 2
~c junho de t 91.0.
o SR. A ',OlS1O DE CARVALHO:
Suprimam-sc as palavras «c abrir,
(Pc1a ordcmJ Sr.
Prcside·nte.
pdo Ministerio· da Educat;;'lo e Cuitura.
-. crcdito de Cr$ 5,000. ooq,oo para aehando-se sabre a mesa a Redilc;50
rlu1(iliar a eonstnlt;jo do. futura sede Final do Pn)jcto do Abona. reqt1~iro
prcfer~nci<l. para sua ,,'otar;;ao.
do me~mo Instituto».
E. Jida e aem debate aprovada
SlIB.EMENDA APROVADl'!
a reds!(.io final constante dn seguinte
(Da Comissao de Constituil:;ao e
Substitua~se pela seguinte. a primdm parte da refNiQa emenda, modifi-:.
Farecer n.· 28, de!']50
cfltiva do art. l"
Ac~cscentc-se ao art.

I

o SR. PRESIDENTE:
Acrescentc-se in finc:
\
0 calculo de servJr;;o
Tent a palavra 0 nobn~ Sei]ado"r Do'"
cxtraordinario» .
mingos Velasco. relator do projeto' nd.
Corr.issao de. Finanr;;as.
EMENDA N." 3

.

,

.

3. Nada obsta, pois, a. aprova~l'lo
do Projeto. do ponto de vista cODsti ..
tucional. E' de recomendar-se. todavia..
a eiouta Co~issao de Finan~as, aprecia"
d~ra do se~ merito, 0 exarr.e da· parte
'referente a verba de represel)tac;~o, pois
0 art. 2'" nao especifiea ..ser a me sma
paga mensaimente. a que.\ por cettc,
dena dar rna: gem a dlivldas.
Com 0 repato acima, mamfcstamo-nos pela apro...,.a~ao do Projcto.
Sal a Ruy Barbosa, em 19 de j<'lnciro
de .1955. - Dano Cardoso, Preslden.o:
te. _ Flavin GUlmaraes. Relator. -. I
Nedol' Nlassena. _ Luiz Tinoco. _
Toaqllim Pires. -:- Anisio Jobim. _ J
Aloysio de Carvalho.

«. .. salvo para

PRESIDENTE:

· Jh;>das no velha pardieiro da Lapa seVai·se proceder a· votar;;ao do Pro~
l"iam contempladas no futuro edificio, jeto.
e verificando que a Subemenda
cor~
Os senhores Sen adores que aprovam
1
!('spondcu 30 pensament0 de S. EX3., o Projeto assim emengado, quciram conbOU favof<ivcl as alterao;oes propostas .servar-se sentados.
(P!lusa).
pdos n{)bres Relatores. (MuUo bern)
E aprovado e vai a Comissao
. de Redar;;ao a seguinte
.
SR. PRESIDENTE:

o

..

ANEXOAO PARECER N.· 28,
.
DE 1955

Art. , ....... As Areas compr·cendidas
VilD;l queirJlm CODservar-se sentadO$. na destinac;iio pre-Vista nesta lei pode~
rao ser alugadas pelo 'Instituto Hist6~
j(Pau.sa)
rico e Geografico Brasileiro para pro~
Esta flprovada.>
Em vota~ao· a, Subemcoda oferecida du~50 de. renda destin ada as despesas
· pc]a Comissao de Con5titui~ao e Jus- do _custeio de seus ~rvir;;os. hem como
as despesas de ..seguro. conserV8!(aO e
·th;a •.
'
repara!(RO do im6Vel.
'. 0 SR, MOZART LAUO: "'~"'il,\

L'
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o

Par~cer 11.·

OS trinta mil cruzeiros s':o mcnsfli.s;

29, de 19'15
em todo' 0 periodo. V. Excia. poder,i
Da' Comissao de Constiiuirao e verifiear que 09 subsidios de Sf·tenta e
Tllstil)"a suhre 0 Projeto de Decreto cinco mil cruzeiros e de .quarenta e cin~
Legislativo T1~ 1, de 1955, que [iX,1 co mil crUZeir0S sao, rcspectivamentt'.
os subsidios do Presidente c do para 0 Ptl..;idente e 0 Vice-Presidenfe
Vicc-Pre.<idcl1(c dn Republica, 110 da Republica. J!sses suhsidioS' SdO men ..
periotio pre!>ldcnciai de 1956 a sais, e ao do Presidente da Republica
pode-se ainda nerescrntar a rep' :;('n~
1961.
I)il<?, tamb~m mensal, de trinta. mil em..
zeiros.
Relator: 5r. Flavio GuimBraes.
o Sr. Mozart Lago - Pensa enti!o
1. 0 Projcto de Decreto Lcglslati· o nobre tc:.:gn nao :cr necfssario
maio~
vo n' 1-55 fix;:I os sub!>idios do Pre~i~ esclarceit:tJ.ento no projcto?
dcnte c do Viee·Presidente da Republica.
no periodo prcsidencinl de 1956 a 1961,
o S:l. DOMINGOS VELASCO
em C,$ )S.OOO.DO e'C$ 45.000.00,
mensais: respec~ivamentc: I rece-bendo; Peso que n<10, pois csta rcd;gido ("] .. ~
.
ainda, 0 Chefe do Poder Exe.cutivo. ramente.
nesse ;-criodo, uma verba dc rcpresent,lEra 0 que tinha a. eizer. (MuUo
\ao no \lnlor de Cr.$ 30.000,00.
bern. '''!nito bern).
2. A proposi\ao tem hase no artigo 86 da Lei da ~";a8na, que <IS im diso 51\. PRESlDENTE:
!:iplina 0 a~sun!o:
E~
discussao 0 projrto. ./
«Art. 86. No ultimo nno da iegi51atura lwtcrior a clcic;ao para
Nao hayendr quem pe~a a p;r};;n..·lii'.
_Pt('s~dente c~ Vi~p-President~ da RC- COl~sid_{'r;:i-la-Ci cnccrr(]da. (P.1u:.a)~
pubbcfl. 5e-<1>;) fn:ados 0.<; SCllS sub·
Est~ cncerrada.
.sjdio~: pdo Congreko Nacional».
Em vota<;;;o 0 projeto.
,

,.

,

i
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Kerginaldo CatJalcantt - Djair
Assim. quando S. Sa. escreveu 0
Bri,tdeiro - Ezechias da Rocha - Ci~ comentiirio de hoje, jii sabia. perfeita~
cera de Vasconcelos - Ismar de Goes mente. que eu nao agira, nesta tribuna,
- Neves da Rocha - Aloysia de Car~ da forma por que 0 diz:
valho - Carlos Lindenberg - Atma
«Os comentarios da imprensa.
Vivacqua - Mozart Lago - Euclydes
pelo menos quanta a ,,0 Globol>.nao
PROfETa DE DECRETO.
sao levianas au resultantes de mtc
Vieira - Domingos Velasco - Daria
l
LEGISLATIVO
_
,Cardoso Costa Pereira Silvio
resses pessoais nao atendidos. como
Curvo - Flavia Guimaraes - Gomes
afirmou 0 Sr. Domings Velasco.
\
N. 1. de 1955
•
de Oliveira. (21)
Levianas sim sao as suas afirma~
(N. 4. 976-A~54, na. Camara)
.
0 SR, PRESIDENTE:
c;6es, sem citar caso concreto e dei·
, Qt.e fixa os subsidios do Pres~~
x,lndo pairar no ar uma suspeita s6~
dente e Vice·Prcsidente da Rcpu~
Esta encerrada a vota<;:ac..
bre quantos, como homens de im~
blica, no periodo presidencial de
Vai~se proceder a apura<;:ao. (Paust1.)
prensa .. fazem a cobertura jornalis~
1956 a 1961.
Votara-,' apenas 21 Scnhores Sellado~
tica do Senado».
o Cong.r~sso Nacional decret~:'.
res. Nao ),>,'1. numero.
Ouer dizer, quando 0 representante
Art. 1'l Sao fixados os SUbSldlOS do
Fica adi<.via a votar;ao.
d!!::se vespertino escreveu a nota, ja
Discu!saa unica do Ptojcfo de ob~ivera de mim. as razees por' que .me
Presidente e do Vice~Prcsident~ da
Republica. no periodo presidendal dew
Decreto <l.egis/atilJo n. 2. de 1955, rcferi aos levianos de interesses malFe~
1956 a 1961. em Cr$ 75.000,00 (seten
que conc~de liccnra ao Presidente rid os; assim, nao pocieria dizer que eu
ta e cinco mil cruzeiros) e Cr$ .4:5.000,00
. da Republica para.se ausentar do agira levianamente. 0 que S. Sa. pode.
(quarenta e cinco ri.lil cruzeiros). men~
pais (oferecido pda Comissao Dire~ ria di::er era que as informar;5es a, mim
s<lis, respectivamente.
.
.
tora como conclus50 de sell Parecer cheo'a~las eram infundadas, jamais di~
Art. 2" Percebera, tainbim, a Presl~
n. 18, de .1955, ,sobre a Mcnsagem dize"'r que eu era leviano. pois todo 0
aente da Republica, nesse periodo, uma
n. 32, de '1955. tendo parecer fatlo~ SenaGo conhece a cautela. de que ~so
. verba de reprt':senta<;:ao no valor de Cr$
ravel, sob 11. 19, de 1955, da Com is· nesta tribuna no fazer qualquer afrr. 30.000,00 (tr,nta mil cruzeiros). . _ ...
sao da J?e1a.faes Exteriores..
ma~ao,
.
Art. 3? Revogam-se as disposu;oes
Na.:) desejo repet1r 0 que d~larel
em ,ontrario..
'.
0 SR. PRESIDENTE:_
aquelc jornalista,
pill·que. re.<;pelto a
Di:scussao unica do Parecer n. 5.
digni<lade dos homens,. e nao pretendo
Em discuss50.
.
tarnai' publi-::o aquilo Q.ue pe.ssoalmeld n Comissao de COTlstittlirao e Jus·
d 19~4 do
Nao havendo quem far;a USa 0<1 para~ mente Ihe disse.
.
fira.-sabrc 0 a I icio 5/2• e :J.. vra, encerrarei a discussao, (Pauta).
To:la, a bancada de imprensa 0 sabe
/uizo de Diretto da 1~ Yarn do Es~
Ene,· rrada.
N h n d s demais
tanto quanta cu.
en Ul
0
to·do de A/agaas, pedindo liccTlra
S
Fica adiada a vota~ao, por falta 0 .. come~1taristas, em suas criticas, desceu
para processari crimina/mente 0 e· numero..
a tanto, querendo par .fCh\:a achincalhar
nadar I smar de Gols.
d·· d
d
d.
Esta esgota a 'a matena a or em 0 Se:l1ado, como se pu esse permitlr. sem
o SR. PRE3IDENTE:
·1
do dia.
0 rna is veemente dos protestos, se far;a
Em discussiio,
Nao podem, tambtm, ser votados os com esta Casa 0 que a imprensa tern
o SR. ISMAR DE GoES:
'" requerimcntos de urgencia. lidos na hora feito .com a Camara dos Vereadores.
lNao foi revisto pdo orador) - ;j.r. do -cxpediente.
. Sr . . Presidcnte, e .do conhecimento
President£', pedl, a palavra apenas para
Con....oco uma sessao extraordinarla publico que 0 projeto de rcestruturai;a~
ligeira explica~ao..
...
pZlra segunda~feira, dia 24, as 21, hora~. propc:sto pela Comissao Diretora e~ta
Sou int{'ress"do na matena, e todas
Com a, palavra 0 nobre sepador Do- cZllca-io, precisamente, no do Servl~o
s:tbem que minhas illlunidades, co~o mingos Velasco, inscrito para Ialar de· Publico encaminhado pelo Sr. Presidente
p3r1afficntar, terminam no dia 31 de Ja~ pois da ordem do dia.
da R-,publica a Camara dos Deputados.
ndro.
.
'0 SR. DOMINGOS VELASCO:
0 jornallsta em questao, que e fun w
Ora. Sr. Presidente. seria muHo m'lIs
cionario publico, defende 0 primeiro,
neroko que eu abrisse mao. dessas im~~ {Nao {oj revisto pdo orador} ' - Sr. 'mas quando se trata do Senado e pre~
nidades. porque, para mim nao tern moOlIs Pfl'sid~te, nao e qe meu habito ocupar ciso Jizer que os Sen adores esUio fabri~
. .valor, pela premepcia do tempo de que a tribuna do Senado pllta responder a cando projetos a fim de proteger sellS
disponho.
,
.'
aCHsai;oes de ordem pessoali mas,. Of..' filhos.' parentes e apanigmidos! Eor que
Acontece, porem, que essas Imuntdades case) elll apre~o, 0 fato prcnde~se tt i!s'se jornalista, entao nao tern a coragem
nao pertencem ao Scnador. mas a'o man~ deresa qu'e fiz da dignidade desta Casa. de di:er quais sao csses Senadores?
dato, ao homern dele iI1\'estido. e ao na ultima sessao, contra ataques quI'
Sf. Presidente, eu ddenderd 0 Senado
Scnado cabe pronunciar~se sobre a m;J~ mo! pareceram, como disse~.na ocasiao; e a dignidade desta Casa com a autori~
'i:eria, e inedita ,nesta legisl~tura:.
. sllp"erficiais, inconseqiientes e. ~lgull$. dade que tenho, como jornalista. pois, jii
Por isso, Sr. Presidente" n~o dlscutl~ lcvianos.
era velho na profissao quando a arti~
ut 0 assurito. Reservar-mc~el para fa~.
Nao tenho a menor duvida de que (' cu1ista talvez fosse apenas {Dca.
'!e~lo depois do pronunciamento do Se~ jornaiista, que representa a Globo nesta Dhponho de uma col una num dj.ario
nado.
C<Jsa. se tern excedido nas criticas Em- desta Capital; tenho criticado jornais e
Era 0 que~ tinha a dizer. (AIl/ito bern. 'muladas a projetos que por aqui tranSl~ instituii;6es do meu Pais, mas nunca
,i,HuicO bem.)
tam, e, sobretudo ao Projeto de Reso~ proct:rei leva-las a cxecrar;ao publica,
o SR. PRESIDENTE:
ludo n. 55. de 1955.
ao dr-spreIo do povo, porque esta nao
Como Jornailsta. respeito 0 dlrcito d", e a fun~ao do jornalista que se preza.
Continua a dlscussao.
1 cr tlca, de que nos, da lmprensa, nat> A funr;ao do jornalista e criticar .para
Nao havendo mals quem pe~a a .pa a~ abrllIlos mao. Como Senador e hom em me1horar. as condir;5es e a ar;ao dos
vta, conslclera-ia~el cnccrrada. (Pao.'>a.) pubhco. portanto. estou sujelto as cntlca~ poderes constitudonais e nao vilipcndia~
Esta encerrada.
-t .0 da lmplensa, do radiO e de qualquer la como fa: esse jornalista.
a
Na forma da ConstttU1<;:ao, a vo ai;t
udadao deste pais.
Sr. Presidente, nesse sentido Ianr;o meu
t c- a' de ser fe , ta em esc \tmlO • secre
U rna COIsa, porem.. •e cn·t·lcar as.-.so ~ veem('nte protesto e se esse
- .•
ot o.
Jorna I·IS t a
Os Senhores Senadores deverao '\' a~ [lll! 6es que, porventura, contrariem 0 persiste em fazer critic as que diminuem
sc eoncedem ou nao '1tcen~a para p..'"
•
, t
IdS
G
interesse
pu bl ICO, e outra e'
0 pensameb 0 a autoridade mora
0
ena d 0, pe d'Irel. .a
<:t'')Sclr 0 nobre Scnador Iser de ~
Ide achmcalhar
Senado da Republica. Mesa oficie ao diretor do jornal solici~
\lIla ve:: que ° parecer da
omlssa~ 1 ~lattlbttlndo a Sen adores 0 intuito de for· tanda sua substituir;ao por outro que
C"JnstltUlrao c justl'a nao e co.X u.
I t t
. I,·m del
d
""
\ mn ar uma rees ru t1rar;ao. a.
tenha do seu cargo a nO\3o e Ie-5pun~
si .-0.
,
prover os novo.s cargos
com fJihos, pa- sabilidade que dignifica a fun(ao de
A esfera
branca conce d e a. I,·ecnca.
'
d
reutes au apamgua os.
jornalista neste pais. (Muito bem).
e 3: preta, nega-a.
Na defesa que form,ulei, dissel que
Vai-se procede: a chanwda.
er<lm superficiais t6das e1a!. e justifiqnei
0 SR. PRESIDENTE:
o SR. ISMAR DE GoES:
porqu~ assim as .julgava, Levianas. disse
.
'd t ,~a que algumas eram, pois resultavam de
Nao hA mais oradores inscritos par<1
(Pda ordcm) - S:. ~(eSL en e. - J,iDt'.!resses malferidos de algun~ jorna~ blar depots da Ordcm do Dia.
k me declarar a V. Exc!a. que p.ermJ~llistas que faz1am 0 servi;;o de cobertura
VOll encerrar a sessao. Designo para
ne-erei no recinto apenas .p(lra delto e no Sen ado ,
a nolarna da proxima segunda feira. a
qu .)~l!~. visto 'scr parte Ulteressada DB
Sr. Prcsidente~ mal ddxei a tribuna. i ~egtlinte:
m~-ltena.
antem, e estava numa das dependentias
ORDEM DO DIA
o SR. PRESJnENTE:
do. edifkio,' quando 0 representante de
c t·
- d . t d.
t
A
G
.
I
'd
on
llluaGao
vo a~o.o,11.0
em 5, 1SA dec1ara<;:ao de V. Excia. cons ar <to
lobo> me mterpe o~~ no sentI.o ClISS30 ilnica, do a P~recer
de
da aro.
,
Ide saber se aq~ela declarar,;ao se rdena 1£-55. da Comissao de Constituit;ao e
(Pcocede~5e R chamada.)
a S~ Sa. D!:s~~lhe que. exatamente Justica, sabre 0 oficio 8/2, de 1954,
RESPONDEM A CHAfvlADA E vo~~qllandO pronun::1C\ ;::g\;cbs p?lbvras, pen~ do Juizo d= Direito da 1.3 l Vara do
TAM OS SRS. SENADORES, sa va no repr('5ent:lll:e de «0 GloL:o:> Estado de Alagoas, pedindo Ucew;a
Ba:zclcira de AIclo ~ Cart'afho Glli~, o:sta Casa e de-i, illlcdiatam~llte, <:15 rLl· p~ra. pro~es~ar cri~~_inalmente 0 ,Sem:uiie' _ [oaquim Pin. ~ Onofre G:)~j:\TC':I. nor Qlh!.
n"dOl Isn.:u de Ga ..:..
•

.. Os Senhores Senadore.s que

0

apro~

mes -

queiram permanecer sentados.
I(Pausa) •
'. e- aprovado e vai a Comissao Cle
RedarJa a .seguinte

'Vam,

w

,--

-

I

I

o:t

°

I

I

Votacao. em discussao 1inica. do
Pt,ojeto de Re'solu~ao n.O 55. de 1954.
da Comissao Diretora, que reorganizil

os servij;os auxiliares do Senado .F\::deral (em regime de urgencia, no,:
termos do artigo 155, § 3.°, do Regimenta Interno, em virtude do Reque.
rimento n. ° 5, de 1955, do Sr .. Joa ...
quim PireS e outros Srs., Senadores,·
aprovado na sessao de 13-1~1955);
tendo pareceres favoraveis das ComiBsoes de constitui<;ao e Justi~a e de
Finan<;as e dependendo do pronunciam~nto das mesmas ComisOOes e da.
Comissao .plretora sabre as emenda.'J
do plenarlo.
Vota<;ao, em discussao unica, do
Projeto de Decreta Leg!slativo n.o 2,
de 1955, que concede licenta a() Pre~
sldente da'Republica' para se ·auseu ..
tar do Pais (oferecido pela Comissao>
de ConsUtuicao
Justica como cou..
clusao de seu parecer n.o 18, de 1955.
sobre a Mensagem n.o 32, de 1955;
tendo ,parecer favoravel. sob n.o 19"
de 1955, da Comissao de .Rf'la<;6es Es:teriores.
Vota<;ao, em discussao tinica, do
Requerimento n.o 25, de 1955. do br •
MO!"art Lago e outros Srs. Senadores~
pedindo urgencia,' nos termos do art.
155, § 3. 0 , do Regimellto Interno, para
a Projeto de Lei da Camara n. 0 23:J.
de 1954, que· prove sabre'a revtsiiQI
obrigat6ria dos proventos dos servldares inativos civis da UnHio e das.

e

autarquias.

Votacao, em discussao tinica, do
Requerimento ll.o 26, de 19fi5, do Sr.
Mozart Lago e outros Srs. Senadores:,
pedindo urglmcia nos termos do art.
155, § 3. 0 , do Regimento Interno, par!to
o Projeto de Lei da Camara n.o 169,
de 1954, que permite' a conVerS81l de
licen<;a especial em licenca premia• .a
Votacao, em discussiio 1.lilica. do
Projeto- de Lei da Camara' n.o 3S6,
de 1952, que disp6e sabre zonas in··
dispensaveis a defesa do Pais e d!i
outras providencias; te.ndo Parecere~:
da Comissao de Cons.tituigtio e Jus-

tiqa (us. 1.044, de 1954.e n.o 23. de
1955, pela aprova~ao, com as ~emendaa
que oferece', sob ns. I-A a 9-C, e pela
rejeicao da de n.O 26; da ComEgae)
de Seguranca Nac10nal (ns. 1.045, de
1954. e 24, de 1955, favoravel ao projeto e as ~ emendas da Comissao de
Constitui<;ao e Justi(]a e oferecendo
as de ns. 10-C a 25-C, e contr~rtl) ~
de n,O 86.
Discussao unica do Projeto de Decreta Legislativo n.o 50, de 1955, 01'1ginario da Camara dos Deputados,
que aprova 0 contra to celebrado elltre 0 Ministerio da Agricultura e· a
firma Construtora e CO!lservadora
AmerIcana Ltoa., para· execu((ao de
reparos nO Entrepasto de Pesca do
Dish'ito . Federal. Pareceres javor4·.
veis: da Comissao de Constitui~ao e
Justica, sob n.O 1.069, de 1951; da
ComissAo de Finan<;as, sob nP 1. 070~
de ,1954.
DiscuSS80 linica do Projeto de De ...
creta Legislativo n.O 91. de 1953, que
mantem 0 ato do Tribunal de ContaiJ
,denegat6rio do regis,tro ao termo de
contra to celebrado entre a MlnisLer'iQ)
da Agricultura e Marcelo MiragHa~
para execu<;ao de servi<;os de complementa<;ao. equipamento e instalac;lill
desUnados ao abasteci.mento dagus. nl;)
posto agl'o-pecuario de Rosario Oes~~
Estado de Mato Grosso. Parecereif
javoraveis; da Comissao de Constituh;ao e Justi~a, sob n.O 1.071, de
1954; da Comissao de Financas, Bar)
n.o 1.072, de 1954.
Discus-san unica do Pl'ojeto de De.
creto Legislativo n. G 19, de 1954. ort·.
ginario da Camara dos Deputados.
Que mantem a decisao do Trlbun:l.t
de Contas denegat6ria de regtstro ao
contrnto celebrado entre 0 Mintst..erio da Educac;ao e Cultura e a HrmIJ.
Irm80s pange!a Ltda .. para execuclio
de obras no' Museu Hist6riCo. Pareceres /avoraveis: ,da Comissao d~
Constituic;ao e Justir,:a, osb n. 0 1.075.
de 1954: da Comissao d.e Finaolja.s:.
sob n. 3 1. {lj6, de 19!)4.
J~et'anta-~e a Sessdo
13 horas e 30 minutos.

as
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CONGRESSO NACIONAL

Sessao CODlunL para

aprecia~ao

as

lDia 25 de janeiro.
I

Na mesma :cssdo:

de vetos presidenciai,
21 homs:

(Gonvocacao feita em 28-12-1954)

l

Veto (parcial)' ao Projeto de Lei (D.O. 258, de 1951, na Camara dos
J)eputados. e D." 162. de 1953, no Senado Federal), que dispoe sobre 0 pro··
vlmento de cargos daj carreira de Detetive do Quadro Pennanente do Mi~
nisterio do. Justica e Negocios lnteriores - Departamento Federal de Se- .

l

guranp Publica.

.)

Dfa 26 de janeiro. as 14,30 aorass
(Convocacao feita em 28-12-1954)

I

(COUl'Ocar;ao felta em 11-1-1955)
Veto (total) ao Projeto de Lei' (n. o 804, de 1953..na Camara dos Oepu"
tados en,G. 269, de 1953, .no Senado Federal), que concede auxil10s de ...•
Cr$ 400.000,00, Cr$ 100.000,00 e Cr$ lOO.COO,OO, re.=;pectivamente, a Associa'"
(:110 Serrana de Defesa das Agro-PecuariStas, de Ijui, R, G. SuI, a Expost.
clio Agro-~ecuario e Feira de Amos Cras, do Crato, Ceara. e a ExposiQao dt
G~do ~itell'o e de Corte, de Caprinos e de SUinos, de Tere2iinha, PtauJ.'

i,7.- sessao conjunta

.

.

Veto (total) aD Projeto de Lei (n." 1.978, de 19&2, no. Camara dos
~tados. e D.O 32(1, de 1['43, no Senada Federal). que dispoe sabre a car-

4.- sessao legislativa -e:x:traordinaria

.2.- legislatura

reira de Agente Fiscal de lrup6sto de Renda.
Via 27 de 1aneiro
I

as

.>

21 haras:

(Q~nvoca<;.aQ feita em 5-1-1955)
I
Veto (total) ao Projeto de Lei (11. 0 4.044, de' 1954, na Camara "dos
0
Deputados, e 0. 124, 'de 1954, no Senado Federal). que retifica a Lei nu.mero 2.135, de 14 de dkzembro de 1953, que estima a receita e fixa a despesa
da Uniao para 0 exereicio de 1955.
.

Em 2G de Janeiro d~ 1955, as :n horas,
no Ealacio 1;iradentes
ORDEM

1

Na mesma sesstio:
. (Com"Ocaclio feita em 11-1-1955J

(0. 0 3.0{)5, de 1953, o~ Camara das
Deputadcs e D." 82, d~ 1954, no Senado Fectera1). que fiva., os efetivos, das
Fd~as Armadas, em tempo de paz.
Dia 28 de janeiro, as 14,30 horas:
(Coovoca~ao feita em 7-1-1955)
Veto (total) ao p~ojeto de Lei (0,· 666, de 1951, na Camara aos DepUtados °e n.o 19, de 195?, no Senado Federall, que acrescenta par~gtato ao
art, 8,° da Lei n. 1.181, de 1'1 de agbsto de 1950, Que autoriza a' abrir
dUo parll subvencionar empresas de navegar;ao aerea.

'leto (parcial) ao\ ProJeto

'de~'Lei

,

cre-

I '

.

DO

"Vew presidencial' (parcial) ao Projeto de Lei {no () 2~a de 1951 n9
C~ma:a dos Dep.utados, e n.o 162, de 195~, no Senado F~d~ralJ que' dis.
poe sabre 0 prUVllllento de cargos de carreira de DeteUve do Quadro Pe.['- .
manente do Ministerio da Justica e Neg-6cios Interiores - Departament.a
Fedelt;a;.lode ,Seg}lranc;;a Publica; tendo l'eiat6rio, sob nP 6, de 19~ •. dot
Comissao Mlsta desi~"Ilada nos terr410S do artigo 46 do Regimento Comwn.

DISPOSITIVO VETADO

"Art. 5. 0 • - Os beneficios da presente Lei aplicam·se tamhCm a..;:l
deteUves ja. dlpl?nl,ados pela Escola c'l'! Pollcia, do Departamento Federal
de Seguran~a Publica, nos anos de 1951 e 1952".

SENADO-' --FEDERAL
l<ela<;iio das t:omissoes
'. ~ p
i tes
ermanen
Comlssoes

Di~etora'
FilJ - Pre&idente.

. . Comissao
L _ Marcondes
2 -

.

~

Aitredo

tano.

Neves

j-

1.0

_ Vespaslano Mar ins

I

cretario. .
4. - Carlos Lindenberg
creti.trio.

-[

5 _ Ezcchias da Rocha .cretnrtO •

.'

6 -

Prisco dos Santos _

1.° Su ...

plente.

.7 -

Costa perelra _

2.0 Suplente.

Secretdrto _ LUi! NabuOo, Dl-

retor Geral da Secretaria..
Reuni6e,s

8.:;

qu1ntas~feiras.

aa 10

Seere- [loras ..
2. 0 Se-

3.· Se-

Constitui~aoe Justi~a
Da~io Cardoso -

Presidentt!.

AloysIa de carvalho
4.° Se- dents.

Allislo JoIlJ>Y

Vice-PreSl~

'Attillo Vivacqua.

Ferreira de SOuza.
FlAV1? GulmarAe5 .
Gomes de .Oliveira.
Joaqwm Pirea.
Lulz Tinoco.
Nestor Massena.
Ola.vo Olhelra.. (.)

P..eunlOes horns.

Qu~rtas-relraz.-!\lJ

l,,]f

Economia
1. 2 -

Pereira Pinto - president&.
Euclydes' VIeira _ Vice-Prea

dente.

3 - sli. Trnoco.

C.)

4 - Julio Leite.
5 - Costa Pererr8_
6 - Pllnl0 PomDeu.
(0) SubstltUldo pelo Sr.
Mozart
7 .. - Gomes de OUveira.
Lago.
( ) Substitwdo pelo Se·lador Ne..::tQ:'
Massena.
..
secretario - Luiz Carl08 Vieira cia
Secret4rEo - ArQldo Moreira
Fonseca.
AUJ;iliar :.-. Marilla P1n~ ADland.tI.
Reunioes as qu1ntas~te1ra.tl •.

160
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EUlendas 80S projeto que concede au ..
x11io ao Instituto 'Hist6rico e Gt'Ggni...
1 _ Flfivio Guimaraea Prtlftico BrasHeiro e lhe cede 0 ten-ellO em
que esta edificado 0 Silogeu.
dente.
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAt.
a engano e figurar como aprovada
:I ...:... Cicero: de vasconcelos - Vice ..
na sua totalidade a Einenda ntilnero
Presidente.
1, apresentada pelo
Senador Pinto
AIel.xo.. Esta emenda se compunha de
3 - Al'~a Leao.
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
tres partes: a prime ira era aditiva ao
artigo 1.0 do projeto, a segunda dava
" - Hamilton Nogueira.
c ........ DA • • .;10 a .... a,u;:lw nova redar,;3o ao artigo 2.°, e a ter........ De •• "vu;:o DR P1J.LlCA~e • •
6 - Levindo Coelho.
ceira parte substituia, no artigo 3.°.
HEL.MuT
HAMACHE~
h!URIL.O
FERREIRA
ALVES
a importancia Cr$ 5.000.000,00 por,
6 - Bernardes Filho.·
CrS 8.000.000,00.
.
'1 - Euclides Vieira.
Para ficar bern compreendida a rna ..
CIARlO
DO
CONGRESSO
NACIONAL.
dificar;ao
feita
na
primeira
pane
da
Secreta rio - Joao Alfredo Ravasco
emenda, e ne<:essario dizer que ela s8
de' Andrade,
referia it obriga~ao de (I In.c;tltuto HlS\
..A.uxiliar - Carmen Lucia de H-olorico manter em condominio a Liga
Impresso ••• Olleln .. do Departamenlo de Imprenaa Naclonal
de efesa Nacional, que continuaria a
ianda cavaJcanti.
ter sede no edificio a ser conslruido.
AVENIDA RODRIGUES ALVES,
Reuruoes As quintas-feiras, As 15
A Comissao de Constituicao e Jushora.s.
tit;a: sendo relator 0 Sr. Senador At·ilio Vivacqua, apresentou subemenda
A88IKATURAS
'R el'isa Emenda n.o I, declarando, desComissao de Fin~n~;!s.,
REPARTlCOES E PARTIClILARESI
FUIICIOII!RIOS·
.de 0 infcio, Que substituia a primeira
.1 -:- Iva d'Aquino - prefijdente~
parte da refer ida emenda, modifica.Capital • lDterlor
- Capital. Interior
tiva do ariigo 1.°.
2. - Ismar de G6is ~. Vice-PresiA subemenda
alribui ao Instituto
Semestr. •••••••••••••• Crt
Semestr. .. ............ Cr' 89.00
dente.
Hist6rico
a obrigacao de conceder uso
7B.00
Ano
.•••••••••••••••••••
CrI
96,00
Ano
•••••••••••••••••••
3 .:... Alberto Pasqualini.
gratuito. exclusivo e perpetuo de area
Exterior
,~ bterlor
para a serle do Instituto dos Advo ...
'" - Alvaro Adolpha.
gados Brasileir(lS e para varias instiAno
••••••
•••••••••••••
Crt
lS6
Ano.
••••
••••••••••••••
CrS
{Oa,OO
t
5 ' - Apolonio Sales.
tui~Qes, inclusive a Liga de Defesa Nacional.
f) Cesar vergueiro.,
- As aasiD.turas dOl Org!os oticjals com8~am e terminam 1m qualLogo se ·ve como se repelem a sub..
emenda da Comissao de Constitui~ao
7 - .Domingos VelasCO.
laer dia do exercicio em que fotem regis1ra~as.·
.
e Justit;a, mandando dar a' Liga de
8 -:- Durval Cruz.
reglstro de aSilnatul'Q 6 loito iI .-iota d. comprovante 40 Defesa Nacional 0 uso gratuito de derecebfmento.
)..
_.
.
.
'
terminac.a area no ediffcio, e a pri9 - Euclides Vieira.
parte ·da Dnenda n.o· 1. que
Os cheqnes e vales posta~. deverlo ser emltidos em favor 40 meira
]0() Fer;eira de Souza.
manda dar em condominio, a essa
lesoureiro do Departamento d.e ImpreDsa Nacional.
instituic;ao,
0 ediicio que f6sse cons ..
11 - 1<'13:\110 GUimar3€s.
truido· para 0 Instituto Historico.
O. ,nplemanlas
.dl~&e. 40. 6rg~o. ollciai.' Iorio lOMl""ld-o
1.2 - Mathias Olympia.
Quando 0 Eenador Attilio :\1ivacqua
108 Bl8inantes somente mediante solicita~ao.
leu 0 seu parecer, ·declarou, em certa.
13 - Pinto .'\leixo.
cnsto do mimero atrasado seri acrescfdo d.e CrS 0,10 I, p.C altura, 0 seguinte:
14 - Plinio pomp€u.··
"A essa emenda, Senhor PresiIDrclcfo decorrldo, cobr&r18.. io mais Cr$ 0,50.
dente, a Comissao de Constjtuj~a.,
15 - Veloso Borges.
e Justi(;a oerece a seguinte Subemenda, que, se aproyada. impor~,6 - Victorino FI:eire.
ATA DA 22.- SESSAO DA 4.Rela~oes Exteriores
ta €tn. tomar preJudicada a sul)..
17 .- Walter Franco,
SESSAO LEGISLATIVA EXemerida da Comissao de Finan1':" Georgino Avelino
Pres!·
Sccretario E\'andro', Mendes
~as". ,
TRAORDINARIA,
DA
2.LEA
seguir, depois de ler a sub€men ..
Via!lna~ Diretor de or~amento.
dente,
GISLATURA,
EM
22
DE
lAda, declarou:
Reunio{>s as' quart:>..5 ~ Sf.xta.sjeir~
2 - Hammon Nogueira ~ Vice·
"A Comissao de Constituic;ao It
NEIRO DE 1955.
t::. 15 horas.
Justi<;a manifesta-se pefi constiPrc.sidente.
tucionalidade e legalidade das
( Extraordinaria)
€Ulendas, adotando, flQrem, a sub ...
3 - Novaes Filho.
PRESID:ENCIA DOS SRS. _ MARemenda acima formulada".
Legislaq?o Sodal
CONDES FILHO E CARLOS LIHA Presidemcia, q'Jando anunciou a
1 - Gomes de OHv'eira - Prest- . 4. - Bemardes Filho.
DEMBERG.
I yota<;ao. dedarou 0 seguinte:
dente.
AS 21 HORAS caMPARECEM os
"Com a. aprovac;ao desta sul)..
5 - Diair Brindeiro.
SENHGRES SENADORES'
~menda. ~nt~nde a Mesa. haY~J
2 - 'Lu1z Tinoco Vice.Fre!iBandeira de Mello. _ Anisio Joflcado preJudlCada a Em,~noa nu"
d~nte.
6 -' Mathias Olympio,
bfm. _ Prisco odos Santos _ Alvamero 1, no seu itoo?' I , exata...
3
Hamilton Nogueira,
TO Adolpha. _ Carvalho Guimarii.~3.
m~t.e <! que concedm c~mdomf'"
_ Victorino Freire .. Joaquil7'. Pinlo a Llga de.Defesa NacIOnal.
7 ~ Assis Chateaubriand .( ••• )
4
Rui Carneiro.
res.
Onofre Gomes, _
Plinio
AS~lm, S~. Preslden~e: accmpanhanPompeu. _ Kerginaldo Cavalcanti. dO.3 ~ela~ao da matena _apro"a.d~ e
5
Othon.. Mader,
8 - Joao· Villasboas. (····l
_ Djair Brindeiro. _
Ezechia~ da preJudlcada naq';lela ..sessao, verIfIc~
e KerginaJdo Cavalrant1.
(.U)
Substitufdo _ int.erinamente Rocha. _ Ismar de Goes. _ Neves se ~ue esc~pou ,,-eclaIRr, oon~~ Sf dm
Rocha. _ Al01}SiO de Carvalho. ~menQa aprovada p.. 1. -. q~e
·7
CIcero de Va.sconrelo.s.
pelci Senador Cicero de Vasconcelos. _da Carlos
Lindernberg. _ Luiz Ti- a. pnmefra parte estava pre]UdlCaOa
Secretimo pedro de carvalho
( •••• ) substituldo interinamente naco. _ Attilio Vivacqua. _ AI- e as partes ,aprovat;Ias eram ~penal
jreda Neves. _
Guilherme Mala- a segunda e a tercelr~, quer. ~lzer. a
Muller.
oelo Senador Silvio Curvo. .
,
quias. _
Mozart Lago. _
Nestor qu~ aume.ntava.o auxillo para <!ltO m1 ..
AUTiliar _ Carmen Lucia de HoSecretdric - J. B. Castejon Branco. Massena. _ Marcondes Filho. _ Do- Ihoes
cruz~lros e .qu~ muu~v~ net
}anda Cavalcanti.
Reuni6es - Segundas-feiras, U· ••• mingos Velasco. _ Dano Cardoso. ar~t._ 3. , de CInC? mllhoes pala (lito
_ Costa Pereira. _ Silvio C'lr11O. mllhoes de ~r~zelr.os.
_ PermitE'
Reuni6es as s€gundas-feiras.
horas e 30 minutos.
.
_
Flavio Guimarties. _
Robert"
0 Sr: Attllzo Vtvac~ua_
.
Glasser. _ Gomes de Oliveira.
V. ExCla. urn aparl'f.
~
Ivo d'Aquino . ....: Al/redo Simch. a SR. ALOYSia DE CARVALH\ ...
Cami~o Mercio. (33).
_ Com todo 0 prazer.
.

Educa~ao· e Cul:ura

·EX PED I EN TE·

."CAo.

ao,oo

J.

Cr,

o

as

o

d;

Reda~ao
,1 - Joaquim pires - Presidente.
2

Aloysia de Carva.::a".

3;

Bandeira

...

Carvalho Guirn8rta..

de

Oradores ins.critos para
o Exnedi~l1te

Me1O,

1.

Cecilia

f)

sen.

2.<1 S<:n.

5 -:'" C<>sta Pereira.
Secretario -

23. 8 SESSAO DA CONVOCACAO·
EXTRAORDIN:~RIA EM 25 DE
lANEIliO DE 1955

3.° Sen.
lie

Retende

MartinE.
Auxihar _ Nathercia de fM. Leitao

R-ennib€a itS Q1lll:tl.t:-fciras, As 15
hora!!.

4. 0 Sen.
5.<1

·sen.

o

Ismar de G&>s
Onofre Gomt's
Pereira Pinto
Apolonic Sales
Euclides Vieira
Guilherme Maiaquias

6.° Sen.
7." Sen. M07art Lag-o
8. 0 Assi:> Chateaubriand
9.' ::;£:.1. Ferreira de Souza.

o

SR. PRESIDENTE:
0 Sr. Attilio V1vacqua - A retitficat;ao que V. Excia. esta fazendo co..
Acham-se presentes 33 Srs. Sen~ loca. nos devidos tennos a. conclmal)
dores. Havendo numf"ro legal, €sta do parecer da Comissao de COl1stitui I
aberta a sessao. Vai-se proceuer it !;ao e Justic;a.
l€itura- da ata.
o SR. ALOYSIO DE CARVALHO.,
_ Ate porque, de outr~ modo, terin.·.~
SR. 3.' SECRETARIO:
mos aprovado, afinal, uma incongru(servindo de. 2.0) procede a Ie:,:·Ul'3 en cia a de dar ao Instituto Hi:otorico
da ata da sessilo anterior.
obriga~ao de conceder condominia ao SR. PRESIDENTE:
Liga de Defesa Nacional e, ao mes·
Em discussao a ata.
rna tempo, ceder-lhe: no mesmo ediftSR. ALCiSIO DE CARVALHO: cia, Ulna area de uso gratuito, perpe.
tUa e exclusivo.
(Sobre a ata) (Nao fai revisto pelo Feita est.a
retifical;ao a Comissao
Drodor) - Sr. Presidente, na atA que de Redaf;ao tera elementos para re·
acaba de ser lida consta pequeno en- .digir .as emendas aprovadas pelo' 5egano, relativamenle a aprova~iio de nado. (Muito bern).

o

.t

Dl~Rl0

rer,a-feira 25
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tet.riz. 0 cel'tificado de conclusao do to e oitenta) dia.s a 'Jsrtir da dab d.i
:tc. cicio do curso secundario, au uo;" puIJiica{:.;.o tie.s<:a 'lei:
Art. 15 Os es~abel'!eim~ntos qUI
e de Fmancaa.
'
curso equivalente.
'LC~ISLAyAO CIT ADA
Art. 6.0 Verificado 0 excesso de iorem autol'lzad{ls a manter qualQuei
LEI N.o 1.001, DE 12 DE .r.IAIO DE 19~2
candidatos sabre 0 limite de matri· ~os curso.s vrevist.os nesta lei serM
Re':J'I.la a -vromoriioi de a,(!.) dol:: culas iniciais em qualquer curso, seraa Ilscalizados peio Ministeno da Edu.·
41",
.cont:nua em. discussa{l a ata.
Car1~tcs d« Escola. de Aerona'Uti~ todos 5ubmetidos a concurso de se- ca~§.o e cultt:ra, sem qu~isquel' OHUI
VtlUSOJ,.
ca.
lq'3,o, eJaborado pelo orgao competen- pau as escolas. ,
~ \1.\.tahi nenhum 8enador pedind.o 9.
~ " •• . . ' . . •• .... •• •• •• •• • .••• te do Ministerio da Educacao e CuIPard.gl'afQ unico Ate 13::'8, a fl.<;caAla.lavru. considero a ata tlprovada,
Art. 2('; E assegurads., na brma tura.
Iiz.ac;ao dos ctirsos sera felta por jrt3.
~. :val set' li<l.o 0 expediante;
desta lei, a rematricula dna c.t~;t'~eo:
Art. 7.° .0 regulament'o da presente l=etol.'cs itinerantZs contraLl.dos e suARlO
tios CUU)S de rormac;a.o de
oiici"',l lei, que deverS. ser baixado pe'o Poder OcrdinaCi:::s a Dil'e:mia do Ensino Susn. v· SECRET
:.
aviadol' t; intendente da EsCOl~\ He Executlvo dentro em 90 (noventa) pertct' do Minlsterio da Educa{:ao i
Jk--v- -;;eiW!n.~ _____ _ _ _-___ 1AeronautJc.a que,. nos - exame.s f:no is dias, dispora sabre 0 regime escolar. GuItura.
----.,.. ',de 19!JO, tt'nham sido rep(ovados em as condi<;o2s de promoc;ao e graduaArt. 16 A partir de 1959. instaladc
~IENTE
lliil'P. ur..r~1'I -di.scipliria. materia cu (',\~ c;ao, 0 curricula de cada curso, inclu- o orgao proprio n() Minisu~rio da EduUen.sagens de ru;. 41 ,a 43-55, do Se~ deinicl~""no escolar que frequcnta- shte os de post-gl'aduac;ao, e as ca- cac;~,a e Cultura, a fisca1r:<.:H;:10 [ar
'tl:bor Pn~sidente da Republica., de- yam.
-",
'
deirns .privativas de medicos e abs- .:ie-a 001' inspetores admitidos apOi
pro va.: de habilitac:;ao em concurso,
volvendo aut6graf!ls dos Projetos de
Art". 3'). ESi(\ lei entrara em vi1'Jt tetrizt's.
'
'\Leis da Cflmara ns. 54 e 92-53 40-54, na data df suapublicac;ao, revr~adi1.s
Art. go, A aluna que hOllver con- sendo e:i:igida a a,presen~af;ao do di;s: "'-1.n,\-jOllu~os.
as d.ispr.sol;ues em &.:ontl'al'io.
dufdo 0 curso de [larteira sera con- uloma d~ obst2triz conferidO .por eS. ferldo 0 certificado de p8rt~ira A cola olicial, reconhecltia - oU e'lul.t-JaExpedient.
Ptojeto· de··Lei ~~am::ra
que houver concluido 0 curso de o(:>s- raGa.
Art, 17 A partir'de 1,9.')9, s6 as p:-otetriz sern confc .io '0 diploma de fissionai.s portadoras de diploma de
N.' 44-55
N·· 29, de 19
obst.etriz; recebeni 0 resp2ctiva, eel'Srs. Membros do Sen ado FeConcede a pensao espe ~~ de .. titicado de especializaf:;3.o a qUe hou- oJ.:ite~ri'l poderao :<er comratadas par3.
a dil'cy.lo dos seL'vic:;os de assjstencia
deral:
2.000,00 mensais' a Maria da.. Corvcr
c011cluido qualquer curso de post- ocstetrica das ~:nstituh:;:bes publ,icas au
rao 1'J1Jares de, Melo, Viut'l;..., do
,;:(a forma do art. 2.05, § 1.°, da
escrl1.00 da. coletoria jede'c.l ~ gradua~::'o.
pdvadas exceto daqueI-s que pela sua.
Art, -a. o Qualquer dos cursns de que natuiCza devam sel' eXe<!utados por
iConstitui~io Federal, tenho a homa
Rio PletO, Ataulpho MelD
.
rata
a
1Jresente
lei
s6
podera
fur.cia
..
de sul:.mei:er a apl'ovac;ao de Vossa
0 CON' 'RESSO NA'CIONAL dfcre~ n r em maternidades devidamente medico.
iExce!..encias So escolha c!.o nome do
'-"
Art. 18 Em cada centro universi
ap plhadas ou nas clinicas obstHri- tari-o oU sede de fa-euldade de meLiicipeputado' . Herto' ~oabal· pan!. Mgrnbl:~ ta:
do Conselho"Naeional'eUl cargo Ja
Art. 1°. :.;: 0 Poder Executivo au~ ca.s as escalas de mediclna oficiai,s. na, d1':v:=ra haver uma esco1t;t de 000existente, . . .. .. •••. ..
,,'
torizado a conceder a pensao e;';,}l"'cial ) tcorlfifcidas ou equiparada.s, sob a tetriC'ia com os cursos de Que trata
. I.' [Rio' de Janeiro;' 24" de' ~jane1fo· de de Or$. 2 000,00 (dois ,mi( cruT<>;ros: dire~ao "4e obstetriz e sl.!ervisionada· esta lei.
tl9&5. '---- Joao' Cafe ·Filho:·· .
'mensais a Maria da ConcelcAo Tava- POl' medi11,.O.
'
Art. 19 0 poder Executivo subA ComissOO 'de' Eoonomla.
res de rvle:'o, viuva do escriva,o 03. C')PanigratO., unico A partir de 1960 vencionan\ todas as escobs de otsteOficiOS: ..... : .••... _. ...
let<>ria 1e(eral de 'Rio Preto, Atalli- a diret;ao d{;lS cursas s6 podera ser tricia que vierem a sel' fundadas no
rF Da Camara' das' Oep\lbdos, comu- pho Melo
conferida A ~bstetriz ported?ra de pa's e dHigenciara no sBntido de am"'!bicando a' remessa' (' 'san<;ao do' ProArt. 2°. f: ta.mbem autorizs..lo 0 certificado de ,curso de post-gradua- pliar porventura 0 amparo ja. conce"
d L· d'-"""'"
u 98 54
Poder Executivo a abrir, pe91. Mini~- '99.0: bem como~ exercici? ,das cite- dido as escolas existentes.
:,eta e e1 a' .... aUla-ra 'n:
-,
terio da li'azenda, o' credito necess1rio
. Cinco da 'mesma 'casa,' sob nos.' 59,
dras nao privativaS de, medlco, sendo
Art. 21) Fica revogado 0 'art 2.2 dl\
Ill. 61; '62 e 65, encaminhando aut6- para pag(l,ment.o- tis. despesa deccaen- assegurado 0 direiio as profissionais lei n.o 775, de 6 de agO:sto de 1949. e
.
te desta iei, desde 0 6bito do f'lr.cifJque ja estiverem m exerCicio e de- quaisquer disposic:;6es em contrario.
,~nuo.s d?B seg'umtes:
mlrio a qt:e se refere 0 art. 1".
Art. 21 Esta lei entrara em vigor
vidamente registradas. na reparti~ao
. ProJeto de Lei da Camara
Art. j'. Revogam-se .., diSPC' ,0"
na d:tta de SUa publicayao.
competente.
'
em COntI' i:-~o.
'
As Comissoes de- constitui;tio e
Art. 10. Para 'que 'Qualquer dus
, : N.' 27. de 1
_955 '
. As comisSoo. d. Constith;~li<> • CUl'SOS
Justic;a. de Saude publicQ. e de
de que trata estA lei entre a
'Reaula 0 repOuso remUJterado
Justi:;iI e de Finan~as.
EducaQao e Cultura.
fl1nCionar, e indispensaveJ autoriza~
para os empregados que traba~'ao previa'do Governo Fed{!l at.
Projeto, de Lei da Camara
lham. a base de comissao.
Projeto de Lei da Camara
ParaO'rafo unico A Dir~toria do
N.· 30, de 1955
En.'iino 0 Superior do MiniSterio da
COlS'GRESSO NACIONAL d~crcN,· 31, de 1955
Educag30 e Cultura promovers' as veDispoe s6bre 0 etlsino de enjer. rificac;oe.s que, reunidas em relflt6ria. \
(4. 245-C-54, na Camara)
111agem no ,pais e dd outras prOVt~
"~I Art. 1". Tern direito a. remunerac,;;ao
serao sUbmetidas, . com p:lIec~r, ao
Disp6e s6bre a realizaqiio d~
iiencias.
.
'po descanso de que trata. a 1..:1 no,
Ministro da Educac;aa e Cultura, 0
~oncurso de titulos para inspeto·
~6. de ;j d.e janeiro d.e 1949, 015 e~~
o Congresso Nacional decreta: qual expedira portaria (I.e. autorizec;ao
res interinos do Trabalho.
pregados que percebem l'emUn..:rac&U
para funcionamento. valida pelo pe)sou torma ae comissao, desde qut tra ..
Art. 1.0 Fica 1nstituido, com 0 r:odo de 2 (dois) anos.
o Congresso Nacional decreta:
ilalhem £!n .servi~o interno da ell1pre- objetivo especifieo da assistencia oi1SArt. 11 pe;orrido 0 primeiro a?O
tta ou sUleito.5 ao horario de traba.h<l tetrica, 0 ensino de, enfermagem cbS- letlvo, 0 estabelecimento sera obriga~ Art. 1.... Serao e[eL1vados Dledianpormal elilabelecido no .. decreta ,)e\ n'·. tetrica, que compreende 2 (doiS) do a requerer. dentro de 60 (sessenta~ te concurso de titulos. os atuais ins~
petores interinos do Trabalho. do ~i~
0.452, c:.c ! de maio' de 1943 - COll- cUt·so ordinarios COm a duracao de 18 diU,
reconhf'lcimento do curso sob nist..erio
'd() Trabalho. Industria e 00-.
Jolid~ao das Leis do Trabalho.
(dezoito) e 36 (trinta e seis) meses pena de .sel' clssada a autoriza~iio.
que tenham prestado serviCOO
I 'Art. ,,::;,. 0 valor do dia para paga- respect,ivamente:
Art. . 12 quando 0 aconselharem iner~io,
em9' do descanso previ..sto no al't.
a) ~ Curso de parteira;
. Razoes de natureza didatica ou de in- ha. mats de 2 (do is) anos a ~s.se Mj·
o. sera feita dividindo-se 0 q~!anti~
nisterio.
.
b) curso de obstetriz.
t~resse publico. 0 Conselho Nacional
.§ 1.0 0 concurso de tltulos a que
,ti.vo iJ~~'ceQidG em pomissoes Q'.lIanArt. 2,° Para a matricula em qual- de Educac;ao podera. propor a prorroa semana quinzena all met! p~!o quer dos cursos, a candidata aprescn- ga~30 da autorizac;ao POI' um ana ie- se _refere este artig-o sera. realizado
J:n;mero Je dias de' trabal..'1.o pl't:stado tara:
tivo. Ca.,be-lhe, ainda, deci.dU n9. for- dentro d.e 90 (noventa) dias, a coni;l0ll reSp'!ctlV()$ peliodos.
a)
certid300 de registro civil, que ma. da lei so.bre a - tl'ansferE!ncia de tar' da -data em que entrar e.sta lei
t - J\,rt. 3°. Esta lei entrarA em \'igor prove a idade minima de 18 (dezoito) alunas regularmente matriculadas, em vigor, 'levando-se em oonts 0 tem,~
~a_ data ,c.e sua. publica~ao revog:a ~
anos e maxima de 38 (trinte. e aito); quando negado o· reconhecimento do po d~ servi<;Q, 05 cargos ,as fun~0e5
a conltss6es exercidas pelos referidOf~
ilns as di.jposie;oes em cont.l'a..rio.
b) . atestado
de sanidade fisica, curso.
.
A.'i Comissoes de constituicao e mental e de vacina93oO;
Art. 13 A i!oncessao de reconhe~i inspet6!'es do Trabalho,
Ju.stl~a e de Legisla~ao Social~
2.0 Os atuais inspetores '.nteriOO5
c)
atestado de idoneidade ~oraL menoo de curso far-se-a mediante de- do§ TraIJa1ho
da Delegacia Reglonal do
creta
do Presidente da Republica, sen
.Art.
3.°
Para
a.
matricula
no
cUrso
·Projelo de Lei'da Camar<\
TrabaUiD no Estago de Sao PaulQ
de parteira, exigir-se-a. uma das .!Je~ do indispensavel previo parecer faN.· 28, de 195!i
vOl'avel 00 Conselho Na.cional de ter~o 0 ':'leu tempo de servi«O contaoo
guintes provas: ...
a partir o.a data da primeira nomeaa) certidAo de concluBao de curso Educa{:ao.
Cla:i~'ilica em suas antiga! tllr~
Art. 14 Os atuals curses de enfer- van havidii na carreira, POl' f{)l'~a da·
~rimario,
olicial
au'
reconhecido;
mas (IlJ ojiciais eta
Aetoj1uutica
lei n.O 1.599.' de 9 de maio de 195-2.,
b) certificado de aprova~a(l no ex:a- magem obstetrica e os existentes em que restaoe1e<!eu a' mencionada D~le~
amparados pelo art. 2,° da lei n.ol
1949. com a extensao de pelo menos
me
de
admissao
ao
1.0
ana
ginasial
Vf'JV de VB' de maio de VTE!J. que
24 (vinte e quatro) meses, re:5idos gacia Regio;1al do Trabalho.
Art. 2,0 _Esta 'lei entran\ em vigor.
reOUta a promociio de ano dos em curso ofieial OU reconhecid.o~
Eor leis feder(l.is ou estaduais, Heam
c)
certilicado'
de
IiprovaG9.o
em
cade~<!:s cia Escola de Jleronr.uti:x.
na data de ,sua public9.qa?, revogada.s
exame de admissao ao curso de par- aut()ri7ados a func10nar sob a deno- as dispoS.iG6~S em contrarl~.
.'
minac;iio de curso de obstetriz, desde
o CNNGRESSO .NACIONAli <I.- teira.
A comissao. de Servzr;o l'ubllCQ
que requeiram seu reconhecimento
creta.:
Para,grafo unico 0 exame -de--ad= dentro do prazo de 120 (cento e vinCivil.
_
Do Srl. Ministr? da Fazenda,
, rt. 1<). Silo classificados em SU?"; •.• i583oO que sera prestado perante a te) dias, a partir da data da publi'antigas "\.;Imas, quanc.o do a:·) do propria escola, constant de provas cac;ao desta lei, e se adapteni As novas encaminhandq as segmntes
desLigamcuto da Escola de Aerur\!\u'.l- sabre n~oes de portqgues, ru:itmetica, exigen'..'iBs legais.
INFORMA~6ES
Paragrafo anlco & ex-al:.rnas dica, no an'\- de 1951, as oficiais dJ. .Ae- geografia 'e hist6ria do Brasil.
Art. 4.° Para Ii matricula 110 curso. plomadas peJos cm'sos referidos neste
Em 19 de janeiro de 1955.
ronautica amparados pelo art. 2. da
Senhor 1.0: Secret-ario:
lei' nO. lUG!, de 12 de malo de 19~2, ue obstetriz sen\. eXigido, alem dos do- artigo podel'RO requerer apostila de
Em referencia ao Ofic10 .. n. ° 1. OSS,
para efeil,o de promo~ao, de andgui- cumentos mencionados no art. 2,°, 0 sells titulos' sob a denomina~~ ete
de
23 de d~zembro ultimo, no Qual
certificado
de·
conclu.s3oo
do
primeiro
dade e c1ntagem de tempo de ~feti.vo
obStetriz; e as mais profissionais que
~iclo do curso secundirio, ou equiva- tenham frequentado cur$Os regulares V. Ex.!I. sOlifita informal;oes a res~
Serti~o.
Art. 2'. Esta .lei entrara em Yi~or lente, e-.,;;:unda a legislay300 em vigor. de enfermagem obstetrica, Que nao se pelto do Re<1uerimento n. ° 44, de
Art. 5.° AIem dos cul'sos ordiull- enquadrem neste artigo, te1':lo seus 19';4, 'do Sr. \ Senador MQzart Gag!},'
tla data '::c sua publicaqao, rev·)~aC::as
rios, ha vera. CUl'SOS de ~ especializac;ao , certificados apostilad:Os sob a deno- SCafr venda de im6veis da Uniiio ocUas dispo;:;i(oes em contl'ario.
Camara dos Oeputados, em 19 Ie post-graduac9.o. para cuja .matricula minac;ao de partch·a. senrto-lhes fa- pados par se\"vidores civis ou militase ('xlgin\, alem do diploma, de obs· ctlltado pnra Isso 0 orazo de 180 (cen- res, tenho a .honra de transmlUr 8.
• Janeiro clIO 1955

'p

SR, PRE~lDE~TE:
A Mooa tomara.' na. devidr, co~ta a
retificar;ao dQ nobre Senador, a flm de
esooimar 0 projeto de quaisquer dUVi-

AS

~coml~a6ts de Constl":.ttil;ao
de Seguran~a Na.:;or,£d.
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I

Diretoria Geral da Fazenda NaclOcal,

euJas conclusOts adoto.
Aproveito a oportunidad-e para re-

novar a V: Ex. a OS protestos da winha "alta estima e distinta considera(!ao, - Eugenio Gudin.
Ao Exmo. Sr. senador Alfredo Sev-e.s,'D., D. l,orSecretari.a de Senada
Federal.
.
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ullenat;:ao de predios realiza-se apenas
entre sel"Vidores da Unil\Q, nao proprieta.riOs de ilh6veis, segundo criteriDS preferenciais, relativos ao numero de dependentes, remunenu;.ao e
temp<) de servi~o lvide Portaria Mini:sterial 'n,o 713, de Z6 de novembro
de 1954, junta par copiaJ,
Quanta
aD Projeto de Lei da Camara d{)s
DeputadoB n,O. 4.316, de 1954, tive
{)portunidade de emitir parecer inserto
As fls. 4,
Segundo justificativa, a
lntRn~ao do autor daquele Projeto se,·
rja a de beneficiar ~~rvidores pubLicoo civb e militares que residissem,
ha mais de 5 anos, Entretanto, .0
Projeto abrange, indistintamente, 10catarios de quplquer classe. Pm Isso.
~f~rmei que a aprovac;ao d.R p!,Opol_
f!ic;ao acarretaria, nO contrano, exa tamente a excludo de todos 'Os servido- «
res pUblicO.';! e beneficiaria 00 atuais' ,0
locatarlos, muitas vezes nao mereteo
"dores d@sae privilegio:.
0(
:2 _ ConsidePO p.erfeitamente. ju.s~o 0que os servidores publicos ~dquiraJ?1 0(
as pr6prios' utilizaveu em fms resl- D
dcnciais,
:E;sseo principia Ja 1!~ apha,

~

do citado Decrew-Lei numero,.

9.7£Q.
._
A" consderac;ao do Senhor nlretorOeral. - Jesuino Ramos, D:':-etor.
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'Dbpendl'ntes: 5 (cinco) pontos :O()?
cada um~
.
Tempe
deo
serYi~:o 1 ·W::1) ponto :
por
an
;.
.
R.emunera.yao: Os }:lontos serao
~
apitrados. de acordo com 0 quadTo."
rbaixo, em Junr;ao da relaQ3.o Entre
0. valor do im6vel e 0 vencimento, a..
je·emunerae;.ao, 0 s.,?l8.rio' e- outra.s van ...
tagens financeiras do aervic;o, €xcluidas de carater transit6rio. ocasional e
de amparo a fa.nfl-ia.
.
~
ReJa~ao entre 0 valor do imovel e a.
lemun~rara.o mensa! do senjdor
t
,
.
Pcmtos
7 .............................. O·
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.............................. 44,
•.:.. ••••. .... •••• .... .••••••• 12:
••••••••••••••••••• ............
0Nota: _ No caBo tie relaQoes inter-~"
mediarias, os Dontos serAo obtidOS ...
______ 1por jnterpola~ao linear. (as) Eugento .,
-
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-----~----

Gudim.

o projeto de 'lei n.o.4,316. de· 19M,
da Camara dos -Deputados. de aut.oria
do 'nobre Deputado Benjalr.in Farah,
aHera 0 art, 135 do Decreto-lei DUmero 9,700: de 5' de .setembro de 1946.
Exoetua de collcorrencia publira ~
il~loveis alugado5. ha. mats', de cinoo ,;
o
an06 ou que venham a completar
M
esta exlger.cia:. para a-liena~Ro aoS"
respectivos Iocatarios par prer;o nAa
ir.ferior ao seu valor atualizado,
A justificativa indica que a inten~f\o
.
.
do iJustre representante seria ~ - de
heile-tiedT os'servidores publicos. civls
ou rilitares, que residi2sem par aqu€!-'
le lap60 de tempo·, 'No entanto &te
ob:eth'o'rUio se""acha' concretizado com
a redat;ao que 1he foi dada . .pois 0 ....
~ ___________ ~_~_~___~.-,-I projeto abrange, iLdistintamente, 10·
~tit:riOf' de qualN,uer categoria.,
~ ~ ."4" .. 0
0
A aliena~aQ de im6veis da '-,UnHio;
utHizlivds em fin.! residenciais. rea-,
liza-se 9.p~mas entre servidores
da
.UnHio, DaO· proprietA.rlos de imoveis,
verss.ndo a concorrencia- s6bre
as

"''"

MlNIS'rtRIQ'" DA FAZENDA

Ordem de Ser\'i~Q N. 0 1 - Rio, 4
(II:' ianeiro de 1955,
0' Diretor de Sefvi.qc Jo Patrlm6njo
da uniao usando das atribuil;6es que
Ibt' do conferidas pelo artigo 31 ltf'ns
I n III do Regimento aprovado pelo
Decret.o D.o 22.148, de 22 de novem- "
b:1'l de 1946,
~
R,ECOME'NDA ~u€', nn aplicac;ao dn Q
tnb-r'a nu!'ovflda pelo Senbor M1nl.s~ -<
tr.f' dn Faz-enda, nos cs.<:.os de ~'.iem,_· ~

~ ~ ~ $/!i:. ~---~- ·~ELA·

Q

~'
- -___________~~"__ _ __c_.

----_._--

9.760, de 5 de setembro de 1946, s6-

'0

"

------- --------------------.;:;
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------.....w_-,----- ---_..:.._-,_._--_.-'--._._---•
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~';i

! il

§

~

c!u·rt~s. PQrem,
tr\~·Q. o{'as!onal

quaiidades nreferenciais d'Os candida- , ,
t(lS, relatives 9.0 numero de' depen- -:: ,
deni-e&. rmeuneral;§.o e tempo de ser- J
viljo na forma dos artigos 141 e 142
0:: D, L. 11.° (1,760. j~ citado,
A aprov.a~ao cia proposica.o. ao con'..
trario- do exposto na justificativa,
acarretaria . a exclUBao imediata de

lodes

o.s

s~rvidores

da'

compra

,.

g

a

O

I------~------·-

dtls

bens lnioveis da Uniao ·para ben.eficiar 05 atuais locatarioS~ d-e n2.cion'alidade estr"ngeir ... mUitas vezes. mi-o
m~reeedores de qualquer· amparo (io
- - - ; : - - - - - ---.-------IP<lder publico.
____
-Reoonhe..;o, ainda.. que -,0. privilegio
(it.g q
pr~vb:to na proposi~aQ em e.dudo, naG
o
cont~tn em si mesmo 'urn carater rUi~ ~
ro
0
,
It;)
on
c::
sistencial e. sim. ul1}B.. exclu~ao, urn!\.,
M
t'i fD
distin-;ao in.iuridica e' o· favoro:;cimen"·
-------~----------------- to de terceired; ainda que pro.p:-i-etti ..
rios,. sem lim~ta~oes de quaJquer esperie.
Tal llbel"(llid8de, \1otada
carAter geral: irhpossibili\aria
alienac;ao
d>! qualqtter hem im6vel da Uniao.
-----~ _____=__~ _ __
ocupnno )::\ mhis de,5 anos, afastatla
05 prlncin!os vigentM d-e conc01'l'encia nublica e subverteria r o-rdem
jLrldfca b:>Ef'll da' na trad1l;ao do dl..
reit-o bl'3silf'irq.'
..
A ooDsideraifao do Sr, Duetor-:...

a

ccn,"e,nentes a venc1mentoo,1 salArJos

j

"

~

:

mente Be eletua em casas de bens nao
utilizaveis em fins residenciais.
A

antra!; vantagenrg fJn.lnCl"~ras, ex·
as' de car:'!tt'r trami.
e de amoar'l'l it. familia. Fer30 comprovacn,o::; metllnnte certidao p:l.s~ada por orgao eompetente
de D-f''s,':{lal;
.
C) 0 numerQ de p-nntos "oncernentes aD veneimento sen\ ~lbtftlo, d f'
Bca:rdo com - a ta,b.ela COl' dante da
PflTt8:ria, mediante diyisdQ do v'110r
0.0 im6vel p!'>!o v!'>nc'mrr,t!l meruml
00 t:;er"idor. ,0 quocient(,. repre~WD
hil':~ a re_Hldo existpntf> 'l Indicarfl
o ·1J(rl'rH'l·Q de' DOnot'3 ottldlD, _ Jesut'f'l.n Ramos _ Olret4r.
l
,

:i a i r ! 12: 8 g

:g

La"o informo 0 segu1nt~:
{' ~ a aliena~ao de im6veis da UnHio
em concorr€mcia publica.' na forma
do artigo 135, do Decreta-LEi n. 0

~fio de im6ve!s da uniao' para aPUr[1{:&Q das qualidades p:-efennc!r '- do.':!
sel;,"dQres 'mJ.lbl;f'o,s, comtantes da POI' ..
taria n. {) 713, de 26 de novembro tie
1-954. pUblicada no "D:ario Oflcln!"
Uf' 30 de novembro de 1954, sejam Jb~
Sf'''l'~-das as ~eguint!'>s instruc:op,'l;·
(n em eonfo,mtdade com 0 d!stJO.S~
to no a!'tigo '24', cda Lei n.O ! :711,
ne 28 deoutuhro de ,1952 sao '.:on~i,·
dE, Hd'1S como depenrlentes nUP1itquer
p:~'<f'l3S Que yivam as expen ;a,r: do
Sf'r\'irnl' e :;onstem, do as,c:cnlR.mento
jn::Hvldual~
0' .0 .tempo 'de .serviC;Q, 0 numero
d~'rI{,1Jendent€5 e a remuneta('§:A con~
sir1prada.! ~6ment<f as imp'tirtanr.,f\s

i

Ii i

Il I
: g I'

Proc. 324.5112-54.
Com relat:;:!\o ao R2qU€ri~ento 644,
de 19,54, do nobre SenadaI Mozart

tf"

Janeiro de 1955

II)'

~~=~=N~~
DE :/j)-H-54 D. o. av- 1l - 54
f
0 MINISTRO DE &STADO DOS
~
NlEGOCIOS DA FAZENDA, usand.o da.
atribui~i1o que Ihe e oonferida
J){:Io
",
'
art. '142 do Decreta-lei n.o 9.760, de IS,de setembro de 1946, e tendo em vista
.0
1oQ • ...,
U')
U)
U')
~
0 q,ue, consta do processo n,O ·1'4,626
2.
g.
ri
t;1
o-t
C'I • M. II) • ~
~ ~
de 1954. resolve aprovar a tabela.
.... 8 I
e.§·~
abaixo, org?-TIizada pelo Sel'vi'.:o do
o •I
~
.....
Patrimonio -da unBio, para apl1t~~o
'CI
c.as qualidades preferenciois dcn .rex ... ,.
0
I ____
. _ _ _ _ _ _~_ _ _ _ _ _ _ _ _~' _ _ _~'_.Ividores
plibHcos., nas concorr(.ncn;£"
0
,,0
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Patrirnoni.
d. UniAo.
. deServi~o
Junho de
_ Jesuino
Ramos9
Direoor.
Cl
•
•
Oonfere com 0 original. T. A. _,
D. E .. em It2 de jan~Jro de 1955. _
-Iedd Amelia Paiva, ~atil6grafo classe
~F" do Q. P"
Vista: servico do Patrimonio
da
UnUio _ Divisiln de Contro'le EconO.
mica. _ T, A .. 13 de janeiro de 1955.
R'b'
- (ar
dPlaut
Ot
ezra d 0 V a,I E ncarre1t~ ~'
.
6 .
.
......... nn~re com a C pIa.. constante do
pj,'()('.esso S. C.' 324.582-1)4. - ' Jorge
Teixeira de Alva1'enga.

':A-!.e,g:j$t~Ao que dlspoe sabre

'Cia

e 20.493. de 24 de I'aneiro de
1946>..
Relator: Senador 'Euc1ydes Vieira.
.1. Oritmdo da Camara dos Depu~
tados e de autoria do nob1'e Deputado
Breno da Silveira e ¢ pre.sente projeto

.
a . outorga, noI territorio I'"na~
que Visa,
donal, da hcen~a a'utora para rea.l_a~
<;ao de 'representa~oes,
execu<; 0,e~ p t.i ~
blicas e tele~transmiss6es pelo ~adlO ou
1 . _ d
tratam OS arts 42
te ~~lsa§o,1.~ edoquDecreto n.~ '18.527, de
e d'e de_"mbro de 1928 e 88 do De~

os iO

(Set;;ao II),
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11 . A'
s5lm, 0 p'.
rOJc t
0O
em est ud0 oa d
a 'leta rece bIdOd
0 :1 ~.
~mara. dos' 0 eputadOL
ma1s faz do que ruandar aplicar' aos
0 motiyo apresentado, DaO e re.tJ!o"
autores e as sociedades nacionais 0 4'ante.
disppsto 'no § 5.° do art. 54 do DeSomas p(.J.a aprovas:ao d,') projet~.
creta n,'" 18.527. de 1928,
Sala Joaquim Murtinho. em 19' de
12. 0 projeto esta. nas condi,"oes janeiro de 1955. - Ivo d' Aquino, Pre..
de ser aprovad
.h
"d
<;idente, - ' EllcIydes Vieira; Relator. l
0 como se ae a reUti 0,
E ' Aeste a rneu
pareeer
PUnio Pempeu. DllrvaI Cruz, - .
- 5"a1 ':>..1
0' es
'17 d
.
Isma, de Go·,os. -0 Alberto Pasqual,on,o.
.3 ua
omlSSv
•
em
e
janeiro
de 1955. _ FI'vio G'
.
p ' _ Cesar Vergueiro. - Flavia Guima-.
sidente
E /~do vl~I.'!1araeRs·1 re- rac, e Ap%'nio Sales •
. 'IIC 1 es
lelra,
e ator.
C:icero de .V~sconce.zo$. :- Costa Par'eceres
33 e 34, de 1955
PC(Cft<1. :- HamIlton NogueIra.

,c

ns.

N.~ 33

'

.

creta n.' 20.493, de 21. de janeiro de p
31
6•. compete exclusivame~te £la' proareceres ns·
e 32, de 1955
. Da Comissao de Constitui\ao ~
prio - tor ou a sociedade legalmen te
Da Comissao de ConsfifuiriiO e
Justira sabre 0 Projeto de Decreto
constituida....para defesa' de direitos auJu.st~ra, sobre 0 Projeto do Decreta
Legislativo n," 57-51. que aprova
torais. a quai"'~ autor far Eliado e que
Leglslat,va n. 61, de 1951. que
0 contri'lto ccIebrado entre 0 Dc ..
a tenba regis~o iia forma do araprova 0 contra(o ce/elitado entre
partamen(o dos Correios c Tel{: ..
~o~: ~:1~U~us6m~~tares".
. ti90 105, § 1<1, d~Decreto n.o( 20.1913~
0 Departamento dos Correio~ e Tegralos c a {irma Sociedadc TeCtHCD
"reallzem .depois que 0 Cono-resso de 24 de janeiro ~9461
art.·
lqgr::afos' e a firma Oni ... Erlyenharia,
COT1strutora Ltda.
-.Naclonal se manifeste, em derj~itiv6; do projeto) ~ . .
'1'
Lirnitada,
R.ela(or.: Senador Mozart Lago.
s6hre 0 Projeto
de Lei da Ca.mara
2. A ConstttUl<;ao
em vlg<:r,
1'1 § Pede:.3:"
19
n r,daraa
Relator: Senador Ani"oo Job,om.
1 A
20 d
b d 1953 f I
"
dO!J Deputados n.o 4.316, de 1954, ,ja em sell art.
'I.
,
C r~,\
"72
. os
e novem ro e
0
em 2." discltSsao, SOb reg'ime de ur- identica' des arts. 113, 0.° L¥ e
,
1. Aos 18 de novembro de 1953 foi cclebrado contr<J.to entre 0 Departamento
gCClcia.".
.
§ 26, das. Constitui<;oes de 1934.''-.1891, eelcbrado contrato entre .'0 Departamen- dos Corrt'ios e'Telcgrafos e a firma
2;.
0 art. 141, do Decreto-lei nO~ respe.ctivam~nte. gar~ntem a?s <<lut~~ to ~os Corn·ios e TClegrafos e a firm.} Socleciade Tec.nica Construtora LilUi·
IDefO 9.760, de 5 de s{;trobl'O de re» 0 direlto excluslVo de reproda,.." 0m>.: Engenhana Lllmtada, para cons- tada, para construc;ao de um predio
194.r. c'l~,PO<." q u e : '
suas obras, 'e «aoS herdeir~s d~ .a~~ trul;ao de urn predlO destma'do a agen- para a' agencia postal telcgrafiea de
~ ~Em se hatando QF! im(.veI utlli- tores"» 0 de gozarem do mesmo pI'lvtleglo "q,a postal-telegrafica de Ouro-rino. Es- Cru::ilia, no Estado de Minas Gerais •
.z{i:lf>'·'em f.l'f rE'5idenCl<lls,. c.:t c(\nCor- pelo 'prazo que a le~ fixar.
taoo de Minas Gerais.
_.
2. Indo 0 pfojeto ao Tribunal de
.. ten~ia . !Seta rea.l~zad.l. ['O"!"las en~re
3. Depreende-se da reda<;ao do texto
2"":- Indo 0 processo ao Tribunal de Contas, negou-lhe este registro, sob ()
.servtdo;.!F. lI.a Umao, ,~ao P' ~,p.llet~rlos supra que a Constitui~ao outorga e Cont~, negou este registro ao Lontrato. f(llldamento de que ~do Edital d~ con ..
d~ imove1s, na. locahdade ~a. sltua- garante aos antares um;direito ~essoa1. sQ.? 0 rundamento de que, nao consleu corr.encia nao eanstou 0 prazo milxini'3
~a.o do b~!n ahenan~o. aurr:ltmdo-se, que s6 c Hmitado quando ,cxerCldo pe~ 'do .edital~e eoncorr~ncia a prazo ma- para 0 termino das obras».
as
subsequentes, qualsquer mtel'essa- Ios seuS h.erdeoITO.S.. . •
.,on'o pat?
ar . toer~mo
°
Jas a b ras.
3 . A fOIrma III
° ,eressa d
d03, quando a anterior nao se apre,.
a "pe d"IU recon·
sel1t.arem licitantes".
4:. ClOVIS Bev~laqu? (~~v. do. Di~ , 3. Houve\,Pedldo de reconsiderac;ao, sidera~ao do rderido desp<lcho, uw ...
•
A 1°
- d
' ·t A
reito 8-219) asslDalara, j8 na epQca esclarecendo O. Departamento dos Cor· 0, Tribunal manteve· a dccisao recot'~
"1:.
a lena~ao
e que
COgl a !;sse d a c 1a b ora"rao
d 0 COdo{~o C,ov,oI que 0 r ~l.°0 ~° e T e1°cgra~s
'I
dir.po:;itivo,
realiza-se,
normatmente,
que «a ° fOIrma espe· n°d a; pe 10 sell f un d amen ,o. em cOllse'"
em conseqUencia com as determlna- direito autoral s: compo~ d~ duas par- CI~iC~ll na propos~ ~present<.Jda 0 prazo qiicncia do "que fOi.o processo enca"
~oes da lei e instru~6es de servil;o ex- les: uma ·pessoal. outra. real. .s~ndo a maximo para 0 tentuno da construc:ao», minhado ao .Congresso NacionaL 110&
lledidas. com 0 objeth;o de facilitar~ primeira' a principa1.
"
mas 0 Tribunal ma'n~eve a decisao re~ thmos do § 1.'" do art.' 77 da COllithe. a execul;!1o.
5. Essa dupla natureza do dlrel~o corrida.
'\
titu:<;ao.
4 E' 6b . '
t
de autor e hoje universa!mente adml- . 4. Nao tendo sido'int'O'rposto novo
4. A C~lmara; apreci.mdo a materia,.
tando' de mv~r{vgo~:~~~~e'c~~fi~~r:~: tida, l efr. Direito de aut?r Da cria"r~o recurso pela parte inte:ressada, 0 fri- resolveu aprO var (1 contra to. de acord()o
do a imprescindivel cor{veniencia de musical do Dr. Pedro Vicente. Bo.bb':, bunal de Contas encaminbou 0 process9 com 0 parecer de' sua Comissao de
se mantel' a situacaQ de IOCatlll'ios, au _ Cap. I). se~do,. p.or~arlto, m~hena- ao yCongresso Nacio~;tl. o,?s thmos do Tomada de Contas, que assim se pmqualquer outra razao de for~a maioI'. vel e perpctuo esse dlrelto pessoal ou ~ 1 -do art. 77 da Constitui~ao.
nunciou:
•
-podera, 0 Scnhor' Ministro da Fazen- moral.
5. A. Camara. conhecend0 da materia,
«0 fundamento da decisao denega..
dR. se assim entender, sustar a venda
6. Porem, assim nao eotendeu 0 rcsolveu aprOVilr 0 contra to impugna· t6ria nao e 'de manta <1 sltperar 0 evi"
de im6veis, por urn irnperativo dec?l'~ Codigo Civil que o· eonsldera como do. para tanto aprcsentando 0' projeto dente 'interesse pliblico da. constrw;fio
rent.e da outorga que the e conferlda «bem movel» (art~ 18 n:1i III) inscre- em estudo.
'
do pl'cdlO. Considere-se tambem que~
nll. alfnea "e", 9rt. 8.°, do Decreta vendo-o' entre as direitos de proprie· - Aceitou a outra Casa do Congresso anulado 0 (Ontrato em exame. lIlaiorC41
n.~ 24.036, de26 de rnar!1o de 1934, d d
como boas as ra,'o'" d e ' onus p;lra a Uniao ser,Oom ,on,v:taveis>'>.
verbis'
ae,
'
esua olllssao
"
7. A Convenc;ao de Berna em seu de Toomoa.da de C~)Otas. que, ,'iJ.lgnodo
5. As razoes em que se baseou a
~Ao Ministro da Fazenda compete: artigo 6 bi.s, dehuiu 0 d ire ito mora J a especle, assirn opinou:.
C amissae de ramada de Contas dll.
•.. determinar a alienar;ao dos bens de autor como:
. «0 fundam£'nto dil decisi'io denfgat6- outra Casa do Congresso p<lreeem no;.
do patrimoniol
J
.
,
°
rizada
em lei".nacional, quando- auto·
....HO d,Ore,',o de °r"·",·nd,oc.r a paterni, ria na 0 e. 'le
monta a superar 0 eviden- conVHleen
es,1
pe a que opmamo~
pe 1iI:
dade da obra e de se opar a 'tada te interesse publico da constrw;ao. do "provac;ao do. proieto,
5. Considero que a .circunstAncia....
e qua.lquer deforma~aO, mutilac;au predio. Consid£'re-se t~inbetn que anula,
Sala Ruy Barbosa. em H de dezem·
de
ser, alguem, locatario de bern im6da ou'ra mod,of,ocaca-o da mesma do 0 contra'o °emO exame.o~a,oore, o'o·ou, b
d 19"<
D ario C ard 9.'10. P r~..
vel, da UnHio -Federal, qa mais d e "
."
ro e
)1:. cinco anos, nao deve estabelecer pri~
obra ou a quaisquer' atos que, a para ~ Uniao sedam inevitaveis»
(
"idente. - Moz:art Lago. Relator, v1l6gio a aquisi~ao do dito imovel, por
atinjam e !=IlIe a possa m ·prejudiear
6. Em nosso ent{'nder, a cama~f Anisio Gobim - Luiz Tinoco - Gomc4
constit'uir, tal medida, intoleravel exem sua honra e reputa<;ao».
~ecidi~ com.re<llismo e born senso.
') de OUveira - '?i1.quim l!ires_ - Nestat
cCQ3.0 ao instituto que se acha disci- significando tal defil,1i<;ao que a- .cessao
AS~lIn .. nao havendo nenhum vieio' s Massena - FlavlO GUlmaraes - Al~
plinado na base de competi~do dis- ou ~transferencia que 0 autor fa"ra a consbtuClonal poo projeto. somos por ~La Jilio VivBCqU a .
cutida em concorrencia, entre strvj- outri'm. de lim ou mais direitos de uti apYovac;ao.
N,. 31-55
dores. sohre .quaIidades preferp.licials liza"rao da obra (direitos patrimoniais).
Sab Ruy Barbosa, I'm 14 de drzemdOB candidates, relativas ao ntimero nao se dar, a transferencia do direito bra de 1954 . .- Dffrio .COlrdoso, Pre_ Da Comissao de Pitlonr8S sobn
'de dependentes; remunera~ao e tern· prssoal. nao se opera a'ssim a subroga· sidente .. - Anisio ,obim, 'Relator.
\
1..1 Projeto de Decreto
Legislutiv~
DO deservi~o, na forma do qUe dis- c;-ao plena . . .dos direHes do autor.
LlItz Tinoco, - Gomes de Oliueira.
~ n." 57-A, de 1954.
poem os artigos 141 e 142. do Decre8. Apos a adesao do BrasH a Con~ Joaquim Pires. - Nestor Ma.ssena.
t()~lei n.o 9.760. de'5 de
setembro
iRelator: Senador Ellclydes' VieicII.
da 1946..
.
veQ(~aci de Berna (1922) se fe-z sentir At(ilio VitlBeqlla.
.
DB Ccmtissao de F!nanras, sobre
a neeessidade de uma regulamentilC;§o.
O. Egrcglo Tribunal de Contain
Nestas condiI;Of'..B, de ac6rdo ct:!m 0 que foi levada a eft'ito cern tI promul.
0 Projeto. de De,creto "L'-lJislativo nego·u rrgistro ao contrato celebrado
parecer do Serviqo do Patrim6nio da gac;ao do Decreto n.o 4.790. de 1924
mimero 64. de 195'1".
entre- 0 Depa'rtamento dos Corn'ios e
Uni§.o, em resposta aos quesitos for~ (cujo art. 20 vern servitldo de ba-se
Relator. Senador Euclides Vieira,
Tel~rafos'e a firma Sociedade Teenica
nlUlados no Requerimento n.Q 144 de ~o estatuto l\!gat das dlrei.tos de exeC? Egregio Trihunal .le Contas negOl! Com\'rutora Ltcla. para a consttru<;£io
1\)'5\, de autoria do nohre Senador cuc;ao7 e rcprescuta<;ao.
,eqls\ro 010 contrato celebrado entre '0 do pre{iio para agencia CPostaI~Telegri·
MO?:8.r Lago. submeto 0 processp a
9, CoUl a promulga"rao do D:-creto '[)('prt~tam{'nto dos Correios e Telegra!os fica q.a cldade de Cruzilia. nQ Estado
considera~ao do Senhor Minis~ro.
5.4:92, de 1928, 0 exercicio do dire.ito ~ a hrma Oni>.: Engellharia Uda .. para d{" . Mi nas Gerais, por ter constado dl)
Ao ReCluer~nte
autoral de cx('cw;§o ceS-50U de ser pd- cOllstruc;<1o do pr6dJo destjn~do a Agen- 'edital cia eoncorrt'inc:ia 0 pmzo tllaximo
vaq ...·o do alltor, ma.,'l e tambem do cia Postal TelegrMica de Ouro Fino, para inicj.o e condusao da obra.
SilO' LIDOS E VAO A IMPRIr.!1R tusuario» mediante acordo entre este !lU Estad0 de l\:Iinas Gerais.
Foi l"Jedida reconsiderac;ao C 0 Tri ...
OS SEGUINTES
e 0 auo·tr. Carts. 28 e 29).,
Foi pedida reconsideraGao. sendo man- bunal de~ Contas manteve a decisao rc ..
to.
Dai a necessidade da' sua' Tegu- ,ida a decisao.
t
corrida
Parecer n.' 30, de 1955
0;
\amenta"ao (Deereto n,~ 18.527. de
() motivo da rejeil;50 fOi a omissao
. A Com·i'.ssfio de CQnstitui~ao c 111·~tij ...
Da Comissao de Educariio e CtJI~ t 928) conhecido POI' «Regulamento Gil- do prazo minimo para inieio' e condu
do Senadh aprovou par un·an·mid:1de.
tllra. sobre 0 Projeto de Ld da berto de Andrade» que 110S arts. 42 sao da obra 00 edUal Je eoncorrencia.
A Comissao de Constitui<;iio e lusti\,a parecer f~or5.vel do Ilustre S{,!ladnr
Camara n. Jl 7, de 1955. qt(e' «a(terLl it 55. est<lbelecem e descrimina1Jl 01 r\'rVlozart L 'lgO, ao projcto rcccbido ~A
dispo!fitivos dos decrctosb Tlllmcros quisitos dos progr~ devem ter c do SeHndo, manifestou-."Ie em pnre~.er
umitliroc. favortivel 11 aprovac:50 do pro· C';m.:.tra, q c aprO\'B 0 con:rato.
18.527, de 10 de dezembro de 1928 dentre des a lice",.. . . . . t?t'".

bens .moveis

Unrao-Federalni.
da atrlbuf~:1o cuuferida ao titular deste MinisWl'io. ·pf..ra maudftr sustar
. "hastas publiccl.5 ou leil6es dos im6'\Icis tt.f:i~encials 'ocupados par senicogil,;a,. especificamente.
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!Dotivo da rejci~ao do registro. mAo mara pi a de que os ajustts com fun~ competia "e%cruStvBmeRts" Ubertat 0 monia nacionaJ. autorizando. entao, d
damento no Decreto~lei no- 1.198, de p' da real pessoa preso pelo estribo Banco do Brasil a fornecer~lhe 0 Deees"
rclevante.
9 de ag6sto de 1939. devem ser apro· de sua montaTia.
sario nume-rario.
Somos pela aprova<;50 do projeto.
Sala Joaquim Murtinho, em 19 de vadas. desde que nl'io lhes faltern,
A Camara dos Deputados, consiAs despesas de pessoal da Campa"!
jane-iro de 1955. - Ivo d',Aquino, Pre M chl.usulas substanciais, como e 0 caso derando .que a anula~ao do contrato, nhia Nacional de, Navega~ao Costcira.
sidente. - Euclydes Vieira. Relator. presente.
pela negativa. do registro, importava agravada sensivelmente, nos ultimo! clUOS
Cesar· Vergueiro - 'Alberto Pas-Nestas condi<;oes, somas -pela apro~ em pre"jui.zo avultado para a Na~ao, por encargos decorrentes de leis e de
cuslini - Flfwio -Guimariies - Durval var;ao do projeto.
e que sua aprova~ao era indicada como decisoes judiciais. bastando citar oilS
Cruz - ApolOnio .Sales _ /smar de. Sala }oaquim Murtinho. 19 de Ja~ beneficio publico, aprovou. 0 projeto que ca~cederam adkionais por tempo
G6is e PUnio Pompeu.
neiro de 1954. -:- Ismar de GGis, Pre~ da Comissao de Tomada de Contas, de serVlI;O, abona de emergencia, sa"!
sidente em exercicio. -', Apolanio Sa~ que 'toma' exequivel 0 termo do referido lAde-familia, repouso semanal rcmune..
les, Relator. - Dl1rval Cruz - Cezar contrato.
rado. aUrof'nto de cantrlbui~ao ptlra pre..
Vergllciro - EucIydcs Vi~ira - FldA Comissao de Constitui.;ao e J'.l"l:~.~ j ';i..!0.:.,- ...- .::.ocial, fcrias de 30 dias c- - '
, N,' 35, de 1955
vio GuimarAes Albedo Pasqualini adota 0 criterio que odentou -, L3"'.U:llrto~ ___.d,?da de alim!;nta~ -f-ad os
Da Comissao de Constitui\ao e _ Domingos Vellasco e Alvaro Adolfo. dos Deputados 0 mani£estaM:"~ P(-~~--~'~ .Jmq~,. ~ deSf'esas vem contribu...
1rlstira, - s6bre 0 Projeto de Deaprova~ao quanta
c.ons:tJtucior.;~.. II,udo d~~1.s.1vamO:Dte para 0 aumento do
creto Legislativo n. p -i5, de J954-,
- e jurisdicidade.
•
/~
":u dehClt. ~e cuja resp~:ms.abilidade
que aprOva 0 contrato de coopera
Sa1a Ru~i Barbos:;., ~m-( de dezem" na~ p.ode fuglr 0 Gov~rno. Federal.
Da
Comissao
de Constituiqao e
~ao celebrado entre 0 Govcrno
C at" d oso, p
'
Asslm. ,recebeu
a 0
reSl.
d aquela Comp<mhia,
Ju&tiqa ....:.. Sabre 0 Pro~1to de De- b ro de 195--4 . - '~Federal e lose Delfino da' Silva
P'
R I t
nos exerC1ClOS e 1952 e 1953 0 au ..
creto LegislativiJ nO 58 54, que dente_ - Joaqul
Ires,
e a or. 'I' da U"
' C r$ t
e sua milhcr.
"
G'
0.£
L
'
T'
XIIO
mao
na
importancia
de
UlZ
moco 7 000 000 00
..
aprova 0 termC! de contrato cele· FIaVlo U1Dl8.rll(c;--S. tiJ' V' "L
N •
M'
. . , . mensais, a conta de ere ..
Relator: Sr. Joaquim Pires
brado entre 0 Departamento dos At
•
10
lv~ua. e tor
assena .• ditos especiais solin d I E
G
"' dOl' "
F'
I a os
pc 0
xe~
Correios e T eJegrafos e a firma om6"
e
lvel~a. errezra cutivo e conccdidos pelo Congrcsso •.
'0 Tribunal de Contas negoo re"
Engenhatia
SuI
Brasileira
Ltda.
de SOUi"s. _ - Aloyslo. de. Ca:valho,
No exercicio de 1954. 0 reierido de..
-gistro ao contrate de cooperar;ao cc~
lebrado e-ntre 0 Governo Federal e
Relator: Senador Joaquim Pires. pela e-onclusao da constttucionahdade. fidt exigiu que 0 amtilio federal josse
/
N.O 38, DE 19.55
aumentado para 'Cr$ 16.271.750,00
Jose Delfino dos Santos e sua mulher, o Tribunal de Contas ~tem,_ pela
mensais, a. vista de novos encargos Olinda.
para execu~ao e pagamento das obras
Da Comissao de Finant;as sabre relativos ao pessoal.'
. ,
necc5sarias a irriga~ao das terras de Constitui~ao Federal vigente, sua com- --"
o Erojeto de Lei n.O 58, de 1954,
Ao solicitar 0 auxilio governamenta~'
propriedades destes ultimos, situadas petencill' reguJada pela fOf1Tla seguin~e!
Art. 77_ Compete ao Tribunal -'de
que aprova 0 termo
contra to, assim se pronunciou' 0 Superintendente
no lugar denominado Ouro Velho.
)
celebrado entre 0 Depa.rtamento de da referida empresa. em oficio dirigida
MuniCipio de Caxias, Estado do Ma~ Contas:
I - Acompanhar e fiscalizat;f8 exeCorreio e TeICgrafos e a firma EnM ao Ministerio da Fa:zenda. de 12 de
ranh50.
.
.
genharia SuI BrasiIeira Ltda.
janeiro de 1954:
cm;ao do Or~amentoj'
A recusa do registro teve como fun~
Relator: Senadoe EucJydes Vieira.
«A situa.;ao financeira da Costeira
damento dizcr-se na cHl.usula 1.t do II - Julgar as contas do's re!pon M
sf;'veis por dinheitos e outros
termo assinado «a) contratos - quan~
o
Egregio Tribunal de Contas, reM e rna, como eVidencia 0 defiCit de
bens pu blicM; e"
.
do so havia um contrato: b) falta de
cebendo para registro, .termo de' con- Cr$ 219.261.000,00 previsto para 0
ce-rtidao de quita<;ao do Imp6.sto' de !II - ]uJgar do legalUtad..raos con· trato celeljrado entre 0 Departamento exercicio . corrente e derivado, quase
tr!ltos.
/ ~ -'
totalmente, dos· sucessivos aumentos de
Re-oda a qu~ se rcfere 0 termo como
dos Correios e Telegrafos e a firma
vendmentos do seu pessoal e do pesE assim tambem. sn expressa 0 Conspago; c) copia auti-ntica da Portaria
Engenharia Sui Brasileira Ltda., para soal da estiva ~ dos portos, scm acres...
a que aludiu 0 pre~mbulo do termo; tituh;ao no mC!:ffir> 1trt. 77,
constrUt;aO de um predio destinado a eimo de receita que os viesse cobrir;
§ 2.° Sers sujeito a. registrc no
d) altera~ao das c1ausulas 5.' e 6.' em
~ervir de sede da Agimcia Postal de
e a sua situa~ao' econ6mica nao e me...
Tribunal
de
Corliss.
previo
ou
postetermo adintivo para ficarem iodicados
Cerro ·Azul, no Estado do Parana. em
o numero e a data do empenho e 0 rior, qualquer Pito da administrac;ao PUM rellolveu negar registro, por oao ter Ihor. porque a frota. na su"' Quasi
prazo, com precisiio, da vigcncia do blica de que resulte obriga.;ao de paga M sessao de 11 de dezembro de 1953, totalidade, se c9mpoe de navios
situar;ao precaria de custeio elevadis...
mento pelo 'resouro Nacional au por
centrato.
constndo do edital de cOI)corn1ncia pU- simo e' anti~econ6micos. e:xplor~dos aleIll
A Comissao de Tomada de Contas, conte deste ..'
blica 0 prazo maximo do inlcio e da do tempo a'dmissiveis e' cujas idades va"
§ 3.°. F:m qua/quee caso, 8 'reCUSQ
c.5tuclando 0 processo, achou q'JC tais
conc1uf;80 das. obras.
exigencias nao 'eram substandais para do registr<, por falta de saldo -no creM 1954, resolveu 0 Tribunal, manter a de- riam de 24 a 70 anOSj e as seus Esta ..
leiros tambem se ressetem de aparelha..
a tecusa do Reglstro - e, assim. com dito au por imputo~ao a cn~dito im"
'Pedida reconsidera~ao em janeiro de mento· moclerno».
.
OIpoio no que disp5e 0 Decretp.lei nu~ proprio 'teni carater proibitivo.
cisao recordda.
o presente projeto, de iniciativa do
mero 1. 498, de 9 de .agosto. de 1939,
Disw resulta que qualquer outra
A Comissao de Jmti~a do Senado, Pader Executivo. autoriza a abertura.
op.oava pcla concessao do Registro exigenci.a feita em virtude de prescri"
aprovou por unanimidade,' parecer fa- pelo Ministerio da Fazenda, do credito
e. nesse proposJto, formulou 0 projf'to {Des rE'gtllamentares c~be a quem con·
vonlvel .do ilustre Senador Joaquim especial necessaria it reguJariza<;ao do
de de-creto legislativo em apre~o. por trata
nome do Governo, com autoDaO incidir nem contrariar preceitos ridad(l para tanto. 0 Tribunal e uma Pires, ao projeto recebido da ca- pagamento do auxiIio em tela, Jla lm..
mara dos Deputados, pelo qua1 e'- aproM portancia de Cr$ -195.261.000,00.
constitucionais.
entidade fiscalizadora, nao do Governo,
Esta Comiss~o e de parecer que, mQiS dos seus atos quanto a, execu~ao vado 0 tihmo de contra to, tendo '0 ilus- . Tratando"se de despesa perfcitamente
tre Senador Aloysia de Carvalho :penas justificada, a Corniss~o de Finan~<ls
:rioh este aspeto. seja aprovado.
do,Oq;amento Gerat da Republica, bern
Sal:i Ruv Barbosa. em 1 de sdem· como da aplica.;ao dos dinheiros pu" se pronunciado pela constitucionalidagli'. opina peJa sua aprava~ao.
Sala }oaquim Murtinho, 19 de ia..
bra -de 1954. - Dario Cardoso, Pre- b~icos.
''.
•
o motivo da rejei~ao do registro, neiro
de 1955. - Ivo d'Aquino. Presi..
.sidente. Joaquim Pires. Relator.
Nilo e de sua competencia saber se data venia, nao e de importancia re- dente. - Dllrvai GI'UZ, Relator. Ism8r
Nestor Massena - Camifo .J'letcio .\:J contratante prestou servi~o militar, levante.
de G6is, Alberto' PBsqllalini, elMr
Moreira de Souza - Ani:iO Jobim. e casado, viuvo ou solteiro, desquitado
Soma! de parecer favoravel ao pro· Verglleiro, Euclides Vieira, FlfJVio Gui...
ou amancebado, se 0 mesmo esta em jeto.
N," 36, de 1955
mariies, Apolonio Sale:s e PUnio Pompeu.
'"
debito. para com a fazenda Nacional.
Da, Comissao dc' Finanras, so.· bern como se a Imprensa NaciDnal,
Sala Joaquim Murtinho, 19 de ja·
bre 0 Projcto de Decreto Legi~l{t-~ sempre em -atraso, publicou 0 _Con· neiro de 1955. _ Ivo d' Aquino. Prefivo n." 45, de 1954.
Euc1ydes Vieira, Relator
trnto e este, em ter!tpo, foi' remetido sidente. Da Com 1ssao de Consutniqiio e
Justiqa J sabre 0 Projeto de Lei da
Cesar Ver,gueiro. Alberto Pat.·
Relator: Sr. Apolonio Sales.
ao Tribunal.
Camara n.'? 230-54 que concede a
presente projf'to, da ComissaQ' de
0 Congresso Nacional ;abe por ex qualini. - FlBvio Guimaraes. - Apoinclus{io da FacuZ(J,ade de FilosoISlnar de G6is. __
Tomada de Conta da Carnar '. dos pf>riencia propria qUe a Imprensa. como lonio Sales. fia, Citncias e Letras do Instituto
D(putados,
aprova 0 C6!1tril~0" de 0 correio, an~am com .. seus servi~os, PHnio Pompeu. DurvaI Cruz.
Santa (Jrsula. entre as estabeleciCOOpefi:U;aO ceJ~brado, em 29 de' se_/mesmo 09 malS urgentes, sempre em
mentos subvencionados pelo Governo Federal. .
tembro de 1952. entre 0 Govi:rno Pe- IItraso.,
.
dNa} e Jose Delfino da Silva- C SUfi
Negar 0 reglstro. a um contra to poT
Re~ator:
Senador Aloysia de CarDa Comissao de Finan~as sob._
mulher, reguJando a eXfCt;~30 C fla~ nao ter um general do exerdto refo,·
o Projeto de Lei 'aa Camara nu- valho.
gamento das obras neassarias tJ' lrrl- mado' exibido a prova de ter prestado
1jIcro 173. de 1954-, que autoriza'
o projeto de lei da Camara n'.1) 230,
'P\~o da~ tj'tras de sua prop'Fiedddf' 0 servi~o miIitar, e ainda, nao tel a
o Podcr Executivo a Brir pclo Mi- de 1954, concede, nos termos do arsituadas no Iugar dcnominado Ouro Imprensa Nacional, "por acumulo de
ni:stcrio da Fa::e.nda, 0 credito eS~' tigo 17 da lei D.O 1.254, de 4 de deVf'lho, municipio Ca:das, Es: ado do trabalhos ..... pref~renciais", deixado de
pedal dc Cr$ 195.261.000,00, para zembro de 1950, a iDclusao da Facul ..
Maranheo, cnjo registro fol d eneoado publicar urn contrato em tempo util e
ocorrer a dcspesas cornIa concessno dade de Filosofia. Cie-neiss e Letras
p?lo Tr:bunal de Contas.
..
0 Correio, sempre em atraso com sua
de auxilio a Companhia Nacional do Instituto Santa Ursula entre as esOs fundamentos legais do at~ de-' correspondencia,' nao ter levado com
tabelecimentos subvencionados pelo
de ... Navcgariio Co!teira.
negatorio, ja foram dev:c!am.':ate Il.prc~ presteza regulamentar um contrato ftd·
Governo Federal a que se refere 0
Relator: - Senador Durval Cruz.
art. 16 da mesma lei.
' cJades peJa dOllfa Comlssao. de Justi. to e acabada, para 0 devido registro
A subvem;:1o atribUida a Faculd'ade
t;a, que aprovando pare-cer rJo relator. - e hao de convir, urna etiqueta sO-Atendendo a dificil sltuClr;.ao financeira benefeciciada,
euja Sede- nao Sf in:'
conc!uiU pela constitllc:on'-Jlidadf" do mente compsravel a Corte de Espanha da Companhi<l. Nacianal de NClvega~:io
no texto do projeto mas deve
projeto pela viabilidade dt- sua apro- no reinado de Carlos V, em que urna Costeira, r('solven 0 Poder Executivo, dica
dele const:u, e, na importancia de Cr$
v"C;;o. do ponto de vi1"ta nuridl(o.
princeza de sangue real e arrastada e em janeiro de 1954. conceder um au~ 2-, 5<J0, 000,00,
,
, '
... Em caws dr.9sa natuTt'%f, " opin';;o ;norta uelo Cavalo de sua montada ns ~iIlo mensaI de Cr$ 16.271.750.00
A ~esen te proposi~ao ~ de - inicindn",;nan'. no ,S<nado < OJ o:6p
Co- ""encia do E,tdbeiro-Mor 's auem amll'Ia "mnn'!sa nertencente ao patri~ tiva governamental, na. forma do ax·:
~

Pareceres ns. 35 e 36, de 1955

M

- 37 e 38_. de 195!i
Pareceres ns

a

M

de

em

em

Pareceres ns- 40 e 41. de 1955

a

Parecer n.' 39, de 1955

,'a

DIARIO DO CONCRESSO NACIONAL

'ferc;a-feira 25
~

tigO 17 da mesma lei, 0 qual estabeIeee que, mediante mensagem do Pod~r Executitvo, e
ouvido 0 Conselho
Nacional de ':Educacao, poderao ser incluidos na categoria de estabelecimen.·
. tos subventionados pela Uniao autros

Sala Joaquim 'Murtinho. em 19 de . Pareceres

(Se~ao

III

ns. 45 e 4-6, de .1955

Janeir.. de 1955 155'

cos" embOra ,ejam milhares - ' cr!
por trabalhadores ou' POI' operarlJs
- embora BeJa-m milh6es - Pa.fP,S6bre 0 Projetode Lei do Sen3- rao,
sejam quais [orem as despe:i'J.,'J..
latar. ApolOnio Sales Cesar Vel'do n. 33. de 1952. que [acilit.'l 0 uma. _ taxa particular apenas de iugueiro - Eudides' Vieira AI6'erto
registco e 0 juncionamento tie tiS- zentos cruzeiros.
Domingos Vellasco sociap5es ~ivis.
estabelecimentos de ensino -superior Pasqualini o arUgo segundo tamt>em e gri-,
. que tenham, pelo menos, dez (0) auos Flavia Guimaraes - Alvaro Adolfo.
tante pelo cara.ter
de exce<;§Q quOJ
Relator: Scnador }oaquim· Pire••
de funcionamento regular e ulimero
llrocura dar a. essas entidades: "0
de matricula que" justifique () aU}~ilio.
Parecer
'n."
43,.de
1955
registro obtido pelasoassocia<;oes' h.~ ...
e~iente Sen3dor 'Mozart Litgo, neficiadaS po'r esta lei. gal'ante-th2.-J
,
No caso, falou a Conselho NaciDnal' de
Da Comissao de Finanras sobre nn. faina de bem servlr a- tod~ qUull'- tambem,. indepel1dentemente de m, ..
Educac;ao, em lisonjeiro parecer atirn;ando 0 preenchimento desseS' re-quitos tiram 0 sustento do seu labor dia~ . game,nto de qua;s"'ucr despesas 'niM~o PrQjeto lia Lei do. Camars n." 24:3.
Sitos e acentu9.ndo a eficiencia e 0
de 1954, que autoriza.·o Poder Exe- rio, protetor dos que sofrem, <Iprcseu- mo de ,selo e custas, 0 1:"f.conhe'cL';·
prestigio do Instituto pleiteante.
cutivo a abdr. peio Ministerio da' tou, mesmo com" prejuizQ das funo;6es 'menta ou a frScaliza~ao das aut'or! ...
~ ___C?ncluimos assim p~1a apro\'a~ao do
Pazenda. 0 credito especial de Cr$ . dos q~e como ele exercent 0 notariii· -dades paliciais, quando obrlgat6ri{)S
proJt,t~ob 0 aspecto juridico - cons76.783.30. para pagamento de sa- do, um 'projeto q.ue iscnta de pagamcn- pOI' lei".
.
tituclonal:-- . -.J'-----r--.___ _- , ......---.....--.
iarios atrasados de pessoal e reflu- to dos emolumentos devidos pelo Reo artigo .terceiro manda is-entlr
Bala Ruy Barbosa, em 9 de dezem~izaQdo de t!espesas de tele-]ra91stro PubliCO as Associ~6es elvis_
. de pagarnento de dlreitas autonu.'i,
bra de 1954 _ - Dario Cardoso Pre...
A Comissao de Constituio;ao e Jus- todas as associas6es de c3.rat~r mu- ~
sidente. - Aloysia de Carvalh~, -Rea 'mas' ~-~t!efones da extinta Co~ tiea opinou pela sua constitucionallda- sical, recreativo au de.epolo"tiva, que
lator_. - Joaquim Pires, Flavio GUI· missao de e,'{,ntr6le de Acordos de de tendo sido seu parecer aprovado se registr-arem de aCL'l'do rom 0 pD·
maru!s, Nestor
Massena Gomes de
Washington. lol,
pelo Senado. Chamada novamente a jeto em· foco, nos saraus e b3.11e.~ que
Oliveira, Ferreira de Souza
se pronunciar sobre sua leg aU dade e promoverem p?ra as re.'lpectivos a.5-,
. Relator: Senador Plinio po'mpeu.. '
"Relator: Sensdor Durt.:!l ~!"Uz.·
conveniencili. mariifestou-se pela -Ie- socia dos, quando as direi"os autorais
1. 0 presente projeto inclui a Faculdade de Filosofia;- Ciencias e Le?resente .projcto, orh1fr\!.O de men- jei<;ao do projeto contrariando 0 vo~o sao garantidos em leI complf>mentras do InstItuto Santa Lrrsula com sagem do Pader Executi.vo, l.utoriza 0 dQ relator que conciue POI sua apro- tar e expl'essamente pela: Cons't;'itul<iao Federal.
'
_
sede nesta Capital, Da cateO"ori~ dos Poder Exec"utivo a abrir. pe1d . . . Jv!inis- vacao.
S<>mos, asslm, pela rejei¥w dQ
As raz5es que militaram a favor da
estabelecimenos de ensino s~bvencio terio da Fazenda. 0 credito t'sped?l de
projeto.
nados pelo GOverno Federal.
Cr$ 76, 7,~3,30, para pag'amento de ~~ rejeh;ao do projeto sao 6bvias e ernaSala Joaqulm lA"m-tinho. em 19 de
2. A proposi~ao se harmoniza com pesas ('.3 extinta Comissao de Contr6 . nam da ~imples leitura do mesmo. Assim
janeiro de 1954. - Ivo d'Aquino
o dlsposto no artigo 17 da Lei nue
que
a
isen~§o
d
~
selos,
custas
e
ernopresidente.
Flavio
Guimardes"
merD 1.254 de 4 de dezembro de 1950 de Acordos de Wa~hington, conformc
mentos devidos 90 Oficial de Regis- Relator. - Isrnar de G6is - Cesa~
~Y~rbis"; ,
" a seguinte discrimina~ao:
tr que s6 disso lira as proventos do verqueiro.· ~lberto pasqualini. C,$
/' Art. 17 - Mediante mensagem
cargR,.e um'a iniquidade, mormente quan- EUclide,<; Vieira. - AVoldnio Sales._
do Poder Executivo, ollvido 0 Con- a) Despesas com Pessoal ,7L790,00 do fSSA... favor se estende a tada e qual~ Plinio Pompeu - Durval Cruz.
se.lho Nacional de Educ.a~ao, a con- b) Despesas com Tdera.
quer cnhdade seja chi de canlter dencessao de subvem;:ao pelo Congresne e T clegra fa •••••••• , 4,993,30 tiftco. lita~rio, artistico, disportivo, re· Pareceres ns. 47 e 48, de 1955
. so Nacional, poderao ser incluitlos
ligioso, rccN.-?ltivo ou benificente. .
na -categoria, a que se re-fere 0
Da Comissao de Constituiqao e
Mas nao e\tudo, na faina de exterTotal., •••.•••••••••. 76,?83,30
. artigo anterior, outros estabeleci-,
Justiqa - sabre 0 projeto de Demioio 0 projefo vai alem: jsenta 0 pa·
'mentos de ensinb .superior que tecreto Legislativo n, 41-54,
qu~
.nham, pelo menos, 10 (dez) anos
As de-snesas [oram realizadas e a gamento dos d1~eitos autorais de m(is.aprova 0 contrato de coopera~do
de func!onamento regular e, nu- respectivo -pagamento e devido conforme cas executadas
bail.es e saraos.
celebrado. entre 0 GoV/':rno Fedemero de matrfcula que justifique
Finalmente 0 Te~ouro e passivel tamral e Mario da Silva L'eal e sua
consta do proces~o anexO a mensagem
a provid~ncia".
bem
de
:sua
sangria.
por
onde
se
esmulher Maria Nair da Silva Leal.
do Pader EXE'tutivQ que solicitou ao
vaira.
se
0
proJeto
I6~
aprovado;
parte
Relator: Sr, Anislo Jobim.
Foram atendidos todos' os requisitos Congresso 0 creclito em causa.
consideravel de sua re?~a provinda de
constantes do dispositivo legal aludido
1. 0 Projeto em apr~l;o, vindo da
Nestas condi<;6es. opinamos favora- hnpostos e taxas proced,- da exigencia
- origem do projeto .em mensagem.do
Ca.mara do.s Deputados,onde tomou 0
Executivo, parecer f~vora\'el do Con- velmehte ao projeto •.
do selo.
.
- \'...
n.
4,299~A, de 1954, apt'ova 0 contraselho Nacional de Educa<;ao, mais de
Nestes tefmos e a Comissao de pa- to de .coopera<;ao celebrado entre 0
SaJa
Joaquim
Murt,inho.;
em
19
.de
dez (10) anos de funcionamento reFederal e Marlo dB. SIlva
gular e numero suficiemte de matr!- janE'iro de 1955. lsmar de Go/s, Pre· crecer que 0 Projeto em apte~o (mlme- Governo
sidentc em exerciCio. Durval Cruz, RE'- 1'0 33, de 1952 do Senddv) .seja re- Leal ·e sua mulher Maria Nair dB.
cula.s,
SUva Leal, para execu<;ao de obras, de
.
.,
Cesar Ver- jeitado.
3. A' subven~ao ~ de Or$ ....•• latar: Apofonio Sales Sala Ruy Barbosa, em 11· de J!,mho irrigal;aO em terras de sua proprieda2.500.000,00 (do is milhOes e qulnhen. g·lieir,) _ Er,tclides Vieira -:- Alberto
de na fazehda "Macaim", no Mun(..
tos mil cruzeiros) e sObre eia se ma- Pasqllalini de 1953. - Dario Cardoso ':.--- Presi- cipio de Taua, :&stado do Ceam.
Domingos 'Vellasoo nlfestou de ac6rdo 0 Ministerio da Fa- FUwio Guimaraes - Alvaro Adalfo.
dente. - Joaquim Pires _ Re~tor ~ste contrato foi mandado pela Mi ..
zenda, canforme Exposl~ao de Motivos
Carlos A!oisio de Carva'lho, pda, con· nJsterio da Agrlcultura, pOr oricto utia,nexa ~ proposil;lio,
clusao. _ Camito Mercio nos lefmOS mero 10.622, de 25 de ag6Sto de
Parecer n,o 44, de 1955
Par t-ais fundamentos, a Comisdo rneu voto. - Gomes' de Oli~cira, 1952, ao Tribunal de contas, para redo de Financas se manifesta pela
Da Comissao de Finanras. sabre peia conclusao. - A?isio Jobim._ ~
glstro.
aprova~ao do projeto.
.
A veneranda institult:ao, JX)rem, ne<> Projeto de Lei da CflJ?lsra milfleSala JoaQuim Murtinho, em 19 de
ro 174. de' 1954" que autorizB 0 VOTO EM SEPARADA: DO SENh' gou-lhe 0 solicitado registro, em ses ..
janeiro, de 1954. - Ismar de G6is,
sao
de 3\} de dezembro de 1952,· em
Poder Executivo a abrir. pe10 MiPresidente em
exercfcio, PUnio
vista de nao ter sido cumprida. a di ..
DOS
CAMILO
MEROIO
nisterio
da
Fazenda,
0
credito
esPompeu, Relator. - Cesar Verqueiro.
ligencia nnterior: ordenada e retterapecial de Cr$ 2,655.600.00. para
Apolonia Sales, Durval cruz, EucIydes
S6bre -b incluso projeto da autoria da, para que fosse apresentada c6pia
Vieira, Flavio Guimardes, Alberto
ocorrer a despesas da Comiss§o de do nobre Senador Mozart Lago, ja, alltentlcada rl1 nnrtaria n, 1.283, de 2'7
PasQualini, Domingos VeHasco e AlDesen()o/virno;nto Industrial •.
me pronunclei, em parecer 'anterior, de novembl'o de 1951, e mediante terr'11o
varo Adolfo.
itditivo indi.cados nas clausulas 5.4 ' e
sobre sua constitucionalldade.
Relator: Senador Durval Cruz.•.
Tl'ansitando em plenario, volve 0 6.1\ 0, numero e data do empenho e a,'
Parecer
42, de 1955
me.smo a esta Comissa.o para que vigencia do contrato ..
.2, Uma vez intelrado da dec~sao r'~ ..
sllbre- 0 mlkito.
Ainda sob
o
Proj~to em exame a1,1toriu 0 Po- opine
Da Comissao rle Finarlras, sabre der Executivo, a.abrir, pete Ministerio este aspecto, nada Ihe tenho '8, opOr, ne~:H6ria do registro; 0 Minlsterio da
o Projefo' da Lei ds Camara 171, da: Faze:nda, 0 credito especial de Cr$ concluindo, assim, POI' sua aprov&- Agricultura . nao usou da faculdade
qu~ tem de l'ecorrer.·
.
de 1954, que autoriza ,0 Pader Exe- 2,655.600,00. destinado afender' a des· ~~o:
. A\yista. do ocorrido,Q EbTegia ,carte.
cutivo' tt abrir, pelo Ministerio da pesas da Comissi1o de Desenvolvimento
Sala RUy Barbosa. em 20 de no- em
~essao de 20 de fevereiro corrente
Fa;:~nda. 0 credito especial de Cr$ • Industrial, inclusive as decorrentes dOS vembro de 1952. ' - Camilo Mercio,
det~tminou 0
encaminhamento do
400.000,00 para auxiliat' a rcali.- serviJ;os prestado!!l pela miss!o chdia- 'Vencido.
respt'ctivo processo. nos t@rmos do ar.De. comissao de Firtan~as. 66- t1go 77 § 1.0 da Constitui~Ao Federal,
Z8rao do Xl Congrcsso Brasileiro da pelo economfsta lullus Klein.
de Geografia, na cidade de' Porto
bre 0 projeto de Lei do Senado ao congresso Nacional.
·n.Q 33, de 1952.
Alcgrc Esfado do Rio Gra1Jde do
A medida estA perfeHamente Jusuli~
3, ~\ douta Comissao de Tomada de
Relator: Senador FIAvio Qul- Conti; da CAmara. nA.o esteve pelo.'}
cada na expogl~i.o de _moUv06 do Mi·Sut.
marli-e8.
·nish!rio da Pazenda aDexa ~ 'mensa~
tnotivt.!s expostos, para a denegal;ao
o projeto visa a que se dll privi1e- do reg'!stro e ttndo em vista que se
gem presiclencial que cncaminhou 0 pro~
Relator: Senado,r Durval Cruz
gio
deisenr;ao
de
impostoa
selos.
trata 8e meras irregularidades projeto ao CongressO ..
custa.s e emolumentos e outros quais- cessuai~. e t}ao vielos intrinsJcos~
projcto pm exame. de 'iniciativa do
quer
·de.spesas
As
associal;oesde
que
0 HlValldassem, e aO mesmo temPoder Executivo, autoriza a abertura, • Assim, nada temos a opor a apro"
carateI' cientifico. literario, artfstico, po baacttda na sua competencia para
pe10 Ministerio da Fazenda, de um cre~ va~ao.,
desportivo, reUgioso ou . e.spiritual, suprlr e.B irregularidades.
rc.solveu
dlto especial de Cr$ 4:00,000,00. des·
tiuado. a. auxiliar as despesas com 0 XI · Sala' Joaquim Murtlnho, en'l 19 de beneficente, organizadaB POI' peque- aprovar .0 termo do contrato acfma,
nos srvidores ptibUcos, por traba- Indicado '. npresentando para i8to .0
Congresso Brasileiro de Geografia. rea· janeiro de 19,2.5. - lsmar de G6is - ·!hadorM
projeto, 'aue velo ao conhec~mento d()
au operarios ..
lizado em Porto Alegre, Estadp do Rio Presidente em exercicio -- Durval
o criterio de isentar <Ie ~l()s, Sena.do Federal.
Cruz - Relator. ~ Apolonio-Sales Grande do SuI.:
.
4. Rea.ltnente, nao' e ·de manter 0'
custaS, emolumentos e Qutras despedo Ti'ibunal de Contas, por lSS{)
Dc ac6rdo com pronunciamentos' an· Cesar Vergueiro - Eue/ides Vieir4 - sas, 0 registro [eito dessas entida· ato
os IIlO~Av08 :a;pontados. para a. de_
teriores sabre "auxillas da mesrna natu- FlaVia Guimaraes - Alberto, Pa3ql1a- deS para adQ\Urir' personuUdade ju- que
nega!;ao
dy re.'.;}Stro, ·baselam-se ern
lini - A/~aro Adolfo e Domingos rfdica. E essa.s entIn.p.des oonstitulreza, a Comissao -de Finan,as ooina fafalta.s
sectf1darias, au nao essenciaiS.
da.s oor "pzqu~nos .s:n':...:."res ·p(i.bliVe/lasoo,
yor.lvdmcnte· ao ·proiet,..
janeiro de 1955. lsmar de G6is~ Presidente em exercicio. DurtJai Crui, Re~
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1. "') nao ter sido aut en tic ada a f{I-I'tend~ndO Q-ue M otni8..s0o!'S, me-ramen- 'bleias uma valiosa contribui~ao· para
Iha 2 das copias do teJ'mo enca:u]· te I~l'mai.s, nac er8a. de molde a ('0])]- os p()derfS legislauvos e executivo .
nhadt.s ,ao T~'ibunal;
.
.
_ prometer. em definitIvo, a sorte do
Este ano pas.sado, cotncidindo cele
2.0) nan" c:mstau ter ~ijo 3: despr·' contrato . . .
brar-se 0 quarto centenar;o de "S:'i.t
~a e~critur2d'\ c'Jmo "Restos· a pa
Corroborando tais raz6.es, a' dO-'-1kl paulo, ·foi esta grande capital escog:u" na form3 do attiro 43, do De· Comissao de. ConsbtuiQao e Jnsti~.a lhida para a reuniao dil III Con1ecreta-lei n. 2.026, oe 2{l de maio df' desta Casa re~altou Que. se ao Tn- rer.cia- RUral.
1940' e
.
bunal cabe examlnar 0 aspecto da:;, . Estive presente ao conClave tenno
3: J) achar-se eXflundo 0 prazo d~ ~xig;'nc!as, formais para a vahdade sida test€munho de esfQr~o enorn1f
execu~ao do contrato..
do contra to: incumbe ao Con~l'e:;so desempenhado pela Confedenu;ao pa.~
-C:ente de taJ decjsao, 0 Depal'ta- Nacion~l, n~ termos da .:Cari.s~itui ra que as trabalhos .se desenvolves·
·mento Federal de CJmpras encami~ .:;iio ·Federal,. a:iuizar da (.'onv-eni~ncia sem com rendimento.·
nhou ao Tribunal novo pedldo de re- au do int-er.§sse publico, em' ;::usos
o credito proposto na Camara pa..
consideraGao atraves do qual satisff',; dessa natnrf'za.
ra ajudar a Confedera~ao parece-mc
~abalmente·las exigencias ja atecdi-'"
C.om efei.to, ocorre na hip6tese pre- justo e dentro .dos devel-es do Esta- '.
1a5.·
,
sente que, tornada sem efein a. do de amp-arar as cJas,ses ruraiF-1J''C..r~
De tal· pedido. entretato. nao r~- tr~nS'acao. tal fate imr:oJ ~aria na ~eus. m_~in}.e!)j.Qs~.c;o2}..?..un.1;."-;''''
]I.restor Massena, - Joaquim Pires. - conhec2u 0 Tribunal de contas. s~)r aquisit;ao de autra lanr1·a. necf'ssa:,. Sou, por isto, de parecer que ~
.Moreira de Souw. - Camila Mercio. G fundamento de ter sldo ele off":e· ria para 0 transpo:!(> -ic imtg~~.
aprove 0 proj€to de lE:i n. 227, d.
ciao. fora do prazo legal.
3~,ualmente de .cu"'to m"·~~lS ele1934, tal como se a.cba redigido.
3. Sao de todo procedente.~ as ra· vado que a prlmeH·Ol. -../
'
N.el ~8·55
Sala JoaQui:n Murtinho, 19 de jazoes que ins-;::iraram a comissao ~e
);: evid£nte. port~l1'o. 0 interesse·
Da Comissao de Financ;as, s6· ramada de Cant.a!\ da outra 938:1. Of. do Go,;,er~HJ na ~';il:si.:;iio da la"'lch!l neiro de 1954, - Iva d' AqUino, Pre·
sidente .. - Apolonio sales, Relat.or
bre 0 Pr... ;cto de Decreta Legisla- ::::ongresso a reformar. a deCl~() do e. n(.l" \';8 de c<'_lSeqtiencia, na apl'J- DtlrvClI Cruz _ Ismar de Gats colendo Tribunal df' contas da U!Ji?o V'l' 4') ric prPj"'do.
,
ti"liD n,Q 41, de 19M.
As faltas sao meramente forma.s e
p{).,. mIs lundamentos, a Comissao Cezar Vergueiro - EucUdes Vieira Relator; Sr. Apolonio Sales.
se 0 Tribunal deve delas eonl1f'cer de Fin ...~, eonco"!"drmdo cnm as :-8- Flavio Guimanies - Pltnio Pompe'l
o Prvjeto em exame. da Camarll ao Comrresso incumbe indagal' s6\');.'£ zoes dp Comissao de TomHda de Con- - Alberto PdsQ.uG.lini.
cos Deputhdos; aprova 0 contrato de o 3s1)ecfo polit.ico Oll de com:eU1.enr:~.l tas C!~ Camara dos Deputados e d:l
douta. Comissao de ConsUtuic;lio ~ e
"(.. Vel'a<:ao entr!'! -0 Governo Feoeral f pt'bIlca do contraio.
53,
1955
Ha manifesto interesse do Ol)';~r· Juati~a, manifesta-.se :rela aprova~aQ
Mario da SUra Leal. para execu<;ao
no
em
adquirir
a
lancha,
tanto
Hssim
Q
projeto,
.
Da
Comissao
de
Constitu;,;do
I:
de obras de Irriga~ao em terras de
Justir;;a, sobre 0 Veto n.o. 2, dt
sua prOopriedade "'r.a
fazenda M;t- que 0 proprio De:::'::Irtamento Fedf'r~
Sal a Joaqulm Murt.lnho, e-m 19
cauin, no Municipio de Taua, Estado de contas 6tgao governamenta1&.1'-. de janeiro d~ 1954, - Iva d' 4q t:,ino,
~S:JeT:l~ ~~sf'ore;:!·~agl~e1ft~s.t.ri!~
do Ceara; cujo registro foi denegauo mulou dois oedidos de reconsi ra~ Prec;idente. _ Mathias Olympto_ Repew Tribunal de' Contas.
Profeto de Lei nP.799, de 1952,' da
\.5.0. Anulada ou tornada sem f('he lator. Euclydes Vteira. PUnio
Baseou-se 0 Tribunal para profe- a transacao, por f(h'~a df. simrnes e;":l~ Pampeu. Camara dos Vereadores.
Domingos VeZZasco. Ii. 0 ato denegat6rio do registro. nao ~ncias formais: ticara a a~'ni:lidra- Cesar. "y"erg1l~iro._ DlIrva! C"u~.
Relator: S~. Joaquim Pires.
t .. r· sido cump~·i::o diljgencia anrenur ~ao, para atenolmento dOS~ervll;o.'~ dp - Flamo, Gumwraes. - Alberto PasoTdenada e reiterado para que f6.sse transpo:-tes de imigrantes,. obrivad'l. P. qualini. ••..•..
A Lei Organica do Distrito Federal
apresentadl copia auten"'"ica da P4Jt- adquirir ·outra lane,ha ..~6je indubita
limita a aut.o.ridade do Prefeito de
taria n,o 1.283, de 22 de novembro de velmente de pr~o m~1s elevado OUP.
vetar
no tooo ou em parte, as reso:"
Pareoor..n.~.51,
1951, e 0 numero. data do empenho e aquele fixado na eIJ<lca. 0 aumer)t,o
n(J
luyoes . da Camara LegislaUva,
vigencia do contfato.
constante . no pre.:;c.... das utilPciade.c:
:.'Da. Comissao de Finanqas, s6- "que tor inconstitllcional ou contra..
Os Ir..otivos a.pre.se.ntados pelo Tri- ~onduzira a isso. :
Ore 0 Projeto de Lei da Ciimara rio aos intcres:;es do Distrito Federa,
bunal nao sao substanciar de modo a . Essas raz6es le"\'~m a comissao de
n.o 265, de 1954, que autcriza 0 01. da L niao" •
p ejudicar 0 contra to. Constituem ConStitui.:;ao c J'15ti~a a manifes~or
poder Executil:0 a abrir. pelo MiConceder pensGes a viUvas e 6rfaos
tormaJidades qu~ aquele 6rgao deve se do ponto d~ vista constitucion.'l.l,
nisterio da Educaqao e Cultura, dt:· Servidores da PrefeitUl'a que SI!·
ob6ervar POl' f6r~a de lei. mas que 0 ~ela aprova.o;fi:"l do projeto.
o
credito
espectal
de
CrS
.....
,.
notabiliz8.ram pela dedica~ao esme~
Cor.greEso Naciona!, 'em -se tratando
Sal a Rn,' r15arbo":'l. em 27. de OlltU·
.348.441,10, para pagamento de rada ao servi¥o ;t:ublico, concorerncto
de assunto de interesse publico "pode bro de .1954. _ Aloysio de Carva/l',o
l
gratijicat;(i.o
de
magistcrio,
a
propor essa forma, para defeta do .6eU··
~uprir aprovando por D~creto. 0 regis· Pre.c:idente ~m exercfcio, ' - Luiz ·Tijessores
do
mesmo
Ministerio.
patrimonio
e
eleva~ao
de
suas
rendas
tro do contrato que intereEsa a. um noco. R('I~toT. _ Attilin Vivacquti ,
nao pode ser tido como infringente
modesto agricultor, e cujo objetivo·e Gomes dl: Q1ivt>ira _ Nestor Masse~Relator: Sr·. Pllnio Pompeu~
da
Constituicao
Federal,
da
Lei
Ora melhoria da produ<;ao.
na Fl.Jvio Guimaraes _ Joaq~hm
presente projeto, de injciativa do ganica e ·muito menm; dos intere.sses
Somes. por conseguinte, tavor:h'el Pires.
.,
/ ...
Poder Executive", autoriza a abertura do Municipio Qt. da Uniao, _
HO projeto. nos t~rmos propostos pela
... N
d
5
do credi to - e·speci ~l de Cr$ ;., '.•.... : .. Evaristo de Moraes, causidico no~
Camara dos Deputados.
. .. 0 56, e 5
348.«f,10. para atender ao ·pagamen- tavel, que presidiu, pOl' indjca~ao "de
Sala. joa:}uim Murtinho, em 19 de
IDa Co'm.issao de Finant;a,,~.· $0- to de gratifica~:lo de' ma;isterio a ..ruse America e nomeac;ao do DitadoJl
bre 0 Projeto de Decret9 Legis(,ue fazem jUs' diversos professores do Getulio vargas," a Comissao de Injane!ro de 1954. - lsmur de Goes.
J" t', 11. n 1- d 1954
PreslClerte em exereicio. - Apol6nto
·s
n, Me th·as Olvm;:lio
Ministerio .da .Edu9a.:;aO e Cultura, de querito que procedeu, nos anos dl!
Sales. Relator. _ Durval Cruz. _
a or,
r.
.a_ 1 __ . .1
ac6rdo com 0 Decreta-lei n. 2 :895, de 1930, 31 e 32, a.' devassa nll. vida puCesar Vergueiro. _ Euclydes Vieira . . ort.eformando declsao (Ie:' Tn )~lnal 21 de dezembro' de 1940, modificado blica Ii 'particular de QuaLtos havialll
_ Flcivio GUimariies _ Alberto Pa,.- •. Contas, 0 pregente pro]eto ap.ova
exercido cargos au funC;oes durante.
qualini. _. Domingo; Velasco _ A; .:" ·!~o de contrato· celeorado. entre pelo· de n,' 8,315. de 7 de dezemfrro a V" l3.epublica ou dela recebido fa.~\
varo idol/O,
.
i !)ep~l'tamet;to Federal de COITlP1:as de 1945.
vores
ou contratos, houve-se com tal
Trata.ndo:se, de dp..spesa legalmenj . ,
fJrma .em, Importadora t D1SCOi""I'~aO que, embora, por v~zes, deste
justificada.
a.
Comissao
de
,Finan,tri.,uidora Cidix S. A., para fornecendo· a ·pormenores intim(,s da .vida
elmento de urn. Ianeh. a Ho,~ed1- ~as, nada~ tem a op6r a aprova~ao do dos indigit:-.dos· na maioria do! casoa
'
ria de .Imigrantes da Ilh.a das .Flo- projeto. .
denunciados por carta.s anorumas,
Da Comissao de Constituic;au f res, do Ministerio do Trabalho.
Sala Joaquim Murtjnho. em 19 de recebeu, ao final, elogioS de "s;rego.s
Justi~a s6bre 0 Projeto de De<:re,
A recusa do 6rgao de contas ·ha- janeiro de 1955. - Ivo d' Aquino, Pre- e troianos".. Evaristo de Mora~
to Legislativo mlmero 15/54. q~f.' seou-se, inicialmente. no duplo fun- sidehte, - Plfnio pompeu," Relator. sempre soHeito c leal ao Servic;o da
aprova 0 termo de contrato cele. damento de estar exaurido 0 prozo - Domtngr,s Velasco - Fldvio Gui:- Ed1lidade, gozou sempre de just.(J
bra do entre 0 Departamento Fe- no qual foram eonferidos podere~ ao mariies'- APolonio saleS -..:. Alberto c("]:1ceito de" quantos estiveram a. testa
. der~l _de· Compras e a jt,'ma sie-natario do termo' e de nao ter· pasqua,lin.i - Cesar VerYll:eiro - Dur- do Governo l'v.':unicipal da Metr6pole.
Companhia [mportadora e Dis- sido .apresentada, pelos fneeress:ldo.~. vai Cruz
·Eitclides Vieira.·
o ·nivel de vida, que sempre de.stribuidora Cidix S. A.
prova de quita.:;ao com 0 impasto de
frutou nao pade nem poderia :ret
renda.
~ ,
.
mall tido por .sua filha com a peru;ao
Relator: Sr .. Luiz TInoco,
Tendo side pfdida reconsideT:'l<;ao
mensal de ~ tres mil rcureiros, quando
. Da Comissao de Finanq·as, sabre e certo e sahido que urn mode.st{l
1. ·0 presente projeto apl'oYa 0 da. . aecisao, 0 Tribunal - manteve- ~ua
primitiva
recuse.
..
ja
agora..
poroue
:
o
PrOjeta
de
Lei
da
Camara
nu~
termo de contrato celebrado ~ntre 0
a.partamento nos suburbioo da zona
a) mio foi autenticada uma f01l1a
mera 227. de 1954, que autoriZa a l<orte cUsta mensalmente mais do q!1e
.Dep?lrtameJ?-to Federal de COlnpr::.s e
a fIrma CIa. Importadora e Dist~·! das c6pias do termo -encaminha:io
P2der Eiecutivo· a abrir, pelo Mi- u.w.
,
buidora Cidix S.· A,. para .!ornecI- ao Trib].mal;
'niSUrio l1a Agricultura, 0 credito
Conheci pessoalmente a Engenheiro
menta de uma lancha a Ho-sped"-lrJa
.
especial·de.
Cr$·
500.000,OO;.para
D) nao COrlstou tel' sido a despesa.
de. ~mi.g~antes da !Iha das F:ores do escriturada ·como "Rk..stos a P~gar",
ateiuler ds dcspesas com a reaU- Moreira da Rocha, s6bre quem 0 nobre relator do projeto em aprec;o,
:MmlSteno do Trabalho eo C')merclo. na fonna do art. 43 do Decreta-lei
za~do .00: III Conterencia Rural
d~gno Set.ador. por Santa Catarina,
Brasileira em Silo Paulo,
2, Aprovando 0 meneionf do U!rmo n.o 2.026: de 29-5-1940 ;·e
~
sem'pre esclarecido e justo, assim ~
ck contrato, a Ciimara d JS Dcpuc)- achar-se esgotado 0 praz,) de
expressou:
tados, atraves de sua COmIssao de execu.:;ao do contrato.
Relator: Sr. Apolonio Sales;
"A nii.o ser em casas excepcionais
Tomada de Contas. reformGu a decio Departamento Federal de Com- A Conferencia Rural Brasileira, de pessoas qu... prestaram altos e re~.ijO .d~ .Tribunal dE Con.tas, 0 q'lal, pras, conhecendo dessas exigenci:'l.s
.. vante.3 servic;os 1\ coletividade, como
Ide llllClO, recusara :prellOlinarmentf' wHeitou ao Tribunal nova reeonsi- reune, peri6dicamente as fedel'a<;oes talvez, "f6.sse 0 caso do engenheiro
reg.istro. ao contrato, porqQ.' "aMm de dera<;ao, satisfazendo 'as exigencias' rurais de todo 0 ·pais, em assembleia Alberto Moreira da Rocha". Poro;ue
destinada· ao exame e estudo dos as- talvez, ~ a injustil;a e paknte e ni.a~
estar ~mdo 0 prazo pel~ qual fOL"am formuladas.
c~nfer,!doS I?oder.es nos SlG,nat:.\rios do . De$Se novo pedldo nao ~omou co- suntos de maior interesse a solu~ao nifesta na justificativa do voto?
rermo, 9.elXOU d.e ser apre3entad:'l". nhecimento aquele orgamsmo, Por dos problemas agricolas do paiS.
O' ptemio e e sempre foi um inpelos - mesm~s,. a (,ertid~o de. quita- tel' sido ele apresentado fora do
A modo de verdadeiros congressos, centivo proveito.so ads interesses de
'!:&O ~om 0 Imposto de t'"enda.
assoc}~Oes rurais e federa1;oes, dis- Quem ou ·em nO'l1e, de quem preineia.
prazo.
)30hcltada reconsid,err>I:'!;{\ da Clec1A Comissao de Tomada .de· C'mt~s cutem; por seus . representantes, os pelo estimulo que desp.erta.
sao, manteve 0 Tnbu'..lal n recusn.. da Camara houve POl' bern .reform3.r mais variados temas referentes ~ :..l.i·
Sel que 0 Dr. Salema Garciio R.iRJA::la.nno:
a !lecisao d.o Tribunal de qontas, ep.- na ruralJ decorrendo dest;s ass~D}-: beJr<. foi um est~ado servidcr da.
• mooD que 0 pO:€l' Legislativo pede
• :rJn2..~I!)s. dar-lhes vida E vigor.
E este Uln meiu de vir 0 .ii:xecutivo
t'nl allxiho ao a,[ricult-:u do sertia, que
procllra valariz31· as ·5U.1S terms com
lit irng:a((§.o, e 3:ssim aurr.entar 0 valor de sua produ<;ao. Esta no intel'i=sEf' u3c:onal manter CDntrat::s da ·')r~'
02m dp c;ue se t:-ata, e n~o invalida-l,l
pOl' falta.s de lona capnna.
Hd j:i va.!"iOs precedentes elogi8vei.s
D~te sentido.
Somof pela sua .CDnstitucionalidade
e apl'ova~ao.
.
~
8ala Ruy Barbosa, em 1 de setembra de 1!?54. Da.rio Cardoso, Presidente. - Anisio Jobim, Relator. -
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Prefeitura e como tHe as Drs. Cos- (art, 5.9 ); para outras, concede a pen, de Lingua Portuguesa", 15 pag. 125). .'La. hoje urn fminino para a mioria de
U'llat e Montelli) de Castro. Nao sao de tres mil cruzeiros mensaig, para pais se Ihe dizia leitor assiduo e um tais substantivos. Esta. feminina,Cao
creia que a Assembleia Legisaltiva. no uma ultima, concede a pensao de cinco dos que Ihe acatavam as li<;6es sadia.s; apresenta As vezes dificuldades. Bru..
exercici.o de wna pl'enogativa Cons- mil cruzeiros. mensais.
de uma feHa, consulta Marlo Barreto not achava horl'ivel em frances uma.
tltucional personahssima, tlvesse, pOrsabre 0 em:pl'ego dft voz juie apUcada
Em seu ariigo 5.'1 a projeto autorizou a mulher, dest'arte respondeu: " ... an- forma"oomo ch.ejes~e". HTamh~m, por
ft..\'Qritismo concedido tais pensoes,
tendo em vista os nomes ilustrea de ainda a abertura de credito especial na tigamcnte 0 substantivo juiz. do mes~ agora 'A conc1Ul SlIva Coreria: "ern
ClstaUat e Monteiro de castro; mas importancia de Cr$ 376.128,70, para pa- rno modo que em latim, servia para portugues chefa seria igualmente hor..
5iln, e isto e sabido de todas, porque gamento aos herdeiros do Professor Ina- ambos os generos. Mas hOje - eria- rIve!" . Be hOl'rivel 0 t.ermo chefa~
os pfoventos que 0 Montepio Muni- cio Manoel Azevedo do Amaral por Cao da anaJogia - essa filha do ins- longe de ? _serem vozes oomo taquicipal :lag&. resultam de eontribuir;6~s vencimentos que ddxou de receber.
. tinto natUral da imitacao, principlO ~rafa: dar.llo(Jraja, deputada, iui.za.
pagtU. e1n viaa pela funcioiuirio para
o
veto so atinge os artigos que con- que exerce influencia larga e fecunda Jurada, maestra, advogada, ateia e
que sellS herdeiros (viuva e 6rfaos) cedem pensoes, mas prescreva 0 artigo na 1onetica; na morfologia, na slntaxe, ta?tas outras que, se nao ofram insreceoam uma pensao depois de sua 5,'1 par tratar-se-de divida com aquele no senttdo das 'palavras e, digamo-Io cntas ~os m'JDumenoos da Hng\'.a pot"
um Manuel Bernardes, um Frei LuiI':
jllOY~llffia"'il~'~

~i 0 professor.

de uma vez, em todo 0 doroilio da
r
f
f
Jii1guagem, diz-se 0 feminino jw.za", de Sousa, deve-se a inexistencia, pO("
2. - .- Sr. Pre eita da como unda- La esta em "Novas Ditudos de Lin- e;,.~i'i?, de sua nec~ssidade 011 aD pri ..
nomismo de Bastiat e ao socialismo menta do~ato, ao caniter ~l1Ju.sto gua POl"tuguesa", 2.a ed., plig. 73, a vlleglO do exereiclo de tais fun~ijes
do Projeto, que~r,H"oc'.l~a beneflclar a p.arecer do mestre. E em ooca porte- ao representante, do sexo mascuEno.
d(- Louis Blanc.
poueD, quandO"mmtos sao os herF t
d
. A viuva de urn Medi,eo, de Urn En- uns
deiros e viuvas de-.zuncionaxios nas nor, noo " a os a Lingua Poytugue- Preservar no prop6sito de seguir a.
f,enheiro ou mesma de um alto fUll- mesmas condir-oes, eqit', nao sao con_ sa", p~g.: ~03, ao com en tar urn passo regras de outrora, hoje obsoletas.
'i
d:-. ,jHJ..Stona de S. Domingos" de Frei como doutrina Leite .de Vas'conc:;olos,
ciomirio nao r~~ebia wao sci se ho]€
......
Luis de Souza, deixou cair Mario Ba~. anud August.a Ma{!"ne in "Revista de
recebeJ do Montepio, comQ dQS cha- templad-os.
Nem 0 poderiam set', d~dLldC? ,0 reto dos vicos d,e sua pena de our~: Filolot!ia e de Hist6ria", n 0 1 pg 73,'
·n:;.ados Iustitutos do Previdencia' (sic),
onus
que
dat,
decmreria
par-a
7).~raylO
"0
famigerado cronista da ordem do- fYunnd'.J b ..~ se pudera constI'ulr muo quatitativQ necessaria aO pagamenmunicipal.
'\.
minicana empregou a palavra presi- Iher vl':cacor, acllo salvador, lingua',
to de uma cosinheira do trivial.
Acresc.e ainda .. que a maioria des!fs dente como CO:~lum aos dois generos. norhl(JvP s - e dal 0 nosso advel'bto
Na{) se tenha l'azoes de convencer
beneficiarios ja sao pension1stas dl HOje tor analogia, com os biformes l)ort1J<?'uesmente - eis af anacronismo
o que diz 0 ilustre PrefeitQ:
"trata-se de pessoas que na sua Montepio dos Empre;;ados Munlcifais: em 0, a, da-se a forma feminina a vitanto eis af incongruencia .a olh.os
tna·ioria SM pensionistas do Monte- e que d. Dulce Evaristo de Morais, c~~uns c".esses vodbulos, primltIvamen- vistos, ja que se nao poem em duvid~.
uma das beneficiadas pelo Projeto, ja te :',niformes, terminadns em nte na proceS~'Qs analogicos adotaos no s'Cio
pio dos Empregados Municipals,"
Que f6.ssem todos,' se, eOmo fjcou perecebe a pensao anual de 01'$ .,., sua :Ij:~";\.ioria deriva10s verbais, parUci- a Jingua, cu.la evn!uy:lo acompanha.
dito, ~ pensbes pagas pelo Monte- 36.COO,00 - nos termos do artigo 5,0 pios a\ivos que fazem de nomes e as necessidadesdo. . tempo. Em assunpio na{. afetam as finan~as nero a da lei n. 6S6, de 28 de de-z:empro de adjetiv~. Dissentimos em que a uma tos grflmaticais eumpre nan eS(lUecer
1951,
senbora S~ Ihe char.1e presidente por a imperio do usc .. ditado por. alltores
r 'onomia do ErJirio Municipal.
Sao a deconencia do que se des3. - Como se Ve, llZi;o hft recusar seU esposo·''!X .... rcer a preGidencia de recomend{i.v~is. Semestres, como Ruf ..
CQnta mensalmente dos vencimentcs os fundamentos do veto, como orienta- uma instituig"to. Em ncsso pais, quan- como CatHho Antonl0,
camno e
C.Q funcionario em fayor do Montep~Q t;ao merecedora de apoio. E' comum do a espOsa 4') Presidente da Repu- Candido de Figueiredo nao se corMunicipal.
nos or930s legislativo providenciils, em blica concorre'h uma festa, ninguem rerem de empregar, de maneira ate
diz: assiJtiu a p13sidenta, mas sim a ins6litll, a desin~ncja nominal de geDe resto, vale salie-ntar que 0 des·
canto rcferido foi instituido cern 0 projeto, no sentido de beneficiar a d e- esposa do Sr. presdente da Republica. n~ro - qual grafou generala, qUill
Presidenta, e t6da mulher que pre- O1udanta, qual hospeda, qual mestr~
fim de exonerar a Pr~ff>i!.ura do deve': terminado5 pessoas,
Sao es~as mcdidas in."ipiradas em no- side, seja ou nan cas:da e seja ou nao nual sujeita, (substantivQ) _ nao se;
de socorrer a viuva e 0 6rfao dcs se:IS
ee.rvidorl$ quando em mdigencia, Issp bres sentimentos, vi~ando amparar pes- presidente 0 seu esrr,so". Bem sabe- jam~ maIs realistas ,do "que 0 ret~
e merce d ret.lhquem~, . corrijamos 0 que im..
Dl\o ,quer dizer que esteja privada de soas que conhecemos ou que nos sao mos que, basbs vei l(
conceder uma penss:o como pl emio de aprescntadas, mercecloras, scm duvida, eufonia, d€\'e preferir-;.~. quanto a lXll'ta, como (I que requere ~ste pro ...
vocabulo~ de sufixa(:3.o nn\~, ente, inte, leto, para asst"Jo da Hugua e respeito
-' servigos . elc" tes" no concei to :10 de <tmparo.
do Hustre 'relatoy\
'
Mas, a nao ser em caso." excepcio- 0 eomun: aos dois generos;visto como, a autorldades merlt6rias, llOrque sem ..
Se, como quer parecer ao douto nais, de pessoas que presta ram altos e n:. pn\tlca, desapan';ce a l.ecessidade ore e sempre bUscaram hf>rdar a nos
d d
de se. distinguirem as sexos;,e, quan:' outr?s. pa,ginas seletas no designi{)
Prefeito, considerarmos como proveutes da inativldade as pensoes ~("Ievantes servi~os a col"tivi a e, como do hi mister disso, dessa nec';Sidade, natn6t!CQ de defender a idioms. que
pr,gas pelo Montepio, seria 0 caso de blvez fosse 0 caso do engenheiro A. antepoe-se aos dito.-. vocabulo~ os ar- falamos, ~le quee urn dos sustenta:'
sua. ,majora~ao, "ex-vi" do que dispoe Moreira da Rocha, nBo vemos como ~{' tigoo 0, n, os demonstrativos et'e, esta. cu10s de nossa nacionalidade.
pos~a atender a sitlla<:;oes isoladils,' es- esse, essa, aquele, aquela e os ~osses1) "n. 193 da Constitulcao Federal _
?ala dos l',omissoes, em 17 de Aa'
';
e assirn estao justificactas as pensoes quesendo a quantos se .acham nas meS- SiV08 1neu, minha.
TleirO de 1955. - Flavio GuimarQeS .
conuedidas pela As.semblE~ia Legisla- meL" condh;5es.
POI' Que estudanta, escrevcnta, vdin- Pre!';ldpnte - Costa Pereira Re)!lt.or
k/a.
.
E' certo que as pensoes concedidas fa? Neste caso pouco intervem 0111'0l?uclidp-s' V;pira - Cicero' de Va~ ..
Mas nao e tudo. 0 Sr. Presidente ,lnOS atras, ja nao podem cstar hastante cesso criador da analogia, que :'10S
I
da Republica vetou f{::centemente 0 8S n("ces~jdades dos respectlvos bene, induziu a adot- :'. medica porque se'Hz f'onf'elos - Hamilton Nogueira.
P!oj~to .~e lei que concedia uma ,pen- fici;3riOg.
jarmaceutica, a cansagrar d(lutora tKlque se admite prajc~f!ara, a aceit~ :areceres ns, 55- e 56, de,1955
BOO a VJUva de urn Magistrado, que,
Deveriaf"l por isso serrl'<ljtlst<'ldas, mil<: can(tidata porque se nao repeliu aduo,
n{) Acre, onde exercia a judicatur.l.
·Da Comissao ds Consfitui{"ao e
tldquiriu mole.'5tia de que veia a fal~ para todos. e nao para clg\\us apenos. gada. Mario Barreto. como s£ viu, apa4, - AindiL pais, que sdam,os toP drinhou a designaGao presiaenta, tal.
Tustit;a - sabre 0 Proiefo de:, Dc.., .
'cer em }3elem do Para, depois de
aposentaao.
cados do maiot simpatia pela situa~ao. 0 espirito de discernimento que Ihe
creto Legislativo n. 126-54, que
. 0 Congresso Nacional, na seSSaO de da'\ pessoas que 0 projdo hl'nt>ficiil, n~o assistia em 'materia de generos gramaaprOP8 0 confrafo C'elebrado entre
1"9 do corrente mes, p.or dois ter~s oodemos deixar de manifestar-nos pcla ticais. E fol ele quem no Brasil divuJo Ministerio' da A{:lricuitut"a e 11
dos sew membl'os, l'ejeitou 0 vt!to 'm'"nvacao do veto.
gou, por intermediu da "Revista de
Prefeihtra
do Mllnicioio de Teu-p~ esidenclal.
•
S:'Ih RUy Barbosa em 24 de janeiro Cultura", v.3, pag. 197. este ensinasina, n.o Esfado do Piaui.
o SenadQ, POl' SUa vez. H. que se de 1955. Gomes de Oliveira.
mento do Professor Dt'. Joao da Silva
t:'ata de CaSO identico, deve fulminar
Correia, cia Faculdade de Letras de
b·lator: Senador Gomes de OlilJi'.irtf_
a veto 11.0 2, d'e 1955, op&,tr pelo Dr.
Lisboa e vero discipulo de Leite de
11. Aos 22 de ."etemb"o d", 1951 fot
Vasconcelos, fUokgo este de rename
Prefe~to 80 Projeto de lei n.Q 799-52,
Parecer n." 54. de 1955
Q.•. Camara ~os Vereadores. pois que.
mundial, luzeiro ainda a quantos se 'Lde~71do contrato l"ntre 0 Ministerio
Da Comissao de Educac;o:o e
Il.em do ma18 .pelas rames expostas,
dedicam a es'tudos de nosso idioma, da ,Adcliltnra e a Prdeitura de Te-Cullum. sabre 0 pro1eto de Lei
nao se enquadra na Lei Oro-anica do
eli e 0 do outro lado· do Atlantico.
n"Slna, no .Estado do Pialli. para exe"
do Senndo n.~ 11, de 1954.
Distritu Federal,.nem pOt e prevalecer
E' do Professor· Silva Correia: "Nos Cildio 'e trabalhos de insemina~ao ar'"
o a(orismoJ de Que nos fala JuYenaJ:
ultimos tempos tem surgido numero· tificiaT .Relator: Sr. COsta Pereira.
Roo vIa, sic jubeo, sit pro ratione
sas formas femininas, que a lingua
2. 0 Tribunal de ~ntas, examfVohmtas.
Merece aprovado 0 projeto de n.~ 11, d.e epocas nao distantes desconhecida n!\nr1o amateria, recusou registro aO
Sala Ruy Barrusa, em 24 de 'janelra d', 1954. Justificou-o magistrahnente -·e Que sao como que 0 reflexo filo- I!ontrato, pOl'que:
de 1955. - Dario Cardoso Presiden. o ,seu autor, 0 eminente Senador Mo- 16gico do progresso masculinistico nil
teo
.Joa,Q"uim Pires
Relator
_ zart 1,<1. ..0 .... a cujo e5'pirito Juc!.do
a)
n<.) foi fcita p~Ova do manaadto
") mulher - hoJe corn franco acesso a.
Anfs!O Jo~im. Mozart
Lago', _ escapam Hl. nao cUzemos subtilezas ,de carreiras Uberais, de on de outrara .era au da q\1lidade de quem assinou :I)
FlavtO G!'-zmariies. - AU"lio Vivacq'w linguagem senao que a.s lidimas form as sistemftticamente excJUlda" Possuent contrato 'rno representante .da PrefeJ..
- A'I'"JY,Jlo de Carvalho, vencido nC!O" de nosso dizer escorreito. sempre nos ja carta de naturaIizar;ao femininos tura;
,
,
t.cl"l11Q.S do voto em se-parado do Se~ surpreeudeu aqui,' na Capital Federal. pl'OfissiOnais como medica, e estao em
b) nao t! especific<lda a verba par
nado!" Gomes de 0Iiveira, _ Nestor o mascul:niz:;tr de designar;ao couferi- via de Jbte-Ia outros como notaria.
Massena, de Elc6rdo com 0 voto
(0 da it mulher no exercicio de cargos Adtlogada .. , serve nO~'malmente, em ondt" correric..a d("spesa nos exercicio.l
Senador Aloysio de. Carvalho
_ p':"~lc~ J.;;.~ I) np"'ltado YVf'tr V-- nossos dias, para designar a doutora de 1951 e~ ~';eqllentes,
Vomes de )livei1"a vencfcto dl" ?~6rd(i gas, 0 escrivao Beltrana de tal, 0 ou a bacharela, que exerce a advo3, Como 0 houvesse' recurso da
~0f!l 0 meu voto em
separado
:,·,.r i ' Fnhri"'. () tP(l11!g,<tfo Sicra··l.. cacia,
t!HZ" T,poco. vencido.
dec~ao em a et;o: foi 0 processo reNo interior ao que nos pal'ece, de hi
E 0 velho femini:-:.o apostola, de que mebdo ao Co.jress'.), tendo a Cflmara
VOTO EM SEPARADO Senador muito se eliminou tal solecismo, taJ usavam
os no.."SC$ classieDs, esta em
3')mes de Oliveira.
erro de gramatica, Fm GOias, v.g .. via de r2::suscitflr a~ora impregnado d?~ Deputados;provado a cont."ato, nos
1. "- 0 Sr. Prefe~to do Distrito Fe- se elegcu e reelegeu rUstinta sen hom de ideo!cgias s.)cialistie3.s e hberta~ tf'rnlOS do }:l11eto em tela.
icral apos veto ab Projeto de lei mi, a as!'~mblei3. Le,,:islativa '. e natural rias"._Cita, entao. 0 psclareCldo ver~ . '1. H~. no <oje·to,. como se ve, duas:
;nero '199-52, da Camara dos Verea~ rig(lro~a, port.uguesmente se chama 8. naculista portugues t:>ste uaSf:O dQ ft· lrre~ulaTldade.!. - Entretanto, comput~·.
dOC11lento que '0 in.struem.
Jores.
.
t~gis!actl)ra goia~la dellutada Bel'enlce lolo~o de FraIlr;a, Lebierre: "OS gra- san.d? os
venflca-se que'i Ministerio da Agrit!sse projeto concede pens6~s a viu.- Teixe-rr'l.
maticos pl'ee("ituam que os substanU- cultura, embod.fora do prazo, deu :\
"a1 ou par('ntes -de autigoss crvidcres.
De uma felta b1l5caram ouvir a Ma- v0S de[-;i~nati'los de cert:'ls prr,fissoes, c.nnhecer PS ver:~s p~las quai:-; correIll!lnicip<lis.
.
rIo Barreto, (!onhe~dor profunda. que a maim' p'J.rte das Vc'le~ e~~rCiQas par rlam RS deSDf'S[l.! bern como infL)rmoU
f>,lra uma. extende as favores da lei era, de nossa lingua e a quem tanto homens, consel'vs: m.a forma masculi·· q"J~ ,fl. prefeito d~ Terezina aresentou
%I, 686, de 28 de dezembro de 1951 respeitnva Rui Barl.'QSa (cf. "Revlsta na quando aplicadoa a nlu.I~eT~5, Mas ce;:t.flcado: de reswi.<;ta.
Jl1a de mutualidade, de solidariedade
t>acial Qrue Proudhon ()punha ao eco-

j

",=~1;.;6:;.;6;"."T,;,;;;er~~,;;a.,;-f,::;e;;,ii';;,a,,;2::;5~=====,-,D~'A.;R:;,'O:;,,;D;.O;.,;C:,;O:,;N;C;;.;R;E:;,S;.S;;.;O;",N",~"...C:;,I""O",N:,..f.;l=(;"S:,..e";~"..ii"..o:,..'";'):,,,,,..=====",...,=J3n€,::"~~_.' j~c- ','~
Nf'stas condi~6es, opinamos.
projeto.

I

pel Ii. 0 proc.esso. referente ao contrato ce,;,
Mas, a (>xperiCncia da vida publi- tora. Niio se , . .:-..-.
1f.brado com Jose Thomaz Seniz~ ea me enisna que 56 S6 responde a da nos:;a C!'!'.

'., j}i;nt.1'1J

·h,..~ ;;(. Que ro
para, ~o In15tituQ Tecno16gico da Ae~ fnjurias, a calunbs, ,·h:endo-se. d!g- faz dene; U." J
ronautlC3, desempenhar a func;ao de namente. pautando a vl{la
pubhca
Sr. Prt.:id, r~.
,,dto e contiAux1liar de Ensino de' EI~troteenic\). dentro· da decencia. E foj por isso, nuaJ)~l";J1 ~ ]:'~t\': '.• "J"} cDntra ~o.
de vez que the reeusou registro por Sf; Presidente,
qUe
cQPsegui
Itencer
Nef~" l ... 'bli~·,,'\. ,nJ.:'.~:h~ i'oz Se, levantar<...l
j
),'_"..l
l'
"'
,hnpropriedade '~de cJassifica~.ao de a onda uOS n,o;u "');3, l.,IBS en Ul)is.", e rc :;> fir'" )1 '111 '''' ,'"".;e seja que mrente
drsDesa e de naD lhe ter sido soli~ das injurias de uo Globo". 0 povo :-' .... ' '\1. ~ ~': . ~~';:.de do S~n3rlo da
Iio.t:ivacqua.
eitado teconsidera~ao do ato dene- da minjJ:l terra nao .56 me ree\md\l~, """: ')";::-"'! ···<····,f>nlJ.o medo de m~nz;u. a C,&mara .doS Dep:utados, C);~"1
~ '.:
~ . .\ Globa" porque, comO
Da Comissao de Finanr;al - so· gatol'io, dent-ro do prazo legal.
A Comissao de Tomllda de ContaE me elevou ft nlalS aUa tribuna do >~;'.-~ F,J. '.f( U'11 melD dp 0'1 hom£'nG
brc 0 Projcto de Decreto Legis/a~. "po;1CfrrelP as jn}ur!cs e
tiJ}o~ n. 126. de 1953, que aprOV8. Q da Camara dos Devutados naD con- lamento c;ue e esta Ca~a
Assim, Sr. Presidente, nao
. \"in::r di8Dfl.l"'V'nte f> PC:'1C! rli r
contf8to ce[ebr'ado entre, 0 Minis~ cordou com as razo.eS· formulada::.
pelo referido Tribunal, considerand.'1 comoda fl manchet~ da pr-' 1t.·
•
:..I~n('ir... c;,)l"no Q t{'nho {"it 1 (.!~;
ii:rio on A,qri('1dttlra c a Prc/eitllra
que desde a criar;30 da Comissao de gina. d~.g').." .jomal, tllntrJ r.-.'u.. !).u· ~. ~h So mlE!.tLtJf!±l_!l.{,uE'-S-bem,J dQ Mllnicipi6 de Teresina, no E.. • Organizacao do Centro Tecnico de ela e, menb1'osa. ~ [a1"(.t.
~ ... ..J!' .
tado do Plaut.
Aeronautica e ,a aprovac;ao do pri~ Q~e "0 Sr .. l)Qmln\!:f'< . 'J;,}-f'~' _
a SR, PR£r,lJ)ENTE,
meiro crMlto para execuc;ao do pJa- sJlenctar a m~prens" ~: . '. , _
:Relator: Apo16nio Sales.
- 'SObre a Mesa requerimento qU4
no (Decreta-!ei n,!) 9.505, de 9 <:Ie
Os que Ouv!ran:·o."
.
-. ':il
projeto de Decreto Legislativo. ora setembro de 1946)' e na sequencia pr9fen - e In''oc?,,,
,,'. mio vai S{'r 1i10 pelQ ST, I." 8ecretario,
~' lido 0 seguinte
~rtJ. cxame, oriundo da Comissao de To- dos anos fiseais de 1918,. ate 1952, apenfl.s dos E:· ... I
I "'nbem
milda de Contas da- Camara dos De- foram ccntratados professores pagos da banJ·8d:;,v,1., u·
saOOm
putados, aprova 0 contrato celebrado em a conta do. Verba 3, embol'Q se trate ~uerepP~~~:1" ,"
~
;.~ que tem Requerimento n,O 29, de J955
22 de setembro de 1951. entre 0 Minis- de pessoa fisicR; em contnirio f{G
.~ - '.' '"
"'J :'!OI.,lO" nel1ta
Nos t.ermo~ do art, '122. letra n, do
feria da AgricuJtura c a Prefeitura de entendimentri daquele colendo Tribu- Cfl.'>a. " ".'
. :.Jenf'\do atra
. Tcresina. para execw:;50 de trabalhos ne: nal em comportti-la lla Vel'ba. 1 '. ~~ 'V". f,' '1". t
'}enadores, Ajn~ Reglm~nta Interna, requeiro di:;pen-;
,
f
1
f
Pessoal, ConsignaQaa II - peS$oi1l· l,'~Y ','.fr,. 1"., .. If,jatllt' atribue·me, sa de' int-ersticia para
Projet.() de
il'lsemln<J{aO arti ida. rujo registro oj
d." ";"
d
d
""e". ado pelo T-,'bu"al de Contas,
Extranumerario
Sl1rn;oDl1ignEu;.af' I~' ~., ..
;.
...
,;:;.r Drosa 0 que Lei do Senado n. 11, de 1954, a tim,
d ~."
1"1
'
"
04 _ Contratados.
.
",,'
~ ..., . "
~lem
da a~egrIa", de gue fignre na Ordem do Di.'l da'
,
Baseou-se 0 Tribunal para dem'gar
Na especJe, pre'ralecc a ('ondicp..' 'n "i:~'-:r, )1:. "'J.}!d~de, eu nao me se!lsao seguinte,
rrgirtro ao contrato, na fait£) de formi'l~ eventual de coiltratado e nuntf"? \ .• ..: .. ',-:' -,' r>xerciclo do w:moato, 1i~
S2)a dell Srssoes, em 24 de jar.~1'/)de 11155. -". Mozart Lago..
'.
lJd;.taes legaLs, que de nenhum modo caracteri3llt;aO de .servidor r'·'.
. }'le er~ naquela OCaSJAo.
ptejudicam 0 sell !p0nteudo. e nem com 'subordimic3.o a.s esfipui. ".
\.t~,. !":.J.', Presld_ente, pam se rom ...
acarretam prejuizo aos C9fres da na- legi:dacao qUe the e, perti"cr3;. . ~.'l "i ....,··~er a natureza e profl.llIdi¢"ge
o SR, FERREIRA DE SOUSA,
tAo,
opina 0 relator ds. cita ..... ("' . . ~ ." ...,:-;:
e.u protesto, quando resguardo ~ (PeIa ordem) - S1', Prf'sUf'nf{'
Acresce, aipda Que. em se tratando da outra Casa do Cc~~
. ., t:gnci3~f. do Sen_ado, baWl 1j!'l':'T'
de co.ntrato celebrado entre dua<; enEsta Comilisao. ('<' JU to., n.I:, 1'".' ~UI ~. J?1mha VDz n~~ se calara ~an~~ J?e<;o ,a Mesa me' infol'me qual o' PT~~
t!dades .ge din'ito publico, prevtlleceu z6es expostas. e (lo! .l-,.I"''''~' r r. ''.. E{'i,;
~J~rla .. a alelv~.1a e a ~ns91encla Jeto a que se refere 0 requ€rinlf'nto
na sua organiza~ao, 0 interesse coletivo aprovado 0 prf'j ... ,,-uc ~:
.!....e- ~e. JOl~3hstM aqUl credenclados Q"'.l~ para ~ue eu possa saber c0l"!lo v~tar.
que 0 caso . .presente, cleve ser mais Im- gisIativo, 6ra {
'1. , ',.
1 edund.m f'm levar 0 SenadJ~ a imo SR. PRESIDENTE,
port ante que 0 8:opecto.meramcnte legal
Sala, ··JOjl..t.,,~l'1·, ~1,:
,,,', em' 19 ponoUlflfld~de"
.
do ~ontrato,
'"
de janeirCl 'r,/ ~()t
bem Sr. Georgmo Avehno - MuH,)
Trata-se do p!'ojeto de lei d(l' SeAssim; sendo, opinamos pela apro~
[srnar ,<:e ':"
r·'- .; ... ..:nte em
.
nAdo n. 11, de 1954, Oue da norma.
va.-;ao do projefo nN terrnos propostos ~xerchn
['""Il:' ~'-;yueiro,' :Re0 SR. DOMINGOS VELA3CO ~ aqs genero! de~jgnativos das furi~jjes
lator·:
r >1"';"''1'' 1, "a.sco, Apolim;n A Insol~ncia desse redator "a1 no publicas.
C
d
D eputa das.
pt"J;\ .amara os
So"!'::::, 1. :l.r
•
Euclydes Vieira, cumulo de ame~~ar 0 Senado, como
. S:~la Jo~qujm Murtinho. em,. 19 de F!oi!l~") J{:, ';,1 ~; ", AlberJo PD.SQualim .se esta Casa P~ld~sse estnr SUjeita
Os ~rs, ~nRdo~e.~ Ql1f- aprov:::m G
Vanelro ,de 1954. hrllar de GOIS, Pre~ f' /1>yJir; ".cot.'".
a amea~as de quem qucr que seja r~QueJ:lmento
qUe}ram oonserV~tr-&e
f:jd('ntc~ em cxerdt;io., ApolOnio Sal",~, I
para exercer, dentro da Constituil.;fif') sentados. (Pa'Usa).
Rd(lto~', Durval ,Cruz - EucJjdcs V;C'''o11
• r 'fl' tRECEM ,.lIArS qs SE- SUM atribui~oes,
'
E!!ta aprovad<i.
(Pavsa.)
- A'varo AdDl!o - Domin.nos Vel!::~.';
:',;:.1;[;8 EF.NADORES·
~~sim e QUe d~z: . "No bOlO deB5a
,.
en Alberto Pa:wuollni _~ C,ef'tLl: h:r_l
.
nova r~forma" VI3.Jam Whos, parentE's
BObre
a
Mesa
olltr()
requt'rimentll
flUeira - ' Fltivw' auiman'ies. .,
... 1 .. ~' >,17I'J Lima. . .- Georgino Avelino. e anamguados' de Srnndores, cuja re~ que val
ser Hd() pelo Sr. 1. 0 g.Jc:e.
,
- : -- ,,-"reir(1. de $ol1,;:a. - Assis Cha- Jaqao sera. pelo "0. Glabo" PUoi!Cllda tArio.
PareC~TeS'
57 58 de ' ~~)5 ,t{C'! 1J~<!1id. :- Cicero de Vasconcelos. com 0 gl'au de par!!!ntesco, se 0 "Trem
Go
"
•
'.
• ~-'
; •• _ "'ItO U·tle._, D!Jrval Cruz • .dn Alef'"ria" chegRr ~o seu destin~" .•
t Jido e. ~t'm discu5Sao,
1'>a Comissao de Constjt1ticuo t.!' Wc'
,,.
'0. Pereira Pinto. Sr. Presidente. 0 l'epresenta,nte de
vado, "0 seguinte
.
-.
. Justir;:a sabre 0 Profeta (1f'1 1l 7 ' . ,
dogueirn",
Euclydes"o Globa' na. bancada de Imvrensa
Decreto LegIslativo n,O 129, de 1;
. Othon Mader. - Alberto do SenRdo beneficia~se 'do fa-to de Regjmento Interno" requeiro dhpen~
1952, que, aprova. 0 contratQ ce~ ~ 1 r,
.1" ~ (3).
pertencer a, eIa·. E tanto e verrJade sa de inten;ticiQ para 0 Proje~~, de
Z,.brado entre 0 Mtnlsterio #f'!
que consegmu .uma viag.em a Enrona. lei da' 0amara n. 7, de 1955. A 11m
Que figure na Ordern do D1a ea
AeronautiC(l e Jose Thamae So!;,
/'.;jXAM DE COMPAR~CER recebendo dos cofres ptlblicos. I:ratUi. de
.
ni.o:;e:
). ~RS. SENADORES:
ta,mente, quatro mil d6lares, q'ue re- st'ssao $eguin.t.e.
Sala daB se~.~~,s. em 24 dE: janeiro
'}\elatqr: Sr. Camilo' Mercia.
'/ "·lhae.; Barata. - Area Leao }llesenta.rn akun? .meses:-'talvez anos, de 1955.' - .M.ozart Lago.
".'
I; Olympia. Ola.vo Oliveira. de yencnnentos dos lJe(!u~nos funcifJPelo projeio, da cdmara dos r;, "")lj.
.' Cam,f'iro. '_ Velloso ]Jarges. _
l1arlOs DUe estao no "'ITem da Aleo SR, PRESIDENTE,
tados,
aprovado 0 contrato (p!,~' • "n;'1 Sales. _ Novae$ Filho, _ poria'. Mas esse repre~entante, a o:'1r
brado entre 0 Ministerlo da ••-:.,...., :" AleiXa. ~ Sa Tinoco. ~ BernaT- ~as vanta~en!; que tern de perten'cer
Os projetos objeto dos' requc:rinfmbca e JOse ThQffiaZ Scm ~", : ,.... >:'il1ro. _ Levil1do Coelllo, _ Cesar a Im1"lrensa do SenadQ. tern tamb~m mentos· aprovaaOB entrar)io Da O:rdelll
Qual neg.ha' 0 Tnbun~l de ,",0.). ,.,: " : ··t!firo. _ Jodo Villasb6as, _ Ves- 0 onus. que e 0 respeito a €Sta Casa do dia da proxima ~esSao:
T€gisiro, baseando sua ~ decis~o "0')1 'P't$-l..il1a Martins. _ Agripa de Faria e. aos Senador.es,
.
Est.a esgotada a hora do expe ..
fato da il1)pI'Opriedade na c:;: ~ -I' ~a~ _ ,liD.
Sr. 'Presidente, e possfvel que mhos
f,;an 9a despesa.
e. J?~rentes de Senadores .sejam bene- diente.
De acordo com os fur:;;,' ;_.
0 SR. PJ:l,ESIDENTE:
f!CHl..dos pelo Pro.ieto de teforma dos
invoc'l.df")<; no hem elap(1f<l."'" !. "CtU f
F!"t:VICOS da Secretaria. Nao sao beneda Comissab de Tomada _\.~,
': ...";. - Esta finda a leitura do expedi~ f~cla.dos. porern. pelo fato de sererri
Continuaf;fio da· votar;ao, em
oa ramRl'a e nad3 opo:~ ,.,
.' I , '?nte~
fllho~ d,e. Senadores mas porque sao
discussiio tlnica, do Parecer n. Cl
cronstituelOnalinade, ~orpos p.
'.' I Tern a pala,vrn. 0 nobre SEmador f!-lJ?C10na!lOS dB.' Cnsa, Se forem bene ..
5, de 1955, da Comissdo de Comvar-ao do pro.leto,·
Aesis Chateaubriand, primeiro ora- fl_CI!;ldos, todo
a [uncionalismo' da
tituigiio de Ju,stir;a, s6bre 0 ajicia
SElla "Ruy Barbosa", (",.,..
dol' iI1scrito. (Pot(sa).
Onsa taw,t)em 0 sent. Entretapto, sin812, lie 1954. do J{llzo de Diretto
,vereiro de' 1952.
' .
1 Nita se nch.9.ndll S. Ex.1l pa cnsa, ~a qtle tl~;sse ra2J'lo e'5se redator de
da 1. a Vara do' Estado de AlaAroY$io rfe .Cqrvalh.o, r"!' "
'I dou a palavra ao nobre SenaaOf DO- 0 Glooo , que pl'OCura dlminuir 0
goas. pedinqo licenqa para: pro;'
f!xercicio. - Camilo ,Pi .:.,.. .•\~, mjngp.s Velasco, segundo ol'udor 1ns~ Senado aoo olhos do Pais: ainda qu~
c.essar criminalmente ,0 Senador
for - Joaquini Pire$, . f ~
"
tn crito.
.
procenente a sua afiI'matil 8, e pre ..
/smar de G6is.
flmdamento em que n:'{··
.. a.
clso levar em ,conta Que somos 63
parte do art. 77 § 3,"
11SR DOMINGOS
Senarlorf'~ e talve£ nem um dec;mo
a SR, PRESIDENTE:
~ao. Federal _ Atti"1i,'
.. ,....t
O.
VELASCO:
~!?nha "filho.o;. barcntes ou apanigua~
Lutz Tinoco - All.i,'·: ,":(Nao /oi revisto pelo oradon _ 51'.
os" no Senado.
Por nno sel' conclusiv~ Q p:'liecer
Presldente •. "0 Globe", na, edi~ao de
Por Que, entao, irrogar contra to do a "\Iesa vai recolher' as votos d:t se~
sabado, me coloca em, manchetc de 0 S~nado""'a pecha de e.stRr votand n gUo~lte maneira' os S:rs. Sen::t;dores'
I N . 58 (:.'
pr.imeil'a pagina,
medldas _a.penas para ~tende-los? Po; que negam a licen~a votarao com as
Da ComissiitJ " -.' I ' 'S
~'6bre 0 proje,.,:/, _. .,'·'LegiSI-; Estou acostumado aJi inanchet.es de que, enta~. {'SSR mania de dJminuir esferas pretas e os Srs, Sen'adQn3S
fivo n,o 129 :,' ~!:.
GTJrmlR primeira pagina de "0 Globa", onde esta ,.Casa, do Legislativo perante ii que concedem, com as esfcras brancas •
. '0 contrato cer"'r- ,,;...
0 Mi~ insolencias, irisultos, injurias 'e ca~ oplmao publica?
Contra iSBO ~ oue levanto 0 meu
nisterio da ~; ~(,'
.I e JO&t Iunias me tern side dirigida.s, sern haVa.. ~se proceder
cbamada.
verem causado 11 menor mossa no meu protesto, Sr, Pr€'sidente, E se e!;Se reThomaz <Sen., ,',
destino politico.
dator de "0 Globo" persistlr em oren
o sa. ISMAR'DE GoES,
Relator: Sr.. Cesul
'j oleiro,
del' a. di~nid:1.,de do Senado, pedirei
Em .1936, 'quando preso e incom"uni. Na' conformidade do'trt,lgo 17, pa- cavel, em plena regime eonstitucional, it Coml~s.M Dlretora que 'lhe casse a
(Pela ordem) ,.....:... Sr. Presid€nte•
Que tern nesta Casa. 0 apenas para efeito de quorum perl'agrafo l,Q, da Co_titui~ao, $ub- nenhulIl jornal se avant,ajou, ao no :rede~clal
0
meteu 0 Tribunp.I de ;antes ao pro- 010ba" na calunia, na injuria no 1 rnaJista aue aquJ serve 86 perma- mane-co no recinto, abstendo-me, :po_.
necera
nest.e
recinto "enquanto mere~ rem, de votar, desde que sou parte
;DUlJciamento' <10 Corr(.::so Naeional inSUJto ao jornaJista entaq detido.
cer. a contianya da ComIssiio Djre~
"pr6va{;~O do

Snla Ruy B:lrbosa, em 16 de junh:o
./$e 1954. Daria Cardoso, Prcsidente.
_
Gomes de Ollv{'ir(1, Relator.
~
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DlARIO DO CONCRESSO NACIONAl
(PROCEDE-SE -~

,

CHAMADA)

EMENDA B.O

2

R,ESPQNDEM A CHAMADA E VO~
TAM OS SENHORES SENADORES

Dispoe sllbre Q tempo de trabalho
dos servidores da Secretaria, Hxando
Bandeira de Melo - Alvaro Adol
. pho - Carvalho Guimo.rties - Joa~ em 5 horas dh\riaa 0 doa Redatores
e em 6 horas 0: dos demais servidoquim Pires Onofre Gomes
PUnio Pompeu - Iferginaldo Caval- res, exceto 0 do pessoal ~a Portaria,
canti - Georgina Avclino - Ferrei~ que serao de 8 horas.
ra de Souza - Djair Brindeiro Parecer contrario, por --contrariar a
Ezechias do. Rocha - Neves do. Ro ..
c,,-« - -AlOysio de Carvalho - Co.T~ sistema ·do pl'ojeto.
a

Ltndemberg -

Luiz Tinoco AI/redo Neves Pereira Pinto Guilherme Mala~
quias Mozart Lago Nestor
)-lassena Euclydes Vieira- DOa
mingos Velasco - Daria Cardoso Costa Pereira Silvio Curvo
Flavio Gnimaraes - Roberto Glasser
- Ivo,d'Aquino - Alfredo Simek Camilo Mercio . - (31)

·/,os

(Secfio Ifl
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EMENDA N. 13
Manda acreseentar urn ,.rtigo, dalldo veneimentos do nivel 11 aos AuxfHares de Plenario, determinando 0
·aproveital.,l1ento, neses cargos, dos se;: ..
vidores atualmente destacadoa. no re~
cinto.
'
Parecer' contrariO, pOl' contrariar
o sistema do projeto.

EMENDA N. 23
Esta Emenda da nOVa reda~~o a aUnea ,a do item III da Sub-SQ~&o IV da
Ser;ao IV, estendendo aO'lider dos grupes parlamentares e senadores em representagao aficial 0 direito a traIlS ..
porte, de qua usufruem os OU~l-JS
lideres.
0
Pela constituclonalidade.

EMEND... N. 13, 14 e: 15
. A emenda n. 13 erta daiS cargos

EMENDA N. 23

Acrescenta aD art. 34 1

par~.6:rafG

molados de ~lntor, Btribuindo-Ihes 0 uUieD, apos a ·palavra "Vlc~-P1"!!'SI
dente', 0 seguinte: I'e os As,se.s.xl1'e,s
Esta Emenda tem par objetivo ga- !livel 12. de n. 14 sao criado3 d{Jis car- LtlJi;;lativos'" para isentar a estes (18.
rantir ao atUal acupante do cargo de gosPela
igualmente i.90lados, de pi'ovJmen- assinatura de ponto.
Ajudante de Administrador do Edi· to efetivo, nivel 15, de Contftdor, danTrata-se de materia relativa Ii 81..
fic:o {ex-ajudante do Zelador do Pa~ do aos seus titulares exercicio nn Di·
retoria
de
ContabllIdade,
5elUndo
Be
tua~ao
especifJca do tl'abalho c.!)5 As ..
trimanio), promOlfao .ao cargo lme ..
ses,sores, pa~'a efeiro d.e melhor execuc;:ao das r-ervh;os que the sao afe~
diatamente superior, hem como ele- depreende' da JustiflCat;aO;
A de n. 15' preve a criagao de' um tos. Possibilita, ainda, mai'Jl' e;as~i~
var 0 seu nivel de vencimentos.
cargo de Assessor Teemeo nil ComlS- eldade de hO~'ario, a tim de' flue o:a
Parecer: .contrario, por contrarlar a 8110 de Educac;ao e Cultura ..
SR, PRESIDENTE:
As Emendas d.e ns. 13 e 13 er1am, Senadores, de acardo com suas conve....
sistema do projeto.
sem inlaciatlva da Comissao:) Direto- nAi~n.cias. possam _c~ntar ,:om a 9ssi,s'
E~{ENDA. N. 0 4
Votara ..... uegando a licenca 31 Se~
ra, cargos de PintoI' e Contarif)l', sem ten cia dos ~SSe.ssOles dUlante todu "
nhor
enodol'es. Coin 0 Pl'esidente,
.
Incidindo, tarilbem, no artigo 53 que se torne clara e inadhivel a ne- carrel' do dla.
32
a. numero. A liced:c;a foi nega- esta -EJnenda aumenta 0 nivel de cessidade . dessas fun~n.es, para cl1Ja' _ Parecer fo.voravcl, com submen·
cria<;ao, portantu, deveria existir a ~a allexa,
,Sed, feita a devlda comunicac;aa. veneimentos de Conservador dn Bii>- lniciativa aU proposta daquele 6rgao
EMENDA N. 24
.
V t d,'scllssa"o'"
lioteca, de 11' para 15.
tecnico encarreg3.do de gerir os ne~,
o aqao, em
unzc4, P
t ' '
go'cios ,'nternos do senado.
,
Da nova redaCiao ao o.r~. ~.!,' aum~ndo Prol'eto de Resolu"a"o
no" 55,
arecer con 1'0.1'10.
e df! A-":Y
Quanto a Emenda n. 15: se apro~ , t an d 0 d e S para.. 1"
von.Ull~.l.O
de 1954, da Comissao Diretora,
EMENDA N," ,
vada, hflv-'!l'ja. di"~'.'"ll't1en~e SUbOl'dlU<l;."!(1I sessores LegIBla.tlV~S, dlstllbilll.ldiJ:OS;
que .reorganiza os serviqos auxi~
Acrescenta um pUl'agrafci ao artlr:o a. Comissao de .Educar;ao e Cultura, 3 na de Flnanc;as, 3 ne. de J~tll;a.
liares do 8enado Federal (em
~ um Assessor Tecnico, enquanto que, e.os _l'estant~s pel.a..o; pel~s ~em~js Coregime de urgencia, nos t~rmos do 61, no sentido de que 0 primeiro pJ"o~ pelo Projeto, as d~mais Ass~J1sore!) $,e ~lIs~oes; Alem dlSSO, ~d~sooe so\)te &
art. 155, § 3.°, do Regimento vlment() doo cargos de Oficlal Bibl~f)~ integram na Diretoria dM Comissoe.5, l~dlcar;ao, pelas Coml"S?es, dos can ..
Interno, em. virtu.de de Requeri- tecario e.OHeial .Arquh'ologista que. Secf.{),no. A~<:<>~soria Leglslativa' (Ar~J. rhdatos <l~<: n . ~~ c~rQO" f H ' .
....
mento n.~ 5, de 1955, do Sr.
Ira 15, .'tem II).
tempo, quo ~ 8pro_vel.ta, na ,C,~mi;jSa,O de
' P 'Ires e ouI
S e- eonstituiI'ao carreira, nos termos ·do - Pa:'pce". c"nj--'/'d'), por eon~,r:'lriar 0 ConstltUl~,ao
" t: ",1ISI(:a,
.
id
Jo aqum~
rosSrs.
03 oH~S selv, 0nadores, aprovado na sessiio d.e projeto, se ·fani com
aproveitamen- sistema do proii:to.
' rf'S que J~ se encontram, no exercIQJ()
13-1-1955): tendo pareceres fa- to de OlieiaiS :Legtslativos com ffi;\is
das fungoes de Assessor.
vonlveis das 'Comiss6es de CCm.,J<:MENDA N. 16
n"._",,!,,~, r.")nt"'~rio,
por j'V.",tJ<II:-;.n·
tituic;ao e Justiqa e de Finangas de 2 anos de pnHica de servic;cs esDa noya red::!"::;'" ao itC"l1 ::I. aliT'p.:,\ 0 sistema do projcto.
e de1lendendo do pronunciamen. pecializados de, .Biblioteca e Arquivo,
C, do art. 20, Telat'l.>.., ao ploVlluento
to da.s mesmas Comissoes e da exigin.do apena.s a apresentac;ao df' de
cargos de Dlf.etOl' de Sel'Vlt;o, faEMEND,' N. 2;,
Comissa'J Diretora sabre as emen· diploma daquelas espeeia'Udades da~
c
.ando
0
fl~A:~J
fl
<:'
""'"to
fl.
aU:!:
Ar.~egura
aos
autaiS ocupantes diJ"
das de plendrio.
qui a dois anos, alem de pra.tica do qUE'l' funclOnano, de nh el mars ele- diversas cla.-;s.es 0 tempo rte scrviQl)
1no. I espectn·a classe, qU::Utdo fla pr<lvado, das dlferent~g carretras
servtt;o.
SR, PRESIDEIITE:
Parecer contl'~rlO, por (,flnLlallar IQue se derem em vutud2 do !1resent.e
sabre a meSf\ 0 parecer da Comis· . A emenda e inconstltucional. Tra- (J sLStema do pro;eto.
mocao ou pl'eE'D~hlmento\ de vaga!l
sa.o de Constituicao e Justic;a rela- ta-se de primeira investidura em car'£l'ItENO,\ N 17
~
Projeto.
tivo as emendas, que vat ser lido
P'.lu;:c.~r contull"io, par eont!'anar
go de carreira, 0 qUe deve ser leito
Manda acrescentar uma altHea au 0 sistema do projeto
V-elo Sr. _1.0 Secretario.
art.
15.
vlsando
a.
coordenaCJj(l
nJ'l
U'3,M
mediante a realizacao de concurso
:It lido. 0 seguinte:
EMEN'DA N. 26
Nos termos· em que esta, fere eia 0 balho dos •.o\ssessores.
Parecel' ,favoravel.
Esta Emenda e:;t.abel-e que ,\1[\m S~~
Parecer n." 59, de 1955,
artigo 186 da carta Mttgna.
provido em cal~Jo de Diretor ae &1'''
EMEND.-\ N. 18
Pela inconstitucionaUdade.··
Do. Comissao de ConstituiQao e
'11~o, 0 funcionario, a-lem dus . f'!ju,sh.
Justica sabre 0 Projeto' de R~so
EMEND., N. G 1
Manda incluil' no art: -17, a!tnea ~,_ I tos exigldos no projeto, tenha quinre
lw;cio' n. iiJ;54, Que r,eorganiza as
apos a expressao "f'l'lmelro Secreta-- anos de ,<;el'vir;o no Scnado.
Di nova ,estrutura as diversas car· rto" as segmntes palavl'as' "nu dos.
servit:;os auxiliares do- Senado FeP':trecer cont,rario por e(ntralar
reiras do Quadro da Seq,'etaria asstm .Presidentes. dag Comissoes", _d:ll'ido n 10 sistema do projeto:
d.eral.
cDmo modifica OS niveis de vencimen- estes, tamuem, eon.1P~tencla pal'''- de- I
Relator: Senador Luis .Tlnoco.
tos.
.
terminal' a publicnc;:ao de tr,ab:11hos e
ElIIENI1A N. 2'1
Pareeer contrario.
2.0 pareeer (sabre emendas)
pareceres, para estudo no Di!ll"io do I Efetiva os oCllPantes intel'in'o5 flo
Conr,'resso.
~
I cal'\!O isoJado de Rrdat-or.
~MENDA N. G 8
Par ter recebido emelldas em PlePatecer fat'orA.vef.
I
Pnrec(,l' contnino, pOl' contradilr
mrio l volta a esta Comissao 0 pre"
Visa a moditicar ,9. denomina~a\) de
to sistema dO) projcto.
sente Projeto n. 50, de 1!f54, qUe re- Vice·Diretor, cowervand.o -a de Vice~
EMEND"' N. 19
organizo. os servic;os auxiliares do -Se- Diretor GenL
EMEND.-\ N". 2::
nado Pedera'l.
Am"'l:~nrln !l<; '1tl'i!-'Hl ''OP'' da DireParecer -contrArio, por contrariar 0
'
As emendas apresentadas sao em sistema do projeto.
tOl'ia de publiCRGOes, esta
E'menda tn- j Js.ellta do ponto as Ch<>fe!ll de Be'·
nunlero de 51. Delas, oito (8) -auclul -duas alineas ao art. 17,. vis~lI1do ~iio.
EMENDA N.o .,
mentam vencimentos: treze (13, con:
<\ mf'lhnl'ia dos res!)€'ctivos servlgos.
\
PareO'er conslderando preJlldi.u:l.-·
cedem outl'as vantug'l:':ns;' set~ ('n
Pareeer favorAvel.
da.
Eleva para 3 (tres 0 numero de
eriam cargos: onze (11) disp6em so.! eo.rg-os de Ajudante de conservadol'
EMENOfI N 29
bre organiz3c;ao de servi~os e qumze da' BibIioteca, devendo ser urn detes
EMENDA N, 20
I'~-<?
(15) sob:-e a eX~CU1;.10 desses servi- provido _ POI" profissional encaderna. .
, . ' Cria urn ·ear:;o de Auxiliar at: z,,!~
~~ancta suh.o;~itUlr n~, Ca'9tt~lQ. 1I, iador do Arquivo, nivel 12, wola10, 1),
~os; tres (3) estab:oleeem novos cri- dol'.
Se((~l,0 II. do Titulo Dos Gabme-. ~Ol·
rt~
'<:'19.
terios para assuntos de administraParecer contnirio,
tp.8 .d?,S lideres da n~ni{)fja e d~ ,n1 1 _ Ill;~ dos atll~is' CQntfnuos ell servitio(:ao.
nona - peto seculllte: D~s Gabl- ,es do Senado.
EMENDA N. o 10
Ao contral'io, pol'tanto, da impres, ~,
~s".
\
Parecer contn'i.l"to.
sa.{l lnici'al, as emendas sobre pessr:al
Determina que, a fun~iio de pa<;a-·
A
emenda
equivale
a ~l'ial' n(l 5e~ 1
EMENO.\ ·N. 30
canstttuem menor numero;' totalizam dor, que 0 projeto eria, sera excrci- nado os Gabinetes d-os !ideres de to-:
22. contra 29 que versam sabre 01'- da por funcionario designado pel" dos os THl.rtidos C'lm. ass'.'nt-o nn r:a~u.! A Err.:'1.nda substitui 0 ftrt 5! e
·g9.niza~fio e funeionamento dos se~· Comissao Dlretora, mediante indicaParecer favoravel, com Sllb-ern;:on. e
sellS
paru'?,;tafos
pO!
0Uf.l'\),
vi~os.
1Vfl,'J do Diretor ~-etal ..
da.
iRiter:lnd'J a claSSlfic8-~a() dn rnreira
Parecer favoravel.
de TIOl.<"'uir.:rafo. ~ument"fl.ndo dJi~ ::al'Slo as segnintes as emendas:
gos de Taqu'3"rnfo~Rf'\..-isor, p.icll'i'io
EMrNDA N. 21
E~[ENDA N". 11
F'L-4, e extingulndo. qU"lndo se \'flQ~lEMENDI'o N.O 1
Aut.oriza a Comissao Diretora 1..
Modifica a l'-edacao do ~l't_ 11, com' rem, o~. atuD.is cargos de T~qUl;;f::.f!)
Suprime. 0 para-graCo o.nico do aO'- ::l.plicar a9S funcionarios do Sen ado. o intuito dG e~tendel' ao Huer dOB Iliv~l 12.
tigo 28 e 0 artigo 29, que estabe:e· em igualdade de oondi(fOes e com a grupos Parlamentares a facuJdade. a~: Par.ecer cnitrario.
cenl restrit;6es quanto ao desempenho rnesma vigen cia, os abono.:; e vanta- que dispoe os Hdere>:> do. maioria e da!
ElM!l)NDA' ,!-,(n :n
. de fungoes de Oficinis e Auxili!l~-(,5 gens que POl' lei sejam ooncedldos aos minoria, de Ler, a seu 3ervico, GalS II
p--narlos e.sc0lnldos delure os J"
.LIo.lt-era '.'\ redaga:o do art. 50 aJ Pl'-O~
de Gabinete pOl' pv.rte de funcionft- servidores do Executivo, dispensando,
destarte, a apresental;ao de proje!;o de Senado. I' jeta, relativ,o a criar;ao dos c::trgJ!-; de
1'ios de detel'mina,das categoria.
PareC2r favJravel, C:lm ·suteme'J· Oncbl da Alta, d€s>~mpenhad-')s P'Cl;'
Parecer contrario. por eontrariar 0 resoluf;aa para cada case espec.\fiCQ.
Parecer contrario.
~.
o. funcion5.rios que te!'ao a seu caC';o a
sistema do projeto.

. Atimo Vivacqua -
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reda.;ao dru:; atas datil~rafadas e impressas no DiariD do Congresso.
A Emenda esclareee a redac::all do
artigQ.

. Parecer
o

contnirio~

EMENDA N.O 3:..

SUprime 0 paragrafo unico do arUg-o 28. .
E' do rnesmo teor da Emenda n,o 1,
. A Comissao,
por isso, coru;idera
f')1"ejudicada a emenda.

Parecer considerando prejudice.da,
EM&,"DA NY 33

Eetiva ou antigos ocupantes interiMS de cargos isolados.
Parcer contrario, por contrariar 0
tlstema do projeto.,
ID!'END.~

N.'

3~

Aditiva ao artigo 15, com 0 objetivo
de criar a fUDl;ao de Secretario do
niretor das ComissOes, esp€cificando.te as atribui(:oes,

Parecer contrario
f:istema do 'projeto.

po~

?Jntrariar

~EM~DA

N.o

3~

0

Acrescenta tim ~rtigo estabelecendo

a exigeilcia de concurso para preen-

ehiment<i das vaga5 que, em decorren~
cia do Pl'Ojeto, se de"em DDS cargos
iniciais e n()s cargos 1s01ad05, neste
eWl! a criterio da Comissao Diretara,
A Eruenda e redudante, neis. pela
Constitui~ao, os
cargos, inici3is de
carreira tern que ....ser preenchidos por
ooncursO, e de outro lado, a Comissao
Direto:a padeni, quando quiser. esta~
belecer concurso para preenchimen~
1(1 do.<! cargos isolados,
F'arecer favor3.vel.
EMBNiDA N,O 3\

C1'ia a carreira de Agente u"" 8e~
guran(:a. com 10 (dez} c~rgos, a sere-m
t>reenchidos nelos se:vidores do D.e:partament<l Federal df' ,Seguran:;a P"(l_
.bUca a disnosir;ao do Senado a 30 de
junho . de 1954,
.
Pa.recer contrario ,por cont.r<lriar ()
bistema do prQjeto,
EMEr',Q)A N.o 37

Suprime na Tabela 11 _ reIer(t:1te
a Po!'taria. 0 it-em que preve a cria!;·11:J de um cargo de Tecnico de 80m',
nlvel 12, soh 0 fundamento de que 0
Sf'rvi<;o de som vern ~-end:J executadci
sati.c;fato\"i<lmente pelos "'~1l<: at.uais
encarrega1os.
'
Pareee! faVOfi1.Vel.

EMENDA N.o a...
Entre as condic;6e.s exig\das para a
JlIromo~a6 por merecimento, tl em.enda
mclui, em canHer de prioridade nos
tM"os de em-pate, 0 diuloma Ue curso
sllperior, cujos portadnl'eIJ tercio preferencia naqueles ('~sO&I.o
ParKa' contral'.iO•.

(SeGiio II)

Janeiro d'l 19E!>

sist~neia Social, com as eautelas de SUBEMElNDAS nA COMlSSAo OJ
exig~nc1a de diploma e Uraelnia
na
CONSTITUIQAO E JUSTIQA
de gabinetes profissao. Sern isse, seria {I.penas prepara {lS Presidentes das
COmissoes
SUlI-EMENDAS }.s EMENDAS
vex a cria-;ao do servico, sem.o titu-.
permanentes.
Iar ~;a executa-Io.
Parecer contniriol .
De-se as Emendas n. 20 e 21 a se...
Pareeer contnlrio.
guinte. reda~ao:
EJME.'illA N.' 40
EMENDA N,O 48
Suprime no artigo 20, n.O 6, a exiSecc;6es III
SUprime, no artigo 46, § 1,°, n pargencia de concurso de provas de ta~
quigrafia e reda<;a.o para a prom~ao te final, que estabeleee a lota~ao obri- Do Gabinete do Lider gat6ria de d~z (10) datil6grafos, dos
por merecimento,
doze (2) aprovados.cern concurso, na
Parecer contnirto.
Art, 11 _ Do Gabinete de ..ider, se ...
Dil'etoria da Taquigrafia.
ja da It:aioria, da Minoria, ou de Gru:ElM::ENIDA N,o 41·
Parecer contnirio.
po parlarnentar, constituido n~ for ..
Cria no quadro da Secletari9., com 0
ma rers-jmental, paIticiparao dOlS fun ...
EME'NDA N.0 49
padrao "M", urn cargo de Mimeogracionarios da Secretaria, ,tendo por
Alt'era 0 artigo 52 e seus paragra- fun':toes 0 trabalho do expediente de
fista.
fos.
'
Parecer contrario.
Gabinete e 0 de aUdiencia e' de Ieo corpo do artigo difere do projeto presenta~ao
do reSpectivo titular.
mfENDA N,O 42
apenas na parte em qUe da ao DirePreve a inc!usao de uma allnea no tor Ge:ra) a atribuic;:ao de designar·o
A Comissao,. em l'euruao de
item I do .artigo 14, no sentido de 00- assessor sob cuja dire':tao.-trabalharao
24~1-55,
aprovou a sub-emenda
meter a Portaria 0 encargo de pres tar os demais.
supra. - Dario Cardoso - Presicoopera<;:ao aos Senador~ em servio § 1.0 estabelece mobiIidade de fiodente.
cos miudo~.
rario para as assess ores, de aCOrdo
. Parecer favonivel.
com as necessidades do Senado, . das
SUB-E"MEND..t
Comissoes au dos membros destas. E'
El\~DA N.o 43
semelhante, nests. parte, 8. emenda
1) Emenda n, o 22
Modifiea a dennminac;ao da Direto- n, 23, do emfnente Benador. Attilio
rja do Arquivo para Diretoria do Ar- Vivacc"ua.
Acrescente-se' a Emenda n.e 22,' i1l
quivo e Documenta~ao,
o § 2," estatui que 0 preenchimento fine'
,Parece rfavo!avel.
,,'
dos cinco nOvoS' cargos de Assessor,
que a emenda cria, semelhante:nente
"e sempre que possivel, aos' dema"
ao projeto, sera feita entre diploma- S"enadores".
Sub.stitui para "Se~ao das Coml!i- dos por escolas superiores mediante
soes a denominG3.0 de '.'S~ao de concurso de tUuIos. E' 0 que, de res-"
A Comissao, tIn reuniiio . ~e
Administra<;:ao, dada pelo artigo 15. to, ja se encontra no projeto (arti24-1-55, adotou a· sub-emend.
item l, a esse setor da Diretol'ia das go 20, n. 5),
supra.
- Dario Cardo.so - PresiComiss5es.
§ 3. ° repete os termos do projeto,
dente.
Parecer favoraxe1. '.
com 0 atribuir aos Assessores 0 nivel
15 de vencimentos.
EW:ENDA .P',o 45
SUB-EMENDA
Parecer contrario, por contrariar· 0
Modifica, no artigo 14, item t, a de- sist€ma
do projeto.
Enlenda n.o' 23
nomina Gao de "Sec~ao do Pessoal"
para "Sec'1rro de Registro".
Redija-se do seguinte modo 0 parA...
EMENDA N.o 50
Parecer contrariO, por contrarjar 0
grafo unko dct art. 34:
siste:na do projeto.
No artigo 32, na parte referente ao
horario para 0 pessoal da Porta ria
EMENDA N.o 48
"Estao isentos de p.onto 0 DiretOi
enca.rregado da limpeza, a ernenda Oeral, 0 Secretario Geral dR Prerior
Transferindo atribUic;bes que no manda acrescentar: "respei~ando-se. dencia e os Diretores de Divisao". '.
projeto S3.{J da nova Diretoria do Pes_ porem, 0 numero normal de boras de
ooal, que ele 'proprio cria,' desmem;. servi!;o diario·'. Seu autor a justifica
A Comissao, em reuniao df
'orando-a d:l cotabiIidade. a emenda sob 0 fUndamento de que, entrando
24-1-55, aprovou a sub-emcnd~
n, 46 preve a cria(:ao de uma outra em serviC;o antes dos demais' funcio!Supra. - DarlO Cardoso - Presil
Diretoria - ados Servi(:os Gerais. m\rios, "nao e justo fique 0 pessoal
dente.
.
Para esta a eroenda desloca a Porta- da POl'taria sujeito ao mesmo horaria, a Administrat;ao do .Edificio e a rio de saida dos de:nals."
Garage, crhmdo. ronda, uma Se~ao
Parecer contrl\rjo.
de Mecanografia pr6pria e urn SerA Emerlda nP 46
vic;-o de Segllran~a, cujas atribuif;6es
EMENDA N.o 51
e composic;ao, alias, nao e.speclfica,
Na. Subse~ao_ TIl da Sec<;ao IV', ondi
bem como a provimento des cargos
Eleva para 0 nivel 13 as vencimen- se diz
desse novo servi<;o.
too. do Eletricista, qUe Dn tabela da
Parecer favora-vel, com subemenda. Portaria se encontrava no nivel 12.
UDiretoria do' Pessoal"
diga--e
EMENDA N,· 47
Pareeer contrtLrio.
AmpUa as RtJ.:ibuic;aes do Servlc;o
E' este o. paxecer.
"Diretorla de ServJc;os GeTal!"'~'
Medico, dando-Ihe urn carater medi•
Sala
Ruy
BarbOs,a,
em
~
de
Janeiro
co-social. '
modifi~ando-se sucessivamente, on~
de 1955, - Darfo cardoso, Presidente
de conb!?r, a express§.o.
l
A emenda e- interessante, no Que - LU1Z Tim;co~ Relator, ___ Joaquim
;
tr,nre a assistencla que se deve pres- Pires - Nestor Massena _ Gomes de
A' r,omif:s30 "pm :reuni§". P!ii.
tar ~o funeion{trio da Casa.
Oliveira, com restri~oes - AttHlio Vi24-1-55.
adotnn' '"" sub-erYIpndn
Para tanto, pOl'em, serta ne~essl\rio 'OOcqua, com restri~oes - Fld.vio Gui~lTJra. Daria Cardoso :- Pres!~
preva a cria~ao de u:n cargo de AJj- martie, - Alousio de CaTt1alhO'.
dente .
1ilMiENDA N.' 39

Assegura a

instala~3c

,

•

o
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COMISSAO 'DE CONSTITUIQAO E JUSTIQA
Parecer ,aD. Projeto de Resoluc;ao n.o

)&,

de

~9s,..

(SObre emer.das)

Belaior: Senadar Luiz Tinocc
CONCLUSAO

I

Emendas I

(

Parece

Numero \
"

1

g~~i~:~~~ ~~!~~:~~;

2

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I ~~~~~;~~

i

7

' Contnirio

4
6

! Contrario

J

I

,
10

/ Contrario
CO!ltra.rio
1 Fa\'oravel

11

) Contrario

8

I

!

12

13
14
15
16
17

~

1

Contrario (sist.en!a) •• , ...•.•.....• ,", •••••••. ,........••.•...• 1
•.... '............• _..•••.•.••••••••••..... ",., ••.•• " \
I Pela inconstitu('ionalidade , ............ , ................ , ...... 1
1 Contnil'io .............................................. · ...... 1

~

Aprovado
Apro',ana'
Apro\'ado
Rcjtitado, par desempate, vencido- 0 Relator
,·1
SIS. Nestor Massena, Fiavio Guimaraes e
I
Anisio Jobim
., ............................ , ........... '........ ,.1 Rejcitadc a parecer, vencidas 0 Relator, AnIMO
Jobirr e Aloysia de Carvalho
(Eisteln8; .••..•• .' •...•••. , •.•...•...• , •..•.. , Apro\'adc
..•• _.... , .. , .... ,..................................... Apro'ip,do, vencido 0 Sr. Attilio Vivacqua
•.••. , •••.•••... '•.. " ••••••••••.••..•••.. ,."..... Aprovfldo com rcstri~6es do Sr. Aloysio d~ ·Car..

~

..
,
\
I\ Con1n\rin
CGntnirio (~;s:(.ma''':.:::::.:::::.:::::.::::.',::::.'.::·:::·.::,~

. i Contrari,)

19
20

! Pavoravel
I F'llvoravel
Pa~'ol'av€l
F'avorllvel
F~vort\Vel
contrario
Favor:lvel
contnirio

21
22
23
24
2P).

26
27
28
"'- 29
~O

31

32
~3

34
~5

. 36
3'1

:i8
39
40
41

.
42
.3
45

46

47
48
49
50

M

g~~~'~:~~~
contrfirio
'P

(s"istema)

APr~~~a~Uimaraes

Fl!~

Ar,!'OV:10C

o\pnwado, vcncido a Sr. FlAvia Guimaraes

.................. ~ ••• , ............... , ••.. ! A.provn~c

."" .. , ...• -., ..•....••••••.•.• ,." ....... , .... ,I Apro\·a.do
................................. , .... , ..... , •.... ' I . Apr'), aoe, vencido as Srg, Aloysia de Carva1ho.

,.1

,.,.,.,." ............ , ............... , ........
com 51lbemenda ., ..•.. , ........................... ,I
cem subtD1f'nda ....•...•.••..... , ...... ,. ',' . ~
, .... , .. ,. . .... " ...•...••.•.•......••..........i'. .•. 1
com subemenda ... , ••.•. , .•.•..•..•. ,...... .1
,sistema) ...... , .. , ..•.......... :.......... ... . . . . ,.1

Apr~J\~a~';lim

Pires e Gomes de Olneir<4

Ar:l'Ot';lcio

A.pro\'acc
Aprrl'lado

!\proyacc
!\pi:ovadc

."'.::'.'
.:'.' ::,::.' .':.'.: :::.:: :::.:: :::,',:::::: ',: :":::: I ~~~~~:~~~do, vencido 0 Sr.
a emenda- subemenda _ JoaQuim Pires .• , ... ,.' A
m'(lva

E:.

'ud"cada

r

Joaquim Pire8

AnroY''loO

,g~.·• •[• '•·• • •· • • ·:.;·• ·• • •• ·• ·.'1 l~!~ ~"~ ." '"'~"'~
' Favon'tvel
., ••...•••• " .. , ... , ... , .... " .......... , ..... '.
Contnirio
•. , ••.•.. " •................ , .. " .... ' .........• ,!
I contnirio
.•••••.••••••. _...•......•.........•.. , ...... , .]
1

I contn'llfo ............................. , .................,., •.. !
1 contniri,.,
•.•.••••.. , .. ; ., ..•.... , .....•..• , ...•... ,'!

Favon\vel
l F::rvoravel
! I ' averavel
contrtlrio
FavO!'avel
1
'. CQntn'trio
I. contniriC'
I cont-rario
I contraria
\ contrario
1

'I

................................. , ........... , ......
... . ...•••...•.••. , .. ',' ........ : ............ , \
...... , ......•..•• , .....•...•.•........... , •. , 'I
' , ...... ', .•.••••.••"••..••..•... , • . . • . . .• ..'
.~~~ ;l~b{'meni:la ..•... , •.••.....••..•...•... ,!
.• , ..•. ,.,.: .•..•..•.•••..••.•••••.•..•...•.. ' •. '11
., •..• , .•......•••.•...••••..•....•• , ....•••...
.•••••••••.•...••.•• '.••••••.••.•••••.•••.•• , .. , .••.•.. I
.••••", ••••••..• , ••••••••.••••..••.••.••. , ...... ,
••.••..••••••....••.. ;.........................

~"'le!t~rlf 0, vencido' 0 Relatc!'
.,'1r('''~ ('- .

,,-,1'0'1:>00

Anr:ly:>dn
Anro'.';lco

~~~j~;~~~

6t'")"'n\'~H'IO
A,,:rov~co

Al)Y0V~riO
A"'1'0\'nro

",\?ro',,:'lf'lO

Apr(lvr~o
An"o,,~"'f)
AproYa.do

I

I

r

Sa1a Ruy Bt.!'bosa, em 24

de janeiro de 1955,

",ell
Durante a leitU'r~ do. parecer da to constitucional das emendas, senComissao de constituil;ao e Justic;a, voto seria p1'ecisamente ness!!
(I

,-

VB.lho

. Apl'Gvado, vencida 0 Sr. Joaquim Pires
Contraria '(~i5t'~~'a')"::':::::':::::':::::':::::'''::::'':::::'::::i Aprovado. vencido os Srs. Jaaquim Pires e

II Contrn.rio .. : .... : " ...... : ... , •• , •.• , .... " .... ,", ............ /

18

. Resultado (Parecer da Comissao)

Sr. Marcondes.

Filho~

deixa

deira Ida lJresidencia, que

~

fI.

ell- tido.

o

0 Art. 28 determina que ao DlreMesa, ntenrlendo 2.0 J)t~1rlO de
Exa. prov:dencian't a leitura do tor Gerf11 cabe a designal;fio dos fun·
cionarios para os dh'ersos ser\'if;os dl
parecer sabre a Emenda n,o 7.
secretaria, com aprovac;ac do 1.0 Se.~..:..-..
creta rio ,
o SR. PRESIDENTE:
Nao e aconselhavel quE' se retJrc d~
Tern a p"lavYl 0 nobre Senador Diretor Geral a hH'uldade de dish'iI \lfrE'do Neves p:\t,a _ emi~- 03.recer bUll' peIoE 6!v p r.<;()S sentir;o."'. depois df!
em nome da Comissao Dlretora.
Iota dos, os respecti\'os flJjICion;\::'jo~,
funr;ao €.";sn que sempre ~xr"cel]. com
E lido 0 parecer sabre a emen- o mrlhor prt)'.'eHo para a Dr6J)ri~ efi~
da n.o 7 . .
cH~ncja dos s~n'Jr:os nem rrtinH dfl
1." Secretario, a quem c::Itr. p(>lo :l:t
o SR. Ai.FRFDO NEVE~'
29, a1int~a I. sup€rintender O~ I !'rl tla o
A

V.

ocupada

SR. PRESIDENTE,

Assim, teria as_<:i'1ado . vencldo 0
u3recer, porque ser~!'l {avol'llvel as
fomendas sob 0 Rspecto constitucioSR. MOZART LAGO,
,nal.
(Pela ordem) "(Nao foi revisto
Em relac;ao a Emenda n.O 7. a ulpe~Q orador).
Sr. Presidente, tima que ouvi Tt.':lat'3.l', parece-me. d~
DOmO mebro da ComisSao de Cansti- ac6rdo r.o~n " qlle foi. Hd{l. que 0 .:atuic;ao e 'Justh;a, em substitui~20 ao reeer e:otli, errac1o. Este erR faV01§.meu nobre tolega Senador Olavo vel, e pela "leUm-a pareee-me que
OE,'eirA, particinpi, hrde, nela ma- nao 0 e.
nha, de sua reunilio, ate 0 momenta
Foi unaem Que foram
ap:eeiadas as sete
0 Sr. Nllstor 1lfa.'~sena
primeiras emendas oferecidaG 00' pro- 3!ruemente favoravel.
~hQS d\l St:\;l{t':HiZ" (I ~nhe{'\m(\lto d.
)eto.
(J\,{io loi ret:islo pelo orador)
?;~ l1f8s.
o
SR. MOZ.~RT LAGO:
Sr. Presidente, cabe-me, ne~te moNn D?ragl"fltn cO f1~,t!,Q'o. n"l'lrU1'l' se
Se me fesse
passivel
contin1Jar
Sr. Er2sidcnte, pedlria a V. Es:!t. ment... rell1tar, em nome da Corajs~ .-vitar que funri'1n3.!'ios t'1r!"'<:llmirtl\~
presente a Comissiio quando :leu llusn~10
Diretora.
as
emend<:s
aprelien~
mente e~p:"rj:11i7."rl.,,, ~el~,,' llf~.,t"ri(J(
tre Presidente submeteu a preJimi' mandasse - ler n(lvamente 0 parec~er
de suns fun~oes para "ontrns s(,tl')ref
nftr de apreciarmos a·penas 0 aspE'e- s{.lbre a Emenda n.o 7. U\fuitO bem). tadas ft() plojeto.

l'elo Sr. Carlos Lindenberg.

o

.,

!
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da secreta~ia. com prejuizo manifM- essa fmport4rici& • Cr$, 2.500,00 103 nica de mecanogralia; enquanto paJ'a
to do servi<;o, que deve ter 0 ncme- demais. sem comportar ainda 0 bene- a portaria, no maxj~o, a exig€mcia
1"0 indispensavel de servidores e para ficio crescentes que Ihes concede a nao vai aMro de saber ler, escrever
joS quais nao havera substitl;ltos. Ade- pefC:::;l~aO das gratificaC;6es adicionais. e contar. Nero mesmo_ ter 0 curso
mais, precisa-se considerar ainda que que variam de 5 a 50%. Ha, por- primario ate 0 3. 0 ano, se pede ao
.
os funciom\rios tern direito a um mes tanto, na. proposta do. projeto, para candidato.
~odos, 0 aumento minimo de 25%,
de ferias em cada ana.
Sao 'e}-r::s(lS, err.bora. sucintas e per~
I 0 art. 29 inclui entre as fUD<.;ces salvo para. aqueles que se antecipa- functoria.s~ as considerac;6es qUe fa~

legislativa uma· amplitude maior,
propondo a cria~ao de mais cine<,)
fu.n.cionarios. Reconhecenda embora
que ouins Comiss6es Tetnicas lucrafiam tambem err:.. possuir assessores
tecnicos. deixa para outra oportunldade 0 aumentado desse quadro, que
Vai fa~er agora lima experienci~ sO~
bre a possibilidade da realizat;.w do·
tJ"abalho em 'equipe,
Parecer contrario.:

dos ofic1ais legislativps a de servirem ram ao mesmo, com resolu<;6es apro- zernos para justifiear 0 parecer connos gabinetes p secretariar comiss6es, vadas nestes sc:'s meses anteric:·es.
tr:irio da Comissao. Nao milita em
A Comissao Diretora e, pois, con- favor da. emenda sequel 0 argumen)lor que gem essa determina<;ao muitos deles ficarao 8em ~funr;ao.
. ' tral'ia a, emenda,
to de que essa mE!lhoria atinge apeA Comissao Diretora, e, par essas
nas ao pessoal da Portaria do Sena·
r~_:ENDA 'N. D 7
EMENDA N. ° it
eonsidera<;oe.s. ,contraria a 'emen,.da.
do, porq\}e ·aprovada, a emenda. seus
o
fUncionalismo da Portaria COD- efeftos refletem 10$0 a fa.vor '>do pes~
Redlja-se a n. ° 3, do art. 20 como
EMENDA N.O 2
seguiu peJa Resolu~ao n.D 2, d~ 1954,. soal das Portal'ias da. Camara dos ESe segue;
Esta emenda estabel"ece horario uma recstruturat;ao que culmil.ou em Deputados, _ Supremo Tri,bunal Fede- _ 3) Os de Diretor" de Servi~o P'Jr
proprio para oS redatores, sob 0 fun": favores pelos seus exage:'os,' niio· £0 . ral 'Tribunal' ae 'Recursos, SuperIor mereeimento, sendo;
damento Que a natureza do servi<;o em vencimentos como no· rn.imer-o de 'l'ribuiiai.-o··"'Milltai' .. ~ .. TrIbunal de
a) 0 da Taquigrafia dentre os Ta," --- •
destes nao permite que trabalhem cargos nov.os. De 88, em· 195&. path· Contas:··~~--. -.
quigratos Revisores;
a 142 em 1954, com 0 ;aurnento·
." .. _. . ~
1
mais de cinco horas. Realmente essa saratn
b) 0 da Diretoria de Publicat;oes
apenas 54 funcionlirios. U~.serventt:
_Pal.e.c.e! .q~ntr~r .0 • ..... /
'CxceGao se justificaria ·se o· trabalho
. dentre os Redatores';
~
fosse noturno, ruas em se tratando de (classe inicial), ganhava em'- ·19~ .... -·.··.· .. E~iENDA.·:N:o-e
, e) os demais dentre os Oficiais de
. atlvidade, que· no Senado, se exerce Cr$ 1.200,00 (Classe D); em 1950
ll: rr.ais uma emenda de redat;ao. nivel mais elevado de Qualquer dU&
'. ':~durante 0 di~, nao ha raz3.o plaup 2,170,00 (Classe G);_em 1954, auxiliar
slvel que a recomehde. 0 porario de ~in:tpeza, .Cr$ 2 .580,0~ (Cl:a.sse. ~).:.,. visando' 'corrigir" urna omissao ·no carreiras.
Parecer favod.ve1.
o ultImo deles nome:- " amda e.ste avulso
normal e de seis (6) horas.
A Comissao Diretora acha que' a mes, sera promovido a .classe.•.1, ;. , 'Far~er 'f-avors.veh' • ~ . ~ ...
(Cl'~ n ""0.00), Agora, como- ·se. fIlz
EMENDA N.O 17
emenda nao deve ser aprovad~,
carreira na Portaria:·....
;.,
-~ .... ~
.... ~~-~EMENOA-'K~0-9. ~~ __ .
EMENDA N.(> :3
Joao 'Aureliano Filho - Nomead~ .
Ao artigo 15, acrescenta-se:
"dJ Coordenar as atividades'e traA emenda modifiea a estrutura do em 21-1-46, na classe D (Cr$ .1.200,00) . ·~Auh1.enta·'rre'·t pa.ra· tres 0 ntimero balhos'
dos Assessores para efeito de
pl"ojeto quando estabelece para t.O?OS pass'0u_ p_ara a Clas_se_ E (Cr$ 1.120,9f'!.: ·de-cRrgos-de ~A.fudante· de .Conser~a
os cargos isolados, que tem auxl.ha~, em. 27 5 46, em 30 6 47') era C!a~~e U dor da Biblioteca, determmaoo que estabelecer, entre estes, uma eficien(Cl$ 2.170.00) em 1-1... -47 <-RtmglU a.• '-'·d ° °d r'de'" se 'encad rnador
te colabora~ao.
a categoria de ajudante, com mvelS Classe
H (Cr$ 2.580,(0), em 28-6-50 utp. .. 9s .. ?~ .. ve . r,
._ e
:
Parecer favoravel.
de vencimentos iguais. Transformar foi a classe J (Cr$ 3,620,00)",. em. Nao .1i~ .n~c~~1~~de ~e .~aIS urn car
urn desses cargos em assistente, com 14-8.-50 galgou a classe K. clas.se
g9. ~d~- .aJuda~.t~ .l?ara. ,0 . ~onservador
EMEN1)A ·N. 18
vencimento mals eleva do, seria abrir (Cr$ 4. 31O,OO} e em 25-5-54 j3.- e d~.~!~I!~t.e~~: ..9?~n!~ ao e~~a~erna
brecha a. equiparacoes' futl!ras. 0 letm L (Cl'$ 5.160,00). Em janeiro 9~r... ~~~. !5~!Y!'1c?~~~?- ,s.e.ndo felto de
As publica,g6es (pe {'scapem. a rot!atual ajudante de Adm:nistrador do de 1946 vencimentos de· CrS 1.20000' mane ira mais economlCa do. que se na, representam 1espe:sa-s extraordiPatrim.6nio pertence it classe J em 31 'de dezembro de 1954, v~ci;. houvesse. UlU.. f!lPcionario incumbido narias, e por isso devem ficar sob 0
(Cd ~.620.00) e passari ao nive! 11 mCl~tos de C1'$ 5.160,00, scm leva!- em desse.m~st~r...... .
oontrole de urn unico responsavel. E"
(CrS 6.900.00l c(rn (l aumento, por- confa os ad:cionais que p::r:'vtnt\Ira j<l.l' ......•.. '.' .. .
cerro que- 1100 r-dS')S c'lfJ materia, necestanto de CrS 3.280,00. Aprovada a tenha,
. '"
.
" . . .. EMENDA 'N,.O 10
saria a e.studos' las Comisso"es, nw
emenda 0 aummto feeT?_ CrS 4.03(),()0.
Propercio Xavier da Silva.;.-:-. No.-........ _ ........ _ ..
da sua puolica«ao. mal! a ordem de
tsso se 0 mesmo ficar no nivc! 12.
me:ldo em 21:-1-46 na classe. D. pas-.
Dada._.a... l'espc,>llsabilidade e a ne- lrnpressao no Diano do Congresso ou
A Comissao Diretora e ~ontr'::'ia a 30U·a classe E em 27-5-46; em 1:-12-47. cessidade .de fiant;a"que para 0 car~ em avuleo preclsa oompetir a urn9.emenda.
...
a cIa sse F e em 18-10-49 foi a Ietra. I go se exlge,. nao ha < ccirivehiencia <elll s6 autol'idade e ning-ufm melbor que
e em 28-6-50 a letra J, atualmente que () cargo seja gratific!:!-do,
o 1.0 ·secretario -'!lra autoriza.-la, urn!).
- EMENDA N." 4
3e c,'~'
na letra K. .
"
,Parecel' ,contral'io,
vez que ao m~gmo cabe autorisar 0
o 'conservador da Biblioteca. era ·Enquanto as coisas assim se pasrespective pall:al).l~nto.
a remunera<;ao de tres mil cruzeIros., sam em relagao a portaria,. mais. de .......... E~ENDA N 0'11' . ,
Parecer c<>nt,rario.
. - ' . : - •.•..••
Com a aprOVf:_:"Cl do. R~~oluGao n." 2 dois ter<;os dos atuais oficiais 1eglS~ .... ~ •. - . ~.
passou a ser r~rb ef:.>tlvo, n~ clas- lativos nomeados tambem .em janei~ _:~:: e~~~~:~~~~Mm: ~SUgesta.9·: 9l!e
EMI:NDA N. 19
se K
(4.310,00) com urn aJudant.e
A emen(1a Dr 0 p 6 e ~rovic'l.enclas
c1--- J (Cr$ 3.620,00). pelo Projeto ro de 1946 ainda se acham. na. clas- nOs pRl·ece. l'azoavel. entretanto, ~:ada
de Resolucao n. D 55. passam respecti· se J' (Cr.$ 3.620,00) alguns ·dele.s 'a'inteilsao que se, dB. a c~da l:~,,~rU:- para o'cumpriny'moo ~os quais os ser~
vatnent~ uara os Niveis 12 (1.650,00) aGe pOl'taaOl'CS de titulos' ·universi- ~aQ d~. Sellado. l'ef~re~t-e _~ 'seu' 1U9b' viqos anxiliares oa SH'.retal'ia nao se
ClOna118mQ,.. ~1~s. divelOOS ratr..Q~ .~. encontram em cvndll.(oe.c; de executAe 11 '(f'.9QO,OO). ~\ emf''1da pretende 1'105.
Na l'eforma p'roposta. o·cal'go·ini~ Podel" JudlClal'lO, .parece 11_ .Corp~~sfl.0. 100 de maneira .cabal e satisfatoriaeleva-les rf.!:nectiv?me:nt!='. para os
.Ntveis 15 (01'51 10.500,(0)
e 12 cial da carreira de auxiliar' de ·por- Diretora mais.- prudet:tte. que se. ~n: mente. Para t.anto EI-ria necessarto
(7.tt";' (,1"1. No- pl'imeiro caso 0 au- tal'la passara aa Nivel 6 ( 4.050;OO} ·bnui··a ·exatnmar· .trus .assunto~ !W.~. Orgao proprio, ~m verba crcamenta~
runnto s~l'a de 0.19Qoo e 4,030,00. , enquanto 0 chefe da Fortana tera;:o 'ladamente; 'como .Se· vern iazendo ate ria· suficientc.
.. t •
PareC-et' oontr~.r;o,
A Comissao Diretcira 'e eontniria a Nhrel 13 «1.550.00) e- tnais adiclonais '0 -presentC'.'·
em ardem cl'escente, conta:dos CRda
Pal'ecer -oontrario.emenda.
cinC!) aoos de servi<;os.
.
. "
EMEND/\ }{. 20
A carreu'!l de 'uficlal Jegisla'tjvo, ql1e
EMENM N: 0 12
J
EN.:'":iDA N·" 5
Parecer favornvel, com a s~guinte
agora se inicta, na de auxilfar' reg"isf A Comissao piretora e favorive!. lativo (datilogl'afo), por conci.nso' de
A providencia ·da ·emenda nao cor· sUb-emenda:
S~ra urn estimulo aqueles oficiais le- pro-vas de por~ugues, al'itm~ti~: _gooresponde as necessitlades do servi(Jo .. ,QuandQ se dlZ; - 005 Gabi»;eoo
dos )ideres, dig:).-8,C: _ Do Gabinete
gislativos que tenham veri~icado: com gratia e corograffa do Brasil, de nia sua nermanencia na Dll'etorla da vel ginasial, ulem da prova elimina- A escolha· <1os auxiliares ·de 'plemirio dos Liderf'.....
deve
continual'
a
ser
fettacomo
ate
Bib1ioteca, pendor maior para e.ssa es- t6ria dtS- mecanografia, sera. nv. nivel
o Edificio do r;.~had') nat) dispBe de
ag{)l'a, me.smo pOl'que' e.s:sa . ·prefepecinlidade.
10. (6.150,00)1 enquanto 0 teto que rencia . vale· como estimulo· -e - maior· es.~co. onde !>0<;sa aloJar. iS91adamente, cada urn <los t~deres de partiIhe atribui 0 pl'Ojeto ·esta fixado no dedica(Jiio ao servic;o.
EM:E.~T])A. N. 6
do. Poderia ent,!"~t'lnt(), acol11odar· os
Nivel 15 (lO.500,OO).
Parecer contrario,
E;;ta emenda vira elenf 0 teta dn
Uderes. em nllm!,fl) de Sf"te (7) nuA emenda, assevera que
se
carreira. de ofici:::.is legislativosrna
das rotundo.s r~t'em-con.struldas,
EMENDA N. 0 13
NiTlet 15 (l1UiOO.O(}) para 0 Niv~l 11 aum'enta 0 numel'o de cargos, mas
Que possue area c1e 90 IDPtros q"Uana-o
que.
nladifica
a
ph'
amide,
na
(13.0OO,CO). Subir:o com 0 mesmo
drados, com ·p..;;;sual sufklcnte para..
A emenda cria dois cargos de pin- atende-lQs. 0 .,ova edlndo para 0
• crm"::!~'"
. ~~·"'"'te, os Niveis dos. de- qual Sl! eleva de 16 para 18 os ajurna!.s nC\l1)antes nes.sa <:nn;eira tam- dames de portelro; de 13 para 20, tor - Nivel 12. Para a criar;§.o des- Senado, quanctl const,utdO. pOder~
1>;'-.1 de d!)is pontos. 0
projeto de os auxiliares de portar!a Nivel 8; de ses cargos, em carater--permanente, atender cabalx€:n!~ a :;.ug{:Stao do
.......... '. resoll'ca~ fiy .." 0 teto aa carreir_:l de 10 para, 22, os 'auxiliares da portaria nao hA razoes que oonvenc;am.
!1ul:tr'l:! flut-Or dH .eml::'naa.
- (10. 5C-1) flO). Nivel esse proposto pelo de Nivel 7; enfim {;ara sllprimtr 24
Parecer contrario.
Fader Execlllivo para os fuhcionll.rios au..'\iliares de po'l'taria Nivel 6 e ·au'F!MENoA N. D 14
EME~"''''' ~'f 21:
d" ~"'11nl c:ltegoria nR Ad!"inist:r~ _-.0 mentar os atuais auxiliares de lim- . A err:..enda' cria dois cargos de. conFuhlica. A ':''''se 0 e ainda 0 teto pesa dll 21 para 24. Fixa, entretanto, tador. Nivel 15 - A secretaria pOSNii.o l! pOSSfv~I" estabelecer--se Un\.·
. dos se': ... ~dores dessa catr?:nrLl rr:er .10 o tecto da ~ortaria no Nivel 15. 0 sui Diretoria de Contabilidade, com gablnete molado '.}tl-ta .eada Itder, Dai
EKPr.l'~;"» como no Legislativo e no mesrr.o proposto pelo lJrojeto para os serviQO magnificamcnte organizado.
o prop6sit.o de reuuir DB- Hcleres numa
Jlldicf.:trio. A refOl.-ma ."""em~s ante- ot"1ciais lcg'islatlvos, nssessores legis- Os tuncionarios que possuam, POl' das novas rotu;)rias lotando n~se
cipa-se an nl~~ ja estab~leceu 0 -pro- lativos e redatores, elevando de mais ventura diploma de Contadol' jamais e;ablnete OS fur,('-I{)np.:ios que· Coram
je., de. ~eestrutUl:~~~O do· ~unciona dois:..pontos os dema·iss niveis de'ven- pleitearam lota<;ao nesse orga~, pre- necessarios an,> i:eBr~ctlvo~ serviQCl3.
l~::mo CIVIl da Uumo, ':'m translto na clDIentos para.o pOl'teiro sellS aju- ferindo 'servir em outras ,.atividades Pareoe que, deShf mf"-iQ, I'le a.tender~
Camara cl'1S Deputado3. Conceder-se dantes e os auxiliares da_-. portiria: 'de menor trabalho e rcspOnsnbili- rnelhor as fin-Rlidnrtp'l;-' dB. emenda..
/l1g0ra teto maL" elentdo, como propqe
Parecer conti·Al·io .
a emenr'la, e criar-se prece<:!en~e -pe~ cuja carreira se iniciara no Nivel 10 dades. ...
(6.150,00) tal ~,qual se-' estabelece para
Parec~r contrario.
ri~Oo'lo. dP."' ~")ns~nUenc-tas grayosas c
"EMENf\A N. 22
ipca!culaveis para 0 Erario. Tal os . auxiliares legislativos. Para este
,EMENnA Ii. ~ 15
como P]'-o90~ 0 PrDjeto de "QPBolu>;:ao caso, se ex\ge concurso de Ilrovas \
PropCie a ern{onda que a Garage
.
n." 55, ja se pro?~rc!ona 0 aumento de materias ba..sicas - como portufornef;R tranporte, alem elos mem~
0 Projeto de Resolul;8.0 n:O 55, pro- bros da Mesa d05 haeres da. malode Cr$ 2.100,00 pan os qV,e percebem gues, aritmetica. geogrllfia e coroCr$' B.1r~,~:J. ~:!'~e!~o va:i1vel \'!:::trc grs.!'la de ::3rasil e ma!~ a ~rQvo, tee- CU!''JU dar ao servit;o da asses:;one. ria e· mInort:i. ta~'-'em a-cs grupos
<
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EMENDA ""R,o 2f
gaa atuais do" .sen. 1 Diretor4' Criar-se' taria 0 trab"lho. mlm!.ogr3.fico. Mas,
emenda parece':no.!J equitatlva. agora ta~mbem auura tun~ao. grstifi .. eriar-se para 0 mesmo urn cargo eIef;entacfio e aos, s::rvidore.:s
Procma-se aplicar aqul 0 criterio es- eRda para urn l3eeretArio do Diretor, e Livo, nao nos pareee aconselhaveL
pel-a Comifisfo O:rf'tura.
tabelecido no § 1.1)· do artigo 45 do crlar"l3e nova despesa e um preceden- Tfilvez: pm futuro pr6ximo, mere«;a 0
Atualmentt', 3. ga"H[;e possue de-z; Estatuto das Funcionarios elvis, Quan- te, que pas,sarA a ser invoeado pelos servico uma Ol'ganizacao proPha, ni'to
(0). autom6v~:.s, a.sslffi d1.c.tribuldo,s. do preceiLua que' "havendo fUsao de demllls diretores que'Se julgarem tam..' eom· urn, mas com tres ou
quatro
•...:..:. dOis (2) pflra a Piestdencia (Vi~ classes, a antiguidade abrallg~rl\ 0 efe- bern sobreetlrrega<ios de afazeres. Ade- funcionarios,· especializad()s. No mO·
. .ce-presidente ..11) RE'T.'u·Ql\ca}, urn (l i tiro exercicio· na classe anterior",
ma1s, e.5!'la provid~ncia nito resultart mento, porem, a providencia ptQIWsta
~tra 0
Vice-Pr~::;Jdent.E' df) Senado,
em beneficia dos servi~os da ComissAo. nj.Q e flconst'lbavel.
Parecer favoravel.
'lve ~ 0 Presi.;:h: ..... te da comis3lio Dip
- Pareeer contrario.
P)l.recer contr*rio,
EMENDA N.O 26 .
atora, QIW.t.ro ttl} p~l'a cada Urn dos
. tMENDA
E.'\fENDA N. o 42
S~retArjos. dOls {2' para as lideres
Pan~cer favoravel. com a seguinte
dil mflloria e rl'.,l\(Il'ia e urn (1) QU~
N.o
35
Acrescente-fle
ao art, 14, sub-se~fto
Subemenda.
eerve· an Dire~,! Gprill da Secreta.
IV, n.o 3 0 segulnt~:
Onde se. dlz: 15 anos: diga-se 10
A
menda
na~
.5atisfaz
~
extg~n.,.... r) coo.perar;ao com os Sen:.1dores
,tla, tal como 'az a
Camara amI anos.
elaS regimentais.
Depu.tado.s, e ::1.0 mei!ico. nas vi:;:ltas
em ·servi<;os :externos,
EMENDA N.I) 27
domictliar€s aoe ·func<;.nariv~ aue fal- ·Acrescentc-se ao art. 49, In lina 0
Parecer fa von'l.vel.
,
ntrNDA
h"lm sob alegaQ:l'" de (',of'n~l'\ alem f1e seguinte:
E:M:ENPA N. o 43
lu~a
caminhon%e fecb2Ja pe,ra 0
N,<l36
Parecer favoravel.
f€rvic;o do ex.p"o'enf,:}.
.
A ~erhenda 'unlfil~a sob uma m!'sma
. A emenda. crifl a carreira de agentes Dil'etoria os servi~os da Biblio:eca
EMENDAS N.O 28
Para 0 desemj)t';,\h .. d ~Tepre5enta
de Seguran,a. E' a repetic~o da ten~O€S, geralmenre R.S Com\~~Oes utilIWio e aconselhavel que Be exclua tativa apresentada em outras c,portu- e do Arquivo. POI mals de uma \'C{1.
~R'm os 'automtlv<?is que servem a~ do ponto tambem os chetes de sec<bcs,
se !ez sua unifiCRGao, em reforma$.
nlda:ies. A fun'liRO de policia para t.·
Secretarios,
quando estes sao, naturalmente, Wl ~xito precisa Que' 'os ocupantes dos a tItulo de economia. Mas, nao t~r"
Cada vefculo ccms{,rne, em medlfl subst~tutos do Dlretol' no sewr em que cargos se e,presentem fardados, mas dara que se restabeleccsse as dtl:'18
Dlretorias, POI' que· ua pra,bca se ve~
450 litros de -Fs()1ina· PO mes (lue. atuar.
fardamento de quaisguer das corpora'- rificava 0 Inconvcnir;:nte dessa pro-,·j ..
parecer contrario.
60' prcc;o de Cr$ <!.~9 por .litro, perfa:£'
c;oes exi5tente~ - FQra disso, e.eriar- d~ncia, reaEzada flpenas so,b aIt;gao :total de erS ~ 3(}.').(}{I,
ElIII:NDA N.o 29
se urn, corpo de al';{entes de se[luranca, c;oes· de ol'dem economlca, Qualquer
Terii-s~
que wusicerar· aIndl'l. . ft.
sem dlsoensar, par exemplo a Guarda
o€\Spfsa de 61eo (ino para lubrificaO.cargo de zelador do arquivO sera Civil. E' 0 aue se ob,serva na CAm::!!";'! que seja 0 argumento de ordem teenieR invocado convenCe que os d'J;S
taO e 61eo f!ro<::~ pal's 0 carter. mu~ extinto quando vagal',
dos Deputados eom 0 seU C9.rlZO de se.- servif;os
precisam ter vida autonoma..
df\.dO m~nsaln\ente Pl,de-st! dizer que
Nao se compreende, pOis, que se' Ihe I:!:.u~anca e .guardas civls fazendo 0 po.Pareeer CC'~trarjo.
normillmente 11L;llenJt' ~m a sua' de auxiliar.. ..
IlCiamento. Ademais. sera um flU"1enc1'\d~ auwmov<'!l ')ar~ rrlovimentar-s€
Parecer contrario.
to d~ .despesa, minimo! de 77().OOO,OO
EMF:NDA N. O 44
anul'l,.8.
roa.quina. a im~o':'?,~l1c;a' minima t1f'
EMENDA N.O 30
.
A
em(>nda
pronoe a rnodificacAn all
C'l'$ 15·600 por ano. Cada pn~u de
Parecer eontrA.l'io.
denominac;ao - ' Sec;:ao de Adininisquatro·lona,1l c'~<a atunlme;)te CrS..
A emenda nao procede. Visa, ape~
tracio, por Secao das Com1sSoes. A
EME1fDA
987.00 e tern Urna dmabj:iu:1de regu- nas, manter para os novas taqulgrafos
diretoria e das GomiSS6es, que com ..
lar de 6 meses Tem-se alndn Que nao 0 Nivel 1804,400), mas 0 Pa-drao
N." 37
preen de' tl'es sec;oes: de Adrntnl.strA."
cOl1!'liderar que, (, mO~{jrlst{\ ,e funcio- P.L. 4 (15.000,OO} que 0 projeto mannArio, presente~~nte iot~d(' na por- tern ap~nas para ps atuais taqui.sra- ,Suorima-se na 'J'abf'la: n - POl't,a~ Cao, de A~ses.soria Tecnica e da meria 0 item: - ~1 teeniCo de Som, nivel canogr:Hia, Diz-sp. da administral;A.o.
t411'la, como ~u~a'.!~r d .. "portariA Des- fos revlSores.
I
12", .
por. 9ue a mesma compete, COmo .ee
It!S; 0 de ynenm v.'ndrnento pertence
Parecer contrario.
Parecer favorave1.
ve:r1flca de suas atribuh;6es t6da a
e. classe H (2. 58J,(),Q) , scndc que perEMENDA N.o 31'
parte proprinmentc burocr~tica dos
Cfobem ainda a "rat,lflcavao unitorEMEND.
.t5ervit;()s da' DiretorJa' da.s comlssoes.
me de 1 000.:)0 cruzeiros aMm do
A emerida nao e como da impressao,
Pareeer ccntrarlo.
N,o· 38·
a~no de CrS ~:}.OO tJ'l,Ta ,.efel~~o.
da simples redar;;ao, a mesma tOrna 0$
Para. ntende~-5e it eme'1da, precl~ cargos de oficiais da Ata em cargos
A emenda nao encelTa tJrovid~ncia
EM~NDA N.o 45
sar1a a garage s~r, stlpridn de znai.~ isolado3, cQ-m 0 que modifieR a 5\ste- justa.
nem mesmo equitativa. Dar-f;l'
alguns autom6Yl'jS h\.Im para cada matiCR luO pl'ojet'o. que a, de tomar,
prioridade
nA promo~Ao pOl' merf'clA
Diretoria
aquela que eOordena
grullo 1l6"rlam<E>ntar .. "(; numero Im- tanto quanto possivel, tambem Os car- mento 80 funci'onar10 DOl'tador de tftuos a.ssllntos de inter~sse des SenhoprevJsfvel. e mals outro destina.do a.s gos ioolados em cargos de carreira. 10 universiterio ou diploma de curse fes
senadores cc'mo dos funciQnarios •
. rep~esenta~~s,
Ademais, a importhncia das fun~6es e
a necessldade do funclonario, reclama sunerior em detrfmento de tados o~ 're- A Se<;aQ, ten\. denominae:;av IJlais adeQuisitos
es.c;eneialrnente
funeional.
r.omo
quada,
dl'Zendo de Reg-istro .
.Como se vf'T!flea do ·expomo, a que se the d~ 'substituto ·imediato, no
.f'arecer faV91'avel.
-emenda acarreta apnciliveJ aUmellto .pr6prio dia ~ I que se verificar fI. da, assiduidade, dedicac,ao e eficl~nei:l..
de despesa, a- (X",lnPfiar pela aqul.sicrto auseneia.. De modo que, 0 funclonario diligeneia e cnmoetencta no desemueEMENDA N,!) 46
de ·dois Oll tr~c; novi'.s autom6vels A precisa Hcar na propria. carreira de nba dtls funQoes 'precfpuas que exerce.
Comis.'l§'o Dire,o:"'l ?arQ fazer eeo· olicial legislativ~, com substituto na ~ estrtbelecer 0 df'llistimulo p.ara 0 MrA'Diretoria
dos Servit;JS Gerafs fimmtca, Un~fOI'fr.}S(A\. os ti'pos de au· pr6pria carreira, 0 c~rgo e da nBtu. vidor qUe nrOCUra bern curnprir 0 seu guro~ 'no projeto
primitivo, mas R
tom6vei.s, prOCl1ra. '10.0 ado tar um de re-za daqueles que, embora eonstituln~ dever. 0 titulo universit~riri ou 0 di- ComISSAo com. ela nao
concor"d:m, Em
m.enor pre-Cio e ahund§.ncig, de peeas do verdadejra comissao, tert que ser oloma de curso superior pode ser mnls
seu lugar, [01 criada a Diretoria GO
. 'oobressalentes
m e,rcado. Peferiu- exercido por tuncionario eletivo de '-1m elemento a acr~,e::cer-§e no m~red Pes,soal,
que se aehou de maior ne.
mento do fllncionario mas .i::l.mais 0
se Chevrolet. Q.,l)f' foram Im,portados uma mesme carreira.
'
cessidnde e urg~ncJa.
primordial dentrf'. tnrlos os outros.
com dolares a -reG!} Dfkial. eustou
Pareeer c0.l).trario.
Parecer con tn\rlo.
Pareeer contrario.
cada urn cerca de 70 COO,OO. A vendR
doo' carras 1.ll5ad.t)s qile vinham extEMENDA
l?fENDA
EMENllA N,O 47
gindo des.pe5~s ~r.silJen\.vei.s com reo
parOB~
principalnwnk pela escassez
N," 32,
.' 0 Servico MediCO acaba de net
N.o 39
'>1e ~~as SQbH'R.SR.I~nt.es, eobriu com
lTIstalado, depofs de quat.ro anos de
•
A emenda nno procede. A carre)l'a
fiabra 0 custo do,s ca!'!OS novos.
A emends. na ntua! orr.anf7::H'~i$1"j do!! sua criacao. E' como urn 'adolescente
pOis bem. 0 govemo nao mais for- de oficial legislativo possue· nUD'!ero servi(los AuxiJiares e na deficiencia de
nece d61ares para' tals aquisil;Oes e 0 de funcion:.irios sufieientes para .ser- espaC;o cam aue se luta alnda para nas prizneirus eta pas da vida, 0 ser.'
·representante do Cbevrolet informa vir nos gabinetes, sem prejuizo dOB acornodar ,sotrfvelmf'nte totios, "'.Of spc- viOO SOcial se impoc e deve ser· opar ..
que :n8.o mals e possfvel ter-se Tabeh demais servic;os, em que pode ser 10- tores de .trabfllho. ser aprovada, nilO tunamente criado mas mio dentro
do servtCo Mroico', que ~ primordialde venda, pois 0 prec;o do· d61ar est. tado, 0 mesrno nao acontece em rela- podel'l~· ser AtP"flirJa.
mente urn servit;o clinico, e que tfllvao. aqueles luncionarios .. que foram
amerce dos leiloes.
Pareeer contnirio.
tam ~lnda alguns Rparelhos de fisloNao Be eonsegue comprar urn Che- admitidos' e servem em atividades ester.apla e urn' Iaborat6rio para ~ 08
"Vrol~t, tipo stan dar, nao devldamente pecificas: _ taquigrafos, 'redatores biEMENDA
exames de rotina, A ·parte de assis'
£"1ulpado, pOI' menos de. Cr$ 300.000,00, bliotecarios, Qrquivolistas,-e'tc.
Parecer contra rio.
€leva.mlo a hum mais no cltmbio ne1! prOvidencin contida no pToieto f- tencla 'social vira depois e por lo;so
ijro.
de
real importancfa para 0 aperfeicoa- nAo the de\'eJpos 'dar de.sde logo
EltENDA
Dil-mte do exp ..."to, a Comissao .~
mento· eontinuado dos diilnO,O:; tanuf- apenas 0 titulo, '
cODtraria a emeLda, tanto mats que
grafos,. oue colaboram nos trabalhos
Parecer oontrarIo:
N.r. 33
de plenario. A condilfRo para verifio assunto na opo tnnidade poden\ ser
o relator ja se ocupDU do Bssunt.o cacao de merecimento praposta nl'io e
l'eso}vido pela p:I"l.. pria Comissao DiredB emenda em parecer anterior, Apre- inowlcao nos Qundros da Taquigrafia.
lorR,
EMENDA N.o 48
senta', entretanto, a esta emenda a A CAmara dns Deputados .il\ R possue
A
Iotac1io
imedillta,
no caso da taseguinte
. '
e com os melhores resu1tados. Deve-sf'
Ei..I:ENDA ~ .. O 23
~ um:1. l'esultante do conheSUb-emenda: (substltutiva).
considerar ninda que ~SBes taquigra[os, quigrafia,
A procura dispensar da obrigatorleArt. Esta lei entrara em .vigor na, nara os quais se p~e Um!l proVa tp.c~ cimento que .se tern do meio em que
dade do ponto ROS assessores tecnicos. data de sua ·publicaf;ao, revogadas.as nlea para a promocao por merecimen~ atuamos, 0 trabalho ali e t\rduo e
A experiencia tem provado 0 inco'n- disposi~oes em contrario.
to. sao os mesmos que serao Para 0 continuo. Daf os ·tunCionAdos para.
veniente dessa excepClio mesmo em ·se
futuro revi.o:;ol'es do aryRnhamento ta- aU desi.gnados, no fim de aIg-um temEMENDA
po, pleltearem a transferencia paTa
trat~ndo de funci"nari05 tecnic<\§~
f'lui~rAflco de .5eu~ eoJegas (> mais que
N.o 34
lsso - reviso1es do,,) .discul'sOS dos ~r!l. outro servic;o, onde n. sua atlvtdade
nAo
reclame tamAnha solicitude. Pre"'enadores, quando os mesmos n§.o nn·
EMENDA N, ° 24
A emenda cria a func;ao gratlficaoa rierem ou nao ()11iterern dar-se a ~sse sentemente, a taquigrafia precisa de
COmissao entende que, no mo· de secretario do Dlretor da DlretoriR fastilJloso trab!llho .
de-z dati16g"rafos, mas s6 -restam $e113
.. ~c:nto, os cinco cargos a mats que se das Comissoe8. Para essa Dlretoria, na
e lsso ?Ql'Que 0 1·°. SecrelArto apenas
Parecer 'contrl\rio,
cria. :assessores atende perfeitamente sua nova organlza¢iW, jA se criaram
permlte permuta entre oficiais It.fiS finaUdades d.a secc;Ao de assessorhi tr~s funt;Oes graUflcadas - nao sO
,gislativos. De modo, que alguru; taleg1sl~t1va, sern grande aumento. das para dar melhor distrlbUlt;ao aOB 2!ieus
qU!graf08, tamtem tazem 0 servjcO
despesas.
servi<;;os, com chefias pr6priflS a cada
Nao bd negar a. fm.porUncta que de datll6grafo.
'
Parecer contrArio.
'- urn, como ainda para aliviar os encar~ vat'tornando nos servI!;os da 5ecreParecer oontrtu-1o.

par];lme.ntares
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ve~se. pOl'tanto. Sr. Presidente, que
o SR. PRESIDEr;TE.:
cas Publicas, leval'am a Comissao 01..
retora a propor, no ·projeto. a cria~iV,l)
naquela. hip6tesc, \ quando 0 Senado.
Tern a palavra 0 nobre Senador Ivo de mais 5 cargos t&:nicos. os qua i.l
SObl'e as pretensoes do! assessores a'pro\'ou a celeb':'e Emenda. 10, nao
legisJativ:)s e a organizacao do ser~ ploetendeu fjxar generleamente 0 te~ d'Aquino para, na qualidade de rela- junto aoo ja existentes, integrarao a
'\Ij~-o, a comlssiio ja 5e manifestou em to de Cr$ 8.400,vO para as earrelras tor da Comissao de Finan~as, emitir secao da Assessoria Legislativa da, DLpareceLes sabre emendas que foram da ·Portarla e de OHeiaI LegislatIvo, o respectiv~ parecr.
retoria das C,omissoes, com a fma,;,
apresentadas ao projeto.
Para aqueln - torno a acentuar lidade de pres tar assistenci!\- recnica.
o
SR. IVO D'AQUINO
l.
Parecer oontrario.
o teto seria de Crs 8 400,00 para
a t6das as comissO~s.
Sr, Presidente, ao Pl'ojeto de Re,
esta, de Cr$ 12. ()(}{l,OO. E 'compreen·
Tendo em vista () volvme de traba ...
EMENDA N,o 51)
s-olu<;ao
n,O
55,
de
1954,
Que
reorga-:
de~se perfeitamente a razao da dUe·
lho a cargo da ASS€mbleia, e consiniza
os
&erviQos
auxiliares
do
Senado
Ao art. 32, acrescente~se "in fine" renea.
derando que os cargos de Assessor Lena parte de horario para 0 pessoal
A Comissao Diretora, organizando Federal, fora mapresentadas, em pie· gislativo, de ac6rdo com 0 artigo 20,
nario,
51
emendas,
sabre
as
quais
da Portaria· encanegada da lImpeza, urn projet.J trabalhoso, que d'esce a
n.O 5, do projeto, serjo providos por
etc .. lIrespeitando-se, porem, 0 ~11· mlnucias e prowra atender n~o 56 deve a Comissao de Fin:mcas pronun- concurso de titulos e trabalhos. julgamero normal de horas de servICo as. 'necessidades de .servi~o, como aos ciar-se.
dos justa 0 aumento propost.o na
diario·'.
.
I
interesses tinanceiros dos funcionl\Para facilidade de anaJise, essas Emenda n,O 24 (1. a parte), de acord'O
Parecer favoroavel.
rios, 0 fez com as cautelas devidas, emendas,
segundo os assuntos de que com a seguinte
FMENDA N.r~ 51
para nao ~obrecarregar 0 Tesouro e, tratam, podem ser· assim agrUpadas:
SUBEMENDA
principalmente, 'resguardar csta Casa
I - que criam cargos;
A emenda visa elevar 0 vencimento a que temos. tod'os a honra de p-erSubstitua-se a 1. a parte da emenIT - que auroentam padr5es de
do eletricista, que ~ 0 mesmo do por- tencer, das crticas·e chacotas da Im- v-encimentos;
da n. g 21, pelo seguinte
teiro. na Tabela AneY-a, para aquele prensa,
Ao art, 52 e panigrafo l.g, onde
TIl - que modificam cs criterios
que· oonstitut 0 teto de carrei!a e desPel;o no Senado qUe examine 0 as_ relativos a provimento de cargos e se diz:
tinado ao Chefe da Portana.
sunto com a mai~r boa-v~ntade e promottoes;
"oito OJ)" e cinco (5)"", diga-se:
Parecer contrario.
compreend:l 0 esfor/io da Con,issao
onze lll) e oite (8).
IV que altera rna organiza'(,(aO
Sr. Presldente. esse 0 parecer da Dlretora .. que ha quatro anos tern a dos s-ervit;es; e
A Emenda n. D 29 eria 1 cargo de
Comissao Diret01'a, aquE'la que tem honra de ser presidida por V, EX,a,
V _ que tratam de assuntos diAuxiliar de Zelador do Arquivo. nl\·eI
maiores res~onsabilidades nos servil;os Sr. Presidente, e· nesse la.rgo espBGO v~rsos,
12 WrS 7.650,00 mensais).
..
au:riliares desta Casa do Cong:-esso, de o tempo nao nomeou funciomirios,
I _ Emendas que criam cargos
o projett) procura atender a:s ne- mas, pelo contra rio, prop&> a supres· eNs,
A cria~ao desse cargo nao se jUSU4
9 - 12 - 13 - 14 - 15 ....; 24
fica.
cessidades reais da Secretaria, pos~ sao de tortos os r.argos que vagaram, (t.a parte) - 29 - 3S e 41).
sibilitando organizaGao que melhor para qUe se n1io torne passlvel de
A emenda n.t) ,9 cria dois cargos je . 0 ·clrgo de Zelador do Al'quivo ja
corresponda as atividadt's do Sen?,d~. crltkR desprjrnomsa ,0 trabalho que Ajudante de Conservadol' da Biblio· constitui uma anomalia na atua! orQuanto a vencimentos. a ComISsaO Iealmente apresentamos.
teea, nivel 12.
.
ganiza<;ao dos serviQOs do Senado, uma.
objetiyou melhoria nos vencimentos
Trabalhando, C('Lmo tem trabalhado,
Julgamos acertado 0 criterio da 00- vez que 0 Arquivo cunstitui u m .J.
dos servid'C'res da Casa, adotando re- com zelo desmedido e compreensao missao Diretora, aD manter, no pro~ Diretoria, sob a direl;ao de urn Dire~
ferencias '.Iue satisfiz~sem, se nao a nerfeita de seus deveres. a Oomi!lsao jeto, apenas ul}1, cargo dessa natt;· tor, que e 0 verdadeiro responsavel
unanimidatlE', pelo menos, a grande Diretora. merece ser apoiada pelo Se- rez3, com DS vencimentos do nivel 11 pela guarda e con&erva~ao dos documaioria.
nado; para que na~ se pE'rcam seus
6. 900,CO mensa is).
mentos arquivados. Nao ha, pOl'tan·
o proieto do DASP elaborado, du- esforcos e sacri~1cios em resguardar (CrS
A emenda n. D 12 cria cinco cargos to, necessidade npm conveniencia d.e
rante tres anos ir.mterruptos, por~ uma 0 born nome desta Gnsa.
. de Auxlliar· de Plena.rio, nivel ~11,
se cl·iar. urn cargo de auxiliar para
pleiade de tecnicos da malor capa0 Sr. Aloysio de Carvalho - Pel"providencia· nao se justifiea, uma urn funcionario cujas fun~6es
cidade e entreguf', hoje. ao estudo da. mite V. Ex.:' um Ruarte? (Assent!- vezA que
as func;6eS desses auxiliares,
Camara (1)$ Denutados. reestrutura. mento do oradot'). V. Ex," esta fa- previstas no artigo l{) do projeto, saO praticamente pertencem ao Diretor
realmente, 0 fur.cionalismo
publico. zendo consi1eracoes verbals em tOmo pr6prias dD pessoal subaltel'no a dis· do Arquivo. Justamente por isto 6·
que 0 pro,teto preve a extinl;8.0 do·
civil. 'Quase se oode dizer em bases do parecer?
posiC;;ao da Mesa. Se nao ha fun~6es
cientificas.
0 SR. ALFREDO NEVES - Per- novas, nem incompatibilidade funcio· cargo de Zelador de Arquivo quando
vagal'.
o relator· - Cla€' recebeu !l incum- feltamente.
nal POI' parte de quem ja. as exerce,
0 Sr, Aloysio de Carvalho _ N§(J na.o se encontra fundamento para a
bencia de exantinar 0 assunto ... em
A emenda n.* 36 cria "3 carreira
de A~ente de Seguran<;a, constituid9.
eon.c::onancia com 0 compromis.so to· sendo mais 0 parecer, eu me permit.o criaeao de novos cargos.
mado n~la Comissao-Diretora quando pedir a V. ~,'" urn esclarecimento
A emenda n.D 13 manda criar "0 por 10 cargos, a serem providos peda rpieic~o do pro.1eto Que os jor· Qual foi 0 pare~f"r d'a ComiNlao D1- cargo de pintor, Divel 12 (Cr$ 7.650,00 los atuais guardas do Departamento
nai."i classificaram de "Trem da Ale· retoin sObr!" a 'Emenda n.O 1.6?
mensa is) , sendo preenchido POl' 2 pin- Federal de Seguranca Publica a dis·
"i!"ria" - s6 apl'esentou seu ~raba1ho
Essa emenda mantem 0 dispositivo tOtes profissionais e ja tendo bastan· posi~iio do Senado.
depois de >lcurad{'l e cauteloso estudo. do proieto determinando Que 0 ('ar· te pratica de pintura".
A ·.provid'encia, 'aMm de acarretar
em que !;e procura' melhoraT O! sel'· go de Diret-or da Taquigrafia s6 seja
Trata-se, evidentemente, de eqUlvo·
aumento~ de despesa .......•
\I1\'OS auxitiares. sem exagerado aU- nreenchid'o dent'!'~, 08 taqufgr::tfM.re· co." Para os trabalhos de pintura, sensivel
WrS 768.6(}0,OO anuaLs), nao viria. em
visores: 0 da Dlretoria de Publlc3- nas reparti~6es publicas, na'O existem nada
ment.o das desue5as.
melhorar 0 atuaI ServlCo de Se-·
'}lp1ativl'Iment'e a carreira de oHcial GOes, dentr'! os redatoTfS, mas permt. fl1nCionarios, pais, tipicamente de ca~
das dependencias do Palacio
If''Qislat.ivo, fizemos "Questao de 'pro- te Que tadas as demais diretorlas· de rater eventual, sao atendidos por ter- IJtlranca
m:mUdo satisfatoriamente, a.
p3r teto de vencimentos precisamente serviGo seiam providas, Indistin,ta- ceiros a conta de dDta~ao or<;amenta· Monroe,
titulo de coopera~ao, pelo 6rgao pro·
·iaual :'10 aue 0 Pochir Executivo sub- mente, dentre cs oficiais de nlvel ria determinada a "pequenas reparcs, prio
da Administra~ao Federal.
meteu ~ aoreciflf·ao do Congresso no mais elevado de qualquer can-elra.
conse:tcs e conserva<;ao de 'bens im6A emenda n.- 41 cria 1 cargo de
to('~nt-e aot'l Oncla[S administrativ05l,
veis" ,
Mimiografista, padrao "M".
Dentro desse cr,iterio, em vez de
0 SR. ALFREDO NEVES - k CoA providencia e dispensavel. 0 fun.
(tar a:ument-o e~agerado de vencimen- mlssao Diretora,· exarnlnando esta
Nada, portanto, justifica a criar;ao do
cionamento
de nm aparetho si.mples
. tOl; a uns e denciente a outros. atri~ emenda, deu-lhe· par~.er favoravel.
cargo de pintor, seja de paredes au de
como
0 mime6grafo nao exige peri~
h'limn<; ao~ oficiais leg-islativos, rna·, ,Aceitou, tambem. outra. em£'nda de~ telas, na Secretaria do Senaao, mesj0ra.f'i>o entre 2,100 cruzeiros e 2.550 terminando que essas diretorias fOE;- mo aue fos.se ocupado por "2 prefiB- cia, podendo ser feito nor Qualquer
CrtT",pit'o.Cl.
sem pl'eenchldaSi' na~ DOr funcIo~:i:.- sionais", como ol'iginalmente pretende funcionario, na~ havendo, pOl' isso,necessidade da criaciio do carga de
Com e..c:!':c acre~imo, os ocupantes rios com quiilquer tempO de servl~o. a em~nda.
mi,miografista como quer a emenda
(f~ ""ten-nria mtli:; baba seriio, nR· mas Que tenham mals de dez anos,
A emenda n.D 14 'cria 2 cargos Isot'nral!TIf"nte, pouoo mats beneficiados de Casa. 11: 0 fez porque tambem
II - EMENDAS QUE AUMENTAM
oue ~(1nel"'R que ja galgara~ os pos- aceitou as pondera~oes nela contidas. lados de Contador, nivel 15 (Cr$ .,. OS PADROES DE VENCIMENTOS
10.500,00
mensais),
a
serem
preenchi·
tos SI1nr>t'io!'E'S, Essa diferen(!a. de re· de Que serfs justo que concorressem
(NS. 3 - 4 - 6 - 7 .- 30 e 51)
rn.unE'"l'acao, t.odavia, sera compensada M cheflas de servi(!os, em alguns ca· dos por !uncionario.s da Secl'etaria que
.•
A emenda.n. o 3 eleva para 0 nivel
com 9~ JIT'1tificac5es adicionais, pot' $OS oficlals leg-isJativo.s de nivel BU· possuam 0 respective diploma.
i"'!l.O flue M funclonar!os em lim de nerior Que, emhora especiaUzados es·.
Os trabalhos· contabeis do Senado 12 p cargo ·isolado de Ajudante de
('''rrplrn. erJm mnior numero de anos ta.o lotados em at Diretorlas.
(confecr;ao. de ~folhas de pagamento, Administrador 'do Edificio, pais -lhe
Vo. SPl'vico. alcanr.am. por ~sse mMo,
0 Sr. Aloysio de Carvalho' _ 'R.eo: balancetes, presta<;ao de conta, etc.). atribui padrao de vencimentos imed~atamente abaixo do cargo de Admir"'rnunera!;,ao melhor que a dos ou~ servo-me para apreciar 0 ..assunto nao exigem a assistencia de especla· mstrador.
tros.
posteriormente, ois nao quero abrir listas, Sao tarefas rotineiras, sujei·
o cargo em oue$tao ja e.e;tA eon·
Quanto an pe~50al da P6rtarla. de ~~oral a discussao sobre 9. materia. tas a padr5es, de.sempenhadas satisfaoue" a f''Y\~nda remectiva sofreu exa- E' eV1dente, parern, que. apoiando es- toriamente, ate alora, por Oficiais Le- templ~do no projeto com 0 aument;Q
gfslativos,
sem
prejuizo
de
.outras
fU11de CrS 3.280,00 mensais, o· !:tue lhe
rn~ Cllidact'oso, ,vetifioou-Re que 0 nl~ sa emenda, V Ex.a fugiu da S!Ste~
da, uma situa~iio de privilegio en} re·
vp.l NOJY'~tO. de Cr!; 8.5{lC"OO, era ra- mlttlca do projef,cl e deixou, isolada- ~OOS,
lacao
aos funcionariDs da classe '"O"~
A
emenda n.O 15 cria um· cargo
Z oav"t. "E' que n emend'a. elev:ando mente, a obrlga:;:ao da DlrE'toria de
que
nerceberao a mai..e; apenas, C1"$
f
nl\ PUbltc)'Icfies 56 !iel' preenchida dentr€' de As:sessor~ Tecnico .junto a. Comis-·
t
d
o t~to dn vencimen 0 os unCle - os redatores. Af:sim, oportunan~ente
1 100,(}{).
rtns
da P . . rtaria, havia fixado esse
_
sao de Educar;ao e Cultura.
tete pm Cr~ 8.4GOOO. A pmend'a, pOl'· examinarel melhor ° parecer favoo projeto, no arUgo 52, cria 5 car- A emenda n. 3 4 eleva para 0 nin~J
t,~nto, antecinou-se" Rqurfe outro pro· r~vel da COmissao Dlretora.
gos de Assessor,. para atender is ne~ 15 ers 10.500.00 mensaisl 0 cargo de
il-'to. one 10"'0 np6s entrou em de·
0 SR. ALFREDO NEVES - Te- c-essidades de tadas as ComissOes. 0 Conservador da BibIioteca.
,
~~te n"'.~tfJ Cas~. E' que, pelns e~9ge'- rei 0 maximo prazer de responder a objetivo da emenda ja esta, portano prgjeto ja beneficia 0 cargo em
rf'\~ n';le introduzidos. OR Sr.s. Sena- V. Ex.".
to, atendido.
apre1;:o com 0 aumento de Cr$ 3.4:40,00
..11)t'f'<l Cl" vi,am n!l df'sagradavel con.
'd
l.'
•• 1
Sl', Presldente, este e 0 parecer a
A emenlta n.O 24 (l.a parte) 9.U~· mensai~,
tin2;~ncia de' reje!ta- O.
Comissao Diretora.
menta de 5 para 7 os cargos de AsA emenda n.o 6 el~va os padrce"
s-e n1io houvesse sido ~eieltada, a
sessor previstos no a;·tigo 52.
de vencimentos previstos no projet-J
port'J.ria alcan~a!·ia 0 venclment~ ~e~o
Durante 0 discurso do Sr. Al·
par, quase tOdos Gs cargos de earn'iOs 6timos resultados obtidos pela ra'e i~olados da Secretaria,
de ·rr~ S 4{:Q,OO. enquanto os OtlCI~lS
fredo Neves, 0 Sr. Carlos Lin·
ler.isl:1tivos, classificados no padrao
denberg bixa, a -cadeira da pre- Ccmissao de' Finan1;:as, a partir le
l
despesa decorrente da alter<l.0a:1
sidcncia, tf...~ e ocupada pelo_ Sr. 1950, ,com a assistencia de seus 3 prDpostn e de. cerca de Cr$ 250.000.00
PI,7·, ter~lanl ·0 tete de .sI"tlS vencin:en·
Ma'rcondes Fitho.
fUnciomirios especializados em Finan. rnensnh:.
tos fix:.vlo em Cr$ 1'.000,00 .

EMENDA N. D 49
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Concordamos com a sua aprov3\ao, reira e cargos isolados, estes a c!'iteDe ac&rdo com a sistem~~ica do
A emcnda n." 25 ass('gura aos O1tuds
mediante a subemenda, adiante [01'- rio da Comrssa.o Diretora,. somcnte projeto, que cria a Diretoria das Co· ocupantes das diversas c1ass~s 0 tempo
mulada.
rerae preenchidas por concurso, ve- missoes, a· emenda e desne..:essaria. de servi~o 'oa c1a.sse alual, qu;mdo ,:a
A de n.· 7 adata criteria id.entIco dando-se as nomeac;oes em cal Mer
A emenda n." 42 acrescenta wn item
.

ao art. 14, atribuindo a Portaria co. promot,;ao Oll aproveitameJJto nas va'J~"
operar com as sensdores em serviC;02 deeorrentes do projeto.
o objetivo da emenda e 0 mcsmo externos.
A eiteras:ao e necessaria, uma vct;·
Nao julgamoo: oportuna a sua apra40 art. 61 do projeto; que dispoe:
A altera<;ao e desnecessarla, poi!:: que 0 assunto n~o e;,ta disciplinc:..,o
vac;a,o.
A emenda n.O 30 introduz pequenas
"Para' os ('argos de provimento par esta impJicita DO projeto.
satisiJ{oriamente no ReguJamento ('e
modificac;oes na carreira' de TaqUl- concurso nenhuma nomea.;ao se fara
Promos:oes, q-ue a projeto ruanda a;-:.;i...
A
emenda
n.o
43
muda
a
designad.(l
·
grafo, atribuindo-lhe niveis de ven- na fase d e· recomposIc;ao do quadro da Diret-oria d-o Arquivo para Dirv car aos funcionarios do Senado .
.cimentos que DaD estao de acOtdo com que. se seguir ao inicio da vigencia ria do Arquivo e Doc.umenta.;ao..
A cmcnda n.u 27 rnanda detiv'ar C5
o adotado para as demais do Quadro
ResolUl;:ao, sem 0 cwnprirnento
dtuais oCllpantes interinos dos Cnfg<JS
da "Secl'etaria. Sua aprovac;ao vins, ,.;!.esta
dessa formalidade".
Sem uma justficac;ao convinc"'enl~, de redator.
.
Rsslin, quebnir ~ sistelllatica do proNo entanto, para tornar mais claro parece-nos preferh:el a denominal.:[~o 'Est3mos de acordo com 0 parccrt
jeto.
~ seu texio, 0 atendendo ao espirito adotada pelo projeto.
da Comissao Diretora.
A emenda n.~· 51 aumenta de 12 ~ emenda esta pede ser aprovada,
A emenda n.o 44 modifies a denorniA emenda n.~ 2M rstende a isens::"io
(Cr$ 7.650,{)O mensais) ,para 13., •••• ,";'3diante a seguinte,
n3~a(J da Sel;ao de Administra~ao da do ponto aos Cheles de Seqfio.
(Cl'$ 8,550,00 mensais) 0 nivel de ven-·
Djretoria (las. Com~s6es para S~;\o
cimentos do cargo. de Eletricista.
SUEEMENDA
das Comiu6es.
Tratando·se de. servidores que di.o
.
, ' S u b s t l · t u a - s e a .emenda n' 3" pelo
tf'mpo integral, devern gozar des··a
:A. modifica1;ao representa urn prI- seguinte:
."
- A aItera~§o nao nos parece conv;:!- vantagem, pais chegam ao trabalb .. ,
vilegio que contraria
Ao a·rt. 61, onde- se diz: in fil1~:
niente.·
antes e se retiram depoi.~· do encerr;.t
· - aD· oriental;aO.
t ·ral;a d a pe1a Co mlSSao
ao
A emenda n.o 45 modl·fl·ca a donoment.o normal do exp"diente
('3"
t t
dIre t ora·,
d
"sem 0 cumprilllento dessa fOl"ma...
...
. Alias , prop~r a. rees rU uraC;ao e :0 os os Jidade",
lTIinal;3.0 da S~ao de Pessoal da Di- che.-".
~eG:-.o nf>o est§..,· co'- .
. <; : J'_~:'-",_
cargos do Senado. Note~se que 0 de
retoria do PessoaI para Sel'ao de R~- p :to oa Adr1;.,j<:~1·a('Hf.l Fede::!J.
EIetricista foi beneficia do, - recente- Diga-se:
,..
A emends n." 31 da nova' reda\~.o
mente, pela Resolul'ao .n." J5,_de_1954,
... mesmo em carater interino, sem gistro.
d
~
.
ao
art. SQ. que trata ::l cri~ao {.."!
com 0 aumento de Or$ 850,00 mcmais, 0 cumprimento daqueIa formali(:ade,
Nada temos a op6r a sua aproya-·
estando, aMm dLsto,
.
A emenda n.o 38 estabelece priori- c;ao.
dnj" "~""n.., de 'Heclator da Attl.
beneficiado no projeto com outro dade, entre os funciomirios de i]ual
Nada femos a opor a. Sua aprov~~,
aumento ".de . Or$: 2.490,00 mensais, merecimento, nas promoc;6es, para'"os
A emenda n.o 46 inclui, na S~10 s:ao.
ou seja, urn au.mento total de ct$ portadores de tft~los univfTsitarios OU IV - Da Oivisao dOe Servi~os AdmiA cmenda n." 32 c identka A dq
3.340,00 mensais. ' .
.
diplomas de eurso superior.
·nistrativ:os =--. urna Suhse9ao denomi- nlimero 1.
A inoval;ao nao se justifica. Os Dada Duetona dos ServIGoS GerfaJ.£,
m - EMENDAS QUE MODIFICAM atuals criterios para des~pate de dando~lhe orgaD1za~ao prOpria.
Somos pela ·Sua rejei,fio.
OS' CRIT~R.rOS RELATIVOS· A merecimento, previstos no RegLllaPreferimos a distribuil;ao dos oS€!A cmenda n.O 33 manda Cfetivar ()<:
PROVIMENTO DE CARGOS E PRO- menta de PromoGoes, atendem pe:Jei- vil;OS adotada no projeto.
atuais ocupante~ interinos de cargC-3
MOQOES (Ns 5 - 16 - 24 (2.1\ parte) tamente
assunto.
A emenda n.O 47 muda a denomi· isolados.
'. 26, - 35 - 38 - 40).
A emen(.ia n.O 40 suprime a n.O 6 do
art. 2.0 que exige, em todos os casOs nal;ac do ·servi<;:o Medico para SerSomas peJa Sua aprovas:ao umA ve-:
X emenda n.o 5 acrescenta uni pa-. de promoc;oes par merecimento. na Vil.:o . Medico-Social.
.
.
que a emenda n." 27 efetiva os Rc-da-'
ragrafo· ao art: 51 com 0 objetivo de carreira de taquigrafo, novo concurKada temos· a opOr a .sua apJ"O- tares i~rerinos e mereeeu parecer favo ...
permitir no.meac;{u;s sem concurso· pa- so de provas de taquigrafia e de re- val.:8.o.
ravel· da Comis.sao Diretora.
ra os cargos aa 'classe inicial P,a. car- da~ao . .
V - EMEND_~S QUE TR.ATAM DE
:rei~a· de <?ficial Bibli~te?ario.
A cmenda (I, ~ 34 cria uma fun(J(J
. Nada ternos· a opor
aprovac;ao da ASSUNTOS DIVER.SOS (Ns. i - 2
gr~tificada de Secretario do Diretor das
A I emenda vitia desvirtuar' 0 . pro- emenda.
- S - 10 - 11 - 17 - 23 - 25
Comissoes.
prio· art. 61, que proibe 'ate a nomea27 - 28 _ 31 32 - 33 34 IV --I Emendas que alteram a Or- 37- _ 48 - 49 e W)_
~aa ~nterina para os cargos para cujo
'Nuda temos a opor a sua aprova-t
provimento e exigido "0' concurso en- qanizat;iio dOs sertic;Os. 08 - 19
. A emenda n.o
rrianda suprimir \ao.
t.re os quais estiio compreendidos as 20 - 21 - 22 - 39 - 42 - 43 - 44 o paragrafo unico do art. 28 e 0 art~
da .Carreira de Oficial Bibliotecario. - 45 - 46-- 47)
A cmcnda n.o 37 m;Jnda suprimir 0
go 29, que disciplina· a lota~ao des
Entretllnto, a. emenda pade "set
A emenda n.O 18 alfera a letra' c dQ funcionarios.
cargo de Tecnico de Som previsto no
1tprovada. com a submenda· que apre- art. 17,' de modo a permitir a Dire.
A sub5el;5.o nao e recomendavel. projeto.
6entamos, ao. fim deste parecer, exi- toria de PubIic8(!OeS a divulga«;.ao de
A
emenda
n.o
2.
modifiea
a
art.
3'3,
Nada
t·emos
a
opor
a
sua,
aprova
..
trllhalhos, mediante determina~ao dos
gindo a. presta.;a.o de concurso.
que regula 0 horario de tra·balho do.!> ,ao.
A emenda n.o '16 aIters 0 n.D 3 do Presidentes das Comissoes.
Nada temos a opor a. apro'va~a:) da fUDciona.rios, de modo a estabelecer
ant. ,29, .. ge _mQdo: a permitiJ .que os
uma .situac;ao especial para os Reda~
A {'menda n.~ 48 m(lnda suprimh",
cargos de Dil·etor. da ~iblioteca e .do. emenda.
tares, 15tO e, cinco horB.s diarias, ao no art. 46, § 1.0, a treeho final, qUi!
Arquivo sejam providos, mediante
inyes
de
seis.
exigidas
para
os
demais
A de n.O 19 acrescenta - ao art. 17
dcsigna, a priori, dez dos doze Auxi..
proniol.:a.o par merecimelito, entre os duas alineas como novas· atribl1 i<;oes funcionarios da Secretaria.
Hares Legislativos (Dilctilografos),· pre ..
Oficiais Bibliotecarios e Arquivologis- a Diretoria de Publical;oes, com 0 ob ....
vi:;tos no projeto, para a Diretoria de
t.:-..~ ~o mats alto· livel..
. ~ ~
ietivo de t9mar mais dinftmico 0 seu
A m-ed.ida nao 'se justifica.
.
de divu~ga~ao dos trab:l1l10s .A emenda n.o 8 altera a denomina ~ Taquigrafia.
Julgamos preferivel 0 cr~terio ado· trabalho
A supressao e necess~.t:ia, pais a di~ ..
,
.
>
tado no projeto, segundo 0 qual com leglslativo~. .
1;80 do cargo de Vice-Diretor para tribuis:ao de novos funcionarios cle\'e
eicecao -aos cargo·s· d~' Diretor- da
Vice-.piretor Gera!.
A providencia mereee aproval;ao.
proeessar~se de aeorclo com as reai~
'l'aqulgrafia e de Publica.~oes, OS das
.A a1tera~ao procede, uam vez f!ue necessiclades dos .<;ervi<;os veriIicados no
A
emenda
nP
20
substituf,
no
Ca~
demais Diretorias - serao ~ pro:vid6s i!leo projeto transform a 0 cargo de Vi~e~
dkmte promo~ao,' por m~recimento; pitulo I, 'sec;ao III," 0 titulo "Dos Ga- Diretor Geral em Diret-or de Divitio momento oportuno.
dos Lideres da Maioria ~ da
A emenda n! 49 modifica 0' art. 52,
entre as· oficiais legislativos do inais binetes
Minoris",· pel0 seguinte: Dos Gabi- manteDdo, entretanto, a atual desig~ que .cO{Jita dos cargos de Assessor Leait{)' .nIvel:
. . . ~ ..' "
na.;ao,
.
netes dos Lideres.
gislativo.
a emenda n.O 24 (2.a. pa,te) manda . Nada temos a·opOr~a sua aprov:1C;ao,
A. emend an.o 10 lran.sforma em
A emenda nao ~ cIara.
Rssunto
c,:.ue. a nom~&~ao para qs c~rgos. de
fun~ao gratificada 0 cargo de PagaA emenda n.· 21 da nova redal;ao dor previsto no projeto.
AsseSsor Legislativo ~ .sejs. feito :por
esta satisfatoriamente tratado no pr{1~_
indic;u;iio, d~s r~spectiyas ComissQ.es, ao art. 11, que trata .dos galJinetes -De acdrdo com a justificac;ao, deve jeto, tanto no art. 52 como no art. ;5,
entre candidatos portadores de diplo- dos Hderes, de modo a beneficial' tarn_ ser aproyada.
n.- II, que regula 0 funcionamento da
ma e tftulos adequados a eSPecia r --". bern os'Hderes'da maloria, ~da mino':
A emenda n.O 11 manda aplicar aos Sess§d da· Assesso~ia Legis!a.tiva.
ria.e
dos
demais
bloeos
parla:nende, .flsendo que, na Comissao de ·Consfuncionarios do Senado, em i~uais
titui~ao e Justi.;a., lS_erao apro~ei~..ados tares.
condit;oes- e com a mesm avigfmcia, os ,A emenda n." 50 acrescenta ao co;:-'"
os tres 5ervidores~ que ja. se enconA aprovac;ao desta. emenda e recO- abonos e vantagens que, por lei, to- tigo 32, § 2.",' que permite _a antedtram· no exerCfcio' dus fun(!oes de As- mendavel.
rem concedidos a05 servidores da pa~ao de horario dos encarregados da , 1
Uniao.
limpeza. 0 seg"uinte: otrespeitando-se.
se.ssor naqu·ele· Orgao tecnieo".'
-A einenda nP 22 da Mva rec1at'iio
Nada temos a opor a sua aprova!lorpm, '0 nlimero normao]· de horas de
a-o item III da Subsec;ao IV da SeNada· temOll a op6r a sua aprova- servi<;o diario:t>.
tao. '
1;3,0 IV, inclulndo, entre as atribl1t- I;ao,·
A emenda n.o .::.') acrescenta l!1h ar- (!oes da Garage, a de fornecer transNada temos a op6r a aprovat;ao da:
A emenda n.o 17 Bcrescenta, entre emenda.
t.igo •exig{ndo, p.ara· 0 provimento do porte aos .lideres dos grupos parJa.a5
atribuic;Oes
da
se~f:.o
da
Asse~Qria
t:argo~ de Diretor de. Ser.vil;o, alem mentares, aos senadores incumbidos
a de coordenar a5 athiNestas condi~5es, a Comissao de Pi ...
dos demais requisitos, 0·· minimo ·de do desempenho de represental;ao e Legislativa,
aoS servidores indicados pela ComiS- dades e trabalhos Assessores para na~'.;as e de parecer favoraveI as emc-n~
15 aDOS de servi~os. ao Senado.
efeito de esta.belecer, entre estes, uma das. ns. 8 - 10 - 11 - 18 - N
.
sao Diretora.
efjcieni€· cola·~rac;iio.
A exjgtncia e descablda. <:fra.tando20 23 21 (2.' p.rle) .L
A emenda acarretaria grande a~l
se de cargo de carreira, o· sell pl'ovi-_
A aIterac;ao e desnece.s.saria, pais 25 - 77 ~ 28 - 31 - 33 - 31
mento, POl' mer~cime'n~o, ja esta sa- mento de despesa, 0 que torna a sua est,i,. impliclta no projeto.
37 - 10 - i5 - i7 - i8 e 50; cl,
aprovac;ao inoportuna..
tisfatoriamente regulado.
.
A emenda n.O 23 modifica 0 art. 3'4 pareeer favoravcl com subemenda, in
A emfmda n.O 39 modifka. 0 art de modo a incluir na sua isen.;a.o ()l;. de ns. 5 - 6 - 24: (J.t parte)
A em'enda' n.O· 35 manda acrescen2.0".1tem III e 0 art. 11, com a flDa- A~~e.s1iores Legislativoa.
tar o. seguinte ·arOgo:
~ ..
e 35; e de parecer "Contnirio As de
lidade de dotar os Gabin')tes dos PrelOS. 1 2 - 3. - 4 - 7 - 9 - 12
...As vagas decorl~erit-es do 'presente sidentes das Comissof'''4 Permanf>ntes De ae6rdo com a jusitificac&o, !O- .~
13"- 11 - 15 - 16 - 17 - 2~
.;mas tavre-~velll a c.:nenrip
Resoiul;ao, nas classes iniciai.s de car- com dois funcion:1rios.

no da anterior para

• taria.

.

0
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ao Senado para que rejeitru:;se ,~e
Apoiado.
Muito aumento de desnesa de tres milhQeIl.
e qUinhentos mOil cruzeiros. No en...
tanto, ele atingira. 0 trplo' na. "9.mara dos Qeputados e sera de Ul)1.
o SR, lJOM1NGOS VELASCO:
terco no Supremo Tribunal Federal
Sera esse alto funcionariQ do Se- e no Tribunal de R"ecursos, Arredon'"
nado passive! da' pecha de leviano dado, monta tudo a 20 milhOes de
quando, apas meditado estudo do cruzeirOS,
problema, ap1'esent-<lu seu·' relat6rio
o Sr. Ferreira de Souza - Se"m faa. Comissao Diretora' -. 6rgii-O que lar nos reflexos' que &.te aumento tel'1.
tern ido ate ao exagero, na compres- para. 0 futuro em outros setores d.o
.sao de despesas desta Casa? E essa servic;o publico .
Comissao Diretora merecera censuo SR, DOMINGOS VELASCO
ra pelo fato de, ap6s me~es de e5tu- ~sses
vinte milh6es de cruzeiros com ...
do, apresentar este projeto e 0 se\1 nrimiram de tal modo 0 cora~iio ae
relator pedir ao atual Senado que 0 S. 'Ex," qne Qua~e' <tehamou lagrimas
aprecie, discuta e vote, porque, tel'· ito fazer seu apelo,
min an do ~eu mandato,' nlio mais poSf. Prestdente, nao fosse, a grande
d~ra defender 0 seu
trabalho ns. consideracao que tenho peto nobre
,
nova legislatura?
Senaddr· Ferreira de Souza e nao te...
No nin de ,tudo, Sr. Presidente, rIa ocupado a aten~ao' do Senado ·na.
falar em I'testamento" ne~ta casa-e defes!\ do proieto e da semendas que
um exagero! nao ha. testamento, al· apl'esentei. (Muito bem).
..
O.Sr. Alfredo Neves -

o Sr. Georgino Avelino
4-:1 Parece que estamos votando projeto
de resoluc;ao que crlara.· onus ineat· bem. '

l:ula vel para. 0 TesoUl'o Nacional.
o Sr. l,0 Secretario da Comissao
Diretora Senarlor. Alfredo Neves, no
Subshtua-se pela se\luinte:
.
ffnt-.anto,·~fez 0 ananhado dessas desAcrcscentc-se ao art. 61 0 segutnte I' pe~as, peJo 9\1'al se verifl~a. que 0 aupatagrafo:
. _
. menta horroroso - no JUlZO _do SePdragrafo Unico. 0 pnmclfo provk nadar Ferreira de Souza _ naa atm.rn~nto d~s cargos Jas carreiras d~. Ofi- ge a. tres mil~oes e qUinhent~ mIl
ci~1 Bibliotecario 'e Oficial Arql11volo~ .cruzelros am;aIS!
.
\
{f~:;ta . br-se-a, mediante concurs.o de
0 Sr. [smar de Gnes _ Pel'mite V.
p, .was de Bibiiotecoma:J.ia e Arq~llvolo~ 'i:xcia. urn aparte? (Assentimenio do
gi ,ta, (no qual se. inscrever.ao soment,e orn~or) Ac?ntec~, ~n~l'etanto, que nao

5UBEMENO'A Po. EMENOA N,· 5

OHcia-is Legislatlvos que tlvereill mals,
d! dcis, anos de prfttica, r:sprctiva·
J"'wt£', de servi~[)s especializados de
I"bHoteca e Arquivo, prestofldos par
d 1
t
D' t . s Sen·
,
f ·rc;a e otat;:o lies. <IS l.re ona ~ente
c:) as nomea<;oes f.c:tus, _ ngorosa rs~
r.)r orde m de class:flcac;ao no Soncu.
(' a.<:segurada. em 19ualdade ~~,' ~ondl'
; )es, a prioridade para as .OhCl<.t1S Le~. :'il~tivos q\1e contarem malS temw ~e
: !rvi~o na Gasa Oll ~prestar~01 pro a
r :icial de
PO~~t1ir mCl.lS a~plqs canh~'
f 'mentos ,de. Bibliotecomallia
~ Arqui.
0';

(Se~~o II)

f'sta ern dlscus.sao somente 0. estudo
d? nobre' Eenador Alfredo Nevel;. He.
c:'mqllenta e u~a emenda~ qlJ; ~u
menta~ de mUlto a despeya plevlSta
nn nroleto.
O. 'SR: DOMINGOS VELASCO _
Sou autor da maior emendaj porq~e
.inlguei parco, mi8~ravel, 0 aumento
proposto no Projeto.
0 Sr.. 'Alfredo Neves _ V. Excia,
da licen"'a para um anarte? (rtssentimento do orador) O. aumento proposto no Projeto e - 0 que se vai gat" a
todo 0 funcionalismo .publico, civil. da
UnHio.

gum,

o

SR, ISMAR DE G6ES:
A execUcao deste projeto cabera i\
noV' a 'Comissao Diretol'a que rna a
(Niio joi revisto pelo orador) .St'.,
ser eleita para '0 novo Senado.
Presidente. devo declarar que estou de,
Nao julgo, portanto, 8ssista razao olena. acordo com as palavras do
ao nobre 8enador Ferreira de Sou- ilustre Senador Ferreira de Souza., 0
,_ Jlogia~,
ao' fazer seu . apelo patetlco ao aue Imnressiona neste projeto, em pri ...
o SR, 'DOMINGOS VELASCO - Senado. Nao, Sr. presidente.
meiro lugar, e a cria~ao de cargos noSUBEMENOA A 'EMENDA N,0 21
Ia. chegar la., Minha emend a, se ap!'O~
Su participarei da nova IegisIatu- vos Quando sa.bemos que 0 Sena-do. t~m
vadaa, _ e espero'que· 0 Senado fa- ra: um"'oterc;o do Senado dela faz funCionarios C'!m nurnero capaz de aten(I,' patt<)
ril justi~a de aprova~a - aumentara parte Ie a maioria -da Comissao Dl.. del' aOS servicos nre'Vistos.
Substitn<l--se· pelo s:o:guinte:
a desnesa de tres milh6es e quinhen" retora, ,tambem. E aqu? estaremo!
0 Sr. AI/redo Neves':"':' V. Excia. d::\
diz:
Ao art, 52 e § 1.\ onde Se
tO$ mil ctuzeiros pra quatro. milhoes para defender "0 trabalho da atual licenca para·u mesclarecimento?
Otto (3) e cinco (5)~
e duzento..'i mil cruzeiros. segundo os comissao - Direfora. porque, na rea- 0 gR, ISMAR, D~ G6ms __ Pois n~o.
meus calculos.
lidade, e um- trabalho que a .t;1igni0 Sr, Alfredo Neves _ &ses cargos
Diga,se:
e no qual nao' se pode VlSlumNestas ~ondi~oes, einbora pare\!a fica
onze (II) e oUo (8).
brar, senao por influencia dessa novos resultam da reorganizad.o ~e
que a Na~ao vai ficar assombrada
varios servicos de'modo a permitir me ...
SUBEMENDA Po. EMENDA- N,' 35 que a. Na~ao vai ficar, am3nh§., as. calnpanhia contra 0 Poder Legisla.- lhor
procpssamento e instrucafl dos
Substitua-se a emend a pe~o seguintc: sombrana peIo f::lto de ter 0 senado tivo, a menor ideia de 4'te.stamen- nrojetos. Nao serla passivel, POr exept:OlD, d'eixar de criar mais' alguns car' /. e'
aprov::Ido 0 projeto, na realidad.a, se t o " , . ,
d se d'lZ.._Ill
o art" 61 ,on:
In·
.
anroyada a minlia emenda, 0 aUmenNao estamos fazendo ·~testamento ... ,Q'OS 'de nsseslrores, Que, como V. Exci,a..
tscm a cumpnmento de.ssa formah:., .to de desuesa s.era, vamos dizer, de Ef'tamos melhorando os servlt;os da ~Abe, sAo de gra.nde utilidade para ,.as
Cf'sa e dando am; respectivos fUncio- Comiss6es. V, Excia tamb~m niio .tg_
dade».
seis milhoes pe cruzeiros,
Diga~se::
Como"".: ainda hi poueo acentubu 0 nfTios vencimentos melhores sem que nora que os da ComIssao de Finanqas
, ...• mrsmo em carMcr intrrino" srtn
i!;!.o constitua testamento porque he. prestam relevantes servi\!os
d
nobre Senador Alfredo Neves, em do is anos se 'luta. neste. senUdo.
,'0 cumprimcnlo daquc1a formali d a e».
a.parte, e por proposta do EX:e<:uti.
o SR, rSMAR DE G6ES - PeI)O ..
'Ao contnirio, Sr. -presidente, 'jUlgo
Excia, n§.o tome mlnhas palavrt'!<!l
SllBEMENDA A EMENDA ,N,' 6 va Que se vai levar a efeito a re~ que 0 Senado deve votar 0 projeto e V.
estruturacao em debate nil. ·Camara. mesmo aquelas emendas que, embors como critics. ao trabaJho da. ·Comis%.o
A tetra d. de-se ?t seguinte red~ao dos D"eputados. segundo a qual serao flllrnf'ntem a despesa" saO uma Insiq .. Dfretora, Nao, Quem, apenas, p~dir a.
30 § 2,",
ma.iorados os .vencimentos de todos nificaT1cia diante daquilo que 0 pr6- aten(':ft:o para as partes que JUaIs Un'1r:o PRrtamento, a pedido do Poder. pressionam no projeto.
.. I 2,,>, Sa{),,__ clil~~ifir,.,d.os ,no nh;.~l 17 o funcionalismo da. UnHl,o.
. d
Em' 'segUndO iu~ar. 0 aume"uto ~d~
......
¥a!s. ainda. Sr. Presidente. Ain- -r.}'~cut.ivo, tern votado, cnan 0,
("";3 cargos d<;' Admi!1istrador ,do Edifi- da' hoje 0 "Dhlrio do Congresso Na- 1st:1 sim. -:- onus tr.e!l1~ndo .pa,ra· a desper;B, nao e s6 o· decorrent,e dos
do, de Zelador do ,Arquivo e de AI. cionaJ" publica emendas aprrsenta- ~c'lnr.mia 'do pafs, A prorrog'3(:li.o da novl')S car$!'OS. mas, tambem do aumen..
inoxarife. ext~1ios as dais ultimo~ quan·· das ao projeto de reestruturac;:w ge- Lei de Licenca. Previa foi votad:( No
Clue se da. ao funcionallsmo"
do vagarem, '
,
ra1. em Que se da ..ao aludi-do .fun.. enl.anto talvez devesse ser delxada
Ora:, Sr, Presidente, estamos_9 f)C)U ...
. Sr. prcsictent~,· devo' esclarecer qUI;!. cionali.emo rpehos' do -que propUs na pn '"9; ~ novo Congresso.
cos dias do tel'mino de ~ uma legislaeste parecer.fOl apn;wado p~~a malO~ minha emends, a qual exagefa 0
() Sr. Alfredo Neves _ Permite
tura.
ria'da Comissao. Varios senhores se~ "'q,uantum" ,da 'pro\"V\"'i"'ao~
h
r~'" urn
arte?
nadores o' assinaram' com restri:oes
tv-..-. 'f
no.,. re 0 R,uv.r
_ap.
Louvo, ate, b ·trabalho da ComIMao
t] outros {oram voto vencido em reVerifica·s~, portanto. que: 0 nobre . 0 SR. DOl\flNGOS VELASCO Diretora, pOl'Clue entendo Que 0 sel'Vt...
la~iio a alguma.fj ernen~as.
Se.nador Fel'retra de Souza esta. sen· poj~ nAo,
t '.,
•
CO a. ela' afeto nao deve ter sol~lio
do vitima dl!: campanha que .re' faz
0 Sr, Alfredo Neves - Nao era. pos. de Mntinuidade. Porem deveria l no.,.
contra 0 Senado e contra a qual !;:i.Vr>1 deixa.-Ia. para. ,a, outra. Leglsla- va' ComissAo Diretora. e a.o -Senado,
SR, PRESIDENTE:
tun. poroue 0 praoo da. lei' tenninava aue se renovara., dentro de' poucos
protestei; ainda hoje.
Nos termos do art. 113, § V\ do Re,
no dia 30 deste m~sl:
dias. 0 exame d~ proposi~ao que apre ...
~r. Presidente, ~ irpprensa _do,. pais
sentoU.
~
.. ,
, ~
gimento Interno, esta aberta a dis(l Sr: FeTt'tira de'Souza'- NO dla
cUssio' especial sabre as ,emendas· que na~ e.-;ta atacando esta Casa par leRebelo-'ine. assim, Sr. Presidente, ilia
tern sub-ernendas. Cada orador po- var, a efeHo a reestrutura~a(). des 31 ficava ,livre 0 mercado. ea. ecoders. falar metade do tempo concedi- seus quadI'os, Unicamente, n6s _ e, nomfa.'do Pais sofreria tremendame~. ~mente. ante a inoportunidade da. vo ...
majs do que ell, os nobl'e ooIegas te com 1850. ,
ta.c§..o desse -projeto. E por essa .rB.1Ao
do para as discuss6es comuns.
0 SR. DOMINGOS VELASCO _ fut cnntrirlo an. regIme de urg~nci!t
Em discu,ssao especial as emendas com experiencia do mandata -. po.
d~mos fazer (!ste' servil;;o. 'A -C.omis- A meu "ver talvez fOsse melhar pa.ra. reQU~rido para. sua. v~ta~iio, que, data.
com sub·emendas.
sao . Diretora, qu~ ha. quatro anos a eoonomia. nacional.
venia, nlio se jt;stifica. .
'
Tern a pahivra b nobre -Senador
0 .'Sr. 'Ferreira de' SoUza ...... SAo·'''';'n. '0 Senado, 'Pelos seus re.'presentante:J~
exerce1 com dignidade, suas fun·
Ferreira de Souza. '
~Oes.· possui soma de conhecimentoo
~
na.nova 1eglslatU1'a.. estaria mais 1\ von...
o SR, FERREIRA DE SOUZA aprecie.vel, que paden\. legar aoS no· tos de vista.
para deHberar sObre .assunto
proD uncia dlscurso que sera. publi~ vos dirigentes do Sen.ac!o;"" eleitos
0 SR. ~DOMINGOS 'VELASCO _ dessa. natur_~~.
cado depois.
.
para a proxima .le.B"i~l!Hura.
A' lei dos sfmbolos, tambem fol voN1iO' sol1 favoraveI nem estotl de
Nao 'ha -' no projeto em dabate . tach, .apesar de .criar um Onus, <p~ra ncordo 'com as criticas feitas por al..
'
,
' a Untio, de maw de trinta mUhoes'
.
o SR, PRESIDtNU:
nada _ capaz de escandaJlzar..o. p~!s. de 'cruzf':iros, 'Foi pedida., em mens,a." "'uns jomalistns, decIarando que sa
- Continua a discussao.
Surglu ele de urn estudo el~bo;B:dO t ~em ao Poder Legistativo. Como en.. trata aquf, de fazer cotrer urn "trem.
por u~a _ comlssao -' ,de funclonar~os tiio, . aoo' cheg'ar a. _vez de 0 Senado lill. alertria", e dando ense}o a. que 0
SR, DOMiNGOS VELAScu:
d~ malS alta ~ategona. rn.oral e tee ... 0on-stituic;ao, 0 de organizar os~ ser .. fato seja deturpado lAo fora de manefra
mea: B8.~ta. cltar as n~:)f~es deSSe5 usar, urn direito que Ihe atrihul 'a nouco simpatica e ate desagradavel
(Nrio loi revisto pelo orador) - 81': funCl{)nanOS p,!-ra se vefl~lcar, ~esde vi~os da sua. $ecretarla, sa cons~dera '1nra, esta.· Oasn. do' Congreaso, como
Presidente, nao era meu desejo to- l~go, que _ 0 tr.abalho .. ~Ol. ::n~tado, um~escft.nda]o, um "testamento"? eEl .. bern fot explicado por alguns srs. se...
mar ,parte na discussi\o,'espec1al das exa~nado nas s~as mmucIRS, e ~no' dentemente, 0 nObre -senador Ferretta "adores, que ouviram de' pessoas es ...
emendas. Mas, 0 aptHo dramatico do possl"vel refle:xo, f1Ua~ce~ro . qUe tent de Souza, com aquela ' obsessoo 'Que tranhas; que eada Senador terla. di ..
nobre SenadOl' Ferreira .de Souza. -. em tQdo' 0 ~rvIC;O publloo. Fate re- tem. pela deresa. dO'Erario a do Fisco "eito a. Um~lugar nas vagas decorreh....
cujo nome profiro, se~pl'e, com a lat6rio . proveio de
uma CQ'missao _ obsessiio que 0 honra porque, numa ·tes .dessa. reformat I
t
-mnior estima.. e consideral¥aQ me traz
presidida pelo Dr. Isaac Brown, dnsR. Legislativa onde hi perduIarios Iskf, eVidentemente, eelS; -pio"ovad().
a. tribuna.,
'
funcionario, que, realmenfe; honra como eu deve haver os que defendem e uma mverdade e ~ por essa rad!)
',. 0 ·$r.. Ferreira Jf!] Sn!/~
9brl... tOdo funclonal1smo fedenl destc 0 Er1rio Como S. Ex}' fez;' com entu- mesma., apresentei emends. dec1a.rando
nal.R.
' l::l.!Hlmn '8 clor' de 'corn.c{iG ·um ap@lo 'aue'is VQ2'Qs decorrent~ 'do/ Dresento
e"ldo a V',EKcia•
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:reforma s6 seriam preenchidas median- cicndas a falhas dos Servi~o de Se- sidente du Republica para se ausenhr
te concurso e vedando, ate, qualquer eretaria.:
do Pais (oferecido pela Comissao de
llomeR«;ao em carater interino.
Eis por que, Sr. Presidente, diante de Constituif,;ao e Justir;a como conc1usao
Sr. Presidente, vencido que 1'111 na projeto como este, e das elllendas apre" de seu Pareeer n. 18. de 1955, s6bre
'Tota~ao da urgencia para 0 projeto~ sentadas, as quais 1a examinei, perfilho a Mensagem 1!. 32, de 1955; tendo pa",6 me resta examina-~o no seu me- o ponto de vista de que 0 atual Senado recere favorchiel, sob n. 19, de 1955,
:riro e cada emenda em particular.
estara em melhares condir;Bes de reor- da Comissao 'de ReIat;6es Exteriores.
Estou certo de que, assim. terei ganizar os seus servir;:os, aspira<;ao pela
Requerimento n. 25, de 1955, do Sccumprido a meu dever. (Muito. bem).
nhor Mozart Lago e outros Srs. Se~
DUrante 0 discursQ do Sr. Ismar de qual nos temos batido, para 0 mais fiel nadorcs, pedindo urgencia, n'os termos
cumprimento da nossa missao nesta Casa
GOes,
do artigo 155,. § 3. 9 , do Regimento In~
o Sr. Marcondes Filho deixa a ca- do Parlamento.
Preliro, assim - repito - com todos terno, para 0 Projeto da Lei da Camara
deira da presidencia, que e ocupada
pelo Sr. Carlos Lindenberg.
os riscos, Hcar com a projeto, votando, n. 233, de 1954, que preve s6bre a reo SR. GOMES DE OLIVEIRA - na~ contra as justas pretensoes dos fun- visao obrigatoria dus proventos dos ser(Nao loi revisto pelo orador). - Se- cionarios, mas contra aquilo que me vidores inativos civis da Uniao e das
nbor Presidente-, Senhores Senadores: parece. demasiado, exorbitante do ver~ autarquias.
Requerimento n. 26, de 1955, do Se~
6 indiscutfvel que as restruturat;6es
.tlAfram urn pouco na prevenc;a{) do dadeiro sentimento de justir;a. (Muito nbor Mozart Lago e outros Sr~. Se~
publico, porque quase sempre determi- bem; Milito bem).:
nado,res. pedindo urgencia nos .termos.
Dam despesas, muitas vezes aJem dado artigo 155, § 3..... do Regimento In0, SR. PRESlDENTE:
quelas que se poderiam admlt1r.
terno, para 0 Projeto da Lei da: CaContinua a discus.sao. (Pausa) •.
N6s mesmos, que procuramos fazer
mara n. 109, de 1954, que permite a
urn trabalho serio, - e inegAvel Se nenhurn dos Srs. Senadores prdir conversao de licen<;a especial em licenr;a
estamos sujeitos as criticas e deturpa- a palavra, encerrarei a discussao (Pau- premi·o.
toes naturais. Ha, mesmo, solicitac;6es sa) •
Projeto de Lei da Camara n. 386 de
que nos poderao levar - e muitas veEsta encerrada.·
1952 que dis poe sabre zonas indispen:zes nos Ievam - a caminhos por onde
S6bre a mesa requerimento que vai saveis a defesa do Pais e da outras
na~ desejamos seguir,
providencias, tendo Pareceres: da CoSob esse aspecto, seria preferivel que ser lido pelo. Sr. P' Secretario.
missao de Constituic;ao e Justic;a (nunAo fizessemos a restruturac;ao pretenE' lido 0 seguinte
dldo,
meros 1.04:4, de 1954 e n. 23, de 1955,
Quanto aO quadro do pessoal e a Requerimento n,· 31, de 1955 pela aprova<;ao, com as :emendas que
melhorla de vencimentos, sentimo-nos,
oferece,dob ns. l-C a 9-c' e 'pela reDao raro, embara<;ados,
tanto pelo
Requeiro prefercncia para 0 Projeto jei<;ao da de n. 26: da Comissao de
desejo' de nao aumentar as despesas de Rcsolur;ao n. 55, de 1954, a fim de Seguran<;a Naciona] (ns. 1.015, de 1954,
como pela dificuldade d€ aquilatar, ser votado antes das respectivas ~men e 24, de 1955, favora\'el ao projeto e
com justic;a, das necessidades de uma das, sem prejuizo destas.
as emendas cia Comissao de Constituicategorja de funcians.rios comparad'a
Sala das Sessoes, em 24 de janeiro r;ao e Justil;a e oferecendo as de ns. 1O-C
a outra: da situa<;ao dos fUncions.a 25-C, e eontrario a de n.\> 26.
rios do' Senado, em relac;ao - ados de 1955. - Domingos Velasco.
demais funcioTIlirios publicos.
I
SR, PRESlDENTE:
SEM DEBATES, TEeM 9 DISCUSSJ\O
Sr. Presidente, parece-me que nao
devemos exasperar a distftncia entre
ONICA ENCERRADA E A'VOTAOs Srs. que aprovam 0 requerimento
00 dois casas.
.
CAO ADIADA, POR F AL T 1\ DE
acaba
de
ser
lido,
queiram
conser"
que
Ja se disse que os funcionarios do
NOMERO, AS SEGUINTES MAlegislativo gozam de vahtagens que var-se sentados. (Pausa).
TJ".:RIAS,
Aprovado •
. fmtros servidore.s publicos os trabalhadores oS hom ens enfim, que vi~
() SR. PRESIDENTll:
'PfUl dos salarios profissionais, estao
SR. PLINIO POMPEU:
londe de desfrutar.
Esgotada
a materia da Ordr m do
(Pela Ordem) Sr. Presidente,
NaG vejo, no projeto, qunnto ao
Dia, vou eneerrar a sessao, desi!:.oando
req'!eiro
verifica.;;ao
da
vota.;;ao.
quadro de pessoal, urn te~mb de com~
para .rde 'amanha a seguinte
paral;ao qUe me possa esclarecer su!l SR. PLINIO POMPEU:
ficiente:nente sabre as vantagens que
ORDEM DO DIA
(Pela Qrdem) Presidentc,
os fiJ'l~ionArios da Casa, obterao, SE'
for ··r:··(wado. Daf as dificuldades e queiro vt:nfica!tao da vota!tao.
Projeto de Decreta Legislativo 11,° 50.
:hesH:1r~es' em nos manifestarmos faSR. PRESIDENTE:
de 1953, originario da OimLlra des De~
voravelmellte a este ou aqu@le artigo,
B €'sta ou aqu€la emenda.
Vai-se 'Jroced~r a. verificacao seE- putados, que aprova 0 contra to - eeleRecordo, todavia, 0 compromisso Se- citada pelo n001'e Senador Plink Pom- brado entre 0 Ministerio da Agricultura
llhor Presidente, que assumimos quan- peu.
e a. firma Construtora c COllscrvadora
do da aprecia1iao daquele malsinado
Queiram .1evantar-se ot: 81'S. S<:!n:l- Americana Limitada. para execur;ao de
pfojeto, cujO nome, pouco edificante dores qu'" \'otam a favor do r·~'luer.;·· reparas no Entreposto de Pesca do Dis_
para 0' Senado, me abstenho de repe~
trito Federal. Pareceres lavoraveis: da
t.ir. DeJiberamos, enttao, que s6mente mento. (,!:ausa.
Queilalli sentar-se as 81'S. H~na.- Comissao c<e Constituit;ao e Justic;a, sob
"fotariamos 0 projeto referente ao quailrc do pessoal, acompanhado da rees- dores qu~ V'otaram a favor e levall- n .... 1.069, de 1951:; da Comissao de
trutura,t;ao dos servi~os. Nao se com- tar-se ;)8 que vo~,aro contra. \k'a.·iS'J.) Finanr;as, sob- n," 1.070; de 1951:.
Manife.:;taram-se pela aprova~;i(., d(t
ProJ'eto de Decreto Legislativo n." 94,
preend'e, se de fato, a reorganizRliao icquerimf!f,to
13 Srs-:' ',Senad0;cs e
do corpo de ser.vidores sem a corres- (;Qntra i.
de 1953, que mantem 0 ato do Tribllnal
pondente reestruturac;ao dos serv1<;os:
Nao ha numero.
de Contas deneg<'!toriP do registro ao
J6gicamente ate esta _procede aque1a,
Vai-se proceder. a chamada.
~"thmo do contrClto celebrado entre 0
e deve eonstHuir 0 objetivo primordial,
acirna. da melhoria de vencimentos dOs -'ROCElJE A CHAMADA A QUE- 'M~nist~rio da Agricu~tura. e ~arce10
'RESPONDEIv.l OS dRS. Sl!..'NA lJO- MIraglIa, para execw;ao de serVU;05 de
funcionarios.
.
RES';
comp.1ementa<;ao, equipamento e instaSf. Presidente, a Comissao Diretora,
1a<;.30 destinados ao abastecimento dagua
obedecendo aquela decisao, consePriSCO aLS Santos, Alvaro A(i(;~plt(l,
qUente aD nossso apelo, apresentou a Onofre (omes,_Plinio Pompeu, ~o{e."' no posta agro-pecuario de Rosario
Ilroposi~ao em :tebate. Aqul a temns
Oeste, Estacio de Mato Grosso. Pareginaldo :'uvalcantt, EZ:cchias d...... Roe, sem duvida. e mais campI eta, que cha,
Cicl,...·o de Vasconcelos, lsmar de ceres [avorat'cis: da Comissao de Consa. anterior, possibilitando-nos melbor Goes, At')/Jsio de Carvalho, ('arlos titui<;ao e Ju~ti<;a, sob n.\> 1.071, de
apredal;iio aa materia.
Pereira Pinto, EucUdes 1954; . da Comissao de Finanr;as sob
Prefiriria, como d!sse que se sepa- Lindember],
Vieira,
Dr.rNlngoS
Velasco, Dan..) ('ur· n." 1.072, de 1951.
rasse a, parte relatIve ao quadro do doso, Cos; c.. Pel'eira,
Gomes df OUProjcto de Decreto Legislativo 0." 19,
pessoal'da rrestrutut:"ac;ao dos sen'itJcira, iuo d'Aquino; Alfredo Simch de 1954, origin<lrio da Camara dos
f;OS: Quanto a esta, re~onh.ecemos que
Deputados. que mantem a decisao do
os antlgos Senadores partlcularmente - (20)
Tribunal de Contas denegatoria de re~
os merhbros da comis~ao Dil'etorl'l e
o SR. PRESlDENTE:
(IUe poderao avaliar as defici€mcias
gistro ao contrato celebrado ent~e 0
porventura existentes;
Respon'lt'ram a chamada 2:) Sn:. Ministerio da Educar;l'io e Cultura e a
firma Irm50s Pangela Limitada, para
1-ara 0 novo SenRdo
nao ha du- Senadore.·.
Nao ha Dumero. Fica adiada a vo- execur;ao de obras no Museu HistOrico.
vida _ pelo fflC'nos no!: primeiros aDOS.
tat;ao.
Pareceres favoraveis: da Comi~sao de
a tarefa sera diflciI.
POR. FALTA DE NDMERO, FICAM Constitui<;ao e Justi<;a, sob n,o 1.075,
Sr. 100 d' Aquino - Mnita hem.
A01ADAS AS VOTACOES DAS de 1954; da Comissao de Finan~us, sob
SR. GOMES 01;: OLIVEIRA .
SEGUINTES MATJ".:RIAS, QUE SE n.\> 1954.
Membros, ilu.c;tres da Comissao DireENCONTRAM
EM
REGIME
DE
ORDEM: DO DIA
lorn, como os Srnadores Alfredo Nevts
VOTACAO,
e Marcondes Filho. que estudaram deProjeto de Decreto Legislativo n. 2,
Continua~ao da votac;ao, em dJstid<1mente a materia. melhor que quais'
quer outr05 poderiaU' {'()rdgir as def: de 1955, Que concede Jicen4;a ao Pre~ cUS!'ac unlca, do Projeto de Reso~udl.o

o

o

Sr.

o

o
o

re-
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n.O 55, de 1954, da Comissao DiretoIa.

que reorganiza os servi!tos auxilians

do Senado Federal tem regime de
urgencia, nos termos do art. 155 i
3.°, do Regimento Interno, em ~~r
tude do ReqUerimento n.O 5, de 19J5,
do Sr. Joaquim Pires e outros f:'e~
nhores Senadorc-s, aprovado na se&.\o
de 13~1-1955), tendo pareceres (las
Comiss6es de constituit;a..o e' Justh;a e
de Financ;as sabre
projero e <iaa
me.smas Comis.s6es e da Comissao Diretora sabre as emendas.
Discussao unica do projeto de Lei
da Camara' n.o 264, de 1954, que altera os valores dos simbolos referentes
aos padrOes de vencimentos dos C1ir~
go sem comissao e das func;6es gra~
tificadas (em regime de urgencia. nos
termos do art. 155, § 3.° do Jugi~
mento Interno, em virtude' do R.equenmento n.U 19, de 1954, do Sr. Bt..ldeira de Melo e outros Srs. Senara-.
res, aprovado na. sessao extraordLaria de 2()-1-1955), tendo parecer, r:ela.
oonstitucionahdade, da Comissao de
Constituit;ao e Justi~a. e depend..:~ndo
de pronunciamenro das Comiss6~ s de
Servi<;o publico Civil e d-e Finan.;;as.
Discussao unica do Projeto de Lei
da Camara -n.O 1, de 1955, que aItera.
a Lei n." 1.632, de 30 de junho de
1952, que fixa 0 numero de oficiais
generals do Exercito ) em regime de
urgencia, nos term os do art. 155. §
3.°, do Regimento Interno, em vjrtudl":' do Requerimentq n.U 20, de 1954. ~o
Sr. Rui carneiro e outros Srs. S~ ...
nadores, aprovado na sessao extral r~
dinaria de 20~1-1955), dependente de
pare ceres das Comis.s6es de Com Lituil;;ao e Justil;;a, de SegUl"anc;a l'iacional e de F'inanl;;as.
.
vota<;ao, em discussao unica, do
Pl"Ojeto de Dccj:eto LegIslativo n.U 2,
de 1955, Que concede lieent;a ao P::'e~
sidente da Republica para se ausmtar
do Pais {oferecido pela Comissao de
Coustituic:;ao e Justil;a cOllJo condu_
sao de seu Parecer n.O 18, de 1%5,
sabre a Mensagem n.O 32, de 1955;
tendo parecer favoravel, sob n.O 19.
de 1955, da Comissao de Rela\,6es Ex.teriores.
Votac;ao, em discussao UDIcn, do
Requerimenk> n.O 25, de 1955. do fenbor Moz:lrt La,go e outros Srs. ~ enadores, vedindo urgenvia, nos HI''''
mas do artiga 15,5, § 3.°, do Regimer.to
Interno, p~.ra o·projeto-.de Lei da Camara n.O 233. de 1954, Que prove s6J:..:'e
a revisao obrigat6ria dos proven1·os·
dos servidrJres inativos civis da unL~o
e das aut:lrquias.
Votac;ao. em discU8sao tmiea. 00
Requerimento n.O 26, de 1955. do f'~~
nhor Mozut Lago e outros 8rs. toZnadons, pedindo urgencia. nos t !~
do artigo· 155, § 3.°, do Regimel.OO
Interno, para 0 Projeto de Lei (!a'
Cfimara n.U 169, oe.1954, que' permJ'ea conversao de licent;a especial em ;1_
cenc;a_premio.
.
Votac;ao. em'discUEsao ilnica. {!o
Projeto de L~i da Camara n.u 3a6, de
.!P52, que dispOe
sabre z.onas ill( spensaveis :\ tiefesa do pais e da outrt.8
providencia.s, tendo pareceres: da Comissao de Constituic;ac e Justica (T',)meros 1.(}44, de 1954 e23, de 1955, p .;1a.
aprovaC;ao, com as emendas que o~~
rece, sob ns. l-C a 9-C. e ~ela J~'"
jeit;ao da de n.O 26; da ComISsao fIe
Seguranr;a Naciona1 (ns. .1.045, fIe
1954, e 24, de 1955, favoravel ao p:)jeto e as emendas da Comissao de
Constituil;;ao e Justir;a e oferecendo as
de ns. 10-C a 25-C, e contrario:\ de
n.O 26.
.
Vota~ao, em discussao univa, cia
Projeto de Decret.a Legisl:"ltivo n.o i'iO.
de. 1953. originl\rio da Camara 00&
Deputados, que aprova 0 contrato celebrado entre
Ministerio oa A2tl ..
cultura e a firma Construtora e Con ..
servadora Americana Ltda., p:-:ra.
exe-cu.;;ao de reparo.~ no Entrepo<:to de
Pesea do Distrito Federal. Parece,'e~
fMl~raveis:
da Comis:-:s0 dE' Cm.M.j
tUiI;ao e Justic;a, sob n.O 1.069. de 1954;
da Comis..~§o de Finan~as, Sob flumero 1.0'70, de 1954.
. Votacp.o. em discllssao tmica do
Projp.to' de Dt>cre-t.., Legislativo 11.0 pt,
de 1$1':,:-\. nue mantt'~m 0 ato do .T;i)Ju~

°
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nal de contas denegatOr1o do registro tolais, .grave irrgula~idade ·.registrada ele direito. -Segundo' me _ consta, 0 letins deviam ter sida 'pubUcad03 e

termo do contra to celebrado entre em quase todo 0 Brasil.
servit;o de apurac;ao fol· distribu~Go _filia toram.
() Ministerio da' Agricultura e Mar- 'No. Estado de Sao Paulo, as elei- .por 5. juizes~ eleitorais, eada com 3
SF:. Presidente, Senhores Senadores,
901hi c6pJas do.s boletins para ju.st~fiuelo Miraglia, para ex.ecu\ao de s~r- c5es chegaram a causar serlas apre- turmas de apuraCao. .
~:'lCOS "de oomplementacao,
Ora, Sr. Presidente, eada. partido" car mel,l re~urso; ...A sses boletins pOde,", d t" d equipamen- ens5es, diante da propa"", nela, - em
t J) e ins t a Iar;ao es Ina 0S ao abaste· comicios, com termos sempre'violen- tinha 0 direito'~ e posso mesmo rao ser ,mal julgados.por juizes, mas
(;iinento dagua no pOsta agr.o-pecua.,. tos de candidato para candidato. 0 afirmar que 0 dever - de acompa- certamente ser§.o bem compreendt(ills
1"10 de
Estado ded Malo
em· nhar as trabalhos de apurar>a,o
cas por poI·ltl.COS
.
"," Ro~ario
PareceOeste,
javora·ve,·,
Co pr6prio Governador do """'tado,
r..o:l
~
por V. Exas., por hoG
:'0"":;"".
res
: a
- comIc'·os eleitorais, d,·r,·giu-,e ao po>o' elei,.,Oes
atraves' de -urn fiscal em men~ Que concorre!am as elet. . Oe.~, au
_
-0 de Consl,·tu,"e.-o e Just· a SOD
...,-.lSsa
y
1<; ,
em linguagem que destoou da pon- cada turma.
as acompanharam. .
¥
n.O'neas
l.O7l, de 1954; da comissao de Fi- derac'o e cultu,', de S, Exc,·a. N0
Mas, em se tratando de trabalho . A verdade
.
sob
n"
1
0"2
de
1954
<l
'...
e
que
na
apreciaf'Q'"
.... 0
n '" '(,
.. , ,
'
campanha eleitoral,' 0 que predomi- com i~icio lis 8 hor~s; prolongando'(~ 1,1.
Votac;ao, em discussio llnica, do neu 10'· a· pa,·xa' 0 polit,·ca.
se nOlte. a dent. ro, lmpassivel serta m~1l: -recw:so , doUo honrados e dignos
~roJ·eto de' Decreto Leo,·slall·vo no 19
mmlStros opinaram favol',' veIn'ente
=
- . dos, 0 S,·', Cesar Vergue,·ro _ Se houve a urn fiscal de partido Itacompanhar,
d~ 1954: origlnario da'
Camara
d
com clareza justlficando OS seus ro;
r eputados, que man!
'1 decisao 0.0 excessos do Governador foram repre- co~ seguran~a, os :esu. a os elelto- JOB, enquanto que quanto outtos ne'r'.'ibunal de COntas "'legatoria de saUa aos ataques injustos e violen- l'al~. As Juntas . .f!!l~ltor~lS toram 1,... -' gar~-lhe provimento, sob a alega.r-. gistro ao contra to c;;;iebrado entre 0 tissimos que the dirigiram:
cahzadas e~- edlh~lOS dlversos e ~e- .:;8.0 de que nao obstante serem evIl ~inist.erio da Educa/iao e Cultura e
0 Sr. Euclides Vieira - 0 que ant- !1.hmu Partido podta nomear mais de· dentes as indicios. de erros, havia. a
8. firma Irmaos Pangela LtdB., para mo, l'ealmente, e que a campanha fol ClnCQ. Delegad?S. ,
preclusao.· :'.
I
..
e:recU(;iio de obras no Museu Hist6rl:- violenta de candidato para canrjjAs.~am, chegam.o?~ a r~su1t.ados vel"- . Pelo atual c6digO eleitoral, Sr. ~c-tJ.' Pareceres tavortiveis: da CorniS- dato.
'
dadelrarnente edlfl~a!lte5,
.
sldente, parece-me - nuo sou jUtYif510 de Constituit:;ao e Justh;a, sob ml- C' Governac'l.or do Estado, homem q!le
Q~em leI' 0, noUclllrio dt?S Jornals tao - sao previs't08 prazos para renero 1.075, de 1954-; da Comissao de devia manter-se sereno. ponderado. pallllstas, de vesper~s.e!i0 dla-. da. pr~- cursos, a fim de dirimir as duvldas
I"inanQas. sob 0.0 1.076, de 1954,
de acol'do com a dignidade do sell ~Jt..\:. J {,.lama~§.o .dOS. ,~andldatos, vel~ mtel-~ e enos de,_ contagem de votos. "E
Di!'cussao unica do projeto de Le1 cargo, tamb~m tomou parte nas cam- raf!1ente J~stIf~cada a surplesRI do esses prazo-s deveriam ser contados da
d't CAmara n.O 181. de 19"54, que cou- panhas violentas, dirigindo-se ao elei- elccitorado tPaluli~ta.
.
publicacao, em urg§.o oticial (arUgu
c,de escritura de propriedade aos POs- torado em termos
desabonadores,
omo. sa IS al,;ao aO_5 p1eus atrugoB e 91, paragrato.2 .... ) que nao houve;
s'"it'Os de terras.denominadas Fazen-da contra 03 homens de homa que dis- aos eleltores. qu~ me honraram. com
Entretantc; quatro .dignos e honra-'
d16 Munizes, no Municipio.de Rio Bo- contra as homens de honra que seus votos - felIZ?1 ente posso afl!mar dos juizes do T. S. E. negaram pronita .Estado do Rio de-Janeiro, tendo disputavam ~5 elei~6e5 no .Estado 'de q~e .nao foram SOI)1ente correliglOmi- vimento ao reou!'so, cons1derando ter
Fa!'ecer da comissao de,Finan¥as, sob Sao P a u l o . '
nos 9- ue vot~ra:n.IJ? meu nQme, mas havido prcclusao, nao levando em
n" 10. de 1-955. favoravel, com as
Se condenarmos a atitude de can- tambe~ el~lt01,es m:tependeI?-tes, de considera~al) a f!3.lta da re-fp.rida 'pu..;..
emendas que oferece (sob llS. 1-0 e didato para candidato, nao podemos .0utl'OS .PartldoS~ OU nao especlalmente blic'ru;ao; Os' boletiIlB Que ~tenho em
2~C) .
deixal' de .lembrar a estraaho proce- na c~pltal pauhsta - assuml 0 COID- maos, como dlsse. se ntio constftuem
Primeira discmsao do Projeto de dimento do Sr. Govel'nador, pela sua promlsso de apr~sentar rec~rso ·con- boa' prova para os juizes, devern ser
L",l do Senado n.o 11, de 1954.' que da pOSJ<;fio responsavel pela ca:npanha tra a, proclam, a~ao do candidato co· bem oompreendidos por, p:QlfUcos,
rUl'mas ao ~enero dos nomes designa· h,nida.
loeado em se",uncto lugar. En:!On~ran- Conservo-os para demonstrar i'Jue
t'vos das fun~6es publicas. (lncluido
do me com 38 165 votos a. sua frente h
~
f:n Ql'dpm do Di~ em virtuclp de d'~.
Sr. Presidente, com relativ8 ,cal-.
.
-,Ollve Seri:l8 frregularidad'es 'e ~rro.s
rna, POl·em. as e!eilfoes se pl'OCes5a· no dla 21 de qutuiJ'r(), de urn mome~- na a.oura<;ao de votes dos c9ndldatos.
r-ensa de interstfcio, conce-dida na ram no dia 3 de outubro.
t? p~ra ou~ro, as 22 horas d~sse 9,18, Redo ~rros, engan06 ou resultado de
rSS2.0 de 24-1-55 a re£luerimento do \ Logo apos, 0 Tribunal Regional fiquel con: 1Aq2 a menoS'": E lsto ,~or:n fraude'?' conno no criterio -de' cwa
""c. Senadar Mozart Lago). tendo pa_ Elcitoral do Estado de Sao
a so:na d~ vot.os d~ bole~l~s. das Ultl- 11m a .c1a.<!"iificacao. HA evin4!nci8 de
r .:ceres: da Comissao de con.<;tituil,;110
..
_
~aulo
onas el to
de 0 ad s
.
e Justi~9., sob n.o 1.()47, de· 1954. favo- d~U infclO as apur:,ac;oes ~o plel.?, e mas z.
,e1_ ralS,. a I 1 ~ 0 que irre'!u!artd'ad'f'--s. Sr. PreSidente, p~rl
r'\v"l; da comissao de servico Publico :l.l ccmccaram, e1}tao as trr~gulaflda. em conJu~to nap. e~am de lnfluencia melhor esclarecimento, informo:' em
Civil. sob n." 1.048, de 1954. contra-' des bastante senas, en: parte re3ul- pef30al de determmado cand!d~to mas Sao .Pa\llo .. apre~ent2ram-~ quat"rg'
r;o: da Comiss1.o de Educa~1i.o e cuI- tan!es da pressa dam~lada das apll- c~lIno as de~de 0 come(:o contatios: do canrlidatos para 'Governador e sel:;!
tHra, sob n.O 54, de 1955. fayoravel. ra~oes. com a adocao.. de rne,dtdas, lrwral, do' mte~'ior, da. periferla e do parR a secreU.ria. O. P .S.P.- .apre, Discus-sao unica do projeto de Lei sem rlgorosa obsel'vAnCla da l~l.
cen.tro, d~ C?apltal.
<;entou parrt Gorernador 0 Sf. M~:'
~1 Camara n.O 7, de 1955, qUe altern
/',ssim e Que a Lei Eleitoral deterNe~ta ultIma soma de map!lS, fO- mar de Barros.e 'para Sena..:lores,·M1
olspositivos des Decretos ns. 18.5-27, ruina. taxativamente, no Art. 9! § ~am !nCluidos .os. v0!-Os de 13 zonas do challa Ijnic~_, quat.ro nomes. -senda, .U,(f! 1(\-12-1P?8 e 20.493 de 24-1-4'6 (com 2.°. que 0 resultado da apura<;ao c.e IUterlOr e .12 d~ 9 a·PIta!. Ao povo pau- no fie MRtOS ,com seu snnlente Ant~~
1 ~ferencia a outol'ga, no territ6rio _na- {'~l1a urna deve constar. de bolf!tim lish, nao pareceu que fste resultado, nio F.mHio- de Barros PHho, e Euclf'("oraL da licenca autoral nara reore- rleitora1. a ser dLstl'ibuido aDs parti- ~{'encluido com surpl'eza geral, fos.se des Vieira com seu 8uplente Syne810
! 'ntac;6es .ex-eclH~6es p1:ibli'cas e tele-,. do') interessados. :i!:<;se~ baletins, ,:)0. Jtuto ~
'Rocha: Ulna· eong'a:~~o de pertido,s,
("'1ryiunica-;oes '0£'10 ra-dio nlJ televisno). rem nem sempre fOl'am distribuid;)s..
Sr. Presidente, jamais fui homem qUe anrel'lE"ntoU pam GovernqdoT 0
I'1cluido em Ol'df'm do Dia f'-m virtu- sob a alega~ao faIta de impressmi. que pleiteasse posicao, qu'er na vida <::!r. Prestes M?-iri. apresentou para a
(~~ de disren!':a. de intersticia, conA 'Lei determina Que, vint~_ e qua- pl'ofissional, c,.uer· na publica; a~ que SenatAl'ia, em rhapaJ'; seoaradas 06
f'~dida n" sf""$ao'de 24-1-55. a reque- t,r~ h-oras depois de apurada c;.da tenho o~upado, consegui sem pedir.
'1rl'!. Hugo Borgh! e Denutado Pad·rer'.mento do Sr. Senador Mozart Lago. urna, 0 Presidente do Tribunal rievE"
Fui eleito Senador, porque o. meu ,Cala7~ns. 0 1 0 .pelo P. S D. eo -2.0
f'1">:'1 .... r>., .. ",.., ... f'Y''''Tot'Pt
~nb n.n 30. man dar Dublicar 0 seu fE"sultado em partido convidou-me, tendo garantido. nela . U. D.' N.: outra cal!<;'(a~ao 'de
de 1955, da Comissao de Edu~a_ciio e- orsrao oficial. Fossa. publica<;ao, no :n:nha primeira elei~ao. .'tinda ago':' "'i'trtfd'os. sm:tentcll a cand1datura ..d{)
('ultura.
~
. ,,:ntanto. iamais se fez em Sao- P:m- ra, POl' indicar;ao do Diret6rio Esta- Sr. Janio uadro Kussentou serB 00,F'~""'-"'l,"'" a sessao as O. horas 10. ate hoje.
.
dual do mesmo, ratificada pela Con- nernador e aoresentou um 56 candie .20 minuto$:.
Urn dos delegados do Partido S:l- Venl,;aO, foi que me a.pr~sentei as ur- d~to nara Senador, 0 Sr. Anro MOlldal 'Progre~sis~a rCiluereu essa pub1i~ nas para a reeleil}3,o. Nao disponho ~'l. A.n~rade: 0 ,Partido Trabathistl.
caeal) aD ,sr. Presidente do. TribUna! de recul'SOS pecuniar-ios para propa- . ,rf\sIIep'o, anrp~en~u para Govern~·
TlIqCTH? SO PRQNUNCIA DO PELO 'q,,'c:>ional Eleitoral. e a respoata, lie· ganda eleitoral sempre multo dispen- dor -0 Sr. Vladimlf Piza e para ·Sf!SR. SF;N A nOR E'UCLIDES VIEIRA r)OiS de deferido 0 requerimento. foi diosa; da!.a sugestAo', h(\'pouco rece- ~a~or 0 SY>. Vlfldimir Piza e para Se~
NA SVSSAO'DE 21 DE JANEffiO 'neriativa, porem ate hoje nao se fez bida. para 'que dissesse que, nas elef- d:~or ? Professor Canuto de Almeil,;Q.es de ..... Sao· Paulo,- como certamente
nenhuma. public~c~o.
DE 1955.
RMnenda certldao de Que PUbUCllas /de todo 0 Brasil mUlto l1l.fIUlU 0 . Entre diversos boletlns que demon8~
~~Q nao h?~v&, respond~u a. Secreta~ ~~'riheiro.
'
tram irregll!aridades'
"0 SR EUCLYDb VIEIRA:
ria do Tnbunal que nao ~era poSS1,.. ~ I .
A'nal,lnndo 0 bolet'iln·'d'a urna nuTendo assumido com meus eleitores mero 322. d'a 2'" zona'. 55 ". seOCfil)
Sr. Presidente, irscrito em sexto vel fazer, que a verba seria elevada
eSCluecenoo-se. entretanto, 0 .Tr'bu- _ como dizfa - 0 compromisSO de dlstrito de Tucurunvi, da Capit~ 1.
tu~al' para falar rQ expediente da.
: ~ss;;o de hoje, nao esperava, neste nal Re~iona1 Eleitoral. de .<-que Sao a.purar a ',verdade eleitoral, apresentei com 280 eleitores. foram contadris p.'l_
PaUlo tern 0 seu /'Diario OfIda I" recurso, visando a recontagem de vo- ra 0 men ('omp':lnheiro de chapa Bu
1·'omcliJ-o, UsaI' da palavra, mas nao nplo
aual poderiam ser teitas as pu. tos. De intcio, sO possuia indicios da vo.to~. para seu suplente 7P. e para
r'. . · dsrei a oportuniclade.
~~'
irregularidades, porquanto, nao tendo mlm.e melt suplente. que flgurAvn.(' Congl'esso Nacicnal foi convoca.,. blica<;oes.
_Sr. Presldent,e. D resultado das elel~ havido publ1cat:;:ao de boletins eleito- mas na mesma chapa: zero.
rlo para, no periodo de 20 de de~('tll
Mas, em 75 urnas dessa zona a 'tn6'No de 1954 a 'U de janeiro - c')r "9~s s~rpreendeu, !ealmente, a opi- rais, nao dispunha de outro ap6io a
"1J:lO -publica de Sao Paulo.
na~ fiCr os mapas existentes na Se- dia da minha \'ot~ao ~foi de 75 VG1 f'r.tc. 'apreciar projetos considera';os
Houve momentos em .Que se supu- cretaria do Tribunal Regional Eleito- tos com1-)i:1ando mais ou menos carll
tmpo)'tantes e, ·demro esses, taJvez nha. pelas somas anunCladas dos v~~ ral. Apresentado 0 recurso de diplo- as vows dados nessa urna ao SUpl';'-ll
f!T. pl'imeiro lugar, 0 da revisao da
tQ.'J eonstantes dos mapas eleitora18 maGao, foi-me entao passivel, formu- te do Sr. Lino de Matos,' ciue f')ram
ul EleitoraI.
que urn d~ candidatos a Govemnd?T la.ndo requel'i:nento ao' Presidente do 78.
.
Ja se pride lamentar, hoJe, que' atJ! seria 0 elelte. mas logo, em . segnio!'l Tribunal Regional, e ,por intermedio ,_~ra, OS tjrs. Senadores, polftic..,s quI'
31 de jan(!iro nada se fara n&se S':!n- resultados eomnletamente ·dlferentc de pessoas dc minha inteira con~ sa~ e que &.companham 0 movilllPli.t·)
tido, Caminharemos para as elel!;OeS E 0 ~ povo, natura1mente f!.li\rm~,;1(' finanl,;as, obter c6pias de boen,u.s em eleitoral, ~abem -perfeitamente .- nll'}
dE outubro proximo com a mesma l.ei cam eSSes resultados. sent~a emo~:o- numel'o somente de 1.414, comlhido podem saj-to-Io talvez Juizes -- qutE1eitoral df'ficiente, tantos maJe8 t~m n..ado, .d~sagradavel sensaA;ao de lO- em 12 dins e na presenc;a do Secrefal'io a_tendencia do eleitorado e uma ~j:
t,anqUlhdade.
daquele 6rgao, entre 8.466 existent-es. nao se divide -pela iniciai dOf; oC'mrli:
ca'ls~do aD nosso pais.
poderia f=f,r diversa se 1,0 chfl'nada
As elei(;,oes pS$sadas nao !fatisfizeA tim de de~anl).viar 0 ambieni,e
Nao sei como urn -ilustre e digno para. caJ'l urna fasse por claScil' UC'
ram" em absoluto, aos anselos do ",)ovo reinante nas camadas populares, "l'- Ministro do Tribunal Superior Eleito- tralJalharJures ou classes socia1..1 mr.s,
bmsileil'o. como. alias; se vertfic.'lU· em ~olveu 0 Tribunnt apressar demasia- ral pOde afirmar, justificando seu pa- sendo ('oOiO e pela ordem alnC!1.~ttc[l
clivE-rSoS Est:::dos,
.
'lamente, as apura~6es que se proce-s· reeer e visto, que para mim fizeram :::e em 1,) umas urn eandidat-'t tem
E' g1'8nd? 0 numero de recursos s2-~...am,.
. '
~ma conces..c;ao. de excepcion~l Ubera- urna detenninada vota.;ao e natUl'af
apre-sentados contra resultados eIei- .l~a Ca:Oltal. pa~hs~a foram os set:- l1dad~ permlt!D?O-ll!,e examlnar os .que ,1loutIa tenha tainbem pelo n'pnos
1
lends., Fmhora, aOAT-entemente, 0 fJ ei- ;'1f,OS ,eleltoralS dlStf)bufdo~ P?~ gran· bo.~etms sob as VIstas do ?ec.retario dQ) alguns·voLos. Anemais, ~ natuTal que
t.o tf,>nha decorrido com relativa .caI- 1e oumero de Jun~as EleltQHus, com Tllbuna_l Regi0!lal Eleltoral. Essa os 9anditiatos para Senador, obt~nllE\m
m3-, vf'rifica~se Que ml!> fn"~m rl.ivnl· tl~rn:as de ~pura<:ao: pois 0 Est~do conoessao. - ~flrmou, fora de. exce- malOr vQi.al,;ao do que os sens s';'1I~I1C:l:los Olio nJ'dsde!ros l'~.sElt;':'dos ~lei~ dlSpoe de eI.ovado numel"O .de junes p~ion:11 hberali.dade. Pela let, os 00- tes, al'rcBt'ntando cedula.s avuuJ'"iS: Oi~
(W-
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.fiuplentes sao elejt0.5 com qualquer vo· 263, isto 6,'" 91 votos a maiB do que
Como dizia, Sr. Presidente, em dlde aoordo com 0 regist.:o tit' Jrmio Quadros, quando @le em to- \'crsas urnas encontl'ei sempl'e· a dicandidato.
das as urnas ,sempre teve menos; a fel'enca de urn dois, sete a mais vo~
Deva Ilalientar que em S. Pauto, reim 63, votes e a meu sUplente 62; tOS para meu suplente. Nao preten~
f\ll1 tOdas as se~,)es a vota~fio ole Be,..
Lino de Matos, 71, e 0 seu suplente 62. do ocupar a atenc;ao dos mew pre·
:nador IiCOtnpannou sempre, c-.:m 10 A cOincidencia da votaJ;ao atribuida zados colegas com estes pormenol'es,
a 30% a menos a votat;ao para Go- aos nossos- suplentes, demonstra Q1}E' quando temos tantos aS5untos imvernadOl", ,de acol'do com eada l~arti. pela chapa em conjunto tivemos OS portantes a t.ratal' - mM, em outras
do'
vatos de 62 eleitores.
.
urnas, como a de n.o 489 2." ZOn?, 522, 86 votes; Janio Quadros.
15~,
Ora, se somarmos 62 votos. com os 7 ~e~ao - ............ , encontl'amos:
Ademar de B.trros teve na urr.a 263 de Auro Moura Andrade tercmos vemos:- Ednemar de Barros lOh votos
Lauro M0J.lra Andrade" 140 votos; t>stl~, 325 voto.s, correspondendo a 325 elel- _ Janio Quadros .56
Rcom-pann,mdo a vota-;~w de. Jamo 'tores e compareceram apenas 282
Euclydes Vieira 89 votos; Sincsio
Quadl'Os e nOO, a de Ademar de Hal- eleitores, D<! qualquer forma, mesmo Rocha 100.
l'{JS.
admitindo a possibilidade de votos em
Lino de Matos 105 --=- Antonio de
Na urnu. 664, 2". Zona, 28(\. Sf-CaO, conjunto com outros candidatos, .Auro Barros 61 - Auro Moura Andrade
perH'erhi da Capita'!, como QllVl dizer Moura Andrade, no maximo poderia _ 61.
Distrlto de Santa Cecilia, e que uaa e ter 220 votos,
Niio houve
apuratao cuidadosa,
no Tribu:r..al Supenor Eleitorai, e 5i r u
Ha. evidentemente.. urn erro, Q118. ·j:orque nao e po.ss:v~l que eu tenha
wna. central, - atribuirarn-me 4 vo- o Tribunal Superior Eletioral nan po- 89 votos e Synesio Rocha 100· Lino
tos' como ac meu suplente~ 64 au IT.eu dia deixar de reconhecer. Cada eleitor· de Matos 10-5 e Antonio de Barros £1,
wmparrhelTo de chapa e resl,lE'ctlvQ podia votar. em 2 candidatos, mas Aura Andrade 61 e Jftnio Quadros 5-6,
eupleilte. Para Acihemar de il~rI'G3 nunea dar dois votos a urn candi- menos do que a sw candidato a Se72 e para Janio Quadro 42.
dato.
nador .
. Para Am-" Moura Andrade 49, mai::;
Para nao tamar muito tempo ao
Em outra una da capital, a de nu-do que jJ.:.ra Janio Quadros.
Semido, vou resumir, declarando ·que mero 486, 2.ll. Zona - 7.1l- SeJ;llo _
E' e\·iricllte que ai apuraram para em di\~cr~as. u:.-n~s aparec-e p.:Jnshmte· Consola~ao: Adhemar de Barros 68,
mjm s6mente a"- chapa encabe~ada mente meu suplente no minimo com _ Janio Quadros 44, Euc1ydes Vipelo mel] nome, e para meu cCil1pa- urn voto a mais do que os'dados a eira 60; Synes!o Rocha 100.~Lino de
nheiro de chapa as votos de qij~ ele mim, parecendo ter havido 0 cuidado Matos 66~ Antonio de Barros 48. t:Hcabel;aya com 0 seu, Nao son:!ara:n de diminuir;ao de meu.s votos para Auro Moura Andrade 48.
DOSSOS votus. Deveriam ter, llW dois, que outros passassern a. frente,
Vota<;3.o superior a de Janio Qua~
68 votos e nao Eucldes Vieira t e LiAsslm, a Urna n.O 243, 11.9 Zona. dros.
no de MaLus, 64. 'E' evidente qut.. dt'H'- 23,a SecC;ao, municipio de Ar:tllatuba,
Nenehum interesse teria 0 suplente
riam sonu::r oS nossos votos, mdS nao apresenta:
em obter votas avulsos; a apurac;ao
oomaram.
Ademar de 'Barros &fi-Ja.nio Qua- esta. evidentemente eneerrada e deNo lito!:al, em Rioeira: urr.a C-O dras 46.
monstra· nenhum cui dado dos eneRr10.1> eona 14 SecJ;ao. Ademar de
Aura Moura Andrade, 33.
regados- da sua contagem, atribuiram
Barros t.t;\'~ 105 votos; Janio Q ..... actrc~,
Euclydes Vieira, 47.
eles votas aos candidatos scm contar,
2; Auro l'AGura Ar.lrade, 2.
Lino de Matos, 55.
'" re, com os votas em branco, acertaram
Nos deviamo5 aproximar-nos
d~.l.
Rocha, 48.
a soma de a'cbrdo com 0 compareciNao e cabivel que nu~a urna como Sinesio
AntonIo de Barros, 48.
ment-o de eleitores. Sem recontagem
nas Gema:s urnas; no en tanto derr.m
Lino de Matos podia ter mais vo- f1car80 impuros, e em outras elei<;6es
~ero votOiS a mim e ao meu sl,plente·
tos em chapa lsolada como tamMm procederao da mesma forma.
<~ tambem para Lino de ,Matos e S'~ll
eu tive em diversas. urnas, mas nao
Na ,Capital, a Urna n.Q 141 - 2 a
fj.uplente. Nao registl'anm as nossos os nossos suplentes, ~les nao fizeram Zona ~. 32 Ser;ao do Distrito da Ca.sa·
votos, e. . a que supoe,
cedulas avulsas.
Verde,
apresenta:
- Adhemar de
Nao e crivel que numa urna cor.~o'
Alguns amigos, em quem depoSIto BarrOs 100 yotOs - Janio Quadro~
Ii de nO, 6(f, quando tivemos v')~a«;a'J absoluta confianca - pois que a me- 147. - Aura M::mra Andrade 142: Liem tOdas as outras, Ademar tivesse re{:em _ garantiratn-me seus votos: no de Matos 94; Euc1yd~s Vieira 83
105; Januw ·Quadros 2; Aura ~oura se -porem, pelos boletins das· lJrnas e os dOis suulentes Antonio Ewidio
Andrade " e eu e JlleU companneH'o indicadas, pl'ocurarrnos vel'ificHr, nap de Barros Filho
e SyneSio Rocha
de chapa, zero.
os encontraremos.
Zero. Nao fmam apurados os .votos
No inl..(.TJor do estado, ern 1 :lP~:
Se as votos contados na,') 9. f .in!!em para OS snplentes. mas a l:.Oma de V-')mna 1054 _ 143 zona - 11l<. S!(',~~.o, os do meu lluplente, 'OS aV'll~o!;. nile· tos, com os em branco, combina com
o mais votado foi Prestes Mala cnm Lmim ccmputados, e a que s'~ dew' 0 compareciment<J dos eleitol'es.
100 votes. tendo Janio Quadros 52 e Sll.'1or
Dessa forma com 0 jogo dos \'otas
Adhemar· de Barros 46. Para AW'0 .0 SR. PRESIDENTE (Fflzenr1o·
irregul<'il'idad:s, e:'l'c.s,
de Moura Andrade contaram 33 vo- soar as timpanos) - Lembro I PO no- "m brRnco as
-Ou
a fraude, naO sac.· apredados pelo
too, para mim· nenhum, para LI'jO de bre orador que faItam apenas ttes m)-Presidente
-da
Junta
Eleitoral.
MatWi 44.
nutos para terminal' 0 prazo regiOra
Sr.
Presidente,
se logrei 83 W)A votal;ao deste, combina, quase menfrll de Gllp dispoe.
(Pela ordem) Sr. Presidente. tos e Lino de Matos 94 os nos$Os Sl1exatamente ,com a votaJ;ao de· Ade- mar de Barros: para meu suplente, pe~o a V. EX,a conSUlte a Casa so": plentes deveriam tel' ·alguns sufra;rioS
Poderia
continuar a enumerRc3o,
2 e para 0 suplente de Lino de Matos, bre se consente na prorroga\1io regi42 Os votoo dado'S ao meu 5uplente mentaL do expedienw n fim dB que 0 2xpondo com a enalise de outros -bodevem ser pela chapa encabetiada pelo .,..,..,bf' c')lf''''::l Sf'n!'l~nr Ellclydes VieifJj letins, as justas razOe.3 que me a.ssistern em prosseguir com 0 resumo.
meu nome somados com 05 da chapa uIt.ime sua~ considel'ar.6es,
agora ao Egregio Sup.remo TribunRI
€Hl conjun'to,
encabeJ;ada.. par Lino,)
o SR, PRESIDENTE - Os 8rs.· Fodera].
Es'per{l que este mais eleva{je Matos dariflm 4d votos: no entan Senado:res qUf' aprovam 0 requerito, aparello com zero votos.
mento 101'U1uJado pelo nl)hr~ Se-:1a- do orgiio do Poder Judiciarfo, reconre9a que 0 T, S E. deixou de eonAinda em Tupii, Ul'na 1.059:' 143 dor Dominos Velasco. ,Queiram conser- siderar, de tomar conhecimento de
Zona, l6 a SecC;ao: Ademar de ,B,ar- var":se sentados-. (Paw;a)
dispositivo.'!
da lei eleitoral para chf"~
Esta aprovado.'
rOO teve 48 votos, Euclyde8 VleIra,
gar a -uma ccnclus?o dene"'at6ria,,·e
:L.e~· Lino de Matos, 42 e 6 meu·'suoontinua com a· palnvra o.. nobre fa~e'lldo justiqa,
d~
provim?nto 20
pleTfte, 41. 18tO pro\'a que a chapa Senador EuclYde.s Vieira,·
meu recurso, para a recontagem de
em conjunto existia e foi vat ada,
o SR. EUCLYDES VIEIRA \ _ rows.
Ne.....,ga urna eu devia ter 41 votos,
Assinl, l!:nanUndo 0 resuItad{) cerNa Capital, distl'ito de Tatuape, AgradeGo ao p-:oezado colega .. Senador
urna 1.249, 4.a Zona, 22.a SecQRo: O·nningos Velasco e ao senado a·pror- to das eJeif;ces prestigi~da con~inua
comparecimetno de eleitores 282: roqacao c-onc€d:r1a, QUfl mp Del'mite ~f:, :t ma.gistratUl"a do oais.
Ficam ~t-es boJeUn.,s a: d:S.*}0~i:.a'"
Ariemar de Barros, teve 70 votos. ,Ja- l'!ont.inunr mais a1,J:uns· iIlStantes com
"- 4:0.,: prezad'os co]e~as aue, ...com\l
m'a Quadros. 172 e Moura Andrada a palavra.
ta~,
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lfticos, poderao examimi-los e fazer
deles 0 juizo que merecerem. ~ao
podemos e deixar qUe a Jei seja d€srespeita·da, provado esta a exist.;r..cia de erro,
Nao vejo motivo algum para q"e
o TribUnal Superior EIeitoral de Sao
Paulo tenha deixado de publicar os
ooletins 24 horas dep6is da a{)l1ra...<;aQ oomC d-ct.~rmina a lei em v~_gor"1
Somente com essa puhlicaJ;;lo os partidos e candidatos teriam certe?a de
que nao hanria, dai p-or diante, qunl_
quer modifica~ao nos resnltados apu ..
rados. Na situal,;ao atual, ninguz:n
podera. garantir nao tenha harid:J
modifica~ao de boletiru;, pan que a
soma final dos mesmos pud€.ss~ sa..;
tisfazf'l' a ca:ldidatos mais felizes.
Quem pod2ra gal'antir nao t-enha
havidQ subOl'no nas elei:;6-es? Mui. ...
tos a admit{-_m.
Sr. Presid{!nte. pl'ecisamos de u~a.
lei eleitoral ·que evite 2. clesc{)nfi.1n~a.
o voto pelo dinheiro, a pos.<;ibiiid::tde
de subar-no- f!- tome as e:eiyoes scmpre verdadeiras, de modo que as eltitoo venham para os postos e-Iclivol
legftirnament~
conqufstados, 3n1m.
merecendo justo respeito a· vor.t~ d·e
dos eidadaos eleitol'es.
Lamento que '0 representante d·e
Sao Paulo, que vier par'! 0 mel) jugar no S€mado nao ·possa afi:'m.ay.
sem a recontav,em de votos, ter s;c()
realmente eleito, porque e.c;tes\ bOletins provam erros e talvez frand€:.
Moco euIto, inteIigen::.e, capa?, de
bern representar 0 nosso Estado, na'l
podeni, contudo, desta tribuna, <\.5.'::'('veraI' que minhas d·ec1al'a<;:Of>s p.8.()
exprimem a' nrdade.
(Muito be l /1;
muito bern. Pa.lma.s).

SENADO FEDERAL
A TO DO' SR. DIRETOR GERAL

o

Sr. Dirctc l' Geral no usa de ~llns
cOl.ced('ll salafio-familia a
Otavio Jo?c de' Anchicta. Auxiliar de
Portariil, classe <.dC~. por sell dcpendcn!e
Roberto Pr-rcin da· Silva, a partir ce
janeiro cotrente.

atribLli~6('s,

.'

>

j

.,0·

PORTARIA N.' 2 DE 24 DE
JANEIRO DE 1955

o

Oiretor Ce;·al, para boa ordem do~
di'\ S{'( rCfaria, rccomcnda am;
51's. Funciom1r:os a obscrvancia ib
scguint-c:

sef\'i~os

- Nao $<' abstMC'm de St;<l.S 5e.;;6e~
senilo em objeld de scrvir;o. (Artigo
2-03 do ReguTamento).

- Nao permanecerem nas dCj)cnaC:l).
d;)s do segundo pavimento, nem na
Sala do C"fe:. sc·"'o expressamentc il1te~dita a entrada no Recinto, so podcndo
ter acesso <10 meSlTIQ os que sen·em.
iunto a Mesa;
.. -

Os funcionarios

d~\'('m reeeber a5

pessoas que' os prOCUTarem, fora dOl'
respectivas S('(;oes. nas qU<lis e vcdacla
a entrada de quem quer que srja, snlvo
autoriza~ao exprcssa.

Em 24 de j",neiro' de 1955. _, Luiz
Nabuc"o, Diretor L..ral.

.n

~

..
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QUARTA-FEIRA, 26 DE JANEIRO DE 1~5~·

CONGRESSO NACIONAL
83553.0 conjunta

~ara

as 14,30 .harass
(Convoca<;ao feita. em 28 12-1954)
A

Veto (total) ao Projeto de Lei (n." 1.978. de 1952, na Ca.tnara dos
Deputados, e fl./,I 3~. de 1953, no Senado Federal), que disDoe sQOre a Cal'reUa de Agente Fiscal de Impllsto de Renda.
Dill 27 de Janeiro as 21 horas:

CCOUl"OcaCao !eita em 11-1-1955)
Veto (total) ao Projeto de Lei (n.o 804, de 1953. na Camara des Depu...
tados en.<ilt269, de 1953, no Senado Federal}. Que concede auxillos de •..•
Cr$ 400.000.00. Cd 1QO,O{JQ,OO e Cr$ 100.000,00, respectivamente, a Associat;ao Serrana de Defesa dos Agro-Pecuaristas, de Ijui, R, G, SuI,' a ExpOSi..
Cao Agro-Pecuarlo e FeirE. de Amo.stras, do Crato, Ceara, e a. Exposi~50 de
Gada Leiteiro e de Col'te, de Caprino~ e de Suinos, de Terezlnha, :t:i!lIlL

(Convoca~ao feHa em 5Al-1955)
veto (total) ao Projeto de Lei (n.el 4.044, de 1954, na Citmara d(ls
n.~llU('d.doS. e n.lt 124, de 1954, no Senado Federal). que retifica a Lei na. ..
mero 2.135, de 14 de dezembro de 1953. que estima a rece~ta e 11xa a despesa
da Uni§.o para 0 exercicio de 1955.

18." sessio conjunta da 4.1l sass in legislativa extraordinarllJ

da 2.' legisJatura

Na mesma sessdo:
(Con.,..ocaciio :feita em 11 .. 1-1955)

~m

veto (parcial) ao Projeto de Lei (n.n 3.005, de 1953, na Camara dos
Deputados e n.O, 82, de 1954. no Senado Fede.ral), que fiva os efetivos das
F":h~as A.rmadas, em tempo de paz.

,

Na mesma 'Jessdo:

apreciaQao de / vetos presidenciail

Dia 26 de janeiro,

.

26 de Janeiro de 1955,

,

as 14,;;U 110ras,

TIQ P.ahicio :riradcnlcs

ORDEM DO DIA

Via 28 de janeiro# d.s 14.30 hormf
(C!0nvQcaciio :fefta em 7-1-1955)

I
I

Veto (total) ao Projeto de Lei (0.° 666, de 1951, na Camara £los Depu-·
t!tdos e D.o. 19~ de 1952, no Senado Federal). que acrescenta pan\g;rafo ao
art. a.1} dB. LeI n. 1.181. de 17 de ag6sto de 1950, que autoriza a abrir credlto para sUbvenci~nar empresas de navegaca~ aerea.

Veto prestctencial (total) ao Prajeto de Lei (n," 1. 97B. de 1952, nCt Ct!.-

~ara

dos Deputados, e n,o 320, de 1953, no Senada Federal) que dtspfi~
scbre a carreira de Agente Fiscal do Impasto de Renda e da outra:; pt"!.);
videncias; ten<io Relatorio, sob n.n 7. de 1955. da Comissao Mi.sta desi!l1
nada nos rermos do artigo 46 do Regimento ComUnl.

SENADO FEDERAL
Qas t;omlSStle6i
~omissoes Pennanentes
Hela~aO

:j

Constituiclil! e Justica
Patio cardoso -

PresJd.nt••

Aloysia de Carvalho -

Comissao Diretora

dente.
Anlslo Joblm.
1 - Marcondes Filho - Presidents.
AttlUo Viv.cqua.
2 :- AUrecto Neve.s _ 1.0 Sec"-

tano.

5 6 -

se-

Ezechlas da. Rocha -

4:.0

PrisCO dos Santos _

1.° Bu-

cretario.

Fl~via

Gulmarks.·
,
.
Gomes de oJtvel~ . .
Joaqulm, Pires.
Lutz Tinoco.
Nestor Massena.
olovo Oliveira. (0)'
(0) Substltuldo pelo

plente.
sr. Muzart
'1 - Costa PereIra. _ 2.0 S1fplentB~ Lago.
Secretdrio.- Lu.1.z Carlos 'vIeIra da
Secretdrio _ Lutz Nabuoo, Dl- Fonseca.
retor Oeral da Secretaria.
Auriliar _ Marfila Pinto Amando.
Reunl6es. _ ·Qu<:lrta.s~te!ras. t\.S g,31l
Reunifies At Q..uinta.s~!eirast ll.s 10

boras.

hora.s.

T - Euclid.. Vlelr ••

dente.

Vice-Preal-

Ferreira. de souza •.

3 - Vespaatano Martins _ 2.11 Secretario.
4 - Carloa Lindenberg _ 3.' S.cretdrto.

Economia

Secretdno 1 - Perelra Pinto - Presfdenr:t.
2 - Euclydes Vieira ....; Vwe-Presi- de Andrl;1.de.
3 4 &-

sa

AuxiUar - Carmen Lucta de Ho ..
Landa Cava.loanti.
\

Tinooo. (·1

JUliO Leite.

Reuni6es as qulntas-fefras, M 1(;
horaa.

Costa 'Pereira.,

6 - PUnia Pompeu.
Gomes d~ Oliveira.
SUbstltuldO pelo Se·la.dar Nestal
.V1assena,
7 -

C~missao

(t)

Aroldo Moreira.
Reunioes As qwntas-teira••

Secrctdrio _

Edllcacao e ~uitura
1 -

Fhivio

Quimaraes _

dente.
2 - Cicero de vasconcelos _
Presidente.

".'.

Pre,tvtce~

3
4
6
6

... ..,.

'l

S

Ar~a

Leao.

Ii - .Bernardes FW:.~

de FinanQas'

1 - lvo <:I'Aquino _ presideneo.
2 - Ismar de G6is - V~-Pres~..
dente.

4 - Ha.milton Noguelra,
I) - Levindo Coelho.

3 -

JOM Alfreda Rava..sco

9

10
11

-.

Alberto PasquaUni.
Alvaro Adolpha ...
ApolonIo Sales.
CeU,r V~rgueiro.
- Domingos Velasco"
- Durval. Cruz.
- Eu~lides Vieira.
- FelTeiu de Souza.
- FlaviD au!maraelS.
-
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(Seqao II)"

e

12 -

Mathias O)ympio.

13 14 -

Pinto Alejxo.
plinio Pomp-eu.

J5 16 -

Velow Borges.

( ...... )
SubsUtufdo interinamente
pela 'Senador Cicero de Vasconcelos.
( ..... ) SUbstituido interinamente
pelo Senador Silvio

Victorino Freire.

17 - wnlter Franco.
Secretario - Evandro Mendes
Vianna. Diret.oT de OTt;'amento.
Reullifi.€'s as quartns e sextas-feiras
M 15 horM.

Secreturio - J .B. Castejon Branco.
Reunifies - Segundas·feiras, as
horas e 30 minutos.

Comissao de Reda~ao

(Convoca~ao

ExtraordinarfaJ

dente.

OIRSTOR GERA'

ALBERTO DE BRITO PEREIRA
!»fEtrB 00 8ER\nt;O 011 ~UBLICAf;OBC

CMIt.... OA 811~1.0 O. ""£OA<;:-...."

MURILO FERREIRA AL VES

HELMUT

olARIO DO CONGRESSO NACIONAL
SECAo 0

Prest-

Pro1eto

HAMACHE~

Impresso nas Oficlnas do Departamento· de Imprenca

As quinze horas, e trinta. minutos,
do dia vinte e cinco de janeIro, do
ano de mil novecentos e cinqtilmta e
:I
LU1Z Tinoco --:- Vice.Presi- cinco, em urna. das salas do Senado
dente.
'Federal; reune-se a comissao de Redal;3.0, sob a presidencia do Sr. Se3
Hamilton Nogueira.
nador Joaquim Pires, achando-se pre'4 - Rui Carneiro.
:simtes os S-1's. senadores Costa PereIra, Carvalho Gulmariies, Aloysio
5
Qthan Mader.
de Carvalho e Band-eira de MeIol
E' lida e, sem alteraQao, aprovada
6
Kerginaldo es valcantl.
a ata da .reuniao anterIor.
7 - Cicero de vasconcelos.
A Comissao aprova 0 parecer do
SecrettiriO pedro de Carvalho Sr. Aloysio de Varvalho, apresentando a reda.;ao final das emendas do
Muller,
Senado ·ao Projeto de Lei da Cl1mara
Auxiliar _ J Carmen 'Lucia de Ro- n.o 65 de 1953: que autoriza a :;?odet
Janaa Cavalcan~l.
ExecutIvo a ceder aO Instituto Hist6rico e Geografico BrasUfiro 0 ter·
ReuniOes as segUndas-feiras.
reno em que foi edifichdo 0 Siloggeu,
e abi-ir pelo Min!sterlo da Educ::u;ao e
Cultura, a credito especial de ..... .
,Cr$ 8.000.00{),OO (oito miIhoes de cruzeiros) para auxiliar a constr'!ll;ao da
Redac;ao
futura sede do mesmo Instituto.
1 - Joaquim Pires - Presiitente.
E'" tambem, apravado pela ComIssao 0- parecer em que a Sr. Carvalho
2 _ Aloysio de Carvalho.
Guimaraes· apre_senta redat;ao ffnal do
Gomes de Oljvelra -

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

Curv~.

Atil das Comissoes

•

EXPEDIENTS:

5.' R9UNIAO EXTRAORDINARIA _ EM 25 DE JANEIRO DE
1955.

Legislagao Social
1 -

1

~ :lelonal

AVENIDA RODRIGUES ALVES,
ASSINATURAS
REPARTICOES E ~ARTICULARESI'

Capit.a1 e In\erior
Semestre • ••••••••••••• CrS
A.no ......................

Cr$

'.

50.00 Sernestre ••••••••••••••
96,00 Ano .........................

ExterIor
A.no ••••••••••••••• ~.~.

FUNCIONARIOS

Capit.a1 e inl.e"ior

I

Exterfo~

Cr$ 13G,OOAna •••••••••••••••••.••

Cr$
Cr$

89.00
76.00

Cr$ tOB,DO

As assinaturas dos 6rgaos oficiais comefJam e termlnam. em quallIuer dia do exereicio' em que forem registradas.
o registI'o de assinaturas -. feito 'A vista do co1Q.provante· do
recebimento_,
~
.
..

Os cheques e vales· postafs deverao ser ·emitidos, 'em favor do
tesonreiro do Departamento 'de Imprensa NacionaL_
Os suplementos as' edi96es d~s 6rgao~ oficiais "rao fornG{)!d~
80S assinantes

somente· mediante solicitaOiio.

o custo do n'6mero atrasado, serA acrescfdo ete
uereicio decorrido,

ccbrar-8e~iq

mais Cr$ 0,50.

Cr, O,tO e, P4

de Decreto Legulativo ntlme-

*ro"'1 de 1:955, que fixa os subsidios do
Presiden~ e do Vice-Presidente da
Art. 185 _ Para ,0 casamento das
Art. ]85 - Para 0 casamento de
Repiiblica, no perfado presidencial de menores de 21 anos, sendo jilhos legi- menor de vinte e um- anos, Benao
4 - Carvalho Guimaraes.
1956a,1961. ~
a timo! ~ mister 0 oonsetimento de filhO legitimo, h mist~r 0 consenti. As quatorze horas e cinco -minutos, ambos os paiS.
.
mento de ambos os pais.
5 - Costa Perelra.
nada rnais havendo que tratar. 0 SeArt. 186 - ' Dis·co~dandO 'e]cs ennhor . Presidente encerra a reunHio, \ Art. 186 - Dillcord.ando eJ.~s _entre
Secretdrio Cecilia de' Rezende -lavrando'G en, 'Ce(!ciclcia de Rezende si, pl'evalecera. a vontade paterna, OU, tre gj,. prevalecera ,s. vontade paterMartlIlS.
Martins, Secretaria, a presente ata sendo separado o. casal, por desquite . Da" au, sendo separado 0 casal por
que, uma vez aprovada, sera assinada ou anulacao do casamento, a vontade desquite, ou anula~ao do casameDAuxiliar - Nath~rc1a ,de SA Leltao. peIg .Sr ,_ Presidente. ,
de conjuge, com quem· estiverem - 03 .' tQ,- a vontade do conjuge com quem
estiver 0 jilho.
/ilhos.
Rrunioes as guartas=feiras, As 15
noras.
ComLssao de Constitui~ao
Pa.ragrafo unieo - Sendo, paT ern,
ilegit.imo' os· pais, bastara 0 consentie Justiga
mento do que houver reoonhecido o·
Rela~iies Exteriores
ou, S13- este -niiD for reconbePUBLICACAO PREVIA PARA ES- menor,
cldo, 0 consentimento materno.
TUDO, AUTORIZADA PELl)- BEPrem1'-- Georgina Aveline
NHOR PRESIDENTE VA CIMISArt. 212 "'='"_ A .... anuia~ao -do casA.; - - Art. 212 -_ A anula~ao do ('a~;"I._
SAO.' . ~
mento contraido com infracao do ou- mento contrafdo con infracao co
tlente
Pareeer sabre 0 Projeto de Lei. mero XI do art. 183··s6 pode ser re- nO XI do art. 183 s6 poded ser
2 - Hamilton Nogueira _. Vicc~
do Senado n.v 77, de 1954, que Querida pelas pessaas que tinham 0 requerida pelas pessoas-" que tinham
o direito de consentir e nao assenPr~.sidente.
-reti/ica disposic6es do e6digo Ci- direito de cOllsentir e nao assisttram tiram no ato,
40 ato.
vil.
3 - Novaes FilhO.
Art. 258 - Nao havendo convcn ...
Art. 258 - paragrafo unico: I _
Relator: Sr. Ferreira de SOuza.
4 - Bernardes F11ho.
Das pessoas que- 0 celebraram com
J;ab, QU sendo nu!a •. vigorarA. quanta
1. 0 projeto n.V "J7, de 1954, da au- aos bens. entre .. os. conjuges, 0 regime infraCHo do estatufdo no rut. 183,
5 - Dja1r Brindelro,
D.()S Xl ~ XVI (art. 226).
tdria do eminente Senador Nestor. da comunhao universal.
Massena, pretende- altersr ou retificar
B - Mathias Olympio.
Paragrafo
tunico
--E',
por~ni.
obrt
..
"
-os arts. 4tI. 92,-152, 185, 186, 212, 258,~ gatorio 0_ dl} separa~~o de. bellS no
7 - AssLs Chateaubriand '. ( ••• )
§ unico e 336, do. C6digo· Civil. da
casamento:
seguinte forma: ' -.
8- - JoaQ VUlasooas. {•••-.)
I - Das pessoas que '0 ·celebrarent·
com infra~ao do estatufdo no artigl)
3 -

Bandeira de Meio.

.-

CODIGQ CnlIL
PROJETO
AtL 40 _ 0 Ji~.eso-,. au 0- de5t~rrado,
Art. 40 .-..: 0 'Prese, o-U 0- desterra
. teD) a domicUio no lugar.onde cum pre " do, tern 0 domicilio no Jugar onde
n 5entc~a, <ill de5t~o, (art. 80 .. § -i:n, .. cumpre. 'a sentenI;3.· ou dft terro
w

'n.V

.2, da Conslliuigao_, Fe~er~l) •

_ (art. 209, III, da constitui!;ao de
1945) •

'--sao

€is atos j~rkliCOS
~ AJ't. 92' - Co-Vexistem 0 ato juri92
nnula\'eis por dolo guandfl £$te f01-& "dico originirriamente doloSo' e a sua
. anulabiUdade.
sua causa,

. .irrt,

.Art. ·152 - As nuUqades do 'artl~
Art. 152 - As :pul1dades_ dQ· arligo
147 nAo tern e1eito antes. de julgadM . go 147 nao' ·se pronunciam d~ ofieio
por senten~a, nem se pronunciam de . e 0 ato respectivo prodiJz efeito ate
oficio.· 56 os interes!?ados. as podem -sereD1 decretados por senten~a.
ruegar e aproveitam. exclusivament~
:nos que as alegarem; salvo 0 caso ~e
oolidarieaaae, ou indivlBl~i)idade.

XI e XVI. (art. 216) •.
Do maior· de sessent.a e
maior de . . . cinqtienta- -anos.
.,:.

183,

n.ns

n -

., .

TIl - Do 6rfao ~ de pai' e mfle, 012
do menor, nos termos .ODS alu;. 394e 395, emoom case, nos term os .. do
art .. 133, n.c Xl, com 0 consentimento
do tutor.
.

IV - De todos os que dependerem,
para casar, ·de -!aut{)riza~ judicial
(arts. 183, n.v XI, '384, n.Q 111, 246,
n.v I e 453) •

Art. 336 - A adocio estabelece parente5co . meramente civil entre a-dotante e c adotado (art, 376, ~

"

ArC. 336
A ado<;1io estatel...
parentcsco meramente civil apenas.
entre 0 adotante e 0 adotado (a:rtlgo 376),
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Depois, 0 dolo visa a urn resultado 1direito.s, etc (arts. 1.15 U 2 ..... 3.". l." quatro anos de~ois alegar que hli ca2. Como Be • ve. a modifica-vao do
art. 40 se reporta a' remissao, que 0 aparentemente licito ... 0 ato, e este e 5.°, 18. ~ 1.0 e 3.",19 e ~ 4.°, 21, 2'2, samento cele/Jrado !~ublicamel,te d.~va

ori~inal

fazia

Roart. 80, § 2.°, da s6 poderia ser dolaso se, em vcz de 27, 28, 29, 30, 31, 32, e 3aJ quando cui-

ser anu}ado.

de 1891 e que 0 proJeta fim ou resultudo, f6s&e meio.
o projeto, pore:n, substltuin.do a exd:3. as atribuit;Oes dos .. Mmis~ros de Esquer se fa~a ao art. 209, Ill, da de
4. 0 que pretende 0 projeto Qu:.m- t::do" (art. 91, ~2. e S3 e § timeo!, p:essao "assistinm ao ato", par ·'as-

Constitui~ao

to ao art. 152 e Ulna simples mudan- quando. ,anna os '~Juizes ccm. os atn.;a de redado.
b.~tos flmdam~nt~ls, da f~nt;£l.o (arts,
Congresso que rever todas as leir or·
o C6dig6 Civil dec1ara que as uu- 9n e.~. ~.CI) e d~,Clr~l1?a ,a lllve.stldura e
<linarias do pais" desde que delas lidades do art. 147, porque relativi1.s, o~ dUClto,S ?o.s "Mln,stl-OS do sUl~~emo
constem referencias as normas cous- isto e, porque, sendo vicios de vont~- r:lunal Feaelal tart· 99, 100), 0 ~e
tituclonais do seu tempo.
de aeram npenas a nulabilidad<> nao refele aD cOllJunto aDs depucados e g.-DepO!S, a altera~ao em caUsa, des~. • ,<> •
'.
•
.,
nadcres, do;:; :11embros do Congresso
necessaria em rela\fao a obrigatorie- tern efclto. an~es de JUI.g~das ~or sen- }:;::clCm.l, dog Estadcs e MuniciJ.)ios,
dade da norma, pade sel' feita pelos ten<,;a, vale dJ,Ze,r, s6 VlClam rl!Wros u - do.:; !\'linit..tl'Qs de Estado, dos JUlzes e
proprios editores do C6digo Civil sem n1en te 0 ata, so 0, fazem desaparcc~r des Ministros do Supremo Tribunal
0. menor conseqUencia.
As remiss6es se eSrle. d~sa?~rec~mento cor:s~ar de Federal, senao a cada urn deles, C~
so se incorporam Ii regra que as faz sentenc;a Ju~:cIaI. a q~~l nilO pade da deputado e' cada s2nador gosa p,e
quando neces'sarias a .sua COll1preen- ser pronuncIada de OfiCIO.
imunidades e nno pode sel' presD e
l5ao. mesmo ao completamento do seu
o projeto apenas inverte a ordem tem subsidio e esta sujeito a perda de
sentido, A do art. 40, do C6digo Ci- das providencias. Comera pt'la segltn- mandato em virtude das ~in20mpatl
vil. vale por simples indical;Uo da da parte. prescrecendo que as re.fe- bilidades. Cada Estado e cada Munifonte da pena de desterro.
3. Quanto ao art. 92, 0 C6digo Civil Jlidas nulidades nao se pronunciam cipio tern autonomia, com a compede oficio e termina pela primeiro, tencia e os direitos re:feridos nos a1'tem melhar tf!cnica.
Pretcnde 0 projeto ser jurldica- para dizer que os respectivos cfeitos tigos citados. Cada Juiz . e vitalicio,
da.- senten({a.
inllmovivel e de vencimentos inval'lamente incorreta a redac;a.o daquele, depedem
Essa divergencia, PQrem, deve ser veis. Cada MlnlSJ;rO de, E;:;tad.o refepois. segundo se Ie na su~ justiHca- interpretada em favor. da redat;fto do renda 6s atos do ExecutivQ e expooe
C9.0 "os atos juridicos nao sao anu- C6digo Civil.
'instrUt;oes para a bOa execUl;ao da~
liiveis POl' dolo, mas quando dolosos"
Realmente, em se tratondo de nuli- leis decretos e regulamentos, etc.
Parece err6nea a asserti va.
dade, a norma principal e a Que, re- etc. A Constituic;ao ora usa 0 plural,
o que torna anulaveI' 0 ato juri- ferindo-se
as cmlsas, lhes preve as como' nos caSos acilna, ora 0 singular,
dieo. 'sob esse aspecto, nao e a sua efeitas, e naa a que Ihes regula a for- chegando a empregar os dois generos
duvidosa qualidade de doloso, senao rna de pronunciamento.
no mesntO· artigo ou no :l1esmo capituo bto de tel' sido obtida par expeo efeito e que e conceitual e que 10 ou secao. (arts. IB, 20, 24, 29, 35,
dientes dolosos de um a'gente au de' define a san(:ao.
49, 50, 51, 52, 56, 130 140). Bom exem
terCfeiros a declal'at;ao de vontada do
Do "ponto de vista de logica, sO se plo disso se encontra no. ar"t. 141, que
outro agente,
.
tratar da iniciativa para a bb-. que tanto emprega 0 plural "b;asio dolo e vicio de\ vontade. Como deve
haverem declarado,o fim e a neces- leiros" e "estrangeiros", "todos', cotat, e anterior ao aio que dele resulmo liie satisfaz com 0 singular - "nin
tao Este ainda quando proveniente tenCao da sentenr;a .. depois de Ihe guem". "qualquer", "individua, "barsileiro, "c;..uem quer que seja", "cidade manobras dolosas, e urn ato juri- sidade absoluta.
Por outl'O lado , a express"ao UjUlq3
.~
dao", ;'estrangeiro" e assim pOl' diandieo que se executa .se nao anulado
em tempo pr6prio. Pode .ser viciado da por sentenr;a" e preferivel A ex- te, Os Iegi.sladores ou 0 legislador espOI' sentenqa·'. colhem a forma que Ihe au Ihes papOl' dolo, mas nao e doloso. Doloso e pressao "decrf;!tada
o a.to de quem usa 0 dolO, de quem Uma sentenc;a nem sempre decreta reee mais agradavel, mais eufQnica,
faz a manobra, de quem emprega 0 eu e a expressfio de um decreta. :e, mais elegante em face das outras e
ardil. Quando se diz estar inquinado sim, a redac;ao de urn julgamellto, mais expressivas em rela({3.o ao fim da
de dolo fala-se nao dn sua ,substan- Sentcncia quem julga. Ha casos espe- nor:na.
No caso, ele ou lUes, tratando da
cia, senao da a~ao ou omissao astJl- ciais em -que se fala em decreto juciosas previas por parte de quem in- dicial, ou· se diz que uma sentenGa necessidade de oonsenti~nto dos pais
decreta,' ou va~e POl' um decreto. Is- pa"ra 0 casamento do mho ou dos fidU?i.u 0 agente ao consentimento.
sO nos casos de senten(:as consti- lhos menores, preferiram 0 plural
Nao lui, des tarte, urn' ato doloso so
que anular, senao urn uto com todas tutivas, principalmente erga omnes, acentuando, assim, 0 alcance da regra.
as aparencias de legalidade, 'mas cuja como as de estado.
Nos outros casos, encontra-se a
6. A .emendi ao art. 212, que 0 seu
conclusa6 resultou de disfan;es, de.
truques que levaram a parte a nele forma do projeto no falar, comum, autor entende'impor uma correl;!B.o
mas sem abono seguro no terreno logica, visando a estabe}ecer uma simanuit'.
'
Esta certo, dois, 0 art. 92, do C6dgo juridico. Diz.!.se que 0 .Juiz d~cretou. pIes correspond~ncia de expressOes, e.
Civil: 0 ato juridico e anuhlvel por:- '8.- fal~ncia oe Antonio, a Interdiriio eVl.dentemente de substancia.
cie Pedro, mas nao se diz haver ele
Tal como redigido e excetuado desQue coIicluido com· dolo desde que decretado a cohdenac;ao do devedol' de loCI de janeiro de '1917,0 preceito e
cste Ihe tenha dada causa, isto
a; satiSfac;ao da divida, etc.
0 que esta escl'ito, e nao 0 que 0 proporql1e a vontade do agente preJudiCQmo quer que seja, e preferivel jeto quer Se escreva de agora por dian
eado foi determinada pelos 'golpes recorrer aquf a ideia de julgamento. -teo Estabele<:e ele que quando se reaastuciosos, pelas maquinat;~S ardi5. 'Nenhum erro ou imperfeic;ao, lizar urn casamento com infl'alJao do
losas do interessado.
seja, de substancia, seja de forma, dispOsto no art. 183, XI, ou seja, sem
Acresce naO ser de bom tom juri- afeiq.m os arts. 185 e 1Bo,. do COdigo
consentimento dos paiS, do tutor au
dieo a ideia da coexist~ncia de urn
. .
do curador, se menor ou curatelado
CiviL
E
a
redavao
proposta,
embo1"a
urn
dos nubentes s6:uente aque1e cuja
'at.o e da sua anulabilidade, Nao Be
diz que existe uma anulabil;dade, tambem nao defeituosa e perfeita- intervenc;ao foi· Postirgada, isto e, 50mente quem nele ·d2veria tel' consen'nlas que existe urn vicio, uma ra7.3.0 mente aceitavel, nada melhora.
de anulab!lidade. Esta. Con5equ~ncta . Realmente, quando a norma' juri- tido e nao consentiu, pooe vir a Jui'daquele e constitui faculdade de ~dica objetiva se refere de jorma ge- zo e propOr, a<;ao anulat6ria do ato.
ral a determinados g~nero ou cate:' Essa facUldade nao a tera, entretanquem 90de invoea-Ia.
A reda,;3.a do projeto e tautoI6giea. goria, usando de tuna expressao {'s- to, r,uem Q tiver assistido. COnstdera
S6 se tratn de anulabilidade, e HaO pecifica, tanto' 0 laz no singular, co- a lei, e. com 6~mas razoes, em que a
de nuUdade, e evidente que 0 ato, rna no plural. A tinics. ..::exig~ncia e presenc;a ao casamento do pal. do tu·
enquaJlto DaO' anulad.o, coexiste com que, em se tratando de pa!avra de tor ou do curadot" que com ele nao
o vlcio euja invoca~ao judicial opor- g~l1ero varhivel, se ~mpregue.·o JllRS- concordaram quando a sua ooncortuna !he pade acarretar a anula(:8.0 cutino .. Destarfe, quando se quer Ja- di\ncia era. necessaria, vale por as.sen_
A [t9,o eoexi-sHmcia apagaria a n~ao lar genericamente nos ·hQmens, el.u timento aU como renuncia a.o direito
todos ou em cada individuo da hu- de pleitear a anulacao.
de anulabilidade.
.
QueI' ela, neste passo, dificultar a
Pot" outro lado, 0 art; 92 e 0 pri- manidade tanto em dire ito, ' com.o
.vale
0 anula~ao do casamento, sobretudo POI'
meiro do capitulo referente ao dolo. em filosona ou sociologia.
Ugicamente,. a sua fun~§.o e, como mesmo eecrevel' o liomem" ou "os iniciativa de .quem nela nao tern interesse direto, pOI'que nao tern como f9.:.'. fixar-lhe 0 concetto, declaran- hom ens" ,
"
a pr6pria. vida. A anulado-Ihe a consequ~ncia fundamental . 0 pl~ral IJao~ afasta p·.sentido geral, promet~da
quando substancial.
sem pressupoe~ a referencia a t.odos os ~ao e um :na1, um mal necessario, mas
urn mal dado sobrevir a realiza~iio do
o capitulo se abre, assim, com 0 iudtviduos.
Quando a Constltui~ao se rerere aos ato, quando 0 pr6prio direito de coha~
artigo que declara anuhiveis os aOOs "deputados e senadoreS", para the bita~a.o des eOnjuges ja., teve au pode
juridicos eoncluidos' com dolo causa1lL atribuir imunldades (art·. 44), para ter tido consequencias serias, como 0
dans.
lhes condicionor a Incorpora~ao I\s nascimento de mhos do casal.
Nao ser1a Dloralizado .ou compreeno do projeto, porem, foge a essa fOI'i~as armadas' (art. 46) para Ihes
lint\a e consagra simplesrnente
0. at.ribmr .su~sfdiOS (art. ~ 47), para pre- stvel admitir possa 0 pat que, elnl:/tlJra
ooeKi.st~cia do ato doloso com a sua ver Incompatlbilidades (art. 48), quan nao tendo oonsentido no casamento
anula.btltdade.
Mas,
anulabilidade do prev~ a tmposslbUldade de prtsao do filho menor, the asststiu a\ celebrapot", ~ue? Qual.o. ato. dolo80? -E que dos "membros d'o Congresso Nacional !;iio, tomou parte nas solenidades, foj
especle de dolo 0 mquma, 0 aeidental (art. 45) quando se rerere. aOS "Est~· dele testemunha' 'offeiel ou do faro,
t8.m!Jem, au s6mcnte 0 dolo causam dQR·. e aos "1VIuntctplos·· para Ih~s re- assinoll 0 termo, particl(>ou 00 meSIllO
dALns? ,
gular ~ s,utonomla, !to compct6ncra, os pro move a. ~ festa de nttpclas, vir, ate
1946.
A preva1ecer 0 propasto, teria 0

A

e,

°

I

sentirum no ato" visa a con.<:;agr:u t'.t1
solugao. Por ela, quem, devcnuo C{)nSenti!' no en!ace, nele ntio cqnsent.u.
pode, no praZQ legal, ped:r-lhe 3. anulac;ao, ainda que a He t..enhs. e3W:lo
presente, seja cemo t€st(munh~, seja
como conviva .
COllvem a modifica5.o yrcposta?
Evidentemente, nao, pOis nao ha rdais
segura forma de concordancia que a
assistencia sem p:·otesto.
"
Ao revez do sustentsdo pelo seu emi
nente autor, 0 art.go, tal 20lP.O csta l"Cdigido, nao e i16g1CO, nem contradtt6rio. A nova redac;ao proposta, ou scja.
a sua alteragao e que chefa a uma su.pel'fluidadade. POI' que dizer caber 0
direito de pleitear a anulagao do cas~
mento feito com ·1nfrac;ao do CltadO
artigo If.3, XI a c.u€'m, co:n a direito
de consentir, nao 0 fez? Nao b"lst'1.
falar-:-:e em "infrac;ao do n. Xl cia
art. 183"? A referencia a "infra~'ao"
ja nao significa que quem dr.-via concorda!' ccm 0 enlace .nao COl1Cordou?
Seria. paSSive! infringu' essa regra havendo 0 consentimcnto POI' ela exigido?
Esta certa e deve \}ermane.::er a redayaO do C6digo Ci\'il.
Nao se deve esquecel' que, ~ madeto
de reda('ao como e, a grande lei, projetada pe!a autoridade maxima de
Clovis Bevilaqua e acepUhada na sur}.
teCniCR e na sua redu({ii.o pOl' jl,lrlSLa..<;
e linguist as insupe:'aveis, C{lmo Ruy
. Barbosa,.. Carneiro ~ibeiro, Andrade
Figueira', Lacel'da de Almeida, Anmofio
e hoje ap<mtado aqui e em Portugo!
como padrao de .perfeic;ao vernacuhJ,
ji teve ·a sua red<::.r;ao corriggida pela;
lei n', ... , de 1917, e, vigorando desdc
~ste ultimQ ano, ninguem the desCXlbriu ate hOje a feia, Cincada que 0 pro,jeto the irroga, qual a de confund Ll'
"assistir" com "assentir·'.
.
Vale notal'. pOI' tim, que se a lntea<;11.0 do legislador fos."e dizer "assentiram" e nao "assistira:n", como sail!
escrit~, ele terra errado (\uanto Ii rGgencia do complemento "ato", pois tie~
ria dHo
Vale notar, por flm, (Iue se a lnren<;ao -do legislador fbsse dizer "assentiram'! e n~o "ass1stiram", como saiu
escrito, ele teria errado quantQ' a reg~n.::ia do complemento "ato", poi~
teria dit,Q "assentiram aD ato", quando
o correta seria "assentiram no ato" A
c9nt~ac;ao "ao"', ca.-be para reger 0 pr~~
dlcatlVO "atQ" do verba relativ~ "assistir", e nao 0 complemento "at.u'
do verba transitiyo "assentir" • .,.
7. A oorre<.::ao do art, 2&8, § 'Cinioo,
I, se refere excllLSivamente .a remiSsao
aII feita ao art. 216, que vern entre
parentese, e que 0 Pl'ojeto propae
subsUtuido pelo art. 226.
.
Em principio, como ja se notou, a
remissao nao tern influencia fundamental na oompreens~o da reJl'il.
Pode explica-Ia, indicar"-Ul.e 0 s-entido em face da outra. MB.8 muita ve-z.:,
como aqul, apenas estabelece j),s correla9oe.s o.s dois art'igos para e[eito
de estudQ e para facilitar a busca das
regras pelo interprete. Logo, niio e
aconselhavel votar um alei com 0
s6 fito de corrigf-Ia ..
No caso, porem, nAo ha. 0 equ[voca
Que 0 eminente autor do projeto denuncia,
Prcscreve 0 art, 258 0 regime da.
oomunhao de" bens entre eOnjuge<;
como 0 deeorrente da lei quando uao
houver pacto antenupcial. E 0 § u.ni~
00 lhe abre excec;6&, determinando OIl
casos de separa(:a-o C<lmpuls6ria. Entre estes, segundo 0 ineiso I, 05 d1l.8
pessOas que celebraram 0 casamento
com infr~a,Q do art. 183, us ..XI. a
XVI, vale dizer. dos menores "SOb txt ..
triQ poder ou rob tutela os doe c~te
lados, sem 0 oonsentimento 'do pa.t,
tutor ou curadQr. os das muth-eres mcnores de 13 e d08 var6es menorcs de
18. da villva. Oll do vhlv{/ rom mhos d\l
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k0ic anter:{)T enquanw na.o in;"€-"'lta-

TAirem e partilhart';m

Trata-cs de urn monu:n~nto d·? ":1.b-er jundico e de. p::!rfei~ao \'err.ac'.I:a
que nos h~nra. Ju:-istas e lin-?,uistas
dos mais eminel1tes e meI30r re .. utadas 0 a,p(lntam c{JnlO dipbma d~
grande rel-c\'o e re .... elador de aItes C(lnhecimentos noo dais setores. Nao' e
e nao pode se retern-o,S e cem verdade, nem a sua conte.dura 0 imuniza
contra a ras;)ira d<.> temp;) e as irnpnsi<;6es das ideias no\'as e dos nov;)s
conceitos. Criticas, bem as rnerece,
mas criticas de fun do . Documento do
final de uma ci .... iliza1i9.o, traz con::igo
a marca do tempo a que c;)rresp:Jn-

re~po!':dente

a citada

no texto do C6-

1

nao co-existencia 2pa~aria a
not;ao de anulabilidade.
.~~
For outro lado, 0 arUgo 92 e 0 ))l':f;a 1
mei!'o do capitulo refere~te aQ dolo 41 t
LOgicamente" a sua funl;oo f, C{)m~
0 faz, fixar-llie
conceito, decJaran4
do-lhe a consequeneia ilJn(amentaJ..
quando substancial.
'\
0 ca.pitulo se abre, assiffi. como 0
artig;) que declara anul3.-vels os ato/i
juridic~s C')ffi dolo causam (lans.
I I
0 do projeto, porern, fogp a e5Sa.
Hnha e consagra simplesmel'l~_:? a C(l~
existencia do ato doloso cem a sua:
anu1abilidade. Mas, anu1abihuade putj
que? Qual 0 ato doloSD? E que e8. I
pecie de dolo 0 inquina, 0 acidr-ntaJ•.
tamaem, ou oomente 0 dolo camam,
~5.o. A

dlgO,
soens d·o cao ,"oto do relator ins~lrge-se contra
ou d.esquia atuaiiz.l<;fro da remissao porque, a
'Wons cuja soeiedade c:::njl;Zal Over
prevalecer 0 praposto, teria 0 Conlildo le6"almente diEsolvida d2ntro
gl'esso que rever todas as leis ordio£z meses, salvo nascimento de fililO
!1:5.rias do pais, desde ~~e delas consJJ.f:fSe mei·::! tempo, do tut-or ou cu:ratEm refere:1cias as norrr.as constituem, irmaes, cunhados e so-iJrinhos
cionais do_ seu tempo". Ora, 0 COdigo
cern menor interdito tutelad-n ou curat.elado, ed-os Juizes e E~crivaes c·om
Civil nao e uma lei ordinaria qualquer,'
mas, na propria expressao do relator,
(')rga{)s ou viuvas da sua circunscri"trata-se
de urn monurr.ento de sa~a>o. E () art. 2J·o trata da rat:fica<;:2:o
do casamento p·ela mulher ()u peb
ber juridico e de perfeit;ao vernacula
marido que, tenl-o casado fllltes d:::s
que nos hom·a". Deve, por iSso, tel'
'J.fI e dus 18 anos, resu-ecth·amente.
tl'atamento especial, nao requerido pOl'
toda e qualquer lei Ordinaria.
pel·fizerem a idade leS"al. E' a caS{) de.
Sao desej~veis, uao ha negar, al'5udo IB3, XII, a que tamb-em se reporta
Wio nos parece procedente a asser() art. 258, § unico, I, visad:) pI:> pro- mas modifiea<;6€s de base, como. entre <;ao contida no voto do relator do
jete. Ressalvo ainda 0 mesmo a:-ti- as que se referem a. incapacidade civil projeto que "a aItera~ao em causa dans?
, I
go 216,' que a ratifica<;ao nan modi- da rnulher casada, B. re.staurayao d:\ pode ser feit pelos pr6prios editor€s
Dep3is, 0 dolo visa a, urn res1l1ts.dd I
fica 0 f€-gime da separa<;ao obrigat6- anula.bilidade des atos jur'dicas por do C6digo Civil". Os editores, oficials aparentemente licita- 0 ate, e esw f:6 '
:ria estatuida no mesom art. 238, Iesao. a consagra~iio da causa como ,eu nao, do C6digo nao ltle podem alte- poderia ser doloso se, em vez. de fjll\
juridico, etc. M~<; rar 0 texto, sem que decoiTa de ato ou resultado, fos.se meio."
~ lmica, I, usando da eJq)ressao "sub- eIementn do at.o
"
Bistindo, entretanto, 0 regime. da se- essas mesmas medifica~{jes deve mser oficial em qUe a mesma se baseie.
A redat;ao do projeto naD e tant-a .
:parac:;ao de bens". Ea, portanto, eor- bern pensadas e d~scutidas. E 56 je- E deve-se observar que 0 projeto alude logica, como se afigura ao seu' re]'ela«;ao patente e intima entre 0 ar- vern ser tentadas naqueJ.es pass:s Qne a possivel, sen5.o necessaria: nova edi- Iator. M~s. ~ traru;criQao do ~eu lnngo I
jurisprudencia, no seu pap~l cria- c;ao oficial do· C6digo, e nao a edi<;:Io ",·oto, princl'p3.lmente ncst·~ pDnto, I
tigo 258 § unico, I, e 0 art. 216.
E. Quanto ao art. 2206 nao se the der, nao liver adaptado ao novo mun- feita POl' qualquer particular.
mostra .3, SUa indisfar~ad~ i autolo:-~ia. I
JPOtle negar tambem uma certa corre- do.
"III A segunda retificaC;ao ao
0 a!"tigo 92 do C6digo Ciyil declara. '
Tocar-Ihe, porem, na redac;ao, t.€n- texto do Codigo Civil sugerida no pro- que "os ato.s juridicos s,ao anu:avejg
Ja(oo oom 0 ultimo, por.em, evidentemente menos intima, pois a sua pri- tar alterar a forma das suas ~ f'~r~s, jeto diz respeito ao artigo 92, assim l-.)r dolo, quando essa. f6r a S'33t !
meira parte, referente it separac;ao corrigir palavras, modificar-dh~s 0 proposta: "Art. 92. Co-existem causa", como' se 0 dolo fOfse nao a;
ebrigataria de bens nos casamentos numera, e 0 genero, r€for~a-Ias, atri,· o ate juridieo originariamente doloso causa dessa anula<;3.o -~ decorrent~
buindo
ao
]egislador
erros
oU
enganos,
C<ml infra.y2.o do art. 183, XI e XVI, e
e a sua anulabilidade".
da anulabilidade -, mas 0 meio, q
IfIP€ti¢ao daquele, com 0 fim de che- nao e possivel.
'
o texto a retificar e este: f< Ar- processo pelo qual se pronunciaRS6
Sala
Ruy
Barbosa,
em
de
dezembro
gar it ~o;ua verdadeira norma, Que oontigo 92. Os atos juridicos s.5.o anula- a anulac;ao. Os ato.s jmiLicos sa~
t;iste na proibit;ao de doa<;:6es de urn de 19-54,
veis por dolo, quando €ste for a sua anulaveis quando 0 del·) fOr a CFULS$
(:onjUge ao outro, 0 que poderia masVETO 00' SENAPOR NESTOR causa.!' Assim se justificou a retifi- desses atos, mas a rerlagao do art.igo
.carar um'a verdadeira modificaC;ao do MASSEN~.
ca«;3.o: t'Os atos juridicos nao sao anu- 92, na sua I?XPressao 1nicial. declara
regime matrimonial, Que 0 nosso lelaveis par dolo,' mas quando dolosos. anulaveis pdr dolo, como se 0 dolo
1)
0 projeto n.O 77 de 1954 esta- Desde qUe anulaveis, a anulabilida.de t6sse 0 processo para a anuI2~ao. Pol
gislador quer inalteraV€l.
9. A modifica<;ao proposta no art. belece no artigo 1.0, retifica~oes ao co-existe com 0 dolo, conforrue 0 dis- para evitar ~sse inconvenien~e de re,,!,
~3(i, ultima do projeto, visa simples- C6digo Civil Oei n.o 2.071, de 1 de ja- poste no art. 152 do C6digo",
daC;ao que se propOs modifioR-la . .seni
neiro de 1916, com as correqoes ordrmente a recia;o8.o.
.
Condenou 0 relator a retificru;aa su- aHerar a substancia da disp{).~j<;fu>.,.. ......
Prescreye ele que a adoc;ao cria urn nadas pela lei n.O 3.725, de 15 de ja- gerida, nestes terrnos:
A verda de e que 0 C6digo f-Stl1he]ec~
!parentesco meramente civil entre 0 neiro de 1919).
3. Quanto ao art. 92, 0 C6digO Ci- que os ates juridicos sao anuJaveiS
II)
A primeira retificac;a.o proposta v11 t~ melhor teeniea.
adotante e 0 adotado. E 0 art. 357, a
quando d~orrentes de (101~. sem, ''P0-'
o
e
ao
artigo
40,
estando
assim
C01l4
·Que faz remissao: preceitua que 0 paPretende 0 projeto ser juridicamente rem, pretender que se anu~a qU61..
rentesco resultante da ado<;ao'se res- cebida: "Art. 40. - 0 preso, ou 0 incorreta a reda<;ao daquele, pois, s(!- quer ato POl' dolo, 1sto ~. DOl' meld_
'tringe ao adotando e ao adotado.
desterrado tern 0 domicilio no Iugar gundo se M na sua justificac;ao, flOS de dob. TUdo 0 que deserbr n e8t~_
Em virtude disso, entende 0' projeto on de cumpre a sentenQa, ou 0 desteno ntos jurfdlcos nao sao ,anula\'els por. ver~ade ~ pura tautologia. .
. II
Que 0 art. 33' deveria dizer que a ado- (art. 209, .IIT, da Constitui~aot de d6Io mas quando delosos".
IV) A segulnte retifical,;ao aD Co.. '
1<aO gera parenteseo meramente f'.ivil 1946)" .
Parece erronea a assertiva.
digo Civil sug~rida no pro.iet<). enf
lIpena.s entre 0 adotante eo adotado.
A disp(lsi<;ao atual e a seguinte: "Aro Que terna anulavel 0 at() juridica, exame e a que lhe da ao artigo ]52
Quer dizer: 0 projeto qu~r fundir no tigo 40. - 0 preS~, OU 0 desterrado, sob
aspecto, nao e a sua duvi- esta reda9ao: "Art. 152. AS nulidnoea
art. 33-6 tanto 0 seu preceito com~ 0 tern 0 domicicio no logar onde cum pre dosa esse
qualidade de doloso, senao 0 fato do !ll'tigo 147 nao se pronunciam. de
od art. 376 sustentando que a sua re- a sentenc;a, ou 0 desterro (a'rt. 80,
de ter sido obtida por expedientes OnClO e 0 ate respectivo produz efeJtQ
lsca.o se conforma com 0 intuito ds § 2.° n.o 2, da Constituic;.ao Federal)". dolosos
de _urn agente ou de tercei- ate serem decretadas por s€nte:,c;a."~
regra vigente.
FOi estf!. a justi1ica<;ao da retifica- ros a declaraCao de vontade de outro
Tern esta- redagso a tjisr:osir:fio. II
Esta s6 oonsidera~ao nao justifica I;ao propostat:
agente.
seT retificada: tlArt. 152. As nulida~
a pretendida correlac;ao. Nem da m~"A remissao af feHa, 0 e a. Cons0'
dolo
e
vieio
de
vontade.
como
des
do artigo 147 nao tem efe-ito an"!,,
lh-or forma a regra.
.
tituic;ao de 1891. A disposi<;ao refe 4
Analizadas as dUas, '1130 ,ha como rida correspond.ende a do. art. 209, nu- tal e anterior ao at() que d~le. r64 tes de julgadas por sentent;R, nent
sulta. 1!:ste, ainda quando proveniente se p!onUl?ciam de of[cio."
.. , 1~
recusar melhor forma e maior pre- mera III da atual Constitui~a.o".
de manobfas dolosas e urn ato jurlPOI aSSlm justificada e..o;f,1I fP'(,lflca.ll
eisa-O it do C6digo Civil. 0 probleO'relat'or do projeto assim opinou a dico que se executa' se n~o anulado cao: "0 que esta disoosir;an visa ns'"
ma a.qu! e de met-odo e de tecnico Ie- respeito:
em tempo pr6prio. Pade ser vlciado e negar efeito as nulidar'tes. como fie
gisl~U\'a. No art. 33', que ests nn ca"2. Como se ve, a modifica-;30 do
pitulo s6bre as relal(oes de parentesco art. 40 se reporta a remissao, que 0 POl' d610, mas nao ~ doloso-. Doloso depreende da sua redar;ao. m3~ a Tedefine a lei a natureza do parentesco original {azia ao art. 80, § 2.°, da Cons- e 0 ato de quem usa 0 dolo de quem conhed-las e os efeitos dJ nto deiaJ
gerado pela ador;a.o, dizendo-o "mera- titui<;iio de 1891 e quqe 0 projeto quer faz a manobra, de quem emprega 0 eivado, enquanto n!io proclamada$
.
!
mente civil", isto ennuanto no art 3'76, que Se fac;a ao' artt. 209, III, da de ardil. Quando se diz estar inouinado por senten«a.",
de d610 fala-se nao da sua ~ubstan0 relator do proJeto conslderou ~
{lVe esta no capitulo intitulado "Da 1946.
.
cia senao da a~M ou omissao astu~ respeito:
J
ador;ao". declara que esse parentesco
A prevalecer 0 proposto, teria 0 Con"4. ~ que pretende <? 'Ol'o,ieto q~umt~
s6 existe entre 0 ad':Jtante e 0 ad-ota- gresso que rever todas as leis ordi~ ciosas previas pOl' parte de quem tnrIO artlgo 152 e um~ SImples muaaDJ;a.
do. 'No P!'imeiro caM, a re':!ra interes- narias -do pais desde que delas cons- duziu 0 ageute ao consentimeuto.
de redaeao.
!:'I ao conceito da ad')<;:1.-o, en'lmmt.o no tern referencias as notmas constituNao ha, dest'arte, urn ato doloro
0 C6digo Civil declara que~as nuU.
fle>'n]ndo, 1imita-se a negar-lhe certos cionais do seu tempo.
que anular,. sen8.o urn ato com t{)das dades do_artigo 147, 'porQue relativDS,
efeitos.
Depois, a alterac;ao em causa, des- as aparenCIas de l_egnlidade, mas cUja isto e, pm'que vicloo de vont:l.de, p:e--:
disfarces,' de ram apenas a anu'abilidade. nao tk.rn
A redac;ao propOsta mistura eEsas necessaria em relac;ao a obrigatoric- conclusao resultou de
CuM considerac;aes e tern ainda 0 !n- dade da norma, pode ser feUa pelos truques que levaram a parte a nele efeito antes de t111gadas POI' sentenl;a..
pr6prios
editores'
do
C6digo
Civil
sem
oonveniente de, embora C{lntra 0 P!anuir.·
vale dizer, s6 viciam rigorosa.mente 0
tuito do seu erninente autor, pOss1bl- a menor conseqUencia. As remiss6es
Esta. certo, pois, 0 art. 92 do C6- ate, s6 0 fazem desnpar€"::er Sf ~J;Se
mar uma comureensao absurda, pois s6 se incorporam a. regra que as faz digo Civil: 0 ato juridico ~ anulavel desaoarecimento consta·r da 5entenQ:l
ee se disser que 0 parente-scn m'?ra- quando necessariais a sua cornpreen- porque conclufdo com d610, desde que .iudicial, a· Qual nW· pode .ser promente, civil' existe apenas entre 0 sao, mesmo ·ao complemento do sell este the tenha dado causa, isto e, por- nunciada' de oficio.
Raotante e 0 adotado. nq:o faltan\ (e sentido. A do art. 40 do C6digo Cf· que a vontade do agente prejudicado·
o pI'O.le~ fp-enas invertc n. ordeh1
~te mundo de Deus esta cheio dessa viI vale por simples indicac;ao da fonte
das prov.i.r1fncias. Comel(a ):lebo e:efol
determlnada
pelos
goIpes
astuc1asse de interprete) quem sustente a da pena de destHro".
r,unrla pa-:-~,~. p,!"p,~re"endo QUP. as reA remiss§.o a1udida e feita a Cons- ciosos, pelas maquina<;i5es ardilosas do ferid-as nulid:lies nao se ptf;nuneiam
f"Xistencia de outra espec}e d'E! pftreninteressado.
.
t~co entre 0 adotante e parentes do t-itui<;5.o, sem siquer declara"r, expres~
de oficio' e termina p~h primf'iro,
a-dot.ado ou entre 0 adotado e paren- samente, a data dessa Consfituit;ao Acresce nao ser de bom tom jllrf- nara dizer oHe os re.:.""')~tivoJ efeitos
te do adotante~ podendo ate recorrer se a de 1891 se a de 1926, se a de dico a idela. de co-existenciade urn ato dependem' f 1r '"ntenea.
fH1S
impedim€ntos matrimoniai~ do 1934, Be a de'1946. Por ter' sido 0,06· e de Sua anulabilidade. Nao .se diz
Esse dil'''r <,lnria. pc:,cm. t'leve Mi'
'mt. 183, III e V que, embora referin- digo sancionado na vigencia da de 1891 que existe uma anulab1Hdade, mas que interpretad~ em favor ,da rerla(iio do
d<i-se ao 'Pa:ret~tesco civil, (Oll n cuide a remissao e feita, implicitamente, a exisfe urn vicio, uma razao de anul:l- C6digo Civil.
'
-ex:pressamente daB rela«;6es decorren- Const1tuic;ao desse ano.
Realmente. em se tratando de n11li'..
bilidade. Esta: e conseqiiencia daquele
Como a Con~tituic;ao atual man- e constitul faculdade de quem pade dade, a norma princfpal e a Que Tetes da ad~ao,
ferindo-se as causas, lhes provl!- Q$ "
:l().
Assjm examinado 0 projeto, tern, sob outro mimero,. a (isposi<;ao invoca.-la.
tmja rejeic;ao a Gorniss3o de Con.sti- a que 0 art. 40 do C6digo faz remis- • A redac;lo' do projeto e tanto 16- efeitos e nlo a Que Ihes regula a
sAo,
seria
conveniente
atualiza-la,
forma'de
pronunciamentu.
I
gica.. Se !Ie trata de anulabilidade, e
tul~ao e Justi~a aconselha, nao pode
o efeit<l e que e conceitua] e qu~
'tIll. deixar de opinar se pon-ha em para evidenciar que 0 srti:?o continua nlo de nulidade, ~ evfdente que 0
~~! '
guarda 0 Congresso .sempre que pr.J:- conforme l at-ual. Constituic;ao. Evi- ato, enquanto nA.o a:nulado, ro-existe define a sanclo.
Do 'J)O'1to de vista de 16gica., !l6of};
·v.ocado parR, ou entender o:,\!::! reformar tar-se-is assJm, ft necess1dade de pes- co-m 0 vleio cuja. invocal,;Ao judicial
quizar:se q!l~1 a, disposic;aq atual eor- {'~o!tuna lh~ })Ode aeanet.ar a anula- deve frafar de iniciaUva par~ a'. -i'
o C6digO Civil.
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(SeQ~o II,.

manid",.de, tanto em diretto, como em
'''1. A eorret;ao ao arlo '258, parafilosofia, vale 0 mesmo escrever <10 grafa i(inico, I, se refere exclusivahomem" ou "08 homens" .
mente a remissao ali feita ao art.
o plural nao afasta 0 sentido ge- 2126, que vern entre parenteses, e
raI, nem pressupoe a refereneia a ·que 0 projeto propoe substituldo pe~
todos as ind1viduos".
10 artigo 226".
Se, de modo geral, a substantiV'o
Os lwtigos 216 e 22e do C6d1go
no singular, pvde ahranger todos os Civil sao assim concebidos:
generos da mesma especie - v. g.
.. Art. . 216. - Quando requerida
o homem, abrangen9-o todos as ho- por terceiros a ,anulacdo do casamens e todas as mulheres - casos mento (art. 213,. ns. II e III), poh9. em que se nao· pode empregar 0 derao s eonjuges ratlfica~lo, em persingular para indicar todos os ge.ne- fazoendo a idade fixada no art. 183,
ros de lima especil!. No nosso direi- n. XII" ante 0 juiz e 0 af1eial do
to constituciQnal uma CDusa e 0 ES- registro clivi. A ratificacao tera, efeitado e outra cousa os Estados. .A to retroativD, subsistindo, entretan:..
expressao 0 homem pade indicar 0 to, 0 regimen da separa~A.o de bens".
genera humano, mas, no plural, os
.. Art. 226. - No casamento com
hom ens pode, em certos casas, refe- infral;-ao do art. 133, ns. Xl a XVI,
rir-se, apenas, aos indiv1duos do e obrigat6rio 0 regimen da separa~
SE:XO masculino.
gao de bens, nao podendo 0 cOnjuge
No caso em apre~o, a justifica(:8.o fnfrator fazer doag6e8 ao outro",
da retifica~1..; propOsta para os artiSe 0 artigo 226 refere-se exgos 1/5 e 186 do C6digo e cabal: pressamente ao "casamento com
estas disposicoes referem-se a licenSe 0 arligo 226 refere-se expressaC;a para 0 casamento do mho, de mente ao "casamento com infragao
urn determinado Who, do casal, 0 do art. 183. ns. Xi a XVI" e 0 ar~
mho nubente, e nao a mais de urn tigo 0216 a1ude, expressamente, aD
filho nubente, e n~o aos dais nU- art. 183, n." XII, e evidente que a
bentes. :E, eVidentemente, improprie- remissQ.o do n." I do paragrafo unl00
dade, pat' imprecisao, de linguagem, do art. 258. que alude ao casamento
referir-se no plural, indeterminada- "das pessoas qque 0 celebrarem com
m.ente, a pessoa oU objeto determi- infracao do estatuido no art. 183, nu_
nado, cert() e tlngular. Tudo 0 que meres XI e XVI, tal qual 0 faz 0 ar<.1al desertar pode ser erudiC;Ao, mas tigo 22£,. deve ser feita a esse artj,~o
e n:1o ao artigo qque prove· s6bre ca~
e pura e cCf1de'navel tautologia.
VI). A retlficac;ao proposta no pr-.1- samento com infrQ.ly3.0 apenas.·ao nujeto pam 0 artigo 212 do C6digo Ci~ mero XII dnquele artigo 183. 1&50
'
viI da-Ihe esta redacao: "Art. 212 sem tautol~la.
VIII!) Afinal, a ultima ,retitiCl1i;aO
A anulacAo do casamento contraido
com infracAo do n. Xl do art. 183 sugerida no projeto ao COdigo Civil,
56 pod era .ser reQuerida pelas pe,s,;oas no artfgo 336, para. 0 qual Be propae
que tinham direito de consentir e esta re<lacao: "Art. 336 - A ado~ao
improcedentes.
estabelece parentesco meramente cinAo assentiram no ato".
Oat nan fugir. )!:' po!' isso que 0
No Codigo flgura 0 artigo com. esta vil apenflS entre a adotante e 0 ado~
Decreto-lel 7. 31}6, de 28 de mala: de redacao: "Art. 212. - A anula~ao tado (art. 365)".
'
1948. e a Lei n. 1.l04, de 24 de do casamento contrafdo com infraA dlsposiC;ao do artigo 336 do C6julho de 1950, estabel~zem. rzsnectiva- Cao do n. XI do al·t. 183 so podera digo CiviLe esta: "Art. 33-6 - A ado~
ment~. nos artig06 lil"( e 128 .... como
sel' requerida pelas pessoas que ti- ~ao estabeleoe parentesco meramente
Tm-T'3rlil!;rna. "[)a.l'a tal! casos. que as nham 0 direito de consentir e nao civil entre 0 adotante e 0 a.dotado
nuHdedel! sao decro:ltl1das p£'lo Tli- assistiram aD ato",
(art. 376)."
'bunal perante 0 qual f6rl''m, arguidas,
A
.retificacao
foi
assim
justificadl1:
A justifi~ao desta retiflca¢ao foi
V) 0 projeto de retiEC'lc~es ao
"Se se trata, no caso, de consenti- assim feita: "A remissao feita nesta
C6dig.(} Givil sugeu· estas !:lara os sr- mento
- "pessoas que Hnham 0 df- dispQsicao a-o art. 376 evidencla que
tlgos t8fi e 186: "Art. lWi. Par"" 0 reito de consentir" ,eKpresl!-8.o ela nao wm 0 escopO de ampliar paet..samel\to de manor de vinte e' urn final deste arUgo nao sea refere
rentesco entre 0 adotante e 0 ado_
anos, o:endo fitho legitimo, e mister que"nao assistiram ao ato", mas aos
ao) tado, mas de estabelecer apenas esse
o con<;~ntimento de ambos os pais. que a ~le nao assentiram".
parentesco civil, que e a eIe restrito",
Art. 1.R6. Discordando eles entre si,
Reconhece 0 relator do projeto que
o relator considerou essa emenda'
revalecera a vontade
paterna, ou
<la
mooificaytio proposta do art, 336,
sub.t!:ancia e nao, apenas, de resendo seoarado 0 casal nor desqui- de
ultima
do projeto, visa Simples-mente
te, ou anulac;!io do ca!;tamento, 9. daCao. E tem raz§,o. E porque ve- a redar;ao", ma.s aer~scenta que "se
vont9.de do c6njuge com quem estt- rificamos que a redaCao do C6digo se dlsser que 0 parentesco meramente
teve por fonte disposil;ao id~ntica da
ver 0 mho". ;.
.
prirneira lel do casamento civil, civil exis-te apenas entre 0 adotante
. 0 C6digo Civil disp6e: .. Art. 185. nossa
e 0 adotado, nao faltal'll. (e ~ste munara 0 casamento dos menores de 21 nao hesitamo3 em admitir ntio ter do de Deus esta cheio dessa classe
a,nos, s('ndo filhos legitimos, e mister a mesma cabimento como simples de interpretes)
quem sustente a
o consentimento de ambos os pais. emenda de redac;ao, muito embalM. exist~ncia de outra especie de parenArt. 186. Discordando eles entre Si, se deve assinalar que as pess(,as que tesco entre 0 adotante e 08 parentes
tern 0 direito de consentir no casatlrevalecera. a vontade paterna, OU. mento
podem a ele comparecer Para do adotado e 0 adotado e parentes do
sendo separado 0 casal POI' desquite,
os
fins
do artigo 187 do Codigo: "Ate adotante," Ora, a retificacao v1~,
ou anlllaCao do casamento, a voo- a celebrac;ao
podem exatamente, a estabelecer 0 ool1tra.tade do cOnjuge com quem esUve- os pais, tutoresdo e matrimOnio
rio do que admite 0 relator - ~)()iS
curadores
retratar
rem os. filhos".
pretende que se esclarec;a que 0 pa~
o
seu
consentimento".
Foram assim justificadas tats rerentesco civil resultante da adot;::i.o
VII)
"Para
o·
artlgo
258
do
C6dlgo
tiflc9.l;'oes: "Estas disposig~e. refe- Civil 0 projeto sugeriu esta retifJ- existe apenas, cinge-se apenas entre
rem-fie A licenCa para 0 casamento
e adotado, nao se distenden~
"Art. 258, Paragrafo unico: adotante
de urn mho, e nA-o dos filhos do ca- caCao:
do aos parentes de urn e de outro.
I
....:.
Das
pess6as
que
0
celebra1'6II1
rX] Como se ve, 0 projeto n§.o tern
sal. It. pois, evidente que se refere com infraQAo do estatuido no art.
9.0 mho nubente e n§.o a rodo! os 183, ns. XI a XVI (art. 226)".
out!'~s preten¢6es senao 0 de remover
algumas falhas, quase etOdas, senAo
fil"Qos do casal, aM porque pede-se
C6digo Ch11 apresenta. no art!· t6dM:, atzibufdas a uma deficiente re~
dar 8 circunstAncta de nlio se acha- goo 258,
esta .dlspos1c;ao: "Art.' 258.
rem todo.!): com. um 86 dos con.lu- - Nc;o havendo convencao, u sendo V'is~Q na publfca~!l.o da lei, que ja.
tern sofrido c{Jrr~oes e ate modiflgas" •
,
nulOl, vigorar', quanto aOS bens, en- ca~6es, sobretudo oa sua tntrodu1;'A.o.
No voto do relator do. projeto se tre os conjuges, 0 regime da cornU- Nao vlEou 0 projeto atentar contra
~ a respeito:
nMo universa1. Paragra.to unico, E, esse "monumento de saber jurfdico
"5. nenhum @rro OU imoerfei(:ao, porem, obrlgat6rio de separa~§.o de e de per!ei/;a.o vernacula". desejando.
seja de 3ubstAncia, sela de forma, bens no casamento: I - D~s pes- U.Q somenre, restaurar a perfelc;ao
a(eiam os arts. 186 e 186 do C6digo s6as que 0 celebrarem 90m Infrac;ao original que devla apresentar na sua
Civil. E a reda~ao propostR, embora do estatuido· no art. 183, ns. XI b ultJrnac;/io pelo poller legislativo.
tamMm h§.o defeltuosa e perfetta- XVI (art. 216)".
E' mais do que l,ossivel que 0 pro·
A iniclativa desta retificacao to! jete, a sua justlfba~a,o e ~ste voto
mente aceitavel, nada melhora.
Realmente, quando a norma ]urf- assim fundamentada:' "A reuniao ao contenham "errOneas assertivas" e
dica obJeUva se refere de forma ge~ artigo 216 do parentese deste mlme~ redaC;ao "tauto16gica" POl' deficieneia
rat a determinados genero ou cate~ ro do ·art. 258, paragrafo ilnico, n. de cabedaI de (conhecimento do seu
gorta. usando de uma expressao es~ I" e equivoc, pois com ~le nao tern autor, suj,eito it critica impied.osa de
pecifica, tanto a faz no singular. oorre1a(:3.0 0 aludido arUgo 216 e um relattor dotado de 1nvulgares recomo no plural. A 'liniea exlg~ncia que tern com ~le correla~ao, pois cursos de ioteligencill. e de cultu!a.
e que. em se tratando' de palavra de que alude, no seu texto, ao art. 183, Mas a erudic;ao e os dotes iotelectuats
gt';nero variavel. se empregue 0 mas- nB. XI a XV, como faz 0 n. I do nao devem maldizer a boa vontade
dos que se anirnam a trazer·lhes subculino. Destarte, quando. se quer fa- paragrafo unfeo do artigo 258".
o relator do projeto Ilssim diverge sidios para a atualiza~ao de uma. let
lar genericamente nos homens. em
como 0 nosso COdigo Ci.vil, que ·nM
tl.'ld(lS ou em cada lndivlduo d:l hu..; dcsta retificac!io:

:eeno(.a,D da

sen~en~a •. dp.lYl:3 de Ihc
baverem dec!arado 0
e a. neces• ldllde absoluta.
Por outro lado, a e~~pres<;ao "-julgada p-or sentenc;a" e prefellVl!1 a
ej~pre5Sa:o "decretaia por st'!ntenQa'.
-Vma Sl'ntenr;a nem sempre decreta
'Ou e a expressao de um decreto. E'
~m, a reda~ao de um julgamento.
5entencia quem 1111~.'l Ha caSf)S esp~ciais em que se f.1Ia fm decreto
iudici~l. ou Sf! dtz Que uma senten\"a
d.ecreta. au val epoi' urn decreto. Isso
M nos casos de senten!;,!!'> con~tituti
Va.'!. principalmente erga omnes, conw
fl8 de F",tado.
Nos outros cas'lS, encontra-se a
torma do projeto no falaI' c~mUm,
mas sem abono seguro nO terreno
~uridico
Diz-5e q'-1e 0 jUiz decret()u
a fale~cia do AntOni/}, a interr:li9~10
de Pedro. mas nOO se di7. ele haver
decreta do a condenaqa. o do devedor
~ satisfayao da divida. et.c.
C?ffiO QueI' que seja, e preferivel
'Cecorrel' aqui ~ ideta de julgamento."
Como se v~, 0 fenomcn,1 de tauto·lo~h continua a se Y"l.an!!estar no
wto do relator. que n§.() teve tempo
para escrever POllCO Quondo se dil:
Uue as nuHdades se julga'l1 por senter..l;:3. n 9.0 se diz que Be d ec.retam pO':
sentenca, porque 0 julga!l1cnto de
. ~eg!ld~ nulidade pade se~ contn'irio
a anu!aciio. ao paaM ou~ se. se refere
A decretac1\.O da nul1dad~ e evident!'
Q:-ue se reclama assa rrutnife~taGao,
~M': iulrramento, no sentido da anulacao. Tudo 0 mat'! au£' se-escrev~
a re3Uetto e pura. tauf,olo"?;ia, pO':que.
em vel'dade, all· nulidadp.<;· quan1'1o
pIeite~da8. se jutgam para serem decreta das ou pare. Berem consideradas
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dispensa culdados no sentido de apri..
morar-lhe 0 texCO, ate com "a!guUlJ..'i
1ll0dific&{:Oes de base", de que nao
tiveram, iufelizmente, a iniciativa (}.'1
que, doutes no assunto e membros
do Congresso Na.cional nao qlliseratl1.
se entl'egar, para maior gloria do
noSSO poder legislativo, a tarera d.e
tao notavel vulto.
.
X) :&:sta voto roi redigido as pr~ ...
sas, em substituigao do mandado pubUcar peIa Comissao de Constituic;w
e Justi~a e que se extravioll, 0 qunl
fOra redigido com a invocac;ao de ar .. ·
gumentos e ,de autoridades que 0 po··
diam recomendar a estlma dos qU()
d~!e conhecessem. Feito currente ca. ..
lama, em poucas horas, foi saerifica··
do no seu conte\ido. ~le
porem,
uma hornenagem ao relator do pro·~·
jete, que Ihe dedicou, tautologica'mente, parecer extenso, mas brilhan, ..
te, como t6da a producao do perspicuo professor .Ferreira de souza, dign()
do nosso apre~o e da nossa admlrn.~Ao. Que no-lo re!eve a brilhante O()missao de Oonstituig~o e JustiQa do
Senado. e nos excuse 0 Ihe havermm;
roubado precioso tempo com a defesa.
de urn projeto que tera as suas falhas, mas evidncia· 0 propOsito do
aprend.iz de legislador de colaboral:"
com 08 seus mestres na oabr de aprimorar a nOSI':4 legisla(:Ro. E nao devd
qua!q~er lIlestre se maguar por na,()
assenttr as ob.serv.acoes do aprendiz"
cumprindo-Ire enf;inar com calma.•
sem itirtRCB.o, indulgentemente, apenas com 0 objetivo de sanar falhas e
demasias, qut\ndo 0 forem inconcuggamente, admitindo que a tod~ 0
mundo e lfcito oesquizar a vel'dade 13:
a certeza, 0 que nao deve oonsliituir
·monopolio de Qua]quer sabio, POl" mal"
que 0 seja nao so pelo proprio mall
peIO concefto gera! dos que the reoconhecem e proc!amam a invull>'ar ci..
ehcia e .a sabedoria profundasumma prudentil! de pontijicum
summus em materia de direito e aiuda, em muita..s outras.
',.
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24." SESSAO DA CONVOCAjiiO
EXTRAORDINARIA EM 26 DE
JAN.EIRO ·DE 1955
,
Exfraordimlria
Dradores inscritos para
o Expediente
1 .0
2."
3. 0
4."

Senador Mozart Lago.
Senador Gomes de Oliveit'a.~
Senador ·A.ssis Chateubriand. ..
Senador Othon Mader_...
.

ATA DA 23." SESSAO DA 4.a
LEGiSLATURA EXTRAOROi.
NAR!A DA 2.' LEGISLATURA.
.EM 25 DE JANEIRO DE 1955
PRESlDllNCIA DOS SRS.
MAR.
CONDES FILHO. ALFRED0 NEVES E CARLOS LINDENBERG.
AS 14,30 HORAS COMPARElCEM;
OS SRS. SENADQRES:
Bandeira. de Mello. Anisio Jobim. ~ Prtsco dos Sa1dos. --. CU.i·OOlho Guimaraes. An:!a Leao. _ .
Joaquim Pires. - OnOfre Gom.eg. _
PUnio Pompeu. Kerginalc!.o Ca ... ·
valcanti. - Assis ChateaubrianJ. _
ApolonLo Sates. _ Djair Brindcim ..
_ Ezechias da Rocha. - Cice,.o) dIJ
Vasconcelos. 1smar de G6e.. _
Julio Leit~r. Neves ria Rocha. _
Carlos Lindemberg , - l .. uiz TinOC<ll_
- Attilio ViVacqua. - Atfredo NI!ves. Pereira pinto. - Gtdlh.erme
Malaquias. - Hamilton Nogueira. - ..
Nestor Masena. - Marcondes Filho.
_Euclydes Vieira. - Domin1os Ve ...
laseo. - Costa Pereira. _
SilviO
Curt'O. - Flavia GuimariieJ. - Eo ...
berto Guasser. _ Gomes de Ollver.rOl.
- Iva d'Aquino. - AUr~d'.J Simch. '''.

o

,SR. PRESlDENTE:
Acham-se presentes 36 Senhorc.'J
Senadores. Httvend"l mim'\!r3 lcgl\~

---
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ae cOnsolidac;ao da Paz, em 'l de Janeiro, em 1'1 de outubro de 1899. 0) nfi,o consta deles qualquer Dote
est,a n,berta a sessfro. Vni-se prO\.."e'" cC.lla
Ingressou no Ministerio das R€la- desabonadora;
de outubro de Ht.;l6. Rep.s:c.-;e.u"ante
OCr a }cHura da aia.
b) loi muitas vezes elogiado pclo
no Itamarati Junto a COilll::.sao--'ld.;blJa \OE'6 Exteriores, na quaUdade de Ac.'J.do
.drasilerro-ral'aguala, {:m 4 de Juonho a Secretaria de :&stado, em 25 de ju- deseropenho dispensado as miss6es e
o 8R3." SECR};TARIO:
de 1937. Secretario Geral 03 Com.£- -nbo de 1918; fOO tlomeada Consul de comissOes que lhe foram confiada.s;
(st.'TVindo de 2_°) procede a leit!.ira .sao de Recepq{w ao Presjdente co Terceh'a c]asse. por decreto de 21 de
c) e bacharel em Ciencias Juridl ..
f.l;~ a.ta da seasao anterior, que, posta .!"'al'agual, em 1:/ oe :~JJru ue J.9<i.J, .setembro de 1931; promovido, por me- cas e Sociais, pela Faculdade de Direcimento,
a
Segundo
Secrtario.
em
nQ:emDIo
da,
Comlpsao
de
f!.ecp2~ao
ao
reito
do Rio de Janeiro'
em di.5cussao. e sem deoatc R.WO'lada.
£"resideme da BOlIVIa, em 21 o.e ju- 19 de fevereiro de 1934; a Primeiro
d) e desquitado, tendo uma mha
lillo de 194;i. Chele ~ Divl&ao Eco- S~retario. por antiguicilade, em 7 de de nome Regina Helena Ercilia Za':
o SR. 1.° SECRETARIO:
nomica e Comercial dll. Secr€tar:a de dezembro de 1943; a Ministro de Ge- lina' Luz~a Cbncei~ao Pizarro Oabiz-o
l~ 0 l:/0Juinte
uta do, em - UI dt: j'aneiro ae 2944, gunda Classe, por merecimento, pm de Coelho Lisboa.
Pl'esldente da SUIJCOlflLSSao de A.s.sun- 9 de fevereiro de lS49; a Ministro de
o Diplomata, cla'S$e "0" Joaa pj ..
Expediente
WS Internaqon:l1.s jun~,o A Comi.ssA;;. Prlmeira Classe, por merecimento, em zarro Gabizo de Coelho' Lisboa e inrli ..
bXecutlVa 'n~xtiJ, em 28 de setembro 6 de novembro de 1953.
cado para, exercer 0 cargo de Embal ... '
Postas em que serviu:
de 1944. Represent-ante IJrasileu·o JunMensagem n. O 45, de 1955
x.ador .Extraordinario e PlenipotenclA-.
Adido, na SecretA.ria de Estado;
to a. COlm~ao MIs~a Brasileu'o -CHirIO do Brasil junto ao Goyerno 0:.\
Membros do Senada lema, no Rio de Jan-=iro, em 25 de
Senhores
COnsul de Tercelra Classe, ua d~ Republica da Colombia.
Federal,
outubro ~de 1944. Repre.sentame do cretaria de Estado;
A Comissao de Rela~ao Exte ...
Exeeutlva
Segundo Secretario, na Secretaria.
rlores.·
•
De aeordo com' 0 pr~ceito canstltu- ltamaraty na Com.llisao
',L'extil,
em
10
de
novembro
de
':'944.
~
Estado;
cional, tenho a homa._ de subme~er a
SeglUldo
s....ocretario,'
na
S~cretarta
Membro
ea
Comjssao
de
Contro.:e
dos
¥o&ia apreciat;ao a nomeat;a'J que
Mensagem n.· 47. de 1955
dcsejo lazer do Sen.l).or Antonio de 2.-::6I'dos tie Washmgwn, em 2D de de- de Estado;
Segundo Secrehirio, nit. Embaixad:l.
Chefe da. DlVlSao
Senhores Membro! do Senado Fe...
Vilhena Ferreira
Braga Mmostl'o zembro de 1946.
Economica da Secretaria de atad:J, do Brasil no Mexico;
deral, .
;
Pje~potencial'to de Primeira Cl~se,
Segundo Secret~rio, nB· Embaixa-ds
em abril de 1946. ~ Presidente, ')uosp81'a exercer as fUllCoes de Embaixa·
De Rcordo com 0 preceito constituda _Comissao aCional do 'Il'igo, do Brasil no Chile;
dor· E."'l:traordiruirio 'e Plempotencia.- tituto,
Segundo SecretArio, ns. Embaixada.- ciona}. tenho a honra de submeter Q
em· julfio de 194G. Organizador da
1'-10 junto ao Governo do Chilc.
\T~a aprecia~ao a nomea\"ao que deComissao Brasileira e'e estudos p~'e d·o Brasil no peru;
Ds meritos do Senhor Antonio de varat-61'ios para a CDniere:ncl~ InSeglUldo Secretllrio, provisoriamente seJo fazer. do Senhor Afranio de Mello
Vilh_ena .Ferreira, Braga., que me in- ternacional do Comercio e Traoalho, nB Embaixada do Brasil em Portugal: Franco Fllho, Ministro Plenipotencia ...
duziram a escolhe-Io para 0 Q;~S€m de Londres, em setembro de 1946.
SegUndo Secretario, na Embaixada rio de ~rimeira Classe, para exercer
r...enho dessa. elevada mi.5sao, dc~or Assessor de estudos t.ecnicos pa~a a do Brasil Da Argentina;
as ~un(:oes de Embaixador ExtraOJ'di ..
rem-, de sua. vida fUllcional, objeto da representa~ao do Bra.sil na II ·Se.5S.'io
Segundo secretlirio.. nn. secretaria narld' e Plenipotenciario -Junto ao Go ...
informa~ao anexa do Mil!_istill:io d,as da Conferencia Internacional de .Jo- de Estado;
verno do Canada..
.
nelat;6es Exteriores.·
mercia e Emprego, em 20 de janeiro
Primeiro Secretario, na Secretaria' Os .meritos do Senhor Afrfmio de
ruo de Janeiro, 'em 2 de janeiro de 1947. Chefe da Delegacao do Bra-' de Estado;
,
MenD Fr.anco Filho, que me indu7jram'
de 1955. - ;lo{i.o Cafe Filllo.
9~1, como Ministro PJenjpOtffici.rjo, na
PTlmejro Secre-Mrio.. na Embaixada a escolhe~lo para 0 desempenho dessa
CURRICULUM VITAE:
II Sessao da Comissao de' Transpor- do Brasil na Argentina;
elevada missilo. decorrem de sua vida
Diplomata, classe "0". AntOnio de tes Internos da_-.Orga-nizal;ao InterPrimeiro secretlirio. na Secretaria funcionaJ, objeto da informaciio__ anexalIilhena Ferreira Braga.
nacional do Trabalho, em 12 lie maio
Estado;
do ~injsterio das Relat;;oes Exteriores.
o Diplomata, classe "0", Antonio de 1947. Chefe da Delega!;ao do deMinistro
de Segunda Classe, ua SeRio de Janeiro, em 22 de janeiro
de Vilhena Fererira. Braga nasceu no Brasil na Conferencia Internacional cretaria de Estado;
de 195-5. - Joao .Cafe Filho.
.
Rio de JaneIro, em 2 de llt30st.:l· de de comercio e Empl-ego
Havana, ,COnsul Geral do Brasil em Aut.uerCURRlCULUM.. VITAE
1894.
:n de novembro de 1947. Chefe, in- pia:
Ingressou no MlnistetiQ dDS Rela~ terino, . do Departamento Economjco
COnsul Ger.!!:}, ns secretaria. de Es- Diplomota. Classe ItO", Ajr/miG (1(;
~5ft3 Exteriores, na qualidade de Ter- e Consular da Seeretaria de Estado, redo:
Mello Franco FiIho
,
ceiro Oficial, em 24 de abrU de 1918; em 2 de set-embl'o de 1948. RepreseuMinistro de Primeira Classe, na Se1"oi Domeado Segundo SecretArio, por tante do MinLterio ·das Rela!;oes Ex- cretaria de Estado.
0 Dip]omata, elasse "0" AfrAnio
decreto de 13 de mart;;o de 192,1; pro- teriores
na Comissao de TarUas
AMm dessas fun~oes pro-prias de de Mello Franco Filho, nasce~ em Bemovido, POl' merecimento, a PriInei- Aduaneiras e' Comercio, em 6 Ii'e Be- carreira. exerceu ronda 0 Di!)lomata lo-Horizonte. Estado de. Minas Gcrais
1'0 Secretario, ein 19 de fevereiro de tembro de 1948. Chefe da 'Delega~ao JoAo Pizarro Gabizo de Coelho Lisbon em 28 de junho de 1901. Ingressou
1937; a Ministro de Segunun, CIa.s.se, do Brasil Ii III ReUnijo das Partes as seguintes miss6es ·e comissoes:
Ministerio -das Relactoes ExteriOl'es.
par mereeimento, em 7 de dezelUbro Contratantes do Acorn!) Geral ,56bre • ·P'iscal do Impllsto de Consumo do como Terceiro Olicia], ~em 13 de ma]'(!o'
de 1943 a. ;Ministro de Primeira Clas-' arifas Aduaneiras de Comercio, em Ministerio dn -Fazen"cIa., de 26~ de no- de .1924. Poi nomeado .Segundo Seere--'
Anneey, em 11 de abril de 194.9 .
.sc, em 19 de janeiro de 1954.
vembro de 1926 a. 16 de fevereiro de tarl~ em 2 ?e janeiro de 1926: proVerifica-se dos a.s~ntamentos pes- 1927. Inspet.or de Ensino do Ministe- mOVldo a Pnmeiro Secretario por nnPootos em que serviu:
Terceiro OfilcalJ na Secretaria de soais do DipI,oll1ata ·Antonio de Vl- rio da EducaCao e Saude. de a de tiguidade. em 2 7de·, deze~bro' de
Ihena. Fereira Braga. que:
.ESt-ado;
"
_
...
mart;;o de"'1927 a 3 de. . novembro de 1938; a Ministro. de Seaunda classe
a) nfi.o c01lsta de1es qualquer nota 19iU, Substituto eventual· do Chefe da POl' merecimento, em 23"'~de abril
Segundo Secretario, em 'Xlmis.sao,
desabonadora;
DivisAo do _Cerimonial da Secretaria 1947; a ¥inistro de - Primeira claBBe,
:'Oa Secretal'ia de Estado;. .
b) foi muitas vezes. elogiad\) pelo de Estado, de 3 de llg&to a 31 de de- em 17 de dezembro de 1952.
. i
Sf'<]urido Seeretario, na Embaixada
desempenho
dispensado
as
misscp.,.s
e
·umbro de 1945. Introdutor DiplomaPostos em que serviu:
I
£10 Brasil no Mexie<>;
comiss6es
que
the
foram
confiadas:
tieo,
interino.
de
9
a
31
de
maio
de
Terceiro
Ofieial,
na
Secretarla
de
Segundo Set..tetario, na' Lega~ao do
C)
e
Engenheiro
Civil
pels
Escola
1947.
Membra
da
Comissao
de
RecepEstado;.·.,
•
'.,
,
.
. BrasH nos Pulses Baixos;
Segundo Secretario, na Embaixada
segundo, secretario, na 5ecretal'ia Politccnica do Rio de Janeiro, diplo- ~Ao ao Presidente do Chile: em 23 'de
mado em 1915~junho de 1947. A disposit;;ao dR Senho- do Brasil- no UruguaI;
.. de Estado;
o Diplomata, clru:se "0", Antonio ra do Presidente da Republica Argen- Segundo Seeretario, em comisSAo, na
Piime:ro SecretariO, na 8-ecretaria
de Vilhena Ferreira Braga e indicado tina, durante sua estada no Rio de Secretana de Estado;
de 'Estado; .
Segundo Secretario. nn· Embaixnc1a
'Pr:irneiro Seeretario, na Le.Ja~ao do para exercer 0 cargo de ,Embaixador JaneJro, em 14 de agosto de 1947,
Extraordinario e Plenipotencil1rio do Membro da comissao oe Recepcao ao do Brasil nn Gra~Bretanha:
.
.BnU'-ll no Paraguai;
Brasil
junto
ao
Governo
da Repu- Presidente da Republica· dos Estados
Segundo Secretario,· na Legac;ao tiD
Encarregado de Neg6cios do 13rasil bIlea do Chile.
Unidos da Amprica: em 30 de a~Osto Brasil nR Sui~a:
no Paraguai;
A- Comissao ee Rela"\oes Ex- de 1947. Se~n1Ddo Intfodutor DiplomliSegundo Secretario, na Secretaria
.. Prmieiro SecretArio, nB Secretaria
tedores.
tieD, de 28, de maio de -1948 a 2 de ju- de~ Est.~do·
•
.:Ie Estado;
nho de 1950. A dmposi<;9.o do Ministro
Segundo' Secretario, na. Embnixada.Mlnistro de Se,J'unda Classe, na Sedas Relac6es Exteriores e Culto ds. Re~ do Brasil nil. Fran~s.; ~
_Mensagem n.O 46, de 1955
c:t'etaria de Estado;
publica." Argentina, dUrante. sua visit.!!:
Primeiro Secr~tArio, na Embajxnda
~nvia_do E?'traOI:dinario c- .Ministro
Senhores
Membros
do
Sensdo
Feao
Bl'1'Isil. em 1948: A disposi~ao-do do BrasH na ·Frant;;a;
Plenipolenchirio do Brasil na. Suecia;
(I.eral,
"
Governador
Geral
doCanada,
dUran:"
Prtmeiro
Secretario, na Emba.ixada
"Ministro de Prune.ra Classe, 11a SeDe ac(}rdo com 0 preceito constitu- te sua visita flO Brasil, em 1948, Mem- do Brasil no Chile: ~
-cretaria de Estado,
~ Alem desas fum;oes 'proprias
lIa '..'ionol, tenho a honra de submeter a bro da comitiva. do Pr~sidente 'da Re- F~lmeiro Secretaril?, na 8ecretaria,
rareira, exerceu amda 0 !)iplCl!r..ata VG~~r apreciac;ao a nomea\ao que de- nubUca- em sua. ViSit"a~ A,. Bolivia e da de Eita_do;
Primeire Secretaria, ha Embajx~ .
Antoo~o de Vilhemt- Ferrei~"1 Rraga sejo fazer do Senhor J()ao Pizarro Comi.ssao de R.ecepciio 'flO Presidente
Gal1;zo de Coelho Lisboa, Ministro de da Bolivia, em "isita- ao, Brasil, em do Br,~il na ~R;:Hll?li.ca Ar~ent.ina:
a:; - seguintes missoes e comis.sQes:
,Oncial de Gabinete· do Mini-')tl'c da Pl'lmeira .CIasst, para exercer as fun~ ag6,c;to 'de 1MB, Membro da Comissao PrnneJro - Secretarlo, na Secl'etaria
.
Jll8tic;a, em -H ,de outubro de 1917; ;:oes de Embaixador, Extraordinrio e de Recepcao ao Presidente da Repu- de- Est.ado;
Conselh(>;ro, nn Secretaria de Es ..
Sel"viu, em .comissao, no -Gabin<:te do PIcnipotenciario junto ao Gov~rno da blica Orient.al do Urugual. dura.nte
sua vislta RO' BrMil, em 1948,' Che!e tado;
subsecretario c:.e Estado; de 13 de Colombia.
Os meritos do Senhor Joao Pizarro do cerimonial da Presid~:6cna da Re- Mlnist.ro de seg-unda Classe, Da Betletembro a. 13 de. 'outubro de 1920.
8el'viu na Comissao organizador.a, dc.s Gabizo'- de Coelho Lisboa, que me in-.t: oubUca -de !evereiro de "1951 a 2'1 de cretarla de Estndo;
lestejoJt do Centenario da Indepen- duzJram a ese<>lhe-lo para 0 desem· agost.o' de 1945, Secretlil'io da Ordem Ministro Consf"lheiro, na Embafxada
Unidos da
de'ncia do Brasil, em 1923-;-Oficial de penl." Ii'essa- elevada miSsao, deco!"" Nacional do Me'rito, em ma~o de 1951. do Brasil nos Estados
'
Gabinete ao Presidente .da Rf'publi:::a, rem de sua vida funcional, objeto da Oesignado, em nOYembro de 1952, ele- Am~rfca:
t!m 15 de novembro de' 1922. EIlviado intOlmSctaO anexa do Mini.sterio das menta ~'de liga~fio entre 0 Presidente • E._carreg~d'O de Neg6cios do BrasU
n EuroJ)a.- em ecmissao do Governo, -Rel~~6es Exter!ores.
_ '
da 'Repll'blica e 0 Cardeal Arcebisno do nos Dltadr:f' Unidos da Amerlca;
t)m 192.6. Oficial lila Gabinete_clo PreRJO de JaneIro, em 22 de janeiro Hio de Janeiro e' entre· 0 Presidente
Minfstro de Prlmeira.
Cla-:se. nm
.si(lente da Republica, ~ "}'; de no- de 1956. - Joii'() Cafe FOhO.
da Rej:nibUca e a Comtss!'loi encarrega- EmbRlxadR. do,
B!as1~ nos Esta~s
'1iembro de 1926. Membro da Comis-:
CURRICULUM VITAE'
da do program a do ,XXXVl Com~res. UnJdos da Am~rlc_a;
.
:;uo -para a organiza'!;§.o de coletimea
.so Eucrfstlco tnternactonal, a reaUzar- EmbaJxAdor Edraordindrf(\ e PJe...
(Je precedentes diplomM.\{"os !Jra.sileio Diplomata, clas.se "0", Joao Piz- o;e ern julho de 1955.
nJpotencJli]'io do BrasU em COllta
l'OS, em 28 de
d~zeml:>ro de 1935. zaro Gabjro de Coelho Usboa
VerifiCR-Be doo assentamentos pes- RIca.
l\1embro dn Comissao de P!ltudo do
o Diplolnta, classe "0", J030 Pi2~ c;.oafs. do Dip10mat.a JoAo Pizarro GaA1~1111 de~sas ftinQaes· J)r6prias dn
. pl~tgTama da Confcr~ncia Interamed- zaro de Coelho Lisboa, nalj:ceu no Rio bizo de Coelho Li8boa. que:
carrrorn, exe-rceu 0 Diplomat~ AfTl'l>

em
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nlo de Melo Franco Filho as segutn- ferencia daB N.~6"" Unld.. sclbre 0
Opio.
2. ,Submeto .8 alta B.prec1a~ao de
Oficiai de Oa~inete do Diretor da
!IMe l\fineU'a de' Via~ao, em 1918. V, Ex.a. a eon .... eniimcia de 0 Brasil
adeI1r
ao reterid(' Protocolo, que obEncarregado da. organizal;8.0 e. supe·
rlntendencfa do pavilhao Brasileiro jetiva prossegulr no oombate, ao trado Cafe nR Exposi~ao Sul~a. de Htgiene. em 1931. Secretario particular ~cii~n1~~f~~a2° d:P~~1ti~~a~;s p~to~i;
dO secretAl"io da delegal;'ao do Br91)il !! da prog1J~ao daquele entorpecente.
3. 0 '6rgao' encarregado de apllcar
A setima coruerenc.1a Internacional
Americana, em Montevid'eu, em 23, o . Proto colo em ap~o ~ 0 Escrjt6rio
de ,novembro de 1933. Chefe da Dl- Central Permanente, criado pela Convis!'i.o de Passaportes da Secretarla venc;ao de Genebra de 1.925 e mande Estado. !Se 15-10-1941 a 2Q-I0-1943. tido pela Convenc;'.ao de 13 de julho
Membro da Se(:Ro de Seguranc;a Na- de 1931, para limitar a manufatul'J.
clonal do l\finlsterl0 das RelacOes Ex- e regulamentar a prodllC;ao de subs~
teriores, doe 13-1-1943 a 19-11-1943. tl\ncias entorpecentes, assinada naMembro da ComIssao designada pa- queJa cidacte, e promulgada pelo Dera. 8ervir Junto it Delegac;ao da Co- creto n,o 113, de 13 de outubro de
.
mlss1io de Emergencfa para a Defesa 1934.
4. Em seu .A1'tigo 3, 0 Ate Intern.!tPoHti~a do Continente, ern 14-9-1943.
Representanf;e, do Ministerio das Re- cional em 'examf" estipu1a' que 0 USo
l~6eg Exteriores junto ao Conselho do 6pio se I1mitara apenas a necesside Imigra~<'i.o e Coloniza~ao, na ela- dades med!cas e e cientficas e, a Hrn
OOrnQ3.0 do Texto Final da' Consoli. de controlar a produc;ao do 6pio. pre_
d'ayao e Reforma das Leis de 1ml- v~, em cneta urn. dos pases signatagI"3A;30 e Colonlza~ao, de 8 a 29-i"O, rios produtores. a constitui<;~ao de uma
de 1943. Chefe da Dlvls§,o de Atos, a~ncia: gO,vernamental que goverb ..
Congressos e confer~ncias Internacio- agencia governamental que deUmitara
nats da Secreta ria de Est9do, em as Areas tlrodutoras e fornece!."a as
abril de 1946. Membro da ComIssao necessarlAs ]jcent;'a.5 pAra prodw;:ao,
Nacional de Fiscallzac;ao de Euterpe- ~om 0 dlreito exclusivo de exportar.
centes, em malo de 1946. A dfsposl- tmportar e ('omerciais 6plo e de manClio do Pr~sfdente da Republica' do ter estoque~ do rnesmo entorpecente.
5. 0 cultivo da papaula para fiChfte, dutnnte SUa ~e8tl'l.da no Brasil,
em 23-6-1~47. Delegado Suplente do nalidades QutrttS que a prodticao de
Brl.lsit a IT Ses.c;ao da AssembIeia Ge- 6pl0 devef~ ser controlado ~la Ieral da O. N. U., em Nova York, em gislac;fio de cada uma das Altas Par16-9-1947, Delegado Suplente do Bra- tes Contratante.s qufo autorizarem ~ss~
sil junto :\ Con~er~ncla para assina- cultivo em seus proprios territMios.
4. 0 prc-sente Protocol£} e-stabeJece
tUTa da ?~Z com 0 Japlio. em Siio
Frffncisco da Calif6rnia, ern setembro qUe os estoques de 6pio, dt""correntes
da
produ~ao, Importaf;9.0 e- exnorta-"
de· t951. Embaixador, em Miss§.Q Es ..
pedal. na!',a representar 0 BrasH nas r&o'" nao d~vem exceder determinadOs
8Otenf(f~des de pDflBe do Presidente da l1rnites fl"ados para pases ex:portaRep(i·hlica de Costa Rica, em outubro dores e Importadores.
7. Em ('onformidade com o. aue
de 1953.
Do eXflme dos assentamentos indl- dis~e 0 Art!go 6, as Altas Partes
vtdu!lil; do Embalxaq:or
Afrlnlo de Contl'atantes nAt) devE"m perml~lr a
·1mporta.<;ao de 6plo POI' urn E'ihtdo
Melo FratH'o Filho verifica-ee que:
a) nso ronsta dos mesmos qual- que nAo e parte, do aludldo Proto.colo.
quer. nota oue 0 desabone·
8. 0 t,ratJco tHclto fira proib!do e
tJ\ tot inllmeras vezes elo-na<lo .,e!Q
desemnenho que deu a SUM missoes o 6plo apreendido deve !;er desLrufd'o,
excete nos segu:ntes casos: a) 0 E;;e oom~~sl\e~:
~
coiitrabanrlo
c) e hacharel em 'Clenclas Jur1dlcas tado que apreendeu 0
e Soci1'lis. pela :J:'acutdade de- Direito nod era transformRr 0 o:1io em .:;ubsda Univcrsidade do Rio de Janeiro, tanciRs na:-J-ento:·pet>"..nte-: b) os :T.';t.ados nrodutgr{"s (Bt11Q'~ria Grecia,
em 1924:
l'h ~ ea.Ii;f\<:!o earn 9. f;enhor~ Ge~ India. Ira. Turqllia, U R 8.S. e ru~
rnina Pereh'a de ,Melo Franoo, de na- 2'osla.v1a). flue se!am partes no FrotocoIo, poderao consumf ·10 ou ~xpor
clonatidl'Jde' brasl1f>lra.
o Olnloffiata Afr~ni.o de Mdo. Fra..n- til-Io. bem come selts de-rh'Ados: c)
00 FtIho e indicado para eKercer as o Est.ndo qUe naolJ e nrodutot' de o~io,
t'un~ije~ tie Ernb:lixador Extra.ordtna- nem de seu!': der1vados. nodera. com
do e Ple!lipatenc\ar-io do BrasH no (\ permlssao ao Escrlt6r1o Central permanente, e1Cportp.!" certRs Quantl1.ac1'f'!
Canada. '
A Comissao de' Rpin.c;oes Exte- de 6nio apreenctido por SURS autor.i .
r\ad~s ou transforma.-Io em alea\6tnores.
des para fIns medicos ou cien~meos.
96 0 Artigo 8 e.c;tipuia que cada
Mensagem n." 48. de 1955 Alta
Parte Contrfl.tante devera envlar
St"llhoreg Membros.... do Congresso 11.0 Es.cri.t6rto central Permanent~, em
data. prefi7.A.da, telat6rios anua.b sO~
Na.cfonal:
bre a Quantidade de .6p!o utiIiZada n)
preparo de medteamento!. O'l. para
. N~ form9 do art. 66, I, dB. cOnsti- no
pesquisas, bern como s~bre 08 estotutello, tenho R honra de enc9.ll1inhar oues
existentes 1"- seUS acr~scimoo 011
R.' Vo~ms;' :€xceMncia.s. em conrormldl\(fe roni ('I que sugere 0 S~nhOJ' Ml- dimlnuf~5es . Ql1aLsquer informac;iies
nlEltro de £Stado das 'R'.e'Ia~oes Exte· <::upIE;!men tares sObre ~sse assunto derlores nA" inclusa Exposl~ao de Mo- verso ser remet1das, no rna:!! breve
»ra7.0 uossfvel. ao atudido F.scrit-6rlo.
~. tho!'!. 0 Pr.,toeolo para llmltar 0 cut0 F.$~Tit6ri() Cent.ral P~rrnan{!,nUvo. 11 ororfu~ao e 0 oomercto inter- te. 10.
fornecera a.s estirnati9'8S das n~
Ul1cfooflI d~ papauia eo 0 uso do apto, ce.'tSjdRde~
_de 6p10 para A.B Altas Pllr~
!.'MltUJrto P\'tI New York, a 23 de jU~
tes contratante que n§.o envfatem os
nho de 1!l:13, par ocasl~o da. Cont'e~ <;eus
relat6rios nl\ dtl.ta flxada.
rl-ncia das Na~6e3 Unlds.5 sObre 0
11. Ern ('()nformidade com 0 elf!6plo.
oosto no. "-rUga 8, n.1I 11. lUI AltM
Ri(l de Janeiro. ern 2?- de ja~etro Parte~ Cont.ratantes devem n~ar nUtorfzaq§o fJsra exnortat;flo de apio
de 1955.: ~ J040 CaN Filho.
1)a.ra uma Alta Parte contratan~e que
DAl-CNFE-4-B02. (00\) .
0' tenhR tmDortado nlem da.s sUas neEm 19 1'" janeiro de 1955.
A 81111 ~celencia 0 Senhor Joiio C€sf:''''ndes,
,Ca.fe Fitho. Pre~idente c!a Repu,blica.
12. 0 presente. Pt'otocolo .. eStipula
Sp.n\'lor· PN'!sIdente:
que 0 E~cr:!t6rl0 Central Perma.nente
Ten ho a honra de pa~ar as mans oodert\ ernhargar a Imp()rta~-!o ou ft.
de V. F,,{.a sete c6pia.<f autenUcadaa: e:qlOrta~ao da citada subst ncla en...
d'o ProtocoJo para limitar e' te~ular torpecente para determtnadfl ou de~
() cuttivo, a prvdUf;Q.o e 0 comercio t,enninadns Altas Part~ Contra tanforer{1;1.cfo[lal da papouJa e () Usa do tea que se tomarem centros de- tr~
(mio. a~sin:l1do em Nova York, a 23 de {(co ilfcito, caber-do, entretll..nto, reo~unh(l' de 1953, par ocas!1to da COn,;, ourso d{ls!;.es t'iWm.os aq ~C1:'ctii.do

tes m1ss6e.s • comissOes:
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Gerru d'as Na~6es UniGAS .que poderA
-EscrUnrio" retere-se ltoO "Es~rlt.o
submeter .0 caso a urn Comite "ad rio Central Permanente '/criado p-elQ
hoc" da C;}rt-e tnternac!onal de Jus~ artigo 19 da Conven~M de 1925.
"6rg~ de Contr61e" l'efel'e-s~ ao
tl~a.
'
13. Em conclusao, 0 Presente Pro- orgao de fiscaliza~iio crj,ado pela art\.go
5 da Conven~ao de 1931. 11 A
t.ocolo determina oue cada Alta Parte
c<>ntratante dever"a adotar fls leis e Comissao" slgnifica a .JomIssiio d~
as regulamentos necessarlo.! It. Rp1iC::t- Entorpecentes do Oonselho E.~ona
<;:ao dos principlos do mesmo Proto~ mica e Social daa Na{{Oes Uniu&,'i.
, "Conselho" significa Conselho Ecu~
colo,
\
14. A import.§.ncla do Ato Interna- nomico e Social das 'Nagoes UnldR8'
"SecretMio Geral" refere~se a.u se:
clona.l em apr&,o pod€:: ser afedda
pela Resol1J';!:1o 5\)5 (Ivn O. do Con- cretario Geral das Na~6es Unida.s,
"Pap.JuIa" refere-se ao Papavel'
selho Tloonomico e Social da ON1."J,
que re<:om~nda _n todo! os EstadOi'i somniferum L., e quaisquer ontt'3..<;
especies
d€ Papaver, Que passaro ser
Membros a ra.t:ficfl\8.0 ou adesac ao usadas no
fabrico do opio;
mesmo. bem cr.mo a apJlcacao de .suas . "Palha de papouh", se re!e~e a
d'i~t'()si<;oes .
t6das as partes da planta, dep-6is
15. Cumpre-r.os, aincla, informar de
cortada (exceto as sementes), all}]
V, F,'('." de Que a Comissao Nacional quais possam ser ex!raidas as SUDS';;
de Fl.sca:1!;::·!(,'ao dr, En.torpecentes. por tancias entorpecentes:
unanimidscte, :lnrovou um pnrecer pe"6pio" e 0 extrato coagulad,) da
10 oual se recf'lmenda R adesao do papauIa. que contem, em qualqq'er
r.ombqte :1 to"{ic:omanla e ao trafico de sUas fOrm as, 0 opio bmto, 0 6pi.()
Err!'!!! ao Prot{)~('Il0, a rim de que 0 medicinal, e os preparados de 6pl();
Hic1to nro5,t,;iga inlnterru')tamente.
excetuadas as prepara~6e'3 galenic.l3;
16. Penso. Sr, Presidente. qUe ~st,~
"Produ<;ao" significa 0 cultivo d.a
.Ato merl'!Cf' a ap"pvacoo do Cong.-?S!D pa1)oula destinada a oolhe,ta do oplo ;
NacIonal nara "ins' ele fldes1\o, relo
"EstoQue" significa a quantlda.::f·"j
qu~l 0 emdo A V
Ex a nara 0 devido total do 6pio legalmente exist,ente'
"ncarrdnh:1!l1f!n~n, nos t;;rmos do Ar- em urn pais alem n) do que e destIg-o 66. aIbea r CIa Constituiyao Fe~ tinado a fins farrnaceuticos e a ins~
dern 1 !"f' ('om isso' concordar Vossa tituiCOes e a pessoas ido~1eas devi<ia.-~
Excelencia.
mente autorizadas para 0 exe!"ci.:!l<l
AOl"oveitl) a o~rtunid:ld.e nara rei- de fun:;6es. terapeutcas ou cient'ficl:l.s
<,." ... ,. !1 V v..: '" Rr Prf".o:.l(hmte os e (2) 0 oPio de que rlisp6em os guprotestos (1'0 mp'l tp!1i~ ;'rofllndo 'res- vernos para fins miHtante.s au sob
;leito. - ,Raul F.l'rnandes.
seu can tr6le ;
/'Territorio" significa !lilalquer p.t1"CONF'F.Rt'NCIA DO 6PIO
te de um pals, Que for oonsidcr:.v.ia
(NA96E~ tT\fIDAS)
como enUdad-e separada na a..,lica~
1953
((aO do sistema dos certificadoo de
importacao e ,expOrta~ao previ.stos
PR()T()OOtlr
na Convenc;ao de 1925.
Para 1imitar e regu1arrt·mtar 0 cuI"Exporta!;ao" e "importa~ii.o" re~
t:vo da pa-poula, a pr01'1~ao. 'J co- ferem.:se, respectiv:\mente ao tB!1S.mercio internacional e 0 comer,::io porte fisico do opio de um pals pant
por atacado, e 0 usa do opio.
democnitico ns.<J pode faz.er a etei0 11tro pais ou de um territ6rio 't {lUPREAMSULO
tro territOrio de um mesmo p·J.fs.
Decididas a continuar os sellS esCAPITULO I
fon;o.s no comb:lte a tm::icomar.ia e
ao trafico 'ilicito de mb8tanclas enREGULAMENTACAO DA PRODmyAQ, usa
torpecentes, e consciente de que ,seus
COMEft.CIO 00 aFro
es,f{)f(;os s6 daraoo Os resultados deArt'igo 2
sejados, mediante intima colabor!W.l.o
entre t{)dOli os ~paises.
Uso do 6pio
Recordando :que atrave.s de V3.l'!os
instrumenws int.elllacionals, tern side
As Altas Partes Conl;ratanve., ,uf.mpregado esfon;os para 0 de&nNI· mitarao 0 usa do 6pio <"xrlusivao: ente
vimento de um siste:na efeUvo de As finalidades m,edtcas e ciehti~icg,s.
controle de enoo:rnecentt>s, e deseArtigo 3
jando refor~ar est.e corttr6Ie tant-o
sob 0 p<lnto de vista naciona1 como
internacional,
Contrale nos paises produtores
Considerando; entr~tanto, Que e es·
Com a finaIidade de controla.r 11
sencial limitar <as necessidades meQi- prodw;aa, 0 uso e 0 oomercio do 6plo :
cas e cientificas, e reg1l1amentar a
1 '- tado pais produtor ·criara. Be
9rodu~ao
das rnaterias prim as de ja 0 mia tiver fetta e manterl\ um!l.
que sao obtidas as suhStAncias en- ou "mais agencias . goV'ernament:::l.ill
torpecentes naturais, e julgando que (doravante referidas neste R!'ti9;o
08 problemas mais urgentes sao os como Agencia) para 0 exercicio dM
de contrOle do cultivo da papJula. funf,;Oes previstas neste artigo.. AS.
e
da produ~ao do. 6pio,
fun<;Oes. estabelecidas nos parq"gr::tAs Par~ COntratant.es tendf) l'e- fos 2 '-8. 6 do presente a.rUgo pt\de~
solvido estabelecer urn protooolo com dio 'ser de.sempenha<ias par U{11:1..
essas finalidades,
unica. agencia, se as disposiC;6eB coostarem,
2 _ a prodw;ao sera llmitadoJ. a
Acordararn nD segu1nte:
areas deslgnadas pela ag(loncia ()u por
-o11tras autorlda.des g07crnamroatai9
CAPtTULO r
competentes.
DEFl~IC;6~
3 - somenre aoo cult!vadore<J de ..
vidamente" licenciados pela agenci".
Artigo I
ou petas autoridades governanl,'·nhlit
De/iniQOes
comperentes senl. permitfdo proriut;iI
.
Exceto onde esteja ex:pressarnente a pallOuIa.
4 - Gada UcenC;a denni esl)':~:in"
indicada de Dutra maneira aU onti.e
a exteWla.o da a.rt'a na quat 'fer/).
o texto requeira a indlea!;ao ~life~ car
0 cultivo da papouh.
rente. ser8.0 usadas as deguintes de- permttido
5
_
A todos os cultjvH~ores d" D..J....
finJt;Oes no presenlie Protocolo:poula
sera
exlgido que- entre!!ueru
"Conven~Q.Q de 1925" re!ere~se a
colheita total de opio a Agend:l.
C<>nvenc;ao Internacional do apia as- sua
A A'il:encl.a adquirira e se ap<:l3.;:;ar{J,
sinadll em Genebra a 19 de fev~reiro dess&s
de 1925 e emendada. pelO Protl'lColo sivel, sarras de opio, logo que DO.g~
de 11 de dezembro de 1946:
ii - A Ag~nciJ. ou <l'lb a auto~ltb.
"A Convenc;9.<l de 1931" significa de governamental oompet.ente t.!~a 0
a Conven~ao pa.ra, Umitar a tnanu- direito exclusivo de in'\florta~ii.(], e.it.tatura, e reg:ulamentar a distribuir;iio porta~ao e cDrnercio Rta~.ldo do upia.
de enoorpeoent.es, a.ssinada em Ge~ e de manter estoques do 6pio "Itt\::
n~hra., '" .13 de julho de 193.t, e err'.en~ IlM sejam destinlldQs a, f;l.\}rl.c,wf,-e,'i
dada pelo Prot~!o de U '\!e .de~ent que t-1m licenQ~ p'-lt'a fa.!:Jric£l.r £\~~

°

I>ro de 1946;

cl\!(Jldc~

.-

deriud{),s UU opi'll.

.
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ifalQ 1 do PJ'e&ellte art.igo no Que !he ariJgo, tornar-se-ao efetivas a partir centes ou utilizar, no todo, OU e.ni
lur aplica,,·el, e comuuicru.·a, til.-e iato de il de dezembro do ana segulllte parte, 0, opio ou sens alca16~d€s para.
as outJ:as Pru:tes Contl'utantes em aquele em quqe 0 Proto(.."Olo entrou u.so medico ou cienUfioo, tamb€llI,
confQrmidade com este Protocolo. em vigor.
J
sob 0 contrale do Qoverno.
PaTte" Cunt1'1\tant~ ~m C{mfQrID1dade Para. os 1ms do presente Protocolo,
b) Com relac;ao a. qualquer outro
3 - Qualquer Pais "pIodutor citado
wm as corvenl(Oe5 exist.entes que qualquer muaanC;a de categoria 156 Pais, as disposi~Oes do paragrafo 1 na alfnea (a) do paragrafo 2 do 3.1'''
5€ aplicam
ao cont'.'Ole· do cul.tivo .sera valida apos a data desta notifi- do pl'esente artigo, torne,r-se-ao efe- tigo 6, e que seja Parte neste Proto..
da papaula.
ca~ao feita pelo Oon:ite.
tivas a partir de 31 de dezembro do colo pade consumir el exportar 0 opio
(b) 0 processo constante na ali- ano seguinte aquqeIe no qual 0 Pais apreendido elll seu territ6rio belU
ArUgo 4
nea (a) deste para,grafo, sera apli- se tornou Parte.
como os alca16ides 'pl'oduzidos do 6pio~
Cont,r61e da papoula cultivada para. cado co ml'ela~ao a qualquer decla.5) (a) Se 0 Escrit6rio julgar
4 - 0 opio apreendido qUe "puder
fins diferentes da extracB.o do opio. l'a.t;ao de qut:iquer das Partes Gon- excepcionai£ determinadas circuns- ser iden tificado, caso tenha sido rouA Alta Parte Contratantes que per- tratantes que queiram a1terar a sua. cha certas condil(oes prescritas e POI' bado de urn Governo ou de est:1bele:mitir 0 cultivo e 0 usc da pap<>ula categoria reienda. na alinea (b) do t nCias, pode, con tanto qqque p~n
licenciados, pode ser res ..
para fins outros que a produ~a() do paragrafo 1 do presente artigo, para determinado periodo de tempo, isen- cimentos
ao seu proprietario legal.
topio, devera tambem caso perm~ta a catego.ria refcrida na alinea (C) tar urna das Partes Contratantes do Utuido
5 - tirr.a. Parte Contratante que
()u naa a producao do 6pio.
a) decretar tOdas as 'eis ou legu~ do parag.l'afo 1 do presente artigo ou cumprimento das exigencias cons- nao permite nem a produ~ao do apiQ
lamento.s que julgar necessaria para Vice-versa, a menos que qualquer das tantes no paragrafo 1 do presente 81'- nem a fabrica~ao dos alcaJ6ides deri..
mesmas Parte::, Contratantes, a seu tigo, corr~ referencia ao n1vel maxim\:> vadas do 6pio, pade obter permis ....
a.&..<::egurr.r,
SaO do Escrit6rio para exportar, em
j) que 0 apia e produzido de pa- l'edido, venha ser novamenie inclUl- dos estoques do epio.
b) Se na data da entrada em \'i- troea de aIcal6ides derivados do 6pio
pou]as cultivdas para outro Hm que da em sua categoria anterior.
3 - (a) A quantidade de apia re- gar do presente ProtoC'Olo, Urn Pais au drogas que contenham a]taUdes
a prod'.ll(ao do 6pio ,e
ii) que a manufatura de subsUin- ferida nas alineas (a) e (c) do parA~ prodl!-tor referido na alinea (a) do do 6pio, au com a finalidade de ex"
das entorpece"ntes de palha de pa- graio 1 do pre.sente artigo, sera cal- paragrafo 2, do artigo 6, tiver _~sto trair tais alcal6ides para cobrir su:uJ
poula e adequadament.e contra~ada. culada a base das esta tisticas levan- ques de 6pio em execsso, aIem do nI- proprias necessidades medicas 0\1
b) transmitir ao Secrdario Geral tadas pelo Escnti>rjo em seu relatQ- vel permitido pela aUnea (a) do pa-· c."ientificas, uma <ieterminada qmm..
c6pia de t6das as leis e regulamentos rio anual, incluindo as' do periodo ragrafo 1 do presente .artigo, 0 Es- tidade de 6pio apreendida por suaS
para ~sse fim .decretado: e
quqe se encerrou a 31 de dezembro do crit6rio dentro de suas atribuif;oes, autoridades ao territ6rio da Parte que
c) transmitir anualmente ao Es- ~110 precedente, publicadas posteriol'- atendera a este fato, a. Ii rode evi- fabrica. alca16ides' derivados do 6p~o.
c"l'it6rio. eIll data pO! este 'f1xada,. as
tar deficuldade.s econOmicas qque pos- Contudo, a quantidade de 6,;)jo ex'"
-estatisticas de palha de papoula Im- mente;
OJ Qualquer Pzrte Contratante, a (a) do pare.grafo 1 d~o pre.senfe ar- portada. nessas condic;6es em 11m anO
~-ortad!i ou exportada durante 0 ano
enterior, qualquer que seja a sua que sao aplicadas as alineas (a) e sam surgir nesse Pafs, em virtude de pede atingir no maximo 0 eqquiva...
(b) do paragrafo 1 do pl'esente arti- dO nlvel maximo prescrito na alinea lente em 6nio das necessidae.C: anuais
finalid.ade.
do Pais exportador. interessado. tA·n ....
. go, devera notif~car anualmente ao tigo.
Artigo 5
Uo sob a forma de 6pio medicinal
, Escrit6rio.
ARTIGO 6
como de drogas qque contenham ani!)
i) os periodos que tenha escolhido,
Limita{:iio dos estoques
COMERCIO INTERNACIONAL
ou alca16ides derivados; 0 excedentl!l
de acardo com annea a do paragra(.,"om a finaIidade de limitar 3S' fo 1 do presente .artigo OU cOl1forme.
DO aPIO
devera, ser destruido.
nec€ssidades mrd~ca.s e cientificA.s a
ll) a quantidade de 6pio' por ela
I) 'As Partes Contratantes devem
CAPITULO III
qmmtidade de 6pio produzid"l no considerada como capaz de cobrir
limitar a \ importal(ao e exportaQao 17tjormat;oes a serem jornecidas 1iEmundo:
sUas
necessjdades
normais
para
ser
do plo 80S tius exclu.sivamente me1 - AS sIbs Partes r::ontratan~es
los Governos
regulamenta:dio a produ.;:ao, a ex- do . com a' alinea precedente dever:\ dicOS e cientificos.
.
determinada
peio
Escritrio,
de
ac61'portal;tio e importa~ao do 6pio. de
2) (a) Sem prejuizo daos determiArtigo 8
tal forma, que' os estoques perterc~n ser entregue 'ao EscritOrio ate 1.0 na~oes do paragrafo 5 do artigo. 7,
ESTIMATIVAS
agasto
do
ano
precedente
a
data
de
tRS a qualquer das Partes em 31 de
as Partes contratantes nao pernutirle:z.embrf' de eada anr, nao excedam a qqual ele se ref ere ;
1'300 a irr.portaQao e a exportac;ao do
1. L-ada Parte Contratante o€ved) Se uma Parte Contratante que
as seguintes quantidades:
6pio que nao for produzido nos se- n\, obedecendo a urn processo semeal no caso de urn pais pro.lutor deve transmitir a notifiCat;ao, de guintes Paises, as quais ao tempo da lhante ao requqerido para as entor...
'me-neionado na aUnea (a) do pna- acordo COlT. a aiinea (b) do presente importa-;ao e da exportac;ao em ques- pec€ntes pela Convenc;ao de 1931,
gIl'lfo 2 do artigo 6. a quanhl~de paragrafo, deixa de 0 fa'zer no pra- tao sejam partes neste Protocolo:
apresentar ao Escrit6rio, reJati"amen ..
total de 6pio exportada p€lo refend:> zo fixado, 0 Escritrio Sem prejuizo
te a cada urn de seus territ6rins. 'es'"
Bulgaria
pals para fins medic6~ ou eientific(:s do que e6stfl.belece a alinea ab~ix?,
Grecia .
UmaUvas para 0 ano seguinte, s6bre:1
do 6pio usa do . no mesmo pals pa1'a aceitara as dadbs eontidos na ultia) A quantidade de o!}io requrrida
india
a manufatura de alca16id-es ':!m 2 ma notificaeao dessa Parte. 'Se COTI. Ira.
para uso medico ou cienti!ico, inclu.lC!i~mos, masi uma quantidade i::rual a tudo ci Eseritl'iO' nunca ttiver reeeve a quantidade exigida para a fR...
Turquia
moetade da porl;2o exbortada e mad a bido' uma not:ficaffao da Parte OonRepublicas Socialistas da Um:1o brica~fio dos preparados isentos. em
'Pam I'l fabricaqao de alca16ides em trante
interessada. podera, gem fa- Sovietica
conformidade com 0 artigo 8 da Con...
Qualquer outro ano. 8. escolh"l da zer noeas
consultas, e depois de es,'cnt;ao de 1925.
.
lUgosI{wia
p;nte Contratante desde que os anos
b) ·As Part.es· Contratantes nao
b) A quantidade de oDia requerjd~
e.scolhidos, nao seja.m anteriores n. 1 tudar 8S infol'm~H;:6es de qUe disp6e
de janeiro de 1946
QU.1!quer Pa!'~e tendo em visit a os fins do pI'esente pcrmitirao a importac;ao de 6pio, de para. fabrtcacao de alca16ides:
•
Contratante tera 0 direlto de esco- Protocolo e os Interessess da Parte oualquer outra pais; que naD seja . e) os estoques que a referid~ PRl'[
lher dfferentes periodos para eompu- Contratante:
parte neste Protoeolo.
..
Contratante, em cumprimento as di
t) esC'olher os perfodos referidos na
ta~ao de quantidades exportadas e
3 - Nao obstante tiS dis.posh;6es posiJ;Oes do Artigo 5, se prop5e con ;
almea (a) do pan\grafo 1 do presen da alinea (a) do paragrafo 2 do pre- servar e 0 total de apio necessArl
'UEadas :
lJ) No caso de qu.alqu~r Parte Con- te artigo ou.
sente artigo, urna Parte Oontratan- para. ser adicionado aos estoques exis
tratante (que nao est~ja refenda ua
iiQ determina1" - as exi£endas nor- t€ .pode autorizar, excluSlvamente, ten~s ou deduzido dog mesmos a Ii ,_'
alinea (a) deste paragl'afo) que. mttis cont.jdas na aIlnea 'b) do para- para seu consumo domestlco, a. ex· de conservi-lo5 no nivel desejado; .
tpndo- em vista as determinaf";5es dli.s grafo 1 dQ presente artigo:
d) as quantidades de 6pio que el'
partac;ao e, importal(aO, entre os sellS
Conven~oes de 1925 e 1931, permitir
e) Se 0 Escritrio receber uma no- territ6rios, de determinada quanti- se propoe adicionar aos estoques exis..
a manufatura de a!cal6ides de acor- tificac;ao em data posterior iiquela dade
de apio produzido em qualquer tentes, conserVadus para fins mmta ..
(io com as suas necessfdad42',S.. nOI"'P1f\'S prescrita' na' alinea (C) do presente
l·eB ou de~tinado5 para coro~rcio legato
para Urn periocto de 2 ~m09, Tais pan\gtafo ?Odera proceder como se daqueles territorios, desde que nao
2. 0 total.das est.fmattvas para eada
Df'C€ssidades serao determinadas pe10 tivesse recebido a notifica.r;ao em execeda de suas necessidades para. Psis au territ6rio deverA. 'somar 0 tourn ano.
Escritorlo ;
,
tat.
das q11antidades- especifieadas nRS
tempo.
4 '- As Partes Oontratantes pade- ,;!P'neas
c) No caw de qualquer Dutra. P~r
(a) e (b) do paragraf~ pre ..
f)
0
Esc:itt6rlo
notificara
anual1'300 aplicar para importac;ao e expol'- ~ertente, mais t quantidade necessaria
te Contratante. a quantidade tot:ll
mente:
.
.
-taC;ao de apio 0 mesmo sistema de pa1'a manter os estoques mencionadoS
Co{' 6'010 consumida durante 5 anes
i) a eada Parte Contratante refe- certificados de impOl'tac;ao -e autoriprecedentes.
n<,~ alfneas (c) e (d) do mesmo parA..
2 - (a) Se U"m Pais -produtot''- rida na. ali.nea (3.) do paragmfo 1 za~Oes de eXPOl'ta~6es previstos no grafo no nivel d'csejado, Oll R'P6s e demencionado na alim~a (a) do p1'.rA- do presente artigo, qquais os anos capitulo V da convenc;ao de 1925 ex- du.;:ao das auantidades Qu'e passam ex.
grafo 1 do presente artigo r~s;)lv~;r escolhidos, de acardo com as alineas eeta qquando 0 artigo 18 da Con- ceder aquele nlveI. Estas somas ott
t'e8Sar de produzir 6pjo para flOS, ae (d) e (e) do paragrafo 3 do presen- ven~ao DaO for aplicavel. Urr.a Parte deduc;oes nao serao, entretanto, levadas
exportaffao e deseja ser transf{'n~o te artigo:
_' Contratante, no entanto, no qUe se E conta exceto se as Partas Contra.
da categoria de Pais produto1" c:c
ll) a cada Parte Contratante refe- refere a importac;ao e a exportat;8.o t~ntes tinrem' a.presentado Rl!! suaS
de ~C'Ordo com' a alinea (a) do para- rid&. na aUn~a (b) do ~al'agrafo 1 de 6pio, pede tropor condit;oes ,maiS estimativas ao Escrit6rlo 'dentro do
grafo 6, devera fUZe!" Uma de.clara- do presente artigo, da quantidade de restriUvas do que as exigidas no ca- prazo.
.
~a.o DeESe sentido ao Escl'it6l'lO Da
6pio para 8S nece.ssidades norn:ais pitulo V ?R ConvenC;ao de 1925.
3. Cr.:": ........ ~,." Contrat~nte que p£r..
data em que €nviar a prxima notifi- daquela Parte, de ac6rdo com essa
mitir a produ!.;ao de apio. devera apre ..
ca~ao anual e devida. de acOrdo com ,aUnen;
.
ARTIGO
7 ~
sen
tar anualmente ao Escrit6rio, oonl
B aline a (0) do paragrafo 3 do preg) 0 Escl'itrio de\'e transmitir a DESTINO DO aPIO APREENDIDO relal;!io a seus territorios, Uma esU'"
5e:nte artigo.
da extens§.o da. A.rea (ero hecAoos fflzer esta declara.;ao n PaT- notiticac;ao eontioa na. alinea (f) un
1 7'" Exceto quando for previsto 0 'm'diva
tares), tao exata quanto passivel, elll
,te contratante para os .fins do pre- presente paragrafo, 0 mais tardar ate contnhio neste artigo. todo 0 6pio que
se propOe cultivar a papauia
ffmt.e Fr-otoeolo, niio sera rml.is ('onsi- 15 de de dezembro do Rno que .pre- apreendido em tnlfioo ilicito sera com ela
a· finalldade de colher 0' 6pio, e as
on'ada como urn pais ind:cado na cede a data a qua] dizem respeito destruldo.
estimativas rna is perfeItas do total d.o
alinea (a) do paragrafo 2 do artigo os dados nela referidos.
'
2 - lima Parle Contratante pede, 6pio
a ser colWdo, baseadas no cAl..
fl: e 0 Escritrio, ao reee-ber est-R de4) ft - Com relac;fio a urn Pais que sob contr6le governamental, trans- culo da safra de opio dos cinco anoa
t'1::uu1;ao, in~lujIa a t€ferida Parte e parte no presente Protocolo, na iOl1nar, no todo ou em parte, assubs- precedentes. Se 0 cultivo da papoula.
CrrnfrBtlmte na c'.tegorra menciona- -data .qa 15~a entrada em \'igor, nsdj~ Hincias eniorpecentes· contidas· no c·6m essa finalidade for permitido pm
Cia nas alineas (0) OU (C) do J;an\- posi~o::;s do paragrafo 1 do presente opio, em 78ubsUinc1as n;1o en,torpe:- mal5 de uma reg-iao -e&:a jnformn.~ao.

'i - Nenhum dispositiv() neaP. artigo permitira a. derrogat;ao das oblligat:Oes ja. assumidas OU diminuira. os
dpit-os das leis decretas por qualqlIt.!-r
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devera ,ser feita !epararlamente para nutorizadas no exercicio de suas fun!toes medicas OU profissionais;
ell da regiao.
Iii) a. quantidade de apio usada na
4. (a) as esUmativns referidas nos
paragrafos 1 e 3 deste artigo deverao prodw;ao de alcal6ides e de prepara-

,

1

obedecer ao farmularia prec:crito de dos de 6piO, inclusive a quanUdnde
necessaria a .manufatura de preparaquando em vez pelo Escrit6rio;
(b) todas as estimativas devem ser dos para exporta«;;ao para as quais na.'J
enviadas de tal forma que cheguem S"~ exigem autQrizat;oes de exportat;a(},
no Comite na data por este determi- se tais pre-parados Be destin em ao conDada. 0 Escrit6rio nod~ra marear d!" sumo dome.5tico au it exportat;ao, ce
fe:rentes datas para as estimaUvas acordo com as Conven~6es de 1925 ~
mencionadas no panigrafo 1 e no- pa- 1931;
.
l'ftgrafo 3 deste artiga; podent tamiv) a quantidade de 6pio apreendido
bern, tendo em vista epocas diferentes no trafico ilieito, a quanti dade utilide oolheitas, prescrever datas diferen- zada e a maneira como foi utilizada;
tes para sere-m fornecidas as estimatib) estatistieas, ate 31 de maio, rela~
vas, previstas no panigrafo 3 deste tivas aos estoques existentes ate 31 de
artigo.
dezembro do ana precedente: as esta5. Todas as .timativas devem ser tisticas relativas aos estoques devem
fl.companhadas de uma declara~ao ex" excluir 0 opio que uma parte Cont,raplicativR do metoda pelo qual se che- tante guardar para fins militares, em
garam a tais conclusoes e como foram 31 de dezembro de 1953 mas dever{\Q
calculadas as diferentes quantidadcs. jncluir toda quantidade de opio adi6. Estimativas suplementares, seja cional a esse 6pio ou transferido atratl!minulndo seja aumentando as estl- yeS do comercio legal; e
mativas iniciais, podem ser fornecidas
e) estatisticas trimestrais que indi·
e serao gem demora enviadas ao £5- quem as quantidades de opio impor~
!Criterio, juntamente com uma nota ex- tado e exportado 0 mais tardar ate, 0
pIicativa de tal revisao. As determi- prazo de 4 semanas apos 0 fim do
na!;Oes dest artigo, exceto a alinea b) perfodo a que elas se referem.
do paragrafo 4 e 0 pan\grafo 9, senio
2. As estatisticas mcncionadas no
nplicadas a essas estimativas supJe- paragrafo 1 do presente artigo obedecerao aos formularios e as determina~
mentares.
? As estimativas serao examfnadas
3. Se ja nao tiverem assim proce~
pel0 6rgao de oontrole, 0 qual pode Goes estabelecidas pelo Escrit6rio.
liolicitar informaGoes, a !lm de tornar dido, os paises produtores e Que sao
• mais eompleta a estimativa ou para pflrtes no presente Protocolo fornece·
expliear qualquer detalhe nele eontldo rao ao Escrlt6rio com a maior exati4":. com 0 eonserttimento d· egoverno dao possivel, para. 1946 e Rnos wbsejnteres.:;ado, emendar tais estimativ:ls. quentes, as estatisticas pre'li!;tas na
8. 0 Escritorio pod era solicitar as alinea (a) (i) do paragl'afo I do pref:!Sltimativas dos Paises ou terit6nos, sente artigo.
ROll quais ~te Protocolo nao se aph4, 0 Escritorio publicara as e.stacar, as quais serao dadas de ae6rdo tfsticas mencionadas no presente ar<com as prescri~6es do presente Pro- tigo, na. forma ·e noe intervalos que
tooolo.
julgar adequados.
9. Se as estimativas de algum pals
Artigo ~O
ou territorio nao forem recebidas Pclo
Escritorio na data prescrita na alinell
Relat6rios ao Secretcirio- Geral
{b)· do pan\grafo 4 do presente ar1) As Partes Contratantes de\'e~
tjgo, sta estimativa sen\. na medida
OD· possivel. estabelecida pelo Orgao rao fornecer ao Secretario Geral:
a) um relat6rio sabre a organiza.~ao
de Controle.
e flS funt;oes atribuidas pelo artigo 3
10. As -estimativ?s rcferentes ao pa- a. Agencia ja mencionada, p sabre as
ragrafo 1 do presente, artigo jnclusi;'e fUll(;6es contidas no arUgo 3 e atrlas estimativas estabelecidas pelo Or- buidas a outras autoridades compegao de Controle, de aeordo com a pa- tentes, se houver;
l·agrafo 1 do presente artigo, nao !)ob) urn relatorio sObre as medidas
I'leri\o ser excedidas pelas Partes C.on- legislativas ,e administrath'as adotadas
tratantes ate que tenham sido modrfi- em oonforntidade com 0 pres·ente Pro.cadas -por estimativas suplementareS tocolo.
11. Se se verificar pelas declarae) urn relato;io anual sabre a apii~oes de importac;ao e exporlali30 fei· cavao do presente ProtoooJo. 1tste retns ao Escrit6rio em cumprimcnto aoS 1at61'io sera feito de acordo com a
artiFos 9 do' presente Protocolo e 22 forma prescrita pela COn'l!ssao e pode
oa Conven~ao de 1925, que a quanti- ser
incluido ou anexado aos,re!atorl-os
dade de 6pio exportada a algum palS anuais mencionados no artigo 21 ja
on territ6rio excedeu o.total rle esti- Convent;aa de 1931.
mativas para aquele pais ou ,territo2. As Pa:-tes CO:1tratantes forll.ecerio .somadas as quantidades ja expor- 1'30 ao Sec!"etario Geral informflo:;be!l
tadas, 0 Escritorio notificara imed!a- adicionals sohre alt~!"a:oeS ~ importanl.amente t6das as Pflrtes. As Parte.:; tes re~ativas aos assun'tos constantes
Contratantes c-cncordl'lm. dursnte 0 do paragrafo anterior.
ano em auestao, em nao autori.:zar noCAPiTULO IV
vas -e-xportacoes a f.~te pais ou territ6rio, com excet;ao de:
Artigo 11
a·) no Crl80 de umfl estimMivfl suJI.1edidas administrativa~
plementar a ser fo:-necida aQUele P:'lis
ou Territorio. refe!'ente a urn aumen!o
A fim de supervisi·Jnnr a aplicaoa. quantidade ,irn.portada e da quan- rio1. podera
adotar as seguintes. meqriad~ ad~:,ional rec::uisitfldfl:
~
b) em C9S,;)S exeepclonalB, em qu;:., ~ao do p:·esente Prctocolo, 0 Escrit6.
n' eXPQrta~RO ,.,., onin:fio dq Parte ex- didas:
a) Ped:do de info:maGao:
portadora e e.ssenci~l aos inter~s&ps c!a
o
E.scrit6rio
pedir as Partes,
humnnidade e ao tratamento de doen·· res~rvadamente, pode
\... informa:;ocs s6bre a
tes.
curnpr~mento do presente Proi-ocolo ~
neste sentido. fazer sugest6es as PdfArtigo 9
teg "interessadas;
r .. £statisticas
b) Pedido de explica~30: Se em vir.As Partes~Contratant·es deverao for- tude das ·inf0rma~6es de que. dLs:poe,·o
necer aD &;crit6rio, para cada um de Escrit6rio e de.' oJ1inHio que uma das
.seus terrHorios;
..."
principais ...determina!;oe,,> do pres€nte
a) estatisticas, ate 31 de mart;o re- ProtocoJ.o,~ nao esta sendo devidarnenferentes ao ano anterior e que indi- te observada em algum pai.s ou te.'·riqu-em~
t6rio, ou que a situ2.~ao on 6))lO reO a extensao da area 'em que a pa- quer uma elucidaGao, a Escritorio terJ~
'Poula. foi cultivada, para os fins da 0 direito de pe.::li.r reser\'ada~€nte urna
prodm;ao de opio e a qllantidade de 'exp!ira,';'2o dfl parte interessada;
6pl0 eolhida:
c) Pro}.}Dsta de medidas eorl'et.ivfls.
in a quantldade de 6pfo eonsumtda
Se a Escritario jul?ar conv,niente.
iBto ~ a quantidade de 6pio entreg'H~]:'Ode
chamar cDnfldenl:Hl!~r;~nte. a
'an m~rcado a varejo. ou entre-gue ou \ aten~ao de .d1!term~n,a{la Gel'. ,no.p\3.~a
ut!lizada por hospitals, oU a J)'€SSO"lS I as suas f<tlna.s vt·rl!.:cadas r" cumpr.-

mente de qualquer det"ermina'tao Im~
port ante do pressnte Protocolo, Ou para
uma situavao Insatisfat6ria dD 6pio
em quai.'Jquer territ6rios sOP a contr6]e desse Governo. 0 Escritorio pode
tambem solicitar ao Governo 0 estudo
dns possibilidades de se adotarem medidas corretivas que a situal.;ao exige;
d) InQuel'ito in loco.
Se 0 Escrit6rio julgar que Urn In'querito local pqdera contribuir para a
elueidat;ao da situat;ao, paden?, pro'Yor
ao Governo interessado a ida de uma
pessoa ou de uma comissao designadn
pe10 Escrit6rio ao Pais OU aD territorio em questao. Se 0 Governo deixar de responder as propostas da comissao, dentro de 4 meses, essa omi~S8.() sera considerada como uma, recusa
aD consentimento. Se a Governo consente expressamente na realizavao do
inquerito, este sera feito em colabora::;ao com funeionarios designados por
esse Governo.
2. A Parte Contratante 'interessada,
ten'!, a direito de ser ouvida pelo Escrit6rio atrav€s de seus representantes, antes de ser tomada a decisao
prevista na alinea (c) prectdente.
3. As decisoes do Escritorio, tomadas de ac6rdo com as alinea (c) e (dl
do paragrafo 1 do pcrsente artigo,
sel·ao tomadas POt maioria dQ total
dos membros do EscritOrio.
4. Se 0 Escritorio publicar as SUflS
deci~6rs, tomadas em virtude do qlle
cstabelece a alinea (d) do para~raf0
1 do presente ar,igo, qualquer inf,):'ma;:a.o relativa ,c mesmo, publi(';n£.
tambem os p.ontos de vista do Governo
intere.ssado, se este asim solicitar.
Artigo 12
Mefiidas coercitivas

Declaravoes pblicas
Se 0 Esc!"itorio conduir que 0 nao
CUmpl'imento par parte de uma das
partes cantratantes das determinac;oes do presente Protocolo f>. urn seriO imppdimento para a controle de
sUhztaneias entorpecenfes em qualQuer territorio de outro Pais, podeni
adotar as seguintes medidas:
a) noti.fica~ao publica
o Escritorio podera chamai" a ate'1c;ao de tOdas as Partes Contratantes
e. do Gon.c::elho sabre 0 assunto.
bl DecIarat;oes publicas
Sf 0 Escrit6rio julgar que a ac;ao
tomada de aeordo com a alinea precedente nao prouuziu os Tesultados
desejados, podenl publicar uma declara!;ao de que uma das Partes Cont':"ata:1trs violou as suas obriga~oes
decorrentes do presente Protocolo. ou
que qualquer Pals deixou de tomar
2S neeessarias mdidas para impedir.
que a situat;ao do bpio em quaisquer
de seus territoriJs se tornaSSe urn
_perigo. em relar;ao aD controle de
substiincias entorpecentes em urn .ou
em v?.!·ios dos territorios· de outras
partes ou Palses. Se 0 Escritorio fizer uma dedarav3.o publica, devera,
tambem publ'lcar os pontos de vista
do Govecno inte1e.'J8ado, se este asJ Elm 0 requerer.
2 _ Recomend~c;a,o para 0 embargo.
1

Se

ao rxame do COnselho, de ac6rdo oomJ
as determina'toes expressas do Artigq
24 da Convenl.;ao de 1005.
3;- Embargo obrigat6rio.
I
a) Notifica't30 e Impooi~ao do em':
bargo.
)
0 Escritorio pO<ie, basefldo nRf: ve ..
rificavoes feitas em conformidade
com as alineas (a) e (b) do paragrafo
2 do presente artigo, adotar as .EegUintes medidas:
i) manifestar a sua intenf,;3.0 de
em~argar ,a. jmporta!;ao ou a expor_
ta~ao do OPlO, proveniente de au di ..
rigida a um pais ou territOrio jntere.'J8ad.)..
'
ji) impor 0 embargo, se a notifj ..
cat;ao mencionada na alfnea {a) (1)
do pr~sente paragrafo nao conse ..
gufu remediar a situaq.1o, df'sde que
flS medidas rnMs sua\'es pre\'istas nas
alineas (a) e (b) do paragrafo 1 do
presente artigo ten ham falhado ()u
sao insatisfat6rias para corrigir a.
situavao, desde que ·as medid::ts mais
suaves pre vistas· nas alineas (a) e
(b) do paragrafo 1 do pre-sente ar ..
tigo tenham fslhado ou ,sao insa ..
tisf3torias para corrigir a' situaf,;'ao •.
0 ·embargo pode ser impo!-ito Eeja.
para 'urn perfodo determinadr ou ate
que 0 Escritorio esteja satLsfpito cora.
a situfl0ao no Pais ou nos territorios
em c~usa. 0 Escrit6rio notificara
jmediatamente 0 Pais em causa e 0
Secreta rio Geral de sua decisao. A
decisao do Escrit6rio scra tomada
reservadamente e, exceto
que estl\
expres~amente previst-o no presente
artigo. n30 sera divuJgada ate que
0 ... embargo tenha se realu'!ado, de
acordo com a alinea (c) Ii) do
rHtragrafo 3 do presente artigo.
b) Apelat;ao
(i) 0 Pais a cujo respeito foj to ..
mada uma decis'aQ emhal'gadora. -pode
dentro de 30 dias do rece"lJimenio
de tal decisao, notifiear confidencialmente. por escrito, 0 St:crrtario
t.ro de out-ros 30 dias. fornec~r, })Or
Geral, de que pretende apelar e, den ..
e.serito. as ra'7;·es de tal reeurso.
ii) 0 so;>cretario Geral s::llicitara no
presidentp da Corte Internaclonal de
Justit;a, na epoea em (Jue entrar em
t'igor 0 presente Prntocolo a nomeaI;~ de uma comissao' de Apf'Jac;ao.
constitllida por 3 mem bros ·e '2 suolentes ~que. pe1a sl~a competimcia.
imparci<>-.lidade e desintel"l2SSe merecam intpira confianva. Se 0 Presj ..
dente do. Corte Internacional de Justiva informar 0 Secretarfo Gera1, de
q~le nan pode fRzer as refend&.s de·
slgnat;()es, ou nao as flzer no pra.i.lO
de 2 me.<:es, depQis de recebida a so ..
licita~ao, 0 Secretarto Geral tara as
designa<;oes. 0 perfodo de mandato
dos membros do. Comissao de Apela~ao
sera de 5 anos e qualque:r
membro pode ser ree]eito. Os mem_
bros recpbenio, de ac60rdo com CoS
ajustes fritos pelo Secretario Geral
l'emunerat;a.o sbmente durante as' SE!"
soes da C0missao de AlP e1a r oo :
iE) 'as vagas da Comissno de A,.,e'"
lar;no serao preenchidas, de acordo
com 0 pr:1cesso estabelecido na ali...
nea (I]) (m do presente pan'igrafo •.
IV) 0 SecretArio Gem1 encamj ..
nhara ao Escrit6rio c6pias das no ..
tificarors por escrito eas Tflzoes ria.
l'lpelat;ao, mencionac1as na aline:l. Ib) ..
(i) do presente paragrafo e. sem demora. pravidenciant uma reuniiio d~
Comi.ssa-'l de Apelar,ao nara <:Iuv!r e
tamar t6das as providencla,c; necess?ri~s p9Ta () funcionamento dq ComissaQ . de Apelacao. Devera forneeel'· 8 Gnm:.sspo de Apclltrao rom as
c6pi8S da dedsao do E'Scritnr;o. as
romunkacof's referidas na ali:r~a (b)
m do pre.'>"nte pan'igrflfo. e se passive!. a rf'_~nOl':ta deste 11lthno e ou':'
tro.s doeumf'ntos import:mtps;
V) - :t ComiE.'laO de9pf'J!'\I.;f:-a
tflrA a.sSUflS pr6prias regras de

°

Escritorio concluir que:
.
como.:; resultRdo de seus estudos
sr>bre as estimativas e estatLsticaS
fornecicias de seordo com as artigos
8 e 9. que uma parte Contratante
falt-ou substancialmente no cumprimentJ de suas obriga«;;oes decorrentes
do p:'esente Protocolo ou que urn
Pais esta. impedindo seriamente a
sua administra«;;ao efetiva,
b) que, a luz das jnforma~oes forne::idas, estfio sendo acumulado.s
quantidades excessivas de 6pio em
qua!quer pais ou territorio, ou que
ha perigo de algum pais ou territorio
tor:lar-se. centro de tranco ilieito,
Podera reeomendar as Parte.!. C<lntratantes a ~mbargo a importavao au
a exportavao do opio oll de ambfls
para a Pais: ou territorio referido, ee~sO;
pOr urn perfodo determinado ou ate
VI) 0 Pafs apcJante e 0 ·F.scr1t6rio
que esteja regularizada a situalJp.o do teralJ 0 direito deser ollvld,'l~ p€la
6pio em tal pais ou territ6riD. 0 re- c~mj~~o de ApeJa<;ao, antes de Set'
ferida' pais pod era t.razer 0 assunto :o:n<.. da uma decis~o;
a)

0
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VrI) a Comissao de Apelacio pode
confirm.,., modificar ou· reformar 88
decisoes do EseritOrio sObre a a.plicac.ao do embargo. A decisa() da ApeIw;ao sera decisiv8 e obriglrt6ria e
devera ser comunicada imediatamente
ao secretario Geral.
VIII) 0 Secret-ario Geral comlll1icani a. decisao da Comissao de Ape!aeao ao Pais apelante e ao .~rit6rio.
IX) Se 0 Pais apelante retirar a
sua apela~ao, 0 ,secretArio Geral no·
tiflcani . a Comissao de Apelac;ao e 0
E\lcl'itorio dessa desistencia,
c) ,Execueao -do embargo.
l) 0 embargo impesto de ac6rdo
com a alinea (a)" do presente par~"'"I'9.fa, entrara. em vigor 60 dias
apOs a decis8.o de Escrit6rio. a menQS
que teqha' sido dado 0 conhecimento
da apelagRo Ide acordo a aHnea (b)
(i)
do presente paragraftL
N~te
caso, 0 embargo entrani em vigor 30
dlas apos a desistencia da a:pel~ao
Ott apes uma decisikl da Comissao de
Apelac;ao, que confirme oembargo no
todo au em parte;
ii) Logo que fOr estabelecido, de
acord~ com a alinea (c) HI do presente 'para,grafo, que 0 embargo 'deve
ser cumo!"ido, 0 Escritorio notificara
todas as 'Partes C<)Dtratantes dos terruos do embargo eas Partes Contratantes deverao cumpr[-lo,
'
4 Processo de d"fesa.
a) As decisoesdo Escritorio, to~
madas de acordo 'oom 0 presente
arti~o. serao proferidas p~h totalidade dos membros do Escrito!"io.
b) 0 Pais intereMado tf'nl 0 diretto de ser ouvido pelo Escritol'io
pOI' intermMio do sell Representante,
antes de 'ser tom ada. uma decisao
ern vii,tude do pl'e!:enteartigo.
·c) Se 0 EScritorio Dublicar uma de'- . elsao tomada, em virtude do presente
art!?.o ou qualquer jnforma.~2£O relatlva a mesma, ele devera p":lblicar
tambein os pontos de vista do Gov~rno interessado, se' este ultimo 0
soUcitar. Se a decisao do T'"'~~ritCrio
nM fOr unanime os pontos Je vista
da nllnoria deverao ser expostos.
Artigo 13
A plicaqiio entre as na~6e$
o Esc!'itorio pOde tamblim, Se necesl'9.riCt. tamar as medidas referidas
no prescnte capitulo no .,quetarige a
Pal~es que 'nlio sejam partes neste
Protocolo, e a terrltorios aoo quais
em virtude do artigo 20, 0 Presente
ProtJoo!o, nao se aplica.

1

DIARIO 00 CONCRESSO NACIONAL:
particlpar da Co~erencia que ooneluIu 0 presente Prot,fttrColo, e de qualquer outro Pats ao qual o' Secretario
Geral tenha remetido c6pia. do presente Protocolo, a pedido do Conselho.
~
Artigo 17
Retijicar;iiA..

. ~ste Protocolo Sera ratificado. Os
Instrumentos de ratiflcacao !'le-rao· deposit-ados c~n 0 Secretaroi Oe.'a!.
Artigo 18

Acessao
Qualquer membro das NaCMs Unldas ou qualquer- Pais referido no vrtigo 1'6 ou qualquer' outro Pais ao
qua] 0 Secretario Geral, a p~djdo do
Gon~elho, tenha env~ado copia deste
Protocolo, podera aderir ao presente
Protocolo, Os Instrume-ntos de aeesesao serao depositados com 0 Se~reta
rio Oeral,
Artigo 19
Medidas transit6rias

1 - Como medida transit6r!a, qi.l.nl-·
quer Pat:te Contratante pode desde
que tenha feita declarac;ao f'>..p!,pssa
neste sentido ao tempo da asstnatura
au do dep6si~o do Instrumento de
ratific3-;80 au acee-ssa permitir:
a) 0 usa do 6pio, em qualquer de
seus territ6rios, para finalidades rncdicas. b) A

produl(~o,

importaqao OU px-

portac;ao do 6pio para os ".05 scima
mencionados . provenientes de qualquer Pais au territ6rio que st:'ra indicado na OCn.SiRO elf' se fazer a je-

clarac;ao supra mencionada 1'!S'le que:
i) em 1.0 de janeiro de 1952, p llS0,
a importac;ao ou exporta~ao dl) 'Jpio
era habitual no territorio' ern OUf era
permWdo esse usa e esse co:ni,,'c;o e
a 'cuja respeito 'fa rfeita -a dl>~Ln-~~ao
naquela data;
iil nenhuma expor.tn~fo " i'l permi~ida para urn Pais Con
llt<Jntes
que na~ seja Parte no prCS2nte Protocala;
iii) a Parte Contr'_tante :;e encar-regue de abotir dentro de mu prnza
que sera fixado por aquela 2a ~re Contratante ao tempo da declara~aQ e
que de forma alguma excedcra de 5
anos apos a entrada em vigor do presente Protocolo 0 usn, a produQao, a
importac;;ao e a exportaGao d'J 6pio
com fnialidades quase medicas,
2) Qualquer Parte Con,ratante que
tentia felto declaraGRo em vir,;ude do
paragrafo
1.0 do presente ntigo tera
CAPiTULO V
autorizac;;ao, ariualmente" para 0 pe•
ARTIGOS. FlNAIS
dodo mencionado nn alinea "b" ,mil
Medidas de execu~d{)
daQuele paragrafo,"de manter 11lem do
estoque maximo previsto· no fI.:'tigo 5,
Al;, Pal tes contratan~ R.dotarao as' urn estoque igual a quanticjl\de conmedtdas de carater leglStativo Oll ad- ,sumida com finalldades nos dois anos
mintstrativo nece.ssarias a apUeat;3.o precedentes.'
eletiva das ..dispos~oes do presente '3) '"Qualquer Parte Con';ratante
tllmbem pode permttir. como mp.dida
Protocolo. '
r
.Artigo 15
provisoria, que individuos vic!adl')s
Llt(giO$
malores de 21 anos ·de Idade dev'1~
mente registrados pelas au~orldad~!
1. - As Pa.rtes reconheeem expres-· oompetentes em 30 de setem'oro de
8amente que a COrte Internaelonal 19'53, ou antes dessa data fumem
de Justica e competente para decidir opio desde que a 1 de janeiro de 1950
09 1it~i()s referentes
do presente o fumo do 6pio fosse permitido· pela
Pr<ltocolo,
Parte interessada, e desde que tenh.,a
2 - .A menos que as Partes Con- feita expressa declaraGao para e-ste
tra.ta-ntes interessadas concordem em tim no ato da assinatura ou dep6sit,0
outra forma de soluyiio qualquer li- d'€ inst-rumento de ratif1ca~ao au as·
ttg"lo entre duas ou mais Partes Con- sentimento.
trat!lnte~, relativo
a interpreta.cao
4) Uma Patre Contratante que inoU aplicaC80 do 'presen te Protoeblo, voear as rnedidas transft6rias do presera submetido A. Corte Internacional sente artigo, pode:
-de Jnsti(fa para solu«;M. :\ pedtdo de
a) inclulr no' relatorio anlla}, a ser
qua,lquer uma das Partes ern causa.. remetido ao Secretario Oeral de ac6rdo com 0 artigo, 10, uam informa~ao
Artigo 16
do pTogresso obUdo DO ano !lrcf'edente relativamente a aboUc;ao do uoo,
Assin-7fura
da importac;§.o e da expor~"'eao' do
t'gte Protocol0, CU]09 text03 em 6pio para fis qase-'fuedicos e al) 6piO
cnif1es, jng-It's, frances" russo e espa- para ·fUlpar;
nhol. f::ao igualmente aut~ntioos. fib) apresentar, separadamen~e, to!!!C'.ra abert{) :l assinatura de qualquer das as estimativas e tOdas as ~statfs
Mcmbro das Nac;6es Unidas ate 31 ticas relativamente 110 6pio em uso,
de dC7pmbro de 1953, e de qualquer Importado, exportado, e IW 6p!o para
Pq,i~ nAn Membro con"'lfidado. de ~r:. fins quase medioos, bern COntO _6pio
do ~J:n as decIs5-~ tlu Conselllo, 11. pa:r-a Junlar, ern conlormidade com
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(SeQao II)

as disposi(}5es dos artigos a e 9 do
presetne Protocolo,
5 - (a) Se uma Parte COntratantc
que ~ocar as medidas transit6l'ias
mencfonadas neste artigo, .leixar de
prasentar:
1) 0 relat6rio referido na alinea, (a)
do paragrafo 4,° dentro de 'ieis llleses
apOs 0 ano a que se refcrcm e$sas iuformacoes:
it) as estatisticas referidas nR. ali·
nea (b) do pararafo 4,°, dentro de 3
meses apas a data' em que deveriam
ser entregues de acOrdo com 0 artigo 9,°;
iii} as estimativas referidas na aUnea (b) do parAgrafo 4.0, d~ntr,) de
3 meses ap6s data fixada oam esse
,fim pelo Escrit6rio, de ac6rdo com 0
artigo 8.° 0 Escri.t6rlo OU 0 Secretarl0
Geral emriara a. Parte Contratante
interessada uma notificac;ao snbre a
demora e solicitara que forneea essas
informac;6es num perfodo ma.ximo de
3 roeses, ap6s 0 reeebi:nento da notificac;a.o,
b) Be urn 'aPal'te Contratant.e delxar de obedecer aD pedido d') Escrltoroi ou do Secretario Geral dentro
desse perfodo perdera 0 'Ureito as
medidas tranGitDrias contidas neste
artigo, a partir do termo do reierido
periodo.
Artigo_ 20

Artigo 23

Denu!lcia

1 - Passados 5 anos ap6s 8 entra..
da em vigor- do presente Protocol<p
uma Patre Contratante, podera. denunciar 0 presente Pl'otoeolo depos1tando junto ao 8ecretario Geral UI1l
Instrumento eserito,
2 - A den uncia rfeerida no pera.grato 1,4 do presente artigo s6 &era.
efeito
apartir de 1 de janeiro dct
primeiro ana seguinte a data 11a qual
a denuncia fpi recehiad pelo Secreta-:rio Geral.

Artigo 24

C01v 1usao
o presente Protocolo delxara de
vigorar, se, em virtude das' ;;iemlncia"Q
notificadas de acordo com 0 art,igo 23,
o numero das Partes Contrata.nt~
nao satisfizer as exlgenclas espemfLcad~s no artlgo 21.
Arligo 25
Reservas

Nenhuma Parte Contratante poda,
apresentar' qualquer reserva relaUvf\··
mente a qualquer determina.J;tw dO'
presetne Protocolo, salvo 0 que es~At
•previsto expressamente no nrtigo 19,
sabre a sdeclaracoes n~le permltidRJJ
AplicaCM nO$ Territ6rios
e a extensao autorizada no rlrtigo 20.
o presente Protoeolo sera !l.plicado com respeito a aplica!;ao nos terr'ia todos os territ6rios nao . 'ltonomos, t6rios:
aos territorios sob 0 contr61e, as co·
IOnia~ e a outros territ6rios uao meArtiga 26
tropolitanos de cujas relag6~s ,interComunica~6es
do Secretdrio Gera.l
nacionals uma Patre Contrat'ante f~r
o Secl'etario Geral notificara. a. torespon.savel, exeeto' quando, em vistude da ConstituiGao da Par~e Con- dos as membros das Nac;oes Unidaa I!
tratante ou do' territ6i-io' nao metro- a outros Paises mencionados nos arpOlitano, for requerido 0 previo con- tigos 16 e,18;
sentimento de urn 'terrltorio P.80 mea) as assinaturas apostas ao pretropolitano. Nesse easo, a Parte Con- setn eProtocolo, no tim da ')onfer~a..
tratante se refo~ara, em ,obter 0 ne- cia de Opio das" Na~6es Untdas e CD
cessaroi consentimento do terl'it6roi dep6sito..... dos Instrumentos de rattftca...
nao metropol1tano. dentro <to prazo f;ao e accessao previstos nos artigos Ie'
rna breve possivel, e quando 0 tiver 17 e 18;
obtido, a Parte Contratante 'lotifieara
b) todo Territorio que, de p.clird<t
o Secretario Gem!. 0 presente Protocolo sera aplieado ao territ6rio ou com 0 artigo 20. tenha sido in.clu!d<l'
territorios mencionados em tal notl- por um Pais responsavel pOt' :ma.q re'·
ficaQao, apartir da data de !l~U rece- !aGoes in'ternacionais entre os terri,,:,
bimento pelo Secret-ario Gem!. Nos t6rios aos quais ~ste ProtQoolo serCA.
casas em que 0 .consentlmen~{) pr'evlo aplicado;
de territOrio nao metropotnano naD
c) a entrada em vigor do nreseote
for requerido. a Parte Contratante Protocolo na forma prevista peto arintl'ressada, devera no momE-ulo da tigo 21:
RssIHl.tura da ratifieac;no nu ace~sao
declarar a que territorio "laO metrod) declara({oes e notificac;o~ re~tM
politanos, 0 presetne Protocolo se" de acordo com as medidas tronsit6 ..
aplicad.,
rias previstas pelo artigo 19. as datll.fl
de su~. explica~a.o ~ da ~ess~5.o de
Artigo 21
sua ..vlgenc~a;
...
Data da entrada em ,viq'Jr
el rentmcias feHas de acOrdG corn.
1 - -0 presente Protocolo entrar:\ o artigo 23;
em vigor no trigesimo dia, apos a da~
ta da entre'!a dos lnstrumeatos de
ratificaGao 01' de acessao de ;>~)lo meI) pedidos de revisao do present.e
nos 25 Paises, inclusive de no minimo Protoco1o de acordo com 0 artigo 22.
3 dos Po.ises produtores cltaoos na e
alinea (a) do paragrafo 2.° d,) ratigo gJ a data na qual 0 presente Pro6,° e pelo menos.3 dos selZuin "~ Pai- taeolo deixara. de vigorar, de ac6rdo
sea nU'lllufatureiros: Belgiea, l'Tan({R
Republica Federal Alema .. lt11ia, Ja· ,com 0 artigo 24.
pao, Rolanda, SUh;a, Reina Hnldo dJ;ll
o presente Protocolo cujos tex.tOfJ
Gra-:Bretanha e Irlauda do Nort~ e em Chines, Ingles, Frances, Russo \}
Esta'dos U]1' dos da America,
Espanhol" sao igualmente auWntlcolf
2 - 0 presente. Protocolo: entrara sera.' depositado com 0 SecretArlo_
em vigor Q partir do trigesimQ dia GeraL 0 Secretario Gerat enviar9.
ap6s a data na qual 0 Pals L'lteres~a uma copta devidaroente autenticada
do depositar 0 seu instr~men~o de ra- a_t'odos as membros das Nat;6es Urutlficac;:ao ou accessao," de ~I)n!ormi das e a fodos os outros Paises menciodade com 0 paragrafo 1.0 do presente nados nos artigos 16.:..:e 18 do preartifZo.
sente Protocolo.
'

is

Artigo 22
Revisdo

1 - QualQuer Parte "Contrptante
pode pedir a revis§. odo present,e Protolocol em qualquer epoca, oor meio
de notiticacao enderecada ao Secretarto Geral.,
".
2 - 0 Conselho. depoiB de '\uvida a
Comissao, devcrt'i. r€oomendar ItIII medfdas a screm toma.das emil rete~...,
cia a ~sse pedldo.

Em fe do Que: os abaixos assinado.cf,
devidamente autorizados assinarRm
o presente Protocol0 em uma. s6 via,
em nome de .seus respectivDS Governos.
New York, no" vtgessimo terccirQ
dia de junho de mil novecen\;os e "c1nqUenta e tr~s.
As Corniss6es de Econornias IS
Rckt~oe:J Extcriorefl.

de

,~

l
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E 0 artigo 66 fixa: E' da compeMn. partes em permitk a txportal;8.D de DO pre.sente Convenio. Os reprt',senBAD L1J)OS E VAO A ,lMPRIMJR
cia exclusivR do Congresso Nacional: sellS respecti\'QS paises e a impOl'tac;:ao tant.cs l'deridos no itenJ. an~erior seOS SEGUINTES.
I resolver definitivamente sobre · ..~os mf'4)Jnos das mercadonas enume- tao aurorizados a mant01', pe, iOdicaas trtados e conven~6es celebradas rMas nas'list-as anexas, ate os limites mente, entendim,:mtos di,etGs para
.
uo;tabelecCl'dll, no '"ue Ines c{}mpet.J.r.
com Estados estrangeiros pe!o Pre- do.s valores fixados".
N,O 60, de 1955
sidente da Republica.
_"Embora se e.stabelei;a a obrigato- a~ bases de exccu~ao do Con .. ~nH'·'.
Pelo Convbnio, "a yigencia e 8. iluo
.
Ajuste
Ccmereial
esta,
assim,
[1t:dade
acima,
ate
()
montante
da,
Da Comissao de Constituic;iio e
Justit;a, - sabre 0 Projeto de De~ dentro dos canones constituicioriais, e quota. correspondente
cada produto, rn~ao do Acordo estao estaheleciofls
. creta Legislattvo n,O 66, de 1954, em co~di.,;6es de ser aprovado,
'), artIgo VI fal. a ressalva de '1ue as nos B.l'tigos XI e XII l'es,..'ectiVfllnf'Hljue aproD1- 0 ac6rdo cOmercial jirSala RUy Barbosa, em 9 de dezem- l~tas ,,"A,", e "B" de mercadorias HaO te, as quais d~termln:1l11 entrar 0
mado entre 0 Brasil e 0 Uruguai. bra de 1954. _ Dario em'doso, Pre- 8&0 restrlt!VRS nem limitativas, deven- mesmo em \'igor Quando as p:ut.{!&
Relators Sr. FULVia Guimaraes.
sidente. - Fltivio GUimaraes, Rela- d'OJ amoos o~ Ga,'ernos contribuir para ContratantEs se notificarem mutuator. - JCl1.quim Pires _ Luiz Tinoco 0 desenvolvlm(',nto do intercambio de. mente a aprovapQa.o do instrumt~nto
Fe! 1irmado em 18 de dezem'oro de Atilio Vivacqua - Aloisio de Carvalho Olltras me!'c~dorias Que tenham sido pelos orgaos constitucionais r€SpH~
1953. 0 texto do Ac6rdo. Comercial - Nestor Massena Ferreira de Souza O~l possam vll' a ser objeto de comer- tivos. 0 Acordo devera vigOi'ar por
· entre 0 Brasil e a nobrE) Republica _ Gomes de Oliveira.
tacita.
~lO entre ,os dais palses, bem como tres anos, prorroganno-sp,
Oriental do Uruguai, por cujo conteupara amphcar os montantes previ.<tos mente por periodos SUCCSSi',OS de Lm

Pareceres ns. 60 e 61, de 1955

flo se mfere e ressalta dn reciprocillade comcl'cial e de maior expansao
dp. t!oca de produtos exportaveis entre as duas na!;oes da America do
SuI. Evldencia-se 0 alto mlor do
Ajustc' Comercial com 0 Ul'uguai, por(jue foi "importante passo da polfti-

N.o 61, de 1955

Da ComisH'io de Economia
bre 0 Pro;eto de' Dec7'eto Legis-

lativo n. O 66-54.
Relator: Sr. l./estor Massena,

eo. economica exterior do Brasil, tendo

em vista 0 desenvolvimento das re1a~ 26 de rnar.;o de 1954, 0 Sel1~or
coes economicas interamericanas atra- Presldente da Republica enviou Men-

,'es da intensifica~ao do coroercio re'gional", diz ~ Mensagem :enviada ao
Sr. Pre.'3idente da Republica. E, ainda: "A necessidade de salvaguardar
'0 cometcio entre as dais pajses levou
as Partes Contratantes a 1 declarurf'lli ,
rlue a expiracao do Conv€mio nao pre ..
judicara 0 prazo normal . de valfdade das licen~as de jmpol'ta~ao e ex:pclIta~ao concedid~s durante a vigen~ ~~S,lllO:>

--O-fOtaI das-IistM ae' mercaClol'13S
:impon.a. em US$ 76,000,000,00 pam a

das importar;6es e exporta~oes.
Entre as materias primas Cflbe saJit<ntar as cotas que deve:r:ao Bel' exportadas pelo Brasil: madeira cerrada -de pinho (USS 6,OOO.tloo,OO): alt
gadao em rama (USS 3.000, ooo.nO) e
cedro e outras madeir3B durM,

l)Oma

(US$' 2.000.000,00) .
.
Os principais produtos fllimenticios

flUe constam . da pauta de export a· tOes br&:iIeiras sao: erva-mate benej"iciada (US$ 5.200,000,00): a~ucar
rlemerara e cristal fUS$ 500,000,00);
cafe em grao (USS 3,500,000.00): er"fa-mate cancheada (US$ 1. 300. 000,00)
e b.:!nanas (US$ 1.000.000,00).·
As rotas rna-is DignificRtiv1lS, diz
a Mensagem. a serem exportadas para
o Uruguai referem-se: a cafeina. teobrlma, emitina e outros rodutos me,rliens farmaceuticos e veterimhios inclusive vacinas, no total de quatrocent08 mB d6lares.
Entre a.cI mercndorias que serao importadas pelo Brasil figura em alta
fiDma 0 trigq na
importanci.!t de
(US$ 18.000.000.00).

.

Quant'o ao left<> em pO,'. os dois
Gov~rnos, mediante a troeR de notlL.<;
leversais, aoordaram Da fi'xa~Ao de
uma soma de US$ 250.000 anuals,
~empre que sejam abertas cot as para
importa4;ao do mesmo produt.o, de
Dut.ras procedencias, em "irtude' de a
prod'u~Ao jnt-erna nAo 'ser sificientE'
para 0 abastecimento do mercado
brasiJelro" .
..
Cumpre ressaltar 0 nrtigo IX do
Conv~nio Comercial: As mercadorias
compreendidas neste Oonv~nio deveraa ser transpon'adas preferentemente
embarcat;6es de bandeira uruguaf
e brasileira em partes igilais.
_
o nrtigo decimo estabelece que 'os
Gov~rnos concordam em eriar urna
C{)m:lss~o
Mista Brasileira-uruguai,
earn sede em Monte"idt'iu; a qUAl poden'i. tambem reunir-se eventualmente, onde entenderem os Govemos.
A referida Comissao !tcara. encarregada de fiscalizar 0 cumprimento
(las disposie;oes do Oonvenio e de.. pro..
nOr as medidas Que'1ulg'ar necessa.rias
cqwUbrado do intercambio comercial
A Constituh;:ao pederal determjna
entre 08 dois paisE'S.
110 8.nigo 87 ·mimero sete R' campet~ncia do Presidente da Republlea
para celebrar tratados e conven~6es
lnternacionais _"ad referendum" do
Congr€6S0 NacionaJ.

· em

listi':s".
'
.
Acord(}, ;las autoriiiades cam"
p(·tentE'-S dos ,dais paises podenlo exih'1], a apresenta~ao dos certificados de
ongem para fiS mercadorias a sel'em
iJ!,portadas (artigo III). ( al'tigo VlI
VIsa a garantir a utilizat;ao do produto no mercad() interno do pais import-ador, mediante 0 compromisso de
uao-reexporta(,'ao. Em ca.sos espccificos, parern, os dois Govel'nos ~poderao
f'ptender-se no sentido de lel,'antar a
rtstrh;ao acima".
Ainda pelc Acordo, "o~ pagament~ d~s mercadorias ob~eta de .nterCl!1I1b:o,. segundc as disposh;6es do
Convemo, efetuar-se-ao de Ac6rdo
Cf1In os entendimentos em vigor entre
o Banco do Brasil S A. e Banco da
Republica oriental do U'ruguai".
"Em 14 d~ dezembrc de 1949, foi
f,rmado, no Rio de Janeiro, ur.l Acor6(-, de pagt!mento entre os eois paist'~, 0 qual, embora M, tenha side
aprovado pelo Gongresso :Tacional
prIo Decreto Legislativo n. 0 2, de 22
de janeiro de 1952, ate 0 momento ;;6
fpi aprovado pelo Senado uruguaiO.
Enquanto se aguarda a troca dos ins~
trumentos de ratificacp.o Que deverao
p6r em vigor 0 referido documento as
",ela,,~es financeiras entre os dois pai5es sao regidas pelo Ac6rdo de COnlpensacao firma do em 28 de dezembro
de 1949".
"A fim de evitar-se 0 acumulo de
,5a1dos inconversjveis no desenrolar do
rntercambio, 0 artigo IV exprime a
concordancia dos dois Governos em
!'Danter urn equilibrio razo!ivel de trocas e tanto quanta passivel uma distribui(:9.o proporcional na concessiiO
..le· 1ice~as entre os diversos produtos
mencio!:lados nas Jistas "A" e "B".
Refere-se ainda e~ artigo it. Comissao Mista que devera., sempl'e que
surgir urn desequilibl'io anormal, estudar os' meios .de restabelecer 0 equilibrio previsto".
"A necessidade de salvaguardar 0
comercio .entre os dais paises levou as
Partes Contratantes a declararem 'que
a ex.pil'a"ao da Convenc;ao nao prejuct:cara 0 prazO normal de validade das
licenQas de importac;ao e exporta~ao
Cl'ncedidas durante a. vigencia do
mesmo (artigo V)".
"A fim de proteger os it teresses das
marinhas mercantes bra-Sileira e' uruguaia", pro.ssegue a. aposic;Ao de Motivos, "foi es:.abelecido, pelo artigo IX
uo Convenio 0 cornpromisso de dlviShO de bandeiras segundo 0 qual as
D!ercadOl'ias compreend'das no ConIlmio deverao ser transportadas prefnentemente em embarcac;6es de ban(ieiras brasiJeiras, e uruguaia, em par·
te.s iguais".
"Na impos.slbiUdade de ser trans~
purtada" par embarca,~oes de urn do.s
dais paises ~ parcel a. de carga que
the coubel', podera 'a ,QleSIna ser
t!'ansportada por embarca.~6es de ou~
t!'C' pais contratante, OU, na falta des~
hiS, em embaJ'ca~6es de outras ban~
deiras. A referida dispbsic;ao nao de~
vera importar em encarecimento de
(:ctes, nem retardar 0 transporte das
mercadorias comyreendidas no pre·
~ente Con-'enio. A eseala de embarw
ques e sua distribul~lio serao combi·
nadas entre 08 represent antes das
cmpresas de navega~ao ... brasileiras
uruguaiws, _indjcadas pelos re.spectli·
... os Gov::rnos para efetuarem 0 transJ;lGrte- d9.1 mercadorlaa oompreendjdas
C.flS

s5- , Pelo

~&gem:-:.~o. Oongres.£o Nacional, par
i:-termed10 da Caman dos Deputa(tos, submetendo il sua eonsiderac;ao
o texto do Convenio Comercial entre
o Brasil e 0 Uruguai, assinad o em
Montevideu, a 18 de dezembro do ana
anterior.
A Mensagem pres'id~ncia alludida
foi . acompanhada de Exposi~ao de
Motlv~s do Ministeric das Relac;6es
ExterlOres de 18 dQ :r.esmo mes de
mar~o, na qual 0 titular dessJ Ministl'rio recorda que "dccorre Q preesnte
Convenio das instru,,6es enviadas a
Embaixada do Brasil em Montevideu
em junho de 1952, no sentico de pro:
por ao Governo uruguaio a conclusao
de um Ac6rdc Comercial".
S~gundo, a~nda, a Expo.si~ao de
l\IotlVOS do MmLstro das Rela(:oes Exteriores, "a iniciativa do Go\,erno
brasileiro, no senUdo de negociar 0
Acordo de Comercio coin a Uruguai,
l'csultou das dificuldades existentes
llaquela epoca quanto a possibllidade
de fornecimenk do trigo argentino
a fim de satisfazer as :1ecessidade~
brasj~eiras desse produto. A.ssim, ·pro~
el1rOll-Se levar 0 uruguai a expandil'
sua produc;ao de trigo, mediante 0
filmpromisso assumido pelo Brasil de
eomprar grande parcela dos excedentes exportaveis do cereal uruguaio".
Consta da Exposi~Ao de Motivo.s
Que "a impol'Umcia do Ac6rdo foi
&crescida pelo fato de que os representantes brasileiros proeuraram estr.belecer, como segundo objetivo do
mesmo, a ampliaf;!ao da pauta de exportaC;6es brasileiras e urugunias, permitindo, assim a intensifica!;ao geral
do intercambio".
Para 0 Mjnist(~rio do Exterior, 0
"Convenio Comercial com 0 Uruguai
representa, outrossim, urn importante passo ·da poJitica economica exte~
riol' do 13rasH, tendo em vista 0 descnvolvimento - das rela!;6es econ6miC-Bb interam~ :icana... atraves da inten~lficat;ao do comercio regionais".
A Exposi~ao de Motivos do Ministerio das Rela~6es ExteriOl'e-S marea,
em seguida, a marcha dos acontecimentos em rela~ao a elaboral;ao e a
conclusao do acordo ora .sujeito ao
exame e ao voto do Congl~e,<;So Naeior.al para ,q!le po.ssa vir a seT devidaDJ.ente referenda do: - ' Ap6s prolongadas n~g()cia~oes,. foi 0 projeto de
Aoordo juntamente com as listas de
mercadorias "A" e "L" remetido a
comisSao Consultlya de' AC6rdos Co~
mereiau;, no Rio de Jar_eiro, para dis~
cussao nas reunioes de 14 a 18 de
agasto de 1953.
Aceito pela It.1erida Comissao, foi
o projeto de Convenir submetido a
ajJrecia~8{) de v ... ...sa Excelencia (o Senhor Presidente da Republica) pels
Exposil;Ao d;) Motivos DE-339-890,
(42) (44). de 1 de dezembro de 1953.
Ap6s: 0 pronunciamento favoravel de
Vossa. Exc"eUmcia, !oi 0 mesmo remetido 8 Montevideu para a assinatura".
"OS arf,jgm I e III do A.cordo ·esta ...
belecem a cbrigailAo reciproca daB

e

anD, salvo se uma das parto:s Contlfltantes notifkar a outrn, ate noventa
(90) dir.s antes da expi.ra,,&o do prazb de vig-encia a sua inten~ao de nao
nnov:l.-lo" .
A Exposi\ao de Motivos do M1Tdstro do Exterior passa, emilo, a rf'l erir-se aD ,"olume do intercambio previsto em face do CODVel1io, assinnlnndo que "as listas de mercn(lori:1~ Rncxas ao referido Ccnvfnio preveem um
volume total de intercambio no montante de, aproximadamente .' .....•
US $ 76,OO\l.OOO,OO (valor ,FOB) Prlra a soma dus export,a~6es e impor..
tac;oes".
!.
"Essn cifra, cOlTesponde a .....
01'$ 1. 5Z{). 000 .COO,OO, cons:dei'ando-,se
o d6lar dos Estados Unities da America a vinte cruzeiros. Trata-se de
,Ima tentativa de anlplinr consideravel mente 0 intercambio br~.silel!o",
uruguaio, Fato que pode ser veriflcn ..
do compal'ando-se as cifras cones ..
pondcntes ao comercio entre os (lois
paises no pel'iodo 1947-~3 e 0 l,llontante das ilstas A""· e "E" anex3s 20
Convfmio flrmado".
Nfl parte que diz particularmcnte
respeito a atribui!;3.o da ComisSo:1.o de
Economia }lara, espedHcamente, nmnifestar-se sobre a materia do Ac6rdo, a Exposi9ao de Motives do Minis..
terio do Exterior assinala que "a am .. \
plia\,ao da pauta de intCl'cimbio exprime a preocupacao Msiea do ne..
tociador brasileiro no senUdo de colocar no exterior as sobras exporta"eis do crescente parque industria]
do pais".
'
"'A letra f!.A", que consubstancia os
'Produtos brasiIeiros a serem importados pelo Uruguai, apl'esenta as Eeguintes porcentagens aproximadas dOf
hpos de mercadorias sobre 0 vnlOi
total:
0

Materias primas ., ....... . 49%
PrOdutos aUmenticios ... . 4:3')1"
Produtos manufatuardos
B%
100%

"'Entre as matt'irias prim as cabe fin ..
mad.e~l'a ccrmda de pinho com mais de 20 m (US $'
6.000.000,(0); algodao em rama (US $:
3.000.000,00); e cedro e outl'as ma{!ej ..
ras duras {US $ 2.000.000,00)".
"Os _ principals, produt()s 'alimentf..
cios que constam da pauta de exporta-;cSes brasieUras sao: erva-mate be..
neficiada (US$ 5.200.000,OUi;' R,eU- ,...:
car demerara e cristal CUSS ••••••• oJ
4.500.000,00); cafe em graO (US$ .• ,
3.500,OO,0{);
en'a-mate canchendn.
(US $ 1.31)0.00,00) e bananas (US !)
1.000.000,00)".
,
11
"0 ·de:,em.'olvimento da prodvt;!i{)
industrial do -pais bem como t'a legislaCao cambial vigente, permit em Gue
os produtos manufaturados. brasUeiros participem da nossa pauta de exportac6es em condic;oes mais favol'avets. No momento, tais produtos figu ..
ram em escala reduzida, mas a medi ..
da em Que se efetuar a conqquista de
novos mercados, a exportal;ao de produtos rnanufaturados contribuirtL de
modo crescente para a aquisi~ao, no
exterior, dos bens necessArios ao progrPBBo economiro do Brasil".
I
."' A.<! quotas significativas de bens
manutaturados' a serem exportadoa
Uentar as quota.s de:

102

'~aneiro de 1955
DlARIO DO COi'·lCRESSO N.~C!NJ.~L (s.<;ao II)
~====~====================~==============
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para

0 Uruguai referem-se a:
t~obrOinma, emetina e oUtros

prOfiU-

de 195[9·

W5 Jll2clico-farmact'mticos e veteri(u\~
rios inclusive vacjnas (US$: ..... ..
400 .DO,UO):
maquillRs, aparelhos e
utensilios diversos par 3 industl'i,l e
~uas

Da Comissao de Constituicci,) e
Justica, sobre 0 Projeto
Lei
da ddmara n. 249, de I!J5'f, q'lr::
autori~a 0 Poder ExecutiVD a p!.'.~
gar, pOl' con!a do Tesouro N'ldonal e por intermedio do BU1U.:C
do Brasil, os jornecimenlos de
carvao nacional teitos pelas e!l~
presas industr~ais as estrar/cl-'J de
jerro pertencentes ao patrimtnocda Unido.

de

lUSS 300.1)00,00): pe~as
para autom6veis
(US$ FiO aoo,a.)} ;
tnanufaturadas de madeIra (US$
lOO.OJ,001 ".

"Entre as mercadorins. enumeradas

fla letra "E" (produtos uruguaiDs a
serem importados pelo Brasil) \ tigura
cern especial relevo () item tnlo er.l
griio e farinha de trigo t USS •...
lIL{J{}O.OOO.OO). A importavao brasiiciea desse prOQuto devera abarnger
120.000 toneladas de farinha de trigo,
tonforme entendimentos realizHtips
entre as autol'idades competentes dos
dois Governos".
"0 Brasil importara carnes frigo-tifica.das inclusive aves, linguas e milltlos, e animais vivos para produdio
de leite, nos montantes de, respectivamente, US$ B.OO.OOO,CO e US$ ••••
4.200.0000.00'· .
'"Quanta ao 'Ieite em po, tlS dois
Governos, mediante a troeR de n::>tas
reversais. acordaram na fixac;;ao de
urna soma de US$ 250.{)0,00 anuais,
sempre que. sejam abertas quotas i)ara hnporta~ao do mesmo produto de
outras orocedencias, em virtude de
B produQ.lo interna nao ser suficieute
para 0 abasteCimento do mel'cado
barsileiro" .
A EK!lOsi~ao de Motivos do Mini;;terio do Exterior considera ap6s:
"alem deses artigos, a eKistencia de
'Varios outros produtos na lista tradUl: 0 esforc;;o dos negociadores bn~si
Ieiros em tornar reciprocamente vantajoso Q comercio. entre os dois pailP,es nao atraves da' diversificac;ao da
pauLa de exportac;ao brasileira, mas
tambem, permitndo ao Uruguai colocar no mercado brasileiro prodntos
que anteriormente nao figuravam no
lntel'cambio brasileiro-uruguaio".
E assim conclui a Exposic;ao de Moth-Tos do Ministerio do Exterior: "da
}~xposjr:ao acima, e das vanta gens jncontestaveis que para 0 Brasil rodem
advir nas suas relac;oes comerciais
com 0 pais vizinho, pademas deduZ1r a importancia do Acol'do em apr€:(0".

A Comissao de Diplom.acia da Ca-

mara dos Deputados, que subscreveu
o projeto de aprovac;ao do Ac6rdo jus~ tifica-o com 0 reconhecer que "0 ato
ora submetido a nossa apreci'aciio nio
5uscita objec;oes quer sob 0 aspEoCto
romUlI, quer sob o. de sua oportunidade diplomatica".
POI' sua vez, a Comissao de Economia da mesma Camara considrrou
que "encarados sob 0 potno de viztp.
cia economia nacional, entendemos
que 0 projeto consulta aos seus interesses e e oportuna iniciativa, Que
evidencia, tambem, vanta~ens para 0
pais vizinho, com 0 quat mantemos
05 maLs intimas e amistosos contra-

Relator: Attilio ViVacqua.

o presente projeto, de aULori'! do
ilustre deputado Joaquim Ramos tem
por fim autorizar ao Poder Executlvo a /pagar, por conta do Tesollrc
Nacional e por inte.rmedio do Banco
do Brasil, mediante Contrato ed Jperat;ao de crMit.o, os tornecimentos ue
earvao nacional feitos pelas empresas
industriais as estradas de ferro peitencentes a Uniao.
Em cada ana sera consignado no
Orc;amento Geral da Republica data<;ao ate 0 limite :mi:'::imo de ....... .
CrS 500.0CO.OOO,OO (quinhentos miIh6es de cruzeiros), para liquida:::ao
pelo Te.souro Nacional com ,0 Ban~o
do Brasil. do saldo da referida ~pe
rat;ao. A previdencia legislativa em
apre;;o concerne ao problema !u!'.d>;mental do arnoaro a indUstria cabonifera nacionaL
Es~e relevante aspecto sera apre
ciado pelas Comiss6es competentes.
As Estrada.c; de Ferro .. de que .!c
trata. sao entidades autArquicas it:.cumbidas da gestao de urn patnlllO·
nio deseentralizado da Uni§.o, ist.J e
de bens de dominio federal. Sua 9\.1tonornia tern os limites que a lei' tra·
car. Ao Con~resso Nacional comnete
iegislar livremente sObre a organjza·
!:;ao dessas entidades, sua vida- flllanceira e administrativa. (art. 65, Uti'
meres VI e IX .da ConstituiGao1.
Ante 0 expos~o. a Comissao de
constituicao e Justi<;a opi.na reIn
aprovacao do Projeto. considerado do
ponto de vista constitucional.
Sala. RUy Barbosa, em 12 de ja·
neiro de 1955.
Dario Cardo"')
Presidente. - AtWio VWacqua, RelataI'. - Aloysia Cf:.e Carva7ho - Nf!6~

tos".

A Comissao de Constituh';ao e Justlca do Senado Federal f!oncluiu 0

Beu parec"er sbbre esta proposiqao le-

gislativa com a aSSer1;ao de que "0
Comerclal estt\ dentro dos canones constitucionais e em condl;:;oes
ser aprovado".

~uste

de

'r
"A domissao de Econottlla do Senado Federal, considerando Que 0 CODvenio Comercial concluido entre 0
Governo barsileiro e 0 Governo uruguaio e assinado em Montevideu a 18
de dezembrQ de 1953 foi de iniciativa
do nosso Gov~rno e e instrumento
que atende a necessidade e a conyeni~ncia dos dois paises dele signatarins - e de parecer faoravel ao pro. jeto de decreto legislativo n.O 66-:54,
qe aprova 0 referido Convenio.
So.la - das ComissOes, em 13 de .1aneiro de 1955 - Pereira Pinto. Pre~t
dente - Nestor Massena. Relator
Plinio Pompeu Euclydes Vieira Gomes de Oliveira.

0

E. F. central do
Brasil ............. .
2) Via"iio FCrrea dn R.
Grande do Sut ..... 1Z{l. 000.000,00
3) E. F. Leopoldina ..
60.000. CCO,OQ
il Red e Mineira de
Viac;ao .............. .
5ll.000.000,GO
S) E. F. Noroeste do
5).000.000,00
BrasH ............. .
6) ~de de Viac;ao Parana-.S. (Jatarina .. .
40 000.000,00
7) E. F. Mogiana ... .
40.000.000,00
8) E. F. Teresa-Cris1)

N. 62, de 1955

p€'o:;a.<:

pr6xiUlQ 'lnko apurados em .. e.5·Jl~r t-omada Cl.~
("cntas peIo dito Departliu enoo, Oil<:9)
Jet-:-numado exercirlo, SLdi acreJ ..~~dQ
,U (.u(ontado nas prop·):\~&.S or':';J.men..
100.0oo.000,CQ ,-a:-i:::-.s dll Uniao para I) fino su·J'ie..
Qttend'.
.

3ssim d'.::criminada parEl
l!xerdcio:

Pareceres ns. 62, 63 e S·l,

cafciua'i

M

tina ............... .
9) E. F. Goias ...... .
16) E. F. Santa Cata-

rina ............... .

AIt 7.0 0 .ofva!nento da Unif'.a
para 0 ana imediato ao da prowu!gaCao desta Lei,. consignara as seguintes dotac;oes p~ra atender b C'lfltribuir;oes iniciais no primeiro exerCicio:

10.000.000.00
10.000. m.oo
10.000.000,00

01"$

1)

..........

2)
3)

4)

Total ............•• 5<10.000.000,00 5)
§ 2.0 Excluem-se da. autoriza- 6)
van deste artigo as !orneciment06 de
combustivel para os servtt;os publicos
de transpories presente au fututa_ 7)
mente executados pOl' terc~iros--;- me- 8)
diante contratos com a Uniao, se nao
for es"ta responsavel, legal au con- 9)
tratuaimente, par metade, lOO mfnirna, do deficit da respec~i'la ~xplo 10)
ra~ao.

Art. 2.~ - A debito do resouro Nadonal e par conta do cn?dtto que abrIr
nos tl/kmos do artigo precedente, 0
Banco do Brasil pagara dIretament.
as empresas de mineraca.:> Cornecec:lo_
ras 0 valor dos sew credit.os por promiSii6rias ou- outros titulos oriundos
de fornecimentos de carviio nacional
a estradas de ferro oonsumidorQ.8 e
por sOlicitac;ao destas, nos quais cons_
te expressa a indicacao do forneee~
dol', d() combUstfvel tornecido e daa
quantias a serem pagas. A solicita_
<;900 sera. feita ao Departamento Nacional de. Estradas de Ferro, que- tad:
imedia.tamente ao Banco do ~ Bnl.sil
a 'requisic;ao do pagamento :tOl!! lornecedores.
.

tor de Carvalho Nestor Ma,s.<fenq:
Joaqllim Pires - Luiz Tinoco
Gomes de Oliveira Fereira de
Scuza.
"
,.
N.O 63, de 1955

Drl comis.~ao de Economia, s6bre a projeto de Lei cb Ca.mara
n.· 249-54.

Relator: Sr. Nestor Massena.
RELAroRIO

A Camara dos Deputados enviou ao
Senado Federal 0 projeto de lei numero 249-54, que nele teve 0 numero
n." 3. 922-B, de 1953. :tste' projeto autoriza 0 pod~r Executivo a pagar, por
oonta do Tesouro Nacjonal e por intermedio do Banco do Brasil. as fo:'necimentos de carvao nacional feitos
as estradas de ferro pertencente" ao
patrim~nio da,. Uniao.
.
• }i'oi 0 projeto, na Camara aos Deputados, de iniciativa dos nobres represent antes da Nac;iio senhores Joaquim
Ramos e outros e foi assim concebl~o
originariam~nte:

"0 Congresso Nacional decreta:
-.
.'
Art. 1.0 _ E' 0 Poder Ex'ecutivo
autorizado a pagar, por c~:mta do TeSOl:lrO Nacional e por tntermectio do
"Banr.o do Brasil, os fornec~mentos de
oarvAo nacional feitos pelas emprA18.8 industrials as estradas de ferro
pertencentes ao patrimOnio da Hnilio.
S 1. 0 Para ~sse tIm, fara, POl'
melo de contrato com 0 B!\nco do
Brasil, . operat:ao d~ crMlto, anualmente renovada, desttnada ao pagamenta de tornecimentos de «.arv§.Q e

Art. ,3. 0 - Em cada anI) sed. consignada no Or~amento Geral da Republica verba que baste para 0 Tesouro Naciona] liquidar com 0 Banco
do Brasil 0 saldo da opera~ao de que
trata 0 art. 1.0 com juros e despesa.s.
Art. 4.0 ~No lntcio de cada CXercicio financelro devern ser apurados
os debitos das estradas de ferro para
com 0 Tesouro Fede..ral, orlUndol do,
pagamentos do:! rorn~cimenr.os de carvao 'realizados no exercicio antertor.
.'\ regulariza~l\o de t.ais dewtos sera.
feita por _determina~ao do Ministro da
Fazenda. sem prejUlzo, porem, do financiamento normal e continuado do
combustivel nacionai para os &e1'vi90S
de transportel5 terrovulrios na torma
prevista nesta Lei.
'
Art. 5.0 Para possibilitar a regularizaCao de seus debites, as e.strada.c;
de fer.ro, de administra~ao publica,
que utllIzarem 0 carvao nacional den~
tro do plano de zoneamento de Cumbustivel previsto no Programs Farrovhirio aprovado pelo Decreto n. 0 8.894,
de 24 de janeiro de 1946, rece~rA.o,
anuaimente, durante vinte anoa:, Uma
contribuic;ao do Governo Federal, calculada ·na base de Cr$ 0,9 (nove centavos) par toneill.da-q'lll{)metro bruta produzida Pelas trens que queimarem aquf:le combustiv~l, desde qUe a
eXjlior!'!.('ao geral d') $<!U So:rVlt;o l".!rrovial'lo seja deficitarla.
Pari~rafo unfeo.
0 Im.lte maxlmc.
desse auxUlo sera. 0 montante do
deficit da explora.;ao ferroviliria do
oo.ercicl,o.
Art. 6.· Para a lnclusiio da necessaria verba no Or~amento da
UnHio, em cada' exercicio, to Departamento Nacionai .de Estradas de ~rro
tara. em. tempo habil a estimativa da
;lcspi la. 0 montan&e dis aeficif'ttf;Id...
·ou do. excesses resuHan!,fot da C'lm-·
t,ll' ;H.,fJ.t.. entre os adia.lltar.umtos (er,(lc;
POI' intermedio do Banco do Brasil
{an.~.nJ 1." e 2.")
e a c.untribiJiGao
~.ta~tJda no art. i.o @ 8e'J' paraa;rdo

E. F. Central do
Brasil ..
100.000.000,01
Via!(8.o Ferrea do
Rio Grande do Sui 130.000.000.00
E. F. Leopoldina.
6Q. 000.000 ,Qi1
Recte Mineira de
Via v8.o ............
50.000.0oo,OG
E. F. Noroeste do
BrasU
50.000.000,00
~de .~~ .. '~"i~'9iio
Parana-Santa Catarim! ...... , .....•
40.000 000,00
E. F. Mogiana
40.000.000.00 ,
E. F. Teresa Cristina ...............
10.000.000.00
E. F. Goi3..s ••.•.• 10.000.000,01\
E. F. Santa Catariua. ....... , ••• ', .•
10.000.009.0,

I

600.000.000.0«-

Art. B.G Eata LeI entrara em vl~.
gor na data de sua PllblicacA.o.
Art. 9." Revogam-se as ~poI!It~
em contrario. - Joaquim R,,"
mos. - Brochado da Rocha. _ Leo~oes

berto Leal. - Jorge Lacerda. _ CUIvis Pestana. - ' Adroaldo Costa •. WillV Frohlich. Tarso Dutra. Sylvia Eche~~ue. - Placido Olimpto.
-;,. Waldemar Rupp. Wanderlea
Junior.

-

HenrtQue Pagnoncelil.

-

Nestor Jost. Daniel Faraco. SauIo Ra~os. - Fernando Flores. Lima Figueiredo. ~ Hermes de SOU2
za. - Flores da Cunha. - Dias Ll1l6,
- Firman Netto. _ Raimundo
dUlla. ....; Lameira Bittencourt.
Pliwido Borba. _
Uriel Alvim. Galdino do Valle. - Fernando Farrari. _ Pontes Vieira. _ Antoi'W
Horacio. - Jorge
Jabour:-.

p".

,.

o projeto teve dos seus autores eats
" J usti jicagiio
O. carv~o MClonal, produto ba·
sica da nos.sa economia, solre a can'
correncia d06 combustiveis estrange1~
ros, quando em 'per10do de paz. ~
entretanto, atende as necessidade. d.(
pais nos periodos de perturba~8.0 1nr
ternacional.
•
No lorneoimento' I\s empr~as pa·.
raestataiB, servi.;os publicos de tran&
portes ferroviarios ou maritimos" en,
quanta os combustiveis. estrange1rO(
sao pagOB adlantadamente, com dla<:
pendio vultoso de divisas. 0 carv§.~
nacional sofre retardamento ,sistemA·
tica ria liquidacao de suas faturaa.
Com i550, as eropresas minerador8,f
nacionais ficam entorpecidas e at{
ameavadaa de paraHza~ao ern SUa!
atividades. embora credoraa Cio 00verno par' vultosaa Importancias.. po,
rem na realidl.lde sem recursos part
continual' tarefa tao digna de ampara
o cohi.pso da. industria, naciona,l di
carvQo Impllcaria, outrossim, no de'
semprego de dezenas de milhares, df
mineiros, cUjas {aroilias solrer1a.nl
igualmente.
2. 0 projeto anexo visa dar estabilidade compativel para as auv!·
dades das empresas mineradoras iur."
eionaiB que lornecem aD Gov~rno.
Nao ·'consigna t~ores. Apena.s assegura 0 pagamento do carvao r_~lJ.l"
mente tornecido, de modo a evitar f
.colapso da industria extrativ3: do car~
vao, essencial a vida econ6m1ea dt
pafa e a defesa_nacional.
3. A Uniio, em ultima. anallse, (juridicamente responsavel pelos fo1'\
nectmentos, isso porque 0 deficit daa
estradas de terro ~rtenc~ntts ao. Pa,,1.

[

Qua ia-leira 25 "
Y _ TM&. It diligencia para hqlli. trimOnio Nacional e prf'visto no pro- te consumo de lenba nN nossas cs- 1ranli _ uma mint'ra~a.o definiura cJar>iio _imedjata, por pa,-te do G )1'etI dum combustlvel capaz, como sc ~ie
jeto, jA recai, legal ou ~ontratual tr~,das de feno.
No ano de 1940 consumlam-se .' duz da pesquisa supra, de entrt)n:ar
mente, robre a mesma UUlao.
9 551.499 m3. 0 conS\.lmo cresceu, eConomlcamente 0 en:pr~go da lenha, ~O~O~~~Ci~~~\~~ ~~ ~~~vft:~ ::f:~~~~,~~
Com 0 projeto convertido em Lei, num quinquenio, de 8.CotI.OOO em :93t. e necessaria reexaminar, em cad", I'~ des estatais e para-estatais. 111. 6,
assumlra ela honestamente essa re5- a 9.554.499 ero 1940, p,nquanto 0 car- de, este, asp:.:cto essencial da explora- letra "a.").
J)onsabilidade. 200 J11esmo passo que rao nacional consumido Subl.U de rao tecnico-comercial para the dar 11
VI _ Men~agem urgente no con ..
assegura fornecimentp constant€ as 294.614 T em 1936 a 469:273 em 1941J solac;ao eco'n6mica recomenc;.a.vel,
gresso para votal(&o e proffinl" .Il(:fm,
.sUM empresas de tranSJ)Qrte, permi- e ,0 carva.o estl'angeiro ):)aixoll de .'
E' imprescindiveI levar em desta- do projeto em ftnexo n, 2, tenoe' t,t' a
tmdo, todavia, pelo pagamento poncada linha de conta que 0 empre2"o regulariwr a pontuulidade no ~ 3.g a tURI dos fornecimeJ1tos, a exist.encia 179,(}~5-T a. ~38.438-T._
E', sem duvlda ... promlssor 0 aumen- Intensivo da lenha como combustivel r.leuto do.s fOl'necimrntos de {;._1 vao
da indUstria extrativa do canao, que.
alem disso, atrave~a, grave' crise de to do consumo do combllstive1 mine- ferroviario e responsavel pelos d~c:r as entidades e.statais e pa:'a~est:.lf.i&.
mercado por fOrl;a da concorrimcia raj do palS e bern malS ~centuado no tos (lue se vern criando nas zonas de tem a criadio de nOl':lS respun."'lnW ...
hT€slsth'el' que the move a comblLSti- p~ncdo de 1941, a 1943. Ent:rE.ta~to influ~ncja do transpol'te pelo trilho. dart's p:ua" a Onitto Federal. Ins. (I,
Pot outro Iado, 0 incremento do letra "e:').
,-el €Strangeiro importado a ta)(a de ness emesma penooo, alnda 101 mawra aquuw;ao de lenlla pe1as !..:rro"Hi.s consumo do carvao nacional trara
(Am~io oficial de Cf$ 18.72 por dolar
brasileirns.
uma dupla v'antagen'l. _,a fixa<;ao, em
Il,mericano.
.
Quando se compaI'a,· sem ma10T Oe- grau de prosperidade, duma industria II - Carviio do Rio Grande jo St.:-l
4. Por outro !adO, as objeUv06 do taIhe, ° pre go de aquisi~ao de lenha essencial 200 nosso fomento industrial
projeto visam determinar 0 empn}go, e do carvao nacional, tem-se a lm- e permitira 0 emprego garantino d~
VII _ Limita~ao compuls{ '1:\ do
{''1l1 tnllior escala, dO carvio nacional, l-'rE&C;;aO de que a 'situa<;ao e teda fa- tipos de carviio, residuos da seJer;!lo abastecimento
de .. fUAl oil" C!~ntro
aboUndo gradativamente 0 consumo \'or&'vel it queima do combustive! l'e- indiEgen..<;avel d9 produto, destinadcs das zot.as de influencia do carv&o natJa lenhn. fato que redundara, inega- getal. Uma pesquisa econOmica, bern as usinas side1'urgicas. - Artur CaS- clonaL ([L 4, letra "a").
velm~ntet na dlminuil;ao de despesa orlentada. mostran\., todavia, que a Who.
VIII _ Para evitar que as I"mrr~$a9
;oa- explora((ao do trMego ferroviario, irrrpressao nao e bern fundada.
produtoras sul-rio-grandenses : _'ao[,Em verda de, no metodo, atual de
Oficio n. 2:
Em
primeiro
lu:;-ar,
fOff10SAO
~ ,conthem com prejUizo. como ocorn~ precomputo de custo do combustivel ve- siderar que em face da carencla ab-.
g{;Lal, utllizado nas redes de via((3..o
sentemente, extinguir 0 d'2SCO:ltO de
Em 14 de Julho de 1953
5'Hln'a de material rodante nRS terferrea. nau se leva em cOnta· flo re- rovias brasileiras, em tjdas as epocas
de que, pela legisJa~ao vigente, roza a
Exmo, Sr. Dr. Jose Americo -e II - Carvao do Rio Grande IIv ruI
celta. cessante do eDorme parque de mas prmcipalrnente na presente, 0
equlparando-.c:e 0 'preeo para ela flmatet;ial rod ante imobilizado no trans- material des'Viado para 0 s e r v i f1 0 Almeida' - Ministro da Via!;iio
Dbms' publicas.
porte da lenha,
xa aos dos demais consumi'dores, de'":interno repI'esent~ sempI'e perda de
a eminente Engenheiro Dr .. Artur produc;iio remuneradora. &ita recelta
Pela Portaria n. 405, de 6 de maio conio e:::se que ja fai, ate mesmo, lui·
CastHho, que, em tempo dirigiu oS cessante deve 5eI' computada no CU5- do corrente ana, 0 lintecessor de V. ::;ado inconstitucional pelo Pader Juot'stlno8 do Departamento Naclonal to da lenha, que emprega 1> vezeb EX,a, "tendo em vista a exposicao fei- diciario. tn. 4, letra "b").
de Estradas de Ferro, em recente mais material rodante no seu ~tr3ns- ta pelo Sindicato ·Nacional da IndilsIX _ Revlsao e aument.o nrc..l'nM
pesquisa €'Conomica- sObre combusti- porte que 0 combustivel mineral bra- tria da Extral¥iio de Carvao, t'elat!\'a dos precos de venda, que gflranta 3.li
veis, e-studo que publicQU, na.. ",P..t\- sileiro,
as graves dificuldades em que se en- emoresas produtoras Ul,l18 mal'gem de
vista Ferroviana" de marc;o de Hl44,
Consideramos uma !en'ovla com urn contra 3quela mdustria, e ,consi,je- lucro capaz de permitir-lhes:
~uja transeri~ao al1exarnOS, 1\ guma con.sumo, no ano, de LOOO.(}OO m3. dt rando a dimtnutr.;~o que s-e tem vt."Tifi1) modica remuneraCao aoo ~,clo..
du esclarecimento, demonstrou tecni- lenha.
cado no consumo do carvao mine"al
camente que, em ~ levando em'" conPara movlmentac;ao desse' volume produzido no pats", resolveu d~ig nistas;
141 nquela "receita cessante" de ma2) razoavel aumento de salt. doe:.
terial imobilizado no transporte de de COll1bllSUvel, necessita. eia no ml- nar-me para presidir a' Com1Mlo
lenha, 0 pre'YO r-eal des.se combustivel mmo, de 5 (}O{J trens no ano, corre3- institufda. naquele ato, "com a Inx _ Conso1idar a d!vida do GGvtr"
vegetal duplica, A.ssim. 0 emprego de pond€nte em media a 500.000 trens curn~ncia de estudar a situac;ao d:t- no do Rio Grande do Sul com 0 Ba.n·
Adotada
a
equivalencla
quela
industria
e
indicar
as
medtd{'.'i
quH6metroo,
carvao nacional, embors naquela,
CO do Brasil, de modo a libemr 8
propor<;ao de pOder caJoriiico de 1 d:,: T p3-ra 5 m3 entre 0 carvaa. nacio- que devam ser adotadas, pam debe- margem das promiss6rias caucionf...
nal
e
a
lenha
(l'elat6rlo
de'
1942
da
Jar
a.
crise.
que
se
apresenta,
sugetonelada de carvao para 5 metrQ6
dasl pelas empresas carbonlferas riC'"
cubicos de lenha, det€'rmina. Urn a.cres- E. F. Sorocabann), verifica-se Que rindo tamt>ent providencias oa1'a a grandenses e emitidas par aquele E.'lt\
estrada
consideTada,
c{lnsumiria
liquidal;iio
dos
debitos
que
6rgaos
da
efmo de receita fattLl. em virtude de
tado. (fl. 6, letra "6").
possJbilitar 0 uso do material rodan- 1.000.000 + 5 = 200.000 tone!adas de UnlAo Wm para com as empre.::a.s cat~
Valho-me do ensejo 'P,<\i'i\. Te'itu-n.t
carvao
que
poderiam
ser
dis~ribuida.'i
oonlferas".
t-e des1l}obUizad.o, resultando disso
a V, EX.a a seguraul;a do meu alto
por
600
trens,
no
anD,
])roouzindo
I.
A
Comissao
examlnou
detidauma acentuada economia no resultaaprel;o c d1stinta conside.raI;8o.
Q.o l1quido das ferrovias que 0 empre- 60.000 trens qun6metros. Hanria, as- mente as Q.uestOes para 9.S qU~lis lOra Ruy Mal/rlcio de Lima e Silva - Pre"",
gam. muito d!ferel1te da,quele que, .c;im, uma diliponibilidade de l){}{).0O(J oonstitufda, em cinco reunioes, que se sidente ,"!a ComLssao .
comumente e' apUl'ft.C1e nos· ba1anCOB ...!..' 600 000 :: 440.00 trens qUi.l6metros. realizaram nos diM 25 de maio. 15,
(lR.!3 e!nnyesas que utilisam, concomi- .t.sses 440.000 trens: qu1l0met1'os da- 22 e 30 de junho e 8 do corrente, tenRELLTORIO DA 'COMISSAO
tw ~. -'''lte, lenha e carvao naclonal. riam, 1\ razao de Cr. 15,00 por trem do aprovado, nesta ultima. respectiDE 'EETUDO DOS PROBLEMLg
.t:~m
de.ssa, vantagem .de ordem Km, 440.000 X 15,00 = 7,~0.OOO,qodE va relatbrio, que ora venho .sllbrneter C\lMPLFMENTARES AO PLANO DO
~onom;ca, r-esta a considerar que 0 acrescimo de rends Uqlllda, porque a. consJderal;9.0 de V. EX.", _scomps·
C/>RVAO NACIONAL
emprego intensivo do combustivel ve- a despesa des trens jl\. estava compu- nhado dos proce.'3sos que deram or1'no cllSteio anterior,
gem fa. _re!etida Portaria. n. ~05, cow
getal, ao. inves do carvao nacional, tada
Levando em consideracA-o 0 aprevel.rezuJ t
d bes'
A proc'Uf1a.o do carv9.o nacJonnJ fI
e&tA ocasj,<lnando gr",ve.s danoo a pre- t?mento
do materifl.l vasio de retQrnt.) lUI
<>
n es recomen ac •
seu tranr.porte por diferentes vias aM
ee-rva<;A.o dar, flol'estas, res}Xlnsave1
p-ara 0 transporte do cal'V9.o na~ional
1 _ Carodo Nncfonal
os centr.:>S consurnidores, foi obJeto
que e pelos enorme5 desertos que 8e em
servi'Yo, de vez que, em VIa de
principal do est.udo acurado que jeu
v30 disseminando nllS' regi6es de inflUeDcia de transporte· lerroviArio. 0 ~egra: 0 tran5POrt~ parjl. os portoo I _ Facilitar 0 Conselho da ~upe- origem as medidas legais que forl UIl1)j
e malOr que 0 m,?vUl1€ntc pru:a 0 m- r1ntend~ncia da Moe:da e C'Iedi.~ a em conjunto 0 chamado ,«Plano do
que urge utancft'l'.
terior e 0 carvao e tornecldo nos
tAd
ao nacional pel Carvao Nacional", para cUja efetiva ...
o projeto tem pois. tambem, a fl- o~rtos, chega-se a m!tis uma econo· ~:iard~c ~erc:d~"irvre de cAmbia. co.a GAo pr~tica sao criados uma com~~dio
.JlaJjdade de, com apreciavel econornla :nw, em favor d? carvao p. sel' compu- rno contr1bUi Clio complementar para ExecutlVa e urn Conselho Consrut,i"o
de dil'l.eas esca.s.sas nests hora de taull num mfmm~ de 01'$ 1,20 pOl' resolver a sua crise atual de SUp~I-· que devem func10nar em ha;rmonla.
grave desequilibrio do nosso balan90 m3 de lenha dedUZlda a formula. .'nn...
d cAo e a escassez de dirisas. , Contudo, ao promulgar medldas 7118
Of . .
mfJuem no. pr6pria estl'utura da £co..
':internacional de oontas, tomentar, Ctn _ Ctb, na. qual TID indiCa. 0 pro U
nouiia caroonffera brasileira, nlio pre...
oOOU. evidente vantagem econ6rnica, a transporte medio, ctn 0 custo de (fla. 3, letra e.)
utiHzac;ao do combustivel m.in€ra.l, transp.c'l'te da tonelada utn. Ctb 0 n _ Conceder As empre!M nl1ne" viu, nero poderia t(':r pl'{'visto Rq;iele
wntribulndo p'ara a estabillzac;ao ds CllSto da tonelada bruta, e E a equi- radorns prazo para que pOBsam pa'" Plnao a $olw;ao de problemas trr nsi-'
1nd(istrla de extl'ac;iio do carvii-o na- val~cia da lenha. em,m3 pam'o car gar, sem juros, 0 seu debito atrMado t6-1ios de prec;os, marcados, comlnn""
cional e a de redu~r, con.slderavel~ vao em oonelada.
relntlVo 110 impOsto crla-do pelo De" I'! irregularidades nos recebimento'3 de
mentea forma~ao desses desoladores
A cargs e descarga do carvao, com oreta-lei .n. 2.667, de 3-10-40, Ii Cotll faturas. n~m outros que ora aprec:en..
-de.serto.s pela devastac;ao de n06Sa! aparelhamento' adequado, deve re.sul- de PreYldencia. (Decreto n. 20.465, fa a conJuntura econ6mlca do paHf,
matas, faro que tanto vern preocupan· tar noutrQ acI'esciroo minimo de Cr$ de 1-10-31, art. 85), bern como ~ principalmente 0 soriundos da pro)ria
do os melos responsav 11; par sua pre· 100 para 0 custo dB lenha.
Calxas e Institutos de Aposentado" !JC'lltica de comercio exterior (CAr,lbiO
BeIvaCAo.·
.
,
'I'odos os fatores considerados, no ria. (flB. 3-4, letra "d'.!·, fl. 5. letre, e "controles") que executam as IflltO"
ridades monetarias como medicl3f: in ..
5. A evidente impo tl1ncIa da rna- caso da terrovia em apt~t;o, determi.. "t").
t~ja. nao f!cr"€vista,
lias, no Plano OlU'tlm urn. aumento de p~o de Cr$ ml_ Suspender. pelo prazo de doiS tervencionistas tendente~ a salvaCuar'"'
anos a substitulI;3.0 de JoroI)1otivas dar 0 bern estar <:oletlvo, maS com
do carvao (Lei n.O ,886 de 11 de 10.00 aproxlmadamente. .
~'. portanto, 0 c~to unltlirio da. a Tapor POl' locomoti"as diesel, a ~inl profundas !ep~rcussoes naqll~le~ setor
;tunho de 1953), justi jca flo' natureza
especial das provide-n "aa que 0 pro- aqUJsll;~(' d'a lenha for de Cr$ 10.00 de economizar-se divisas e, sem basico da mdustria, nele defJllgl'anda
o preco na porta da fornalha e pra- matores testrigoes no cansumo do serie crise que, ,c~rn as mats fortEs ra'"
jeto consJgna. .
0 duplo - sejam Cr$ 20,50 carvao nacional dar-se tempo h for':' zoes, esta ft eXlglr justa compensa~to
Dat fstmmos rerto de que BeJa e-tieamente
0 equivalente eusto do combustivel mac;lio de novos'mercados que tenham tado, como figura jurfdica represen.l:
nprovado. 0 projeto, d da a .sua evl· na'cional
seria
de 5 X 20,50 ::::: Crt baa ver a produc;ao carbonJfera dRS (. remedio adequado por patte do Es"
dente utilidade aos ltos inter~86efI
.
mln~ nacionais (n. 3 letra. IlbH ) . tattv{\' us. ~~\et\'\1idaoe beneficiadrt, a
nacionais em seus va ios aspectos e l(}2,50..
Esta indieac;.aG do caIculo nmdn
••
custa d.o saertficlo de uma claSJ!le. '
6em maiores lmposiC; es ru> Etarlu esta bern longe da que resultou da 'IV _ Ineentlvar-se. ja a r~(' if,e
E1s porque, 0 Exmo, Sr. Ministro dl
PUblico.
~
pesqulsA- econOmics. da_ L€opoldina. 'agora e prefeneJalmente, 0 ernpr~go Viaciio e abras Publicas' digncu·
EstUdo CUado:
Railway _ que para urn, custo v.ni· do carvfl.o nacional em minas ter- nomear, nos termos da Portar1a. nUl(
tA.rio de aquisil;w de Cr$ 23,00 para micas juntas aos pocos de extrac;A.o, mere 405, de 6-5-53, e por &OUc1tf~~a,d
V ma pesquisa econ6m ca s~bre cOm~ 0 m3 de lenba, encontrou 0 valor de bem como a sua utilizac;ao em indl1s· d_o Sindicato Naclonal da Indu!t\'itt da
bUsifvet
Cr$ 50,00 no tender da locomotiva. trias a serem 'nstaladM .. nB regifto Extrttc;Ao de Carvlio. uma comi~ad
Cornpulsando-se as
tatlstlca.B ot1- Exfstlndo no Su] do pRis _ nO RJc extraUva. (fl. 3, letra "a j ns. 4-5, com~ta daB infra asslnados que, um..
ciais, veri!ica-se 0 eno e e erescen- Grande- do SuI. Santa Catarina e Pa- letrs "d").
do, 'em CUlDprimento da mlss§.o rp.N~..
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que e ('st!ivel para parte da IJrodlJ<;a~ do
at nwel;sa aqueJa industda r;.l~lUna 1 e o.:al veo catarinense, mas bi'and:! parte
st:as cllllsas, vem at:resentat a V. Exa. [terse carva.o uinda penunnece a mel'd 0 merca d oJ externo
.a titulo oe rec()menda~ar. as slllu,;oes Co;:;A d a fl u t uu,;so
t! cia situa<;a.o rum.bial do pais Sempte
Q':e Ihe pareceram acer,tadas.
1"
, que h 11· pOSSI·b'l·d
'Importar-se
J J ad
e IJC
t rangeno,
.
..
veL'lllCa-Se.
0 Cl'lv.SITUA9AO CERAL DA lNDCSTRIA e> roes
calhe ua pl'odw;;:5.q nac;onaJ, porque 0
CARBONIFERA·
no[so carvao nao pode competlr em
A industria carbonifera uril$lJeira grec;o e em qualidade cam 0 ~arya(l
de di'!3equilibrio bastante grave., qur :mportado nos atuais centros de COl,·
" ch o:gou, em verdade, a uma :::itua~ao sumo.
A.tualme~t.e. ~a prodUl;~o das m:nru !
se podp.ra tornar irreparaver se provir:encias urgentes nno totem tomad3.!- de Santa .i ,ata~l11a,. 80.% sao vet~(itdos 3
pclo (Joverno. Explicam a situ1:\i;-ao Comp~nhla Slderul'glca. . NatIOnal e
b"da

~studad.o

a

situa~aQ ·~r2.ve

cr. gca de estarem as emr;H'Sr:tS, hcje
eDl .dia, trabalhando sem t~1('ro3;
1) a procitlCao a cust:l$ crescentps

Be:n a possibilidade

de

majora~ao

c0'l1pensflt6rla dos prer;os de \'end?:

2) a redu<;ao progT€ssiva no consum-), que obnga as empresa.s, amda

co:n encarec!mento do Ctlsto, a reduziI'em 0 se.u trabalho, prej1l11Cando os
op ')rarios;' para evitar superprodw;ao:
m R impontualidade crOnies no paga nento dos fornecime[:tos de carva.o
as entidades e.statais e paraestutais,j
q~e s32 as maiores consumidorllS.
I - Produ~ii.o a custos cresccntes
.em. 1Jossibtlidade de majorat;ao dos
PTl"';OS _de venda·~

II -

lumo.

Redut;lio progress!vu do con-

Alent dos aumentos de sa.larlos, a
not6ria e slsteuu'l.tica dos
preeos de tOdos as matenals nec€SsarLlS'a nunera~ao. bern· como ados imp( stos (> 6nus sociais, sao as causas
p!'eponderantes dos custos crescentes:
A redw;ao do merca.do cOl1sUlllidol' rJU
cr.rvao .nacional e devida A concorrenclf'. ir:tesistivel que lhe Cal. 0 oleo combv:st1vel estrangelro.
Em verdade, 0 pr~o da catoria do
carvd.<) nacional, s6 com os aumentos
pHa compensar salarios, ultrapa~sou
I) niv~l dos t:ret;os da calo':'in. dos conCOlTel),tes estrangeil'os. Ol"inclp&.imenre
do 61M· combustiv(:i (fUel ou) importldo hvremente a taxa do cambia tinct L~ <Ie Cr$ )H,70 por d·,lar. Ora, e
sa'lido que, por for~a da politic~ Cam
bi.ll "posta. ellrpratica prlas nutorldad£s monetarias. a deprecl8c;ao Intern!'!
do crUzeiro e a- reCiproca e1evabao gera l d()s prec;:os, isto e, 1\ perda fte podrr aquisitivo da moed~ papel brasl,leira, aperoU-se dentro do paiS. lIRO,
p'Jrem, externamente. Os artigos impertados, de.vido a mall'Jtencao artltidal e compulsoria da I,axa oHcial do
c':'mbio, nao sotreram a corl'elaUva
e·evat;ao.de pl'e'Yos. Res11ltou dal uma
s;~,ua~ae de.!)favoravel para as produ·
t· ,5 nacionais, na competic;ao com as
s.milares estrangeiros nos
pr6pr!os
mercados do 'pais~ ,
(j ('~rvao nacional nao pode, pols,
c mCOrrer com os combllst!veis estrang ~iros, cuja importat;ao e beneficiada
'. C.lro- uma. sUbvem;ao de nlais de me.t- \de do seu valor reJ.l. Assim, 0 fuel
ml, ·que em condi~oes normais c!everja
ser oferecido no mereado oraslleiro 1.\
mais. de Cr$ 1.&OO,()O, a. tonelada, e
vendido a cerca de Or$. 300,00. Para
que possa 0 carvao national cQmpe~
tir com 0 combustivel ifttportado, as
produtores tern que venueI' com pre-.
jufzo a calorfa do comoHstivel indige·
na., Delo menos na base da caloria importada, sob pena. de acelerar de modo
i·at8.1 a sua perda de mercado.
Como re.sultado de&sa Si ~uur;;ao, eata.
se processando:
.1) a 8ubstituiQ40 de tra~lio a vapor
pela tra~ao diesel-eletrl<:a;
2) a substitui\:§.o. do
combustivel
carvao nactanal por "!uel oli" em 10·
comotiV8s a vapor;
3)_ • adaptaQao' de ~a.ld~jras~ tixa.s
.'
para. utiliza~lio de Iffuel all"..
Situaeiio da IndUstria em santa
Catarina.
o advento da Companhia Siderdr, dca Nacional abriu wn M.\Icado no,'o
R!,;l.jora~iio·

..

'

tiea 8carrpta graves conseqil~ncias
de ordem social para os mineiros.
A deiesa do mercado existente
trara benefic!os incUretos ao pals pe~
la economia de divisas neeessarias a
compra de combUstivcl. estrangeiro.

fAnexo n." 1). os debitos em atram
Originados por fornecimentos de carviio as. enticJades es\atai, e para""tatais aUnge a soma de 01'$ ••..••
-.0

263.172.715,10.

Deve-se, com ~nfase. afi.rmar que
poueo adiantara A indli.~tria carbonifera 0 planQ do Carvao, prometendo
. Recomenda a Comissao:
inclusive financiamento para. 0 de·.
a) a 'limita~ao cDmpuls6ria/do abns- senvolvimento industrial das empre·tecilJ1ento de "fuel oil" dentro das sas, se eius, na reaHdade, cantinuazonas de infIuemcia do carvao nacio- rem for<;adas a wnanciar servh;os
n~l, Quer por meio de racionatnento publicos de transport~s fornecendo
a ser feito pelo Cop.selho Naclonal do carvaa sem receher as respectjvllS
!:"L~loleo, quer pOl' ,medidas fiseali- faturas. Outrossim, em nada bene!i-'
20'7" a cha.mada cota ~vre, dH,Jt:t- z[lclora.s exercidas p~Jas autoridades ciara as industrias. mineradoras aumente ~endldos pelos ml!1era~OI"cs ~s a:dwmejras, e poUciais;
mental' a produtividade incentivadl\
f'.~tarqulas que exploram. ~erVlelJS P\~·
b) para evitar que as etnpreSa3 pro- pela "Plano" pafa: aCllmllJar monta~h.c.os de transporte manbmo ~u [~\ - (\utoras sul-riograndcllse~ trabalhntn nhas de carvao sem mereado. isto e:
IO~l1:iri~. O~ 8~% entr.egues a_ t;Onl):a- com prejnlzo, como estao presente- sem comprador nem cansUIn..). ante
n.h~a Sldel'urglca Na~lOna.l sao ,1Je-~p mente trabalhando. extinguir 0 des- a concorrencia do cai-vao estram:eiro
ltclados em uma usm~ de la~~~ . . m conto que, pela legislat;.a.o vigente, e do "fuel oil" importados Hvremenresu~tando a. re~upera~~o de 25;'" ur goza a. Viavao Ferrea .do RIo Grande te a taxa de cambio oneial ld61ar a
car-vao metalurg2co dcstl!;ado a LJsl":m. do Sul, equiparando-se 0 preeo para cr$ 18,70).
je Volta Redonda,- 30 10 de .... al ~:1O eln fh:ado ao' dos demais eonsumidoA Comissao esta ..convencida de
-::>;rcsso de v,apo~ e '12% d~ carvao fmo res, desconto esse que ja foi ate mes- que 0 Governo tudo fani para pa.gal.",
de. vapo~,. "\end1dc:'s tambcm as C1.utar- rno jnlgado inconstitucional pe10 Po- no meno}\- prazo possivel, as faturas
q1l1a~. aClma refel.'ld.as e em parte (,(In- der Judicilirio' .
de carvao vencidas. Todavia, com res.unlldo pels. pr6prla Companhm. R e - '
1al29.0 ao credito das Companhias mlsulta da! que 42% de 80 "isto e, "
el auxilio governamental h coope- neradoras do :&stado do Rio Grande
33,6% sao recupenu:los como carva.o;dp rativas operfrias. para. que passam do Eul, sugerE' a Comissao urn alvitre
vapor, que somados aos 200-/" da "cota vender aoS" mineiros as generos de de exequibilidade ·talvez mais pratica.
livre" pcrf:l2:em 0 total de 53.6% ou primelra necessidn.de por prel;os de A Via~iio Ferrea do Rio Grande do
sejam. 54% de carvA.o de vapor a ser Ctlsto. Rte que uma revisao' de pre- Sui, tendo emitido· promtss6rias I em
colocado no mercado naclona1. P.m ~os urge~te garanta i!,s ernpresas pra- favor das Companhias fornecedoras
resumo, 25.% da prodw;ao de Santa rtutorM 11Tna margem de lucro capaz no total de Cr$ 61.297.769,80 estas
Catarina encontram mer('ado ~ar'\n- de permitir-lhes:
/ caucionaram, com wna. margem de
tido, na COmJ)ftnhia Siderurgica Na1 _ madica rernunera~§.o 90s acl6 ',20%, os titulos no Banco do Brasil.
clonal e 54% estao hoje perdendo (' nistas;
Se tal divida por promi.ss6rias fOr
roercado precario com que cont3.vam
consoli dada au incoi-porada 8 outro,,;
ate agora.
'
2- razoa.vel aumento de. salarios. debitos que tem naquele Banco 0
d l como 'soluvao a longo ptazo e Estado do Rio Grande do Sui, a ·m8.r~
A comissao e de parecer:
di~nte da substituic;ao das .atuais 10· gem poderia ser levantada pela.s Com.carbonifel'as forneeedoras pa~
a) que e urgente cogitar~se da crla- comotivas a vapor .por outras de ti- panhias
seU reemb61so.
Cao de mercados locais para 1'Je r., pas rnais eticientes, 0 que se verlti- raMns
para que nao perdure nem se I
cnrvao de Santa Oatarl.la seja, tl' nto cam t8talmente peJa evoluc;iio da tec- agrave esse
estado de caUsa.'} aJtamenquanto possivel consumido OU uttJ.tza· nicR, que 0 emprego do carvao na· te injusto. sugere a Comissao, como
do em industria a serem instfli}lrjas clonal no Rio Grande do SuI se fa· soluc;ao definitiva. a promulgac;iio de
naquela reglilo, tais como usinas ter· <;a. j i a partir de agara. e preferen· lei cujo anteprojeto e sua justtttcamo-el~tricas. siderurgieas, f'"bricas dE' ciahnente. em usinas termica,'l' capa- tiva se pferece como pa.rte ao preenx6fre, fabricas de ;Jrodt~Gs Qllimi- zes de utilizar carvoes de tipas bai- sente estudo. lAnexo n.o 2). Por ale,
cos e outras de' ean.\ter' tributarD ou xos e construtdas junto aos locals conseguir-se-~, por intermedio lie
d~ extrac;a.o:' Eata praUca, que e uni']ubsidh'irio;
versal, fol preconizada pelo Enge- acordo com 0 ,Banco do Brasil, 8
b) que e recomendavel susnenllrt a nheiro Richard Klar. professor da pontuaUdade desejada sem agravar
S\.lbstitu-:.c;ao de IDc'JrnoUvas' a . . . apm· Universidade de Frankfort, que as- as obriga<;6es pre~existentes do Era.
por locnmoUvas diesel peio prazo de sim se manifestou no reJat6rio que rio Publico.
Com efeito, 0 "'defIcit" das estra·
dois anos, a fim 'de eC00umizUl-S<" di- apresentou aD Itamaratf. sObre os esTiEas e, sem maiol'cs restl'h;ocs ao tudos que realizou em n0580 pais em das de ferro pertencentes ao Patriconsumo do carvso nacional, r1ar-ge cohbora<;ao com 0 Conselbo Nacio- m6nio 'Nacional embora funcionanda
sob a forma de "autarquias", tem.,
tempo a formacao de nov<JS merCf100S nal de pesQuisas:
af1nal, de recair, por diretto. st\bre
que venham absorver a pr'ldoJcfiio cal'- "0 caso do Rio Grande do SuI o mesmo Erario Publica. suvencianar
!'cnitera das minas nacioriais':
define-se dlzendo que a, instalac;ao e as enUdades autarquicas de trans· :.;.a.
c) que se recomende ao Consclho Q fUnclonamento de Usinas termo- partes para Que paguem pontualmen- _r
da Superintend en cia- da- Moeda e Cre- eietric8.s na propria regiao dos de- te 0 combustivel fornecido, limltan- "
dito 'facilitar a exportaqao do carvao positos .de carvao serviJ:iam .a cinco do as subv~enQ6es aos ~de!icits.. de ~
h.cionaI, pels taxa do mercatlo li- fins diferentes:
cada uma, resolve 0 problema sem ~
vre de cambio, como contribuic;:ao
agravar as responsabflldades da Uniiio (
1
reorganlzl'I.Q3.o
da
-extra.QAo
e,
complementar para resolver a sua
Federal.
•
crise atual de sUp'erprodw;a.o e a' es- simultaneamente, sua intensifica<;ao;
Recomenda, pais, a Com1ss5.o:
cauez de divisas;
2 _ fornecimento. de energia eIed) que' seja concedida. k!ll compa- trica aquela regiA,o. Inclusive a cidade a) To·da a diligencia para a Uquldar;a.o Imediata das {aturas-em atra'.
nhias 'mineradoras -pr'azo para que de POrto Alegre;
00,
possf\.m pagar, sem Juros, 0 seu de3 - ·transporte mais tacil;
b) Consolida~ao da divida do 00bito atrazado"Telativo ao_ ImpOsio
do Rio Grande do Sui com
criado pelo Decreta n.o 2.667, de 3 4: _ cria!;ao de uma base d~ ener- overno
Banco do' Brasil, de modo a liberar
de outubro de 1940, bem corua a 00- getica segura para a t~tura' indusa IUsrgem das emprcsas carbonlferas
ta de Previdencia (Decreta n!) 20.465, tl'ia.I1zaf,iao;
riograndenSes.
de 1 de. outubro de 1931. art, 85>.
,
. ~
5· - melhoramento· das ~ndic6es
c)
Mensagem
m:gente
1'1.0 Congres.so
IlOciais"
.
A comlss1i~ d-eixa de apresentar no
para votaf,iao e promulga4;§.o· do pro~
presente estudo uma planifica~ao da!i
A Comissao toma suas as palavras jeto em anexo·n.° 2.
industrias mencionadas no ·item "8" daquele
ilustre tecnlco. .
.
por entel1'der que a· Lei n.O 1.886. de
0
COllSelho
da
superintene)
que
11 de junho de .1953, cria a ComissAD
-RECOMENDAQOES
Executiva ·do plano do--CArvao Na- d~ncia da Moeda e Credito '(aciUte B
cional e a ela atribui a incumMncia exportac~o. do - carva.o gaucho pels
de estudar a-curada e detalhadamen· taxa. do mercado livre lie cambio;
t) que sels. concedJdo As eompatc a instalar;ao de tals indUstria!. le1 - Caroti~. Nacioruil
vnndo em conta todos os tatores de nhias mineradol'a8 prazo para' que
ordern tecnica e' econ(}m1ca.
POSS[am pagar;'. sern' ~uros. 0 Seu de... - 1 _ Facllitar 0 Conselho dB." Supeb to atra~do telatlVo ao tmposto rintend ~ncia da Maeda eo Cr.edll;o' a.
SituQcao da Industria no -R~O cr!ado pelo Decreto·lei n.a 2.667, de e".porta(f9.o de carvao nacional pela.
Grande !fo' S¥l
3 d~~ ou~ubro. de 1940. ~m co~o a taxa. do mereado livre de cllmbio, como
_ No que diz rcspeito Po in.dlistria Cota de Previdencia (Decreta nume· contribuicatJ complementar para. resat-caroonifera, riograndense, "0 que se rot. 20.465. de 1 de outubro de 1931. ver & sua crise atual de superprodu ...
torna necessaria, como soluyA.o ime. ar 85.°).
.
.
Qiio' e a eS'l.assez je divisas.f(!l 3, l&diata, e garantir.lhe urn mercado'
tra "e")
consum.idor minima, capaz de absor111 - A,impantultlidade c r 6 n i c a ' . ·
.
ver .a prbdu~ao atual das minas em
no pagamenta dOlI jornecf.mentos
2 - ConceQer as empr~sw.tninerl\"
lavra. Esta prodm;aQ esta scndo tes' .
doras prazo para que possam pal,"al'".
. i
N~ste momenta, contorme rela4;8o sem juros. 0 seu debrto at'·a.sado rela-.
trmg da por meio' de tnterru[J~6es forneclda pelo SlndicatQ Nacional dB, tivo aD impOsto :cr1a.do pelo Decretoper16dicas do trabo.lho, -mas essa pra.- Ind"liatria.. de. EX.traci\o de Carvao Lei no 2.66'1, de 3 l0·W, a. Cots. do
w
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Previd.encia (Dec. nO 20.465, de'1-10 duzir, com a reincrementaQAo dos de1(131, e.rt~.35). bem como as Calxas.e mais sistemas de transporte, a cess.lInsLitut08 de Aposentadoria (fIs. ,3··4, CaD dos Bervi~os- terroviario.s em varias
zonas do pais, caso nao se.lam pr0'l81letra "d"); 11. 5, letra "f")
denciados os meios para a recuperarao
3 _ Suspender, pelo prazo d,e Qois e OS melhorarnentos essencials das
nnos a sUbstitui~ao de locomotnas a vlas":ferreru;;
'tapo! por locoD1otivas diesel,' a fiJ!l de
Considerando que
amea~a atinge
economizar-se divisas e, sem malU'I;'es profundamente, nao s6 a economia
T.estri~bes aD consumo do cat'Va~ na- particular dos acionistas e debentuclonal, dar-se tempo a. formac;ao de
dM empresas, como tainbem 0
:nov os lllercados que "enham abso-rver ristas
da UnHio e dos Estados,
a produc;ao carbOnifera das minas na- patrimbnio
em' vista dOB vunosos capitais por eles
cionais (f1. 3, letra "b").
•
invertidos nas forrovias existentell;
4 _ Incentivar-se, jA a partir de
Considerando que as interlisses do
agora e preferencialment~, 0 empr,ego publico usuario das estradas de lerro
do carvao nacional em usmas terntlCas se acham igualmente ametu;adoo, por
Junto aos po~os de extrac;ao, bem co- iS80 que os demais sIstemas de transmo a sua utilizal(ao em 1ndustrtas.a porte nem sempre satisfazem plenaaerem instaJadas na reg-Hio extrath:a mente as necessidades dos transportes
(f1;,3. jetra "a"; fIs. 4-5, letra "d"), requeridos, ou pela natureza de carga
5 - T6da a diligencia para liquida- e distancia do carreio, ou pelo vuUo
C;fto imediata, pot parte do Governo, do frete, ou ainda pela faIta de capa~
das fatmp.s em atraso referentes a cidade dos referirlos sistem~s;
considerando que 0 assunto foJ ob~
fomecimentos de carvao <'tS entidades
estatais e para-estatais (fI. 6, letra jeto de minucioso estudo por parte dos
6rgaos competentes, do qual resultou
I'a") ,
de pIanos circunstanciao _ Mensagem urgente ao Congres- adosoon{ec>y§.o
de obras e aquisi.;iS.es de material
so para vota~ao e promulgayao do e ainaa de urn plano de financiamento
projeto em anexo . n.O 2, tendente a daquelas que deverao coustitUir resreglllarizar. a pontuaJidade no paga- ponsabilidade da Uniao;
menta dos fornecihlentos de carvao as
Considerando que a Exposi~ao de
entidades estatais e para-estatD.is, ~em
Motivos nY 59-GM, desta data, do
R cria9ao de novas responeabilidad~s
pari a Unlao Federal, (fl. 6, letra "e") Ministkrio ds ViaC;;ao e Obras pilblicas, condensa e resume, dan~o~lhe5
forma definitiva, os pIanos baslCQS de
11 ~ CarvcW do Rio Grande do Sul obras e aquisic;ao e financiamento l;.ue
foram encamlnhados an referido Mi"l - tjmita~§.o compu1s6ria do a\)3.3- nisterio, pelos oficios numeros ;32~UG,
tecimenoo de "fuel oU" dentro das zo- de 'l(} de maio de 1944~ 81<1-00. de 6-6
nas de infIuencja do carviio nacional 1944; 1.3{)9-oo, de 5-9-44; 1.593-00,

tal

{fl. 4, letr~ "a'\~

'8

de 3Q-IQ-44;

lJrodutoras sul-riograndenses traba~
Them com prejuizo, como ocorre ?reflcntemente, extinguir 0 desconto de
que, pela leglslac;ao vlgente, goza. a
Vlacao .Ferrea dq Rio Grande do ,Sill,
equiparando-se 0 pre.;o para. ela' flxa~
de ao dos demais consumidores, des41ont,o esse que ja. foi, ate mesrno, julgado inconstitucional pelo poder JudicUlrio (fl. 4, letra "'b") .
9 _ Revisao e aumento urgente ~os
pr€\,os de venda, que garanta As empr&ru; produtorn.s '.Iroa !llargem de
,lucro capaz de permltir-L,es:
..

"J

2~\5

e 250-00. de 19-2-45;
1. 326-DG, de
28-8., de 1945, do Departamento Na-

~ Para e"'itar que as empr~sas 633-DG. de 5-6-4 e

1 -

nil:ltas;

m6dica remuneraQa.o aos aCio"

,

2 _ rnzoa\'el aumento de saM,rlos.
:io _ Consondar a divida do GOV~l'
TIO do
Rio Grande do SuI com 0,
Banco do Brasil, de modo a liberar a
IDargem das prorniss6rias caucianadaa
pelas empr~sas carbonfferas riogran ..
deT <:eg e emitidn.s por aque1e Estado
{Ii. ti, leU-a

Ub"}.

cional de' Estradas de Ferro.
I?ecreta:
Art. 1.0 Fica aprovado
plan.o ferroviario propooto na Exposi~ao de Motivos n,O 59-OM, de 24 de janeiro desta
data, do Ministerio da Viac:~ e Qb1'8S
Publics-s, relativo ao lastram~nto, A
dormentacao e a substituir;ao. de tri11100, a aquisit;Ao de locomotiv~s, vagoes e automotrizes~ a organizac;ao
daB oficinlU! de repara~{io 'de material
rodante, A construt;ao de liga~oes e a~
respectivo finanCiamento.
Art. 2,0 As despesas da execuc;~o do
plano nas f errovias de administra.~ao
particular e estadual, que forem CO~
bertas com os recursos da Uniao nao
serao escrituradas em cont.a de ca~
pitat, para eteito de indenizaQao, por
o(;asi3oO ds encampac;ao.
Art. 3.° 0 presente decreto 1e1 entrara em vigor na data ae sua public&~Ao, re'Vogada.s as dispDsir;oes, em contrario.
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Rio de Janeiro, 14 de julho de 1953.
_ ,Buy MaUricio de Lima e SilVa, Rio de Janeiro, 24 de janeiro de
A.velino lnacio de Oliveira. - Paulo 1946 _ 125.° da lndependencia e 58,°
Martins. _
Gontran de Souza.- da Republica. _ Jose Linhares. Adhemat de Faria. - Elias do Amaral MauriciO JOppert. - J pires do Rio.n
Sou2a. - AlvaTo CaUio. _ Pa.ulo FeTo projeto fot despac-hado, na CaTa..
mara dos Deputados, ~ COmissoes
DEORETO-LF~ N.' 8.894 "- DE 24 DE de Econ-omia e de Finan~as. Na pr1~
JANEIRO DE 1946
meira dessas Comissoe:3 101 elc- assim
Aprova 0 Plano Geral de Reaparelha- relatado:
menta Ferroviario e Q.3 bases do res"0 nobre neputado Joaquim Rnmo.s
pectivo jinanciamento e da 'outra3
apresentou 0 projeto de lei que tomou
proVidencias.
n. 3.922'-53, autcrizando. 0 poder
• 0 P-residente da Republica usando Executivo a pagar, par. conta dl? Tedas atrlbwfoes que Ihc coniere 0 sauro Nacional e por mtermedlO do
artigo 180 da Con.stituic;ao, e
Banco do Brasil, os fornecimentos de
Considerando que as pesquisa.s tec- carvao nacional feitos pelas empresas
nico-economicru; efetuadas pelo MinIs- industrials - as estradas de tenD per~
terio da Via~ao e Obras PUblicas de- tencentes ao patrimOnio da Uniao.
monstraram
precaria situac;ao em
Em tese, nada' mais justo d'o que
flue se encontram as estradas de ferro' a Uniao pagl'j.r os debitos cuja respen.
brasileiras, para atendimento de SUM sahiJidade Ihe cabe, mas feitos atraflnalldades; em consequencia da In- yeS de empresas de transportes a ela
completa interligar;ao daB suns Hnhas, pertencentes. JustificQU multo bern 0
dos" aefeitos de trac;ados. e da defic1~ autor seu projeto ao dizt!r que
0
~ncia, obOOl~ncia e acentuado desgaste mesm.o
do fleu aparelbamento;
"'vLc;a d::tr est.abUidade compat!...
Conaidenmdo que a situ~la d.evel {lara at! fjtjv1£l~,af!fi (1M ~nre~
monstrada tende, tatalmente. " con-
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mlnersdoras lIacionals que
forne~em 80 Governo. Nao conEigna favores, Apenas assegura 0
pagaMento do carvao re~Imente
rornecido, de modo a eVitar ° 00lapso d'a industria extrativa do
carvao, essencial ~ vida econ04
mica', do pais e a defesa nacional.
. A UnHi{), em ultima analise, e
jurj~camente responsavel pelos
fornecimentos, isto 'porque o· deficit ; da~ estradas de terro per ...
teonetntes ao Patrimonio Nacional
e previsto no projeto ja recai, le~
gal ou contratualmente, sabre t\
meSlDa Unilio".
IFA.S

Quanta a. nece.ssidade de incentivsr
a produr;BO do canao nacional e, sa...
bretudo, ,de adotar
precessos mais
lnodernos, cremos nao haver qualquer
discrepancia a'e opinioes a respeito.
E' sabMo que nosso carvao. com
uma percentagem de cinza que atinge
mals de 130%, esta longe de ser ttm
combustivel de bOa quaUdade, mas fOl
com car~ao identico que Q Jap§o.
adotando \ poUtlca sabia, conseguiu re ...
sultados tao satisfat6rlos.

o emprego do carvao como combustive!, nas nossas ferrovias, depen_
de de \'Arios fatores, mas nao se deve,
a priori, aconselhar qual 0 tipo de
trac;.:ao mais aoequado - se a vapor,
a carv8o, lenha. diesel au eletrifica~ao, sem se conhecer as condi~oes 104
eais e, so'oretudo, a densidade do
triJego. ¥as' hA casos em que, me.smo
o carvao nacional. ~ 0 mais indica do.
Ninguem ide born senso, aconselharia
continuar I a dev:1sta(!3o de nossas flore.stas, crlando desertos, em casos que
poderiam ser teitos vant.ajcsarnente
pelo c~rvao nacional. Haja visto 0
caso do Rio Grande do SuI, onole a
carvao nacional ~ consumido no pr6prio Estado, e em qti.ase sua totaUdade, pel~ Vja~ao Ferren.

Despcsat rom /07t;a
Tra~ao elCtrica _ Cr$ 5,QO p!.I. (l(}{)
ton. kim.'
Trar;a,o diesel - Cr$ g.OO ptl..O()D
ton, kJm.
Tra<;ao R V(LpOr - C1'$ 44,00 p[l.OOO
ton. klm.
I?ccert.o, COntO JA foI ressalv~do. nna
quer iS50 dJz(r que t6da a tra«;ao n
Vapor seja transformada em diesel,
sem prevIo e meUcuJoso eSLIJd'o.
Evidentemente. estes dados 56 po_
derlam ser obtidos numa estrada de
ferro servindo a uma zena rica e
desenvolvida, tendo, conBequentemente, alta dimsidade de trafego, com um
faOOr de uti1iz~tc;ao d.o~, mais eficient('s.
A IndustrIa Qle carvao, praticamente'
em condic;;oes de expJoTac;.:ao industrir.f,
acha·se localizada nos tre..<; Estados
sulinos - Rio Grande do SuI, santa
catarina e Parana.
(/
,
, Em Santa CatarIna 0 rendimento
do carvao lavador,· em peso, distr:;: . .
bui-se nas seguIntes percentagens:
34% - C,M. (carvao metalurgico).
30% - C. V. (carvAo'vapor) send!)
20 para C. V. grosso e 1<1 para. C.
V. fmt).:..

Pr... tJcamente, 0
Estado de Santn
Catarina e a unieo produtor de carve.)
nacional, capaz de ser misturado com
carv~o estrangelto na produty3.o 60
coke de qualid:lde siderurglca. Ma:J,
t.·dno.s que ter fm vista oue a produ1;;&0 de carvAo metalurglco obrlga ti
i)reparaGao .simultanefl de consjderavel
quantidade de carvao vapor, carvlio
este que terA de ser aplicado nas fer. rov;las ou em gl'andes centrais eIetr1~
cas, na boca Qla mlna.
Ate 19:50, prMicamente, metnde ~o
consumo total aD carvao brasHeiro lie
destlnava i\ fenovia, mas esta per~
centagem tende a diminuir cOm a
crescente ado~ao de loccmotivas ('lle~el, e a eletrifics-;.ao de Ilarios trechtJ ••
o assurito tern merecido tamanho onde
a d\!nsidadc do tratego isso jU[;~
interesse. que 0 Sr. Minlstro da Viacao e Obms Ptiblicas, pela portarla titlea.
n.- 4()5, de 6 de maio de 1953, resolveu
peia expansao prevista' no Plano.
designar ulna comissao com a incum- ao Carvao, para a caso de Santa Ca~
b~ciA de' e.studar a situal;i'io daquela tarina, iremos precisar o'e 1.400.000
industria. e entre as copclusoes figura toneladas de C. M., <l que obrigarn. Go
e. de n. 5; que estA perfeitamente de elevar a 'Produ~ao de C. V. para 900
ac6rd'o com os fins coJimados pelo mil toneladas anualS, que nao enconprojeto que.' ora rela tamos:
tram atualmente aplica(!i1o no mercado brasileiro, Basta atentar que, fle ..
." !lecomendat;~o
gundo 0 relat6rio do Dr. Mario Pinto,
<'
N, 5 - Toda a di1ig~neia para o consumo tctal de carvao nacional,
J1quida~ao imediata, por parte do em 1949, fol de 1.5,81.000 toneladas.
Pela solu~ao deste caso e que se
Gove-rnQ, oas faturas em atraso discute
a grande central termoeletrica
referentes a fornecimentos
de nU:-;Ja ordem de grandeza de 300 mil
carvao, as enUda des esta ta1s e kwt.
Deixar. que a Industria do caTVao.
paraestatais" .
aMm das' dificuldades que encoiltra
De passagem, devemos menclcnar na concorrencia mundial. rique nns
que a C{lnCIU5~O n.v 3 da referida Co- maos de uma freguezia rnl\ pagadora,
missao, recomendando "suspender, Que acumula debitos e efetua pagapelo prazo!de dois llnos, a substituic;~o mentos cnm prazos que se con tam por
ri'e locomotiva.s a vapor por loeomo- anos, nao se nos aflgura justo, sobretlvas diesel, a tim de economisar dl~ tudo quando esse devedor e 0 pr6pr'io
visas e, sem maiores restriclies ao Governo.
No mundo de hojs, tao dinA-mica
consumo do carvAo nac1onal, dar sc
tao cheio de apl'eensoes, nenbum
tempo a fqrma~§.o de novos mercad05 epaLs,
ao resolver seus problemas 'VI ..
que venham ab.sorver a producao car ... tats, pode relegar a segundo plano a
bOnifera nacIonal", se ,8dotada,~ serla questao de sua defesa. Nas duns tliurn crIme: contra a eficMnQla
dos timas guerras, prestou nosso carvao
nos<>os transportes.
apreciavel cota de coopera~ao.
que os rnineradores melhorem
Argumentar que nno se dever1a per- e ExigiI'
aperfeiC<lem OS seUs metodos de ex- .
mitir a adota~Ao de 10com(}tivas diesel, plora~ao, quando nem ao meno! re~
a tim de econontlsar divisas. serla 0 cebem com pontualidade 0 pagftmento
mesmo que aconselhar 0 transporte de seus fornecimentos, seria 0 mesmo
em carras de boJ, em tugar de ftvil5es, que aconselhar urn paraUtico 8. ..ndar.
~ HA, a.lnda, outro tatoi que
"fern
CO!'~i 8. memna Jinalidade de eeonopesar, grandemente, na soluC;Ao ab
misar divJSM.
problema - Volta Redonda.
Como e1ueldaI;A,0, basta dar (}s da40s
Para meJhor esclarecimooto, dl1.mos
segujntes da E:otrad& de Perro Boro~ a Ik.~~ir quadro relatIvo .. Cia. BiderUrgiea NacionaJ:
cabI(.D&.
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Quantirh:dd

em

DISCRThUNcWAO

tone~ido.3

Em 1952

Consumo de C .... M. (cel'vfio

~O;:::pr:e~t~ ~3'%

metalur~ico)

113.773

nacion:ll

i::O::::o~~~;~~~; .............. '1.

;;:::::: :: ::: :::::,::::::::::::::::::::::::::::::::l

comum~:eI9~3 N.c~nal
M.

..................... : ...

.1'

Consumo de C. M. impo~tado ••.....•. : •...•.•.•••••. J

,

294.8!H

300.a1B

183.331

279.366

o qt..f) representa 39% de carv3.o nacionaL.

.

...•••••••.••••..••.•..•••.•••••••••.

3:12.0::B

Producao de guza ••..•.••••.......•..••...•..•..••••..

310.259

produ((ao de

Cok~

beneficia 0 pavo. pois, em illdados referem:se ao _ IOr~~ nada
t.ima analise. e este que conccrre para
toneladas de guza, de on de se o Enirio naclOnal, atraves do.; im-

~sses

Ittuat, com capacidade para prO O'l1Z1f
•

ij.l}()

';'~~rtfica 0 alto rendimento obtido pela
~ompanhia Sider~gicfl'

Com 0 forna recente:ne-nte ins~,ala
do, .COF.L capac!dade para ;. ~{)O ~ons

I (e guza,

~te 10%

0

consut110 devera

If ?er~a.

aU!'m do duplo da proQ'Ur;~o

'-l.tllaL Isso, quanto a guza.
POlS,
qUJnto ao carvao naciona!,. OS resul~
tado8 serao bern superlOres. Como
tTemoS do quadro, em 1.952, a pel'c-~ntaf,..:m de carvao naclonal fO~ de
2~%, aument"ada em 53 para 39 ,0 ~,
5!:gundo estamos i'nform~dos, a ~edl
a \ deste ana, ainda nao ~.ubllcad~,
gi-a em to-rna de 45%, sena.o dese]o
d.~ Companhia aproximar-se de 50%.
o fim principal da 1~1 n. 3.9.22-53
e corrigir a ccnstante Irregularlda~e
d) atraso liDS pag'amentos de carvao
d.' r"Sponsabilidade da Uniii9·
E' aabido que quem paga m~, comp~ 1. mal. Consideramos, pais, ~ refe~
riflo projeto altamente mOl"allzador.
e.'l IUas linhas gerais.
Como A. vim os, fai oeste serltiC~o
Ul":l& das recomen6'a~6es da comIssao
d _:;tgnad" .pela portaria n. 405, ~o
tv!. :.nisterio da Via{{ao e diferente ~~o
fol 0 pronunciamento da I Reumao
P!maria da Industria. realizada em
S.io Paulo, a 25 de maio do ano pa_sSF d()-; ao aprovar a seguinte proposl~ao
I'clativa a combustiveis sohdos:
"que seja solicitado 0 apressa~
_lento da liquida«;ao das cilividas
das entidades estatats ou autar~
quicas para com os mineradores
de carvio".

Q'lanto a questao da racionaiizatao· ,ja industria, e problema complexa
que escapa. ao pro)eto, mas da compeie!lcia de. Comiss~o Nacional. ~o
Plw.:o de. Carv9.o, cnada pela lel nu~
mer) 1. 886, de 11 de junho de 1!}52.
03 arts. 5.° e 6.° do referido projeto
Ii! r:05 afiguram desnecessarios, uma
vez que os deficits'sao de responsabilld3.de da UnHio. E sempre sustentamos a tese de que os servir;os de
tramporte, salvo casos especfais, de~
vern ter tarifas Que permitam uma
oper 11;9.0 equilibrada. 0 meio. de corriglr isto DaO seria 0 de contribuir;ao
pura e simples. sem primeiro se teDt",r 0 est-udo de uma revisao d'e tarif83, naturalmente dentro das possibilidades das regioes.
Fornecer transporte barato e co~
brir deficits com ouiros impostos em

POE:t015.

. '

Seria profundamente tnJusto crtar
uma nova 5ubven9ao do Governo, com
fundos arrecadados em todo 0 pais,.
para beneficial' estradas de ferro que
seriam exatamente as zonas mais 6.esenvolvidas.
Convem ainda cQnsiderar que, no
caso 'de nao ser possive! ajustar as
tarifas, 0 "deficit" seria de qualquer
modo coberto peia Uniao, nao repre~
sentando esses artigos mais do que
ur jogo de contabilidade.
Acresce, ainda, que a. Bubvenr;ao
pro;!osta de Cr$ 0,09 move centavos)
por ton. quil6metro representa mal.S
do que 0 duplo da despesa de COffibusUYel m'esmo, na tracao a vapor,
conforme as dados ji mcncionadoll
na Estrada de Ferro Sorocabana.
Ee nos afigura mais justo que, BG
dClicit houver pela impo.ssibilidade de
aju3tar as tarifas, seja ele claramente
expos to, do que sair par uma subven«;8.0, que seria apenas 0 meio indireto
de propcrcionar 0 beneficia que 51
tern em vista. ...
, 0 paragrafo unieo do art. 5.°, mesrna que limite a maximo de seu auxi~
lio :10 deficit apurado, em nada modi~
fica ria 0 ponto de vista que estamOl
expendenao.
o modo de aplicar 0 ·art. 6,° nao
~ tao simples quanta parece, a primeira vista, podendo acarretar errOs
apreciaveis.
Quanto ao montante de ate quinhentos miIhoes de cruzeiros, se bern que
opinamos favoravelmente; e assunto
que merece urn mais amplo estudo da
douta Comissao de Financas.
o Deputado Daniel Faraco a.'5Sinou
o parecer ora transerito com este
voto:
VOTO DO DEPUTADO DANIEL
FARACO
. Em princ[pio, sou favol'8.vel ao pro-

l~to,

na parte em que visa a regul<1.l'lzar 0 pagameu;o das compras de
carva.o pelq autarquias.
Entendo, porem, que, os emprestimos
nele previstos nao deveriam limitar-se
apenas as estradas oficfais deficita~
rias, com exclusao da: particulares e
da_ que, embora oficiais, apresentam
"Suw"ravft". Tal exclusao, no caso
das estradas ofieiais, "pune a eficiencia e, no caso das estradas nao ofidais, discrimina contra organillaQoes
que prestam relevantes ~rvi~os it eCQIf

Jan2;ro ce 1'J55

(SeGao 11),

nomia nacional e as quais se deverh
P,\RBCEll
~f€rccer np-l'":;unidaaes "lguais as
de
"Pelo exp-osto, somos de par~er qi.16 .
que disp5ell' .• s entidades do Governo.
o projeto n. 3.922, de 1!}53, ae au.tor/.a
Alem dis! a., parece-me que 0 limite do efninent~ Deputado Joaquim Ra.dos Iinanci.\mentos deveria guardar mos merece ser aprovado, suprimindo9l"OpOr~ao com 0 vulto do consumo de
se, porem, os arts. 50 e 6.°, e a.'ando~
ca. Vd._O de ':!aaa estrada e nao ser fi- se a seguinte redacao ao art. 7.°:
xado em func;ao do "deficit".
"0 Orcamento da Unian coa....
Espero . que a douta Comissao de
signara. as necesstlrias dota~5eJl
F!nan~as melhore. uestes pontes,
a
para cumprimento da. present"
proj :;to '1.0 3.922 ·53. '
lei, ate 0 limite de Or$ ........ ..
DZ1ejo .:!onsign: r, aIem disso, em
.500.000.000,00 (quinhentos milhQe~
meu voto, que as facilidades de crede cruzeiros)
cliLo cl'iadas pelo projeto em causa,
2m laval' das autarquias virao reduPara 0 ano imedl,ato ao da prB~
z!r ainda mais, se passivel, 0 estimulo
muigacao
da presente' leI 0 Or-- j& tao :;'scasso - que encontram as
c;amento da Uniao c<: nsignara a.
d.rec;5es daqueles organismos para
Ullla administra~ao racional e econoverba necessaria para a abservau..
mica.
'
cia do I1rt. 1 0"
Com efeito, sabido como e que, de
Sala "Carlos Peixoto FHho", 1.r' d/l
modo g-eral, tal administra~ao se res:;ente de deteitos quase mstituclOnais, o.bril de 1954. - Dias Lins.
deve-se admitir que a r 3cessidade de
1esti:'la-r a receita a pag'amentos inaA comissao de Eoonomia d.a C;tmadiavE'is exerce .pressao salutar no sen- ra aSsim su~screveu o.parecer do seu
tido de reduzir {'u, pelo menos, evitar relator;
a armento Imoder3do da despesa ortiniria. LibErtas, em parte, pelo fi"A Comissao de Ecooomia, tend (It
l:.am .. mento previsto no projeto, das
p,'eocupagoes de reservar parte da re- em vista 0 parecer do Retaeor, De:ptl·t.
tado
Dias Lins, opina pcla aproya.ci1.o,
ceit:, para ao menos aliviar a pressao
do projeto n,O 3,9'22-53, rom 1J,5 ,s.e-.
dO'" atrasados re.,ultantes da compra guintes
emendas:
de {'ombustivel, e muito provavel que
as . dire~6es veTIhar.l a 5entir~8e, se
- Suprimam":"se as arlis. 5.° e 6.°;
mal ' ~nt~das, r~lais a vontade para
- 0 art. 7. 1l passara. a tar a 18:se entregal'em a gastos desnecessarios. guinte
reda'¥ao:
au., s~ bern orientadas, menos capaJes
c., resistir a solicitat;oes contrarial!l as "0 orcamento da Unbio consignanl
bOas pl'liticas administrativa.s.
as necessarias dotacoes para cumpdmento da presente lei, ate 0 llrni~
baf haver eu proposto, quando a de
Cr$ 500. 000. OO(),OO ·{qui.nhentoa wi,.
Com;ssao de Economia ouviu, sObre 0 ll'loes
de cruzeiros) •
assu.lto, 0 ilustl'e Diretor de DepartaPara 0 ano imediato ao cia promulmento Nacional de Estradas de Ferro
Dr Othon Alvares de Araujo Lima. raltao da presente lei 0 Oreamenlio da
fasse examinada a possibilidade de Uuiao consignara. a verba necessaria
acre~8entar, aD
:"J""ojeto, dtsposicoes para a observancia do art. 1~1l".
que l"eforcassem 0 contrale do DeparSala "~arlos Peixoto Filho", em
tame!lto sabre as Estradas deficits.n de malO de 1954.. - Sylvio Echenas.
nique, Presidente. - Dias Lins. Re~
A ideia -fol considerada mais perU- lator. _ Costa Rodrigues _ Cardoso
nente ao projeto, em curao no Coo- tie Miranda. -:- Ferreira Martins. _
gresso, que reestrutura as Estradaa de Iri8 Meinberg. _ Napoledo FonteFeno da Uniao. Sirva este registro, nelle. - Uriel.Alvim, - Virgilio TIipOl'em, para encarecer a atenciio da vora. _ Barros Carvalho. _ Daniel
Camara em materia de tal importan~ Faraco. - Adollo Genal. _ .iofia
Roma."
""~
cia.
Aceito, outrossim, a. emenda do emtNa comissao de
nente T'elator, ~uprimindo as artigos mara c:tos Deputados teve 0 projero
'
do projeto que criam urn subsidio de este relat6rio, feito pel0 Dejpu.ta.d(l,
Cr.o 0.09 por tonelada qUilOmetro pro- Clovis Pestana:
..,
duzida pelos trens movidos a carvao.
Reconhe~o que, realmente, 0 fato de
"Por este projeto de lei e 0 Poder::
o carvao estrangeiro poder ser impor~ Executivo autorizado a pagar, pal
tr.:""_':' por taxa de cambio preferencial, conta 'do Teaouro Nacional e POl' inrepreJcnta a concessao de urn verd.a~ ter~Mio do Banco do Brasil, as fOt'4
deiro subsidio a importa~ao desse neClmentos de 0arvao nacional fettoil
combu3ttvel. Tal anomalia; porem, se pelas empresas industriais as estradas
prejudicial a industria nacional do de ferro pertencentes a Uniao. &ssaa
carvao, devera. ser corr:gida com a ferroYiaS, que estao sob regime auelimin:\~iio da preferencia cambial e tarquico ou arl'endadas a Governos
nao com urn subsidio nos moldes 'do Estaduais ou sob a forma de reparprojeto. Contra este, alias, alein das tieao publica federal. pagam com
raz6es invocadas pelo ilustrado Rela- grande «tras6 as suas contaa relativas.
tor" mi~itam os inconvenielltes que no fornecimento de can'ao. Esse ratatrana fIxar em lei 0 "quantum" de acarreta graves prejuizos, Encarece""
urn subsidio dessa especie, "quantum" e desorganiza a explora~ao das nossas
sujcito a. desajustar-se rapidamente, reservas carboniferas, obrlgando os;
quer com a inflacao, quer com i proprietarios das minas de carvao, a
tl ansterenCla da Imponacao de car- ntrasar a pagamento dos seus operaVaG para categorias de cambio mals rio&, a fazer, periodicamente, demisproximas do valor real do cruzeiro,
ooes em massa, com profunda reper:-..
cu.,sao no ritmo da produlJ3,o, caua
Vall' nota.r, aIem 1:isso, que, de acOr- sando greves e perturbacoes Soclat£:
d.) com os esclarecimentos prestados na vida das comunidades openirins.
a Comissao pelo llustre Diretor Exe- que se formam nas proximidades d.:
cutivo do Plano Nacional do Carvao, .carla explora~ao carbonffera. 0 t.rgr
Coronel Osvaldo Pinto da Veiga, as fego ferrovh\rio e profundamente atirIr
es~tradas <;ie ferro oficiais na. pratica gido quando os atrasos de paiJ1.mell(;Q
nao t~m Importado carVao estrangei- se tornam mUlto Q:tandBf'l..' os Iorni!ci~
1'0 e nao ha, presentemente estoques mentas de carvao vao dimlnutndO"
de carvao nacional,
'
cada vez mais ate chegar ;\ situ~a.o
de completa suspensao. Este
Bala ~as Sessoes, de r..aio de 1954. extrema
projeto tem 0 grande merito de p.r()-oo
- Danzel Faraco.
por uma ~,Jlu~ao para esse gravissimo
~ voto do relator do projeto n.a Co- problema. Essa solucao reside ne. fa ..
mISSaO de Eoonomia da Camara 0 culdade de qualquer fornecedor pode:c
D.>nntado Dias Lins, assim conclutu: descantar no Banco do Brasil 0 titulo
U
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corre~pondente ao fomeeimento de dente ao fornecimento do carvao 11 bitos das eBtradas de ferro com 0 Te- nat, e na Comissao de Con.stituicao
carvao e devldamente encamlnhado C.lds ferrovia. Assim quando a UnHlo souro Nacional, oriundos dos paga- e JUstiga do Sena-do Federal, e de pa-

ae

pela Departamento Nacional
Estrada de Ferro. Metade da desp,~sa
com a aquisicao do carv{i.o nacionaJ
feita pelas Estradas de .eerro de propriedade da Uuia.o sera objeto de encontro de contas entre 0 Minist-erio
da Fazenda. e as respectivas estra'ias

indenizar 0 deficit da exploraCao ferroviA-ria, 0 seu montante .ja. estaril
cijminuid. da parceia que ~oi paga
diretamente peln Uniao, lsto e 50%
do fornecimento do carvao, Os outros
dC! ferro, tendo ern vista as dotagoes 50% serao o,?jeto de encontro de con~
constantes do Ofl,{amento da. UnHi() tas, de acordo com as dot~6es orcapara ferrovia.
r~~entarias.
A Dutra metade sera paga diretaNa. realidade, portanto, ~ste projeto
mente pels UnHio, de acOrda com verba especifica, ~ue figurara nos -seu~ nao acarrcta· nenhum novo onus para
proximos orcamentos. A primelra vista as cofres da Untao. Nao tern, portanparece que por essa forma se· refor~a to, a Comissao de Finanl;as motivo
o auxilio prestado as ferrovias que algwn p'ara impUgna-Io, Este :It'ojetc
fa2:em parte do patrim6nio da. UnHio
e que portanto se anera ainda mais de lei mereceu aprovacao da Oomis.oac
o Tesowo NacionaJ. Na 'ealldade, .)- de Economia com algumas altert.coes.
rem, isso nao acontece porque em ulApresentamos urn substitutivo ccptima instancia e sempre 0 Governo
Federal quem paga todos as deficitE substanciando os pontos de vista de
d~
suas ferrovias, E como em regra Sr. Ministro da Fazenda, que tambem
geral, 0 deficit de cada ferrovia £. opinou em sentida favoravel, de accrsuperior it despesa com a aqui.siclY:
de carvao, nao ha perigo de maior do com os termos do seu ofieia !1 0 270
onus para a Uniao, E' evidente que de 25 de junno do correr:-te ano.
a parcela· que 0 Governo Fed~!'al pag'; relativamente a compra de carSUBSTITUTIVO DA comIssAo DE FINAN~AS
vaa representa uma diminuiqao COfo Congresso Nacional decreta:
respo:qdente na coluna dos deficits das
re~pcctivas ferrovias.
Art.!." E' 0 Poder Exequtivo autoTrata-se, portanto, 2)enas de um2 rizado a pagar "pOI' conta do T-esouro
transp:::1icao. Atualmente, 0 Governo Nncional e por intermedio do Banco
Federal indeniza cada ferrovia da do Brasil( os {ornecimentos de carvao
importancia correspondente ao deficit nacional feUos pelas empresru; indusda _SUa exploraca-O. Ap6s receber essa triais as estradas de ferro pertencenindenizacao e que a direCao. de ~ada tes ao pa trimOnio da UnHi,o.
§ 1.0 " Para esse fim, far:l, par meio
ferrovia Ba1da as seus dcbitos com Of
fornecedores de carvao. Par este pro· de contrato com 0 Banco do Brasil
opera~ao de credito anualmente rejeto de lei haverci urna inversao nessa novada, destinada aD pagamento de
ordem, pois que autoriza 0 Banco do ·fornecimento, de canw e assim dis·
Brasil a descontar 0 tUulo con'cspon- criminada para 0 pr6ximo exercicio:
\

Numero
de

Ordem

DISCRIMINAC;:AO

Importancia

1

Estrada de Ferro Central do Brasil

1oo.oo0.~OO,00

170.000.000,00

2

Viacao Ferrea do Rio Grande do Sm ....•

3

Estrada de Ferro Leopoldina

60.000.000.00

4

Rede Mine1ra de Viacao ......... , ...••.••

50.000. ceo,oo

5

Estrada 'de Ferro Noroeste do Brasil ..... .

50.000.000,00

6

Rede de Viacao parana-Santa catarina ..

40.000.ooo,on

7

Estrada de Feno Tereza cristina

10.000.000,00

8

Estrada de Ferro Gehis· ........... , .•••••

10.COO.000,00

9

Estrada de Ferro Santa Catarina

10. COO. COO,GO

TOTAL

...............................

500.000.00:0,00

mentos dos fornecimentos de carvao
naeional efetuados no exereicio anterior. A reguIarizagao de tai.s debltos
sera feito pOl" determin(:'.(Jao do Ministro da FaZienda, sem preju1ztY por~m,
do financiamento normal e contInuado do combustiveJ nacional para os
servictOs de transportes ferroviarios na
forma previBta desta lei.
Art. 5.° 0 Orcamento dn Uniao consignarA as necessarias dota~oes para
cump-rimento da presente leI, ate 0
limite de Cr$ 500.000.0CO,OO lquinhentos milh5es de cruzeiros) . Para 0 ano
1mediato no cia proruulgayao da presente lei 0 Orgamenkl da UnHio conslgnanl a verba nece511aria para a
obsel'vancia do artigo 1.°.
Paragrafo unico. Sera feita ,anualmente, a apuragi\o do saldo das contas entre 0 -Tesouro Nacional e as
est-racias de ferro pertencentes aD papatrim6nio federal e referidas ne.sta lei
para· a devida liqulda~·ao mediante
encontr(l e balanceamento dos res pectivos deoitos e cl·ectitos .. Para esse
tim, clotavia, 50 % do valor da fatulas de carrao naci-onal pagas pOl' in~
termedio do Banco do Brasil (art. 1.<1)
::;erao apurados e computados a debito
eta Dniao Federal.
Art. 6." A presente lei entrara em
vigor nfJ. data de sua pul>licayRo, rp;vogadas. as dizposiC;oes ~m contra-rio.
Sala "Antonio Carlos", em de julho
de 191:4. - Clovis Pestana."
PARECER DA

c.or-.nssAo

"A Comissao d-e Finangas·o-pina favoravelmente ao substitutivo oferecid{l
pelo Relator ao Projeto n. G 3.922, de
lS53.
Sala "Antonio Carlos", em 19 de
julho de 1954. - Israel pinheiro, presidente. - CLOVis Pestana, Relator. Janduhy Carneiro. - Lameira lJittencourt. Wanderley Junior.
Ferreira Martins. - Benjamin Famho _ pontes Vieira. Joaquim
Ramos. - Arnalda Cerde·ira. _ Jose

Bonijricia.
o parecer da' Comissao d-e Finangas
da Camara, aqui transcrito, foi lido
na presenca dos 8enhores Oton ~ Alvares de Arauto Lins, Diretor Geral
do Depa-rtamento Nacional de Estradas de Ferro, . do . Coronel Osvaldo
Pinto da Veiga, Diretor Executivo da
Comissao Executiva do plano do CarvfuJ Nacional, e do doutor Edemar de
Faria, presidente do D.A.D.E.M, que
aptesental'am sugest6es Botre a materia.
Aprovado, pela Camara dos De-putad~s, em 23 de outu'oro de 1954, 0
substitutivo oferecido pela sua cmllissao de pinaJlgas, teve 0 projeto aprovada' a red:?yao finar em 2{) de novembro do ano l'ecem-fiI1do, redat;ao
essa que constitui 0 projeto enviado
ao Senado e aqui recebi-do em dezembro do mesma ano, sendo lido e
despachado as Comissoes de Con.stitUigao e Jmitica, de Economia e de
Finanr;as no dia H) do ultimo mes da
Sessao Legislativa entao cornmte. Em
12 de janeiro corrente a Comissao de
Constitul~ao e Justiga do Senado opino'.l pi!la aprov<ll;ao do projeto.
PARECER

§ 2.0 Excluem-se da autorizacao des- oriundos de. fornecimentCts de carvao

te artigo as fornecimentos de combus~
tivel -·para as servigos publicos de
transporte, presente eu futuramente,
executados por terceiros mediante
contratos com a Uniao, se nao far
esta responsavel, legal OU contratualmente, por metade, nc minima, do
deficit da respectiva exploral,;ao.
Art. 2.0 A debito- do Tesouro Na~
cionai e por conta do credito que se
abrlr nos termos do artigo precedente
o Bal)co do Brasil pagan't. diretamente
as empresas de minera~ao 0 valor do~
sens crectitos mediante a apresenta~ao de promissorias OU outros titulos

nacional a estradas de terro, nos quais
conste expressamente a indica<;ao do
fornecedor do- tipo de combustive}
forllecido, 0 local em. 111e foi recebido,
a sua· quantidade e a importancia a
ser paga.
Art 3" Em cada· ana sera cOIlslgnada 'no Ort;(amento Geral da Republica dotacao 5uficiehte para a liqui,;:
. dagao pele. Tesouro Nacional com _0
Banco do Brasil do saldo da opel'a~ao
de que trata 0 art. 1.0 com juros e
desnesas correntes.
A·rt ..4.1? No infcio de cada exercicio
financeiro devem ser apurados os de-

Tomando conhecimento do projt::O
n.o 249, de 1954, originario tia Camara dos DEPUt:l.dos, o::de tramitcu
sob 0 n. o 3.922, de 1953. projeto que
fl.utoriia 0 Pod-er Executivo a pagar,
po!" contn do Tesoul'o Nador.al e por
intermedio do Banco dD nradl, cs Imnecimentos de carvao nacio:1aJ feit,s
pelas empresas industriais as estradas de ferro pertencent€s a·o pstl'im6nio da

Uni[~o,

reeer que esta proposigao merece ser
aprovada pelo senado.
Sala das Comis.s6es, em 21 de janeiro de 1955 . ...,.. Pereira aPinto Presidente. - Nestor Massena, Reiator.
- PUnio pompe-u. _ Euclydes Vieira.
- Gomes de oliveira. - Julio Leite.

Pareceres ns. 65, 6S e 67,
Da C0m.isstio de Finangas, sd..
br~ 0 Prc1cto de Lei da Camara

numero 249, 'de 1954.
Relat{)r: Sr. PHnlo Pompeu.
o pl'ojeto n.o 249, de 1954, enVHtuu
pela. c~mara dos Deputados, apos a.
aU(ilencIa e concordancia dos 6rgaoscompetentes e setores illteressadcs
vern agora a est a Comissa" ja apro~
vaclo pelafj Comistoes de ConsUtuil(ao
e J~sti9a, bem como pela de EconOmIn do Senado Federal.
Trata-se de uma autoriZRt;ao aD
Pader Executivo para contratar com
0" Banco do Brasil 0 llagament'J, por
c . . nta do T€soUl'o, das fornecimentos
ele carvao nacional feHos as estrad:ls
de ferro pertencf'utes ao Patrimanio
da UnHio FederaL
o estudf) da materia esta esCtotado
em tcdcs cs sellS aspectos. em longos
e fundam2ntad-os pareceres, COL.'atantes do processo.
Em verqade, as justificativas 5e podem. assim resumir: .
8
1. ) J!: l'azoavel Que os fornecimen_
tos .?e combustivel nacional, cuja prodUt;!ao tanto intel'€ssa a economia e a
def-esa do 'pais_ sejam pontualmente
~ag~s e nao sofram as retardamentos
habltuais a que se nao subol'dina R.
?ompra de combustivel estrar.geiro,
Impo.rt.ado com apreciavel dispendio
de dlvlsas que nos sao cada vez mais
escassas·
2.8)
Nao aumenta o· profeta as
responsabilidades do Tesouro· nem 0
"deficit" orcamen"tli,rjo real' de vez
q~.e . prejuizo das autarqui~s ferroVUtrlas .re~a~, por lei e contra to, sabre
o pn.,lnmomo federal. Cogita-se de
um adeantam-ento par intermMio do
Banco. do ~l'asi1, que se regulariza em
posterIOr a]uste de contas'
3 . a) I!: tamiJem aconselhAvel que se
de, peIo menos. ·as consumidoras _
autarquias ferroviarias - no pl'el,;O
de compra do c.arvao nacional. uma
vantagem apfoximada a que gozam
tC.dos as c?nsumidor·es (entidndes piibh.c~ ~ Pl'lvadas) na campra de combush;,els estrangeiros, ntraves de taxa
d~ cambio de categoria de importa~
gao mais favor€cida.
4: 11 ) ~a{) tendo 0 projeto nenhum
e~elto mflacionario, procura evitar,
n~o ~bstant-e. prejuizo para uma industTla basicn, obJeto recente das'
pr.eocupa~6es da nova polftica economICa, constantes dn cham ada lei do
Plano do Carv8.o, cujas medidas nenh~m efeHo bmMlco poderao prodUZIl', s~m 0 pontual pagamento de
comr:uS!lvel fornecido as tlutarouias
cons~m_ldDrns,
Alia~. 0 Diretor' da
C:9mlssao Executiva do Plano do Car..
v~o Nacional (C.E.P.C.A.N.) man!f€sto~1 a SUa concordancia, pr-esente
qUe fOI,. p~r COnVocaqao, a discussfto
na ComIssao de Finan!{as da_ Camara
dos Deputados.
Nestas condk.oes a Comissao de FI~?2n~~s opina favora.velmente flO Pro.leto C2 Lei da Camara n o'Q249 d.
A

°

A

1954.

. . ,

. Sa.la Joaouim Murtinho. em 24 deJ~n;ll·~ de 1955. ~ Iva d' Aquino, Presld~nt....
Pilma Pompeu. Relator
F~7·;·eira de ·Sou,-;a. -

-

maraes. -

d:

Flavia GUi~

Ismar de G6es. -

Eucli-

~eiro. :- Al~:aro Adolpho. _
a Comissao d'C ECo- ~~~tcrzno Fre!re. - Domingos Vellas ..

nomia do Senatio Federal, t.endo em
vista a ala justiflca~5:_o e os pare ceres
com que a mater!a fo! es~udada 111.S
Comiss5es de Ec::mc:nia e Je pLl<l!1C-1S
da outra Ca,sa do COllc'rJ"esso Nac1c-

3

Do. Comissjo de Constitt!ictia e
,Just;'t}~-, s6tre 0 PTOjeto (le Lei
d:r, C;t.;;t=:ra l1umem 2;;-55, qu.e
5-" ~·efCTe ero CC/"j1:J ,r .. C'no;riQ ,7n
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"""Exercito,

na parte relativa. ao demasiadamente'reduzidos em rela~ao percentagem do 61eo extl:aido. que ool'r:encla, depots de verificarem.a.
Quadro de Oificiais Dentistas do ao pOsto' inicial, 0 que da ao acesso sera entregue em r..ontos aces.sive!s' ao qucda - ·da prO-dugao e sau encarcCl~
na carreira uma perspecii va
mais embarque. A taxa fix[!' e a -percen- ment-o. com 0 sistema que· ailptaram.
E:rcrcito.
tagem de 6leo serao, objeto de €Studo
CO Petrole<;!;
que as determinara de ac6rdo com- a
rona a explorar, tendo em vista R§
possibilidades do . cam:po e meio de
trans'porte .
,V· - 0 concessionario obrig'a-.se a
fornecer 0 petr6leo cru' e derivados
que sejam necessarios ao consumo interno e de-fesa nacional, a. criteria do
~overr.o,." pelo
prego internacional,
pag-os em moeda brasHeira. podendo
ex.portar 0 e:r.cesSQ.
Art, 2,° 0 paragrafo l1hico do artigo 6,° da Lei n,O 2.004, de 3 de outubro de 1953,. passa a tel' a segutnte
rectuQao:
. '.
·"Faragrafo unico - A' pesquisa e 'ft,
lavra rcalizadas pela Socieda<Ie, obe.;.
decerao -a pIanos por ela --organizados
e aprovados pelo Conselho Nacional
do pzt1'6leo, sem as formalidades, exigenciaS de limital;ao de area para todD 0 rec6ncavo baiano e, nos demais
pontos do territ6rio nacional. -numa
area formada par urn raio de 22' quilOmetros, tendo como 'centro um po~o
pioneiro d~ produqao comercial, que
tenha sido perfurado antes da -vigencia desta lei":
'
, Art. 3.° Sao l'evogados os artigos
43, 4,4, 45, 0 paragrafo unieo d';) artigo
46 'e 0 artigo 47 da Lei n,o 2.004, de
3 de outubro de 1953.
Art. _4.v Esta lei· emtal'a 'ein vigor
nn.- data de sua rmblicaf;(ao, revogadas
as disposig6es em contrario,

A .agao do Estado. como industrial,
devc sel" supletiva, quando a capital
privado nao e.steja encorajado para
1. ,0 pr2sente Pl'oj~to, oriunao -cfu".
eua al;ao e. vise urn resultado- para
Cam~ra dos Depl1tados, tem pOI' ob~
urn futuro remoto ou para uma conJetivo modifk~r a lei 1.125, de 7 de
juntura social, E' 0 caso da hidrojunho de 1950._ Que se 1'21ere ao Core1etrica de Sao Francisco, em boa
p<> de Satldi do Exercito, 11<1 parte
110m leva.-do, a efeito para urn equilirellltiva aD Quadro de Oficiais Denbrio economico nacioual.
Ustas.
A aguo do Estado deve ser inter:.::. A proposi~ao teve origem em
'iencionista quando esta em jogo a
Ment2gem PresidE-ncial,' devidamente
sua seguranca, como' procedeu a InacOlnpanhada de Expost((~io de Motiglatel'ra no auge dn- guerra mundial.
vo.s do !vlinistro da Guerra, 0 qual dePassada essa fase, deve v-oltar apenas
cls.l'z, E-m sua,just.ifidr;ao que, "C,Jm0
a R9.ao fiscalizadora e de contr6le, Q
tie c:no::ontra utualmchte 0 Quadrat naD
qUe na.o- 'se deve oonfudir com monose ~2ntem os profisGionais civis atraip6lio.
dos para a profiss5.o d.z' ddltista do varo Adolpho., - Euclides Vieira. Nao e certo, como afirma' 0 ilustre
Exerclto". acrcscent.9.ndo que "ccnsti- Plinio Pomp,e-u. - ismar de Goes, Presidente do -C~nselho· de Petr6leo,
tue hoje imperativo' de O1'dem cien- DUl'val Cruz, - Victorino Frelre.
que 0 aspecto <In economia do petr6tifica n existencia na3 F6rQas Armalei e de carater monopolitico. '0 moMAIS OS SE.NHOdas d:r um seI'vi~o adontol6gico con- COHPAR,EQEM
nap6lio e um privile:;'io que 0 goverRE;S SENADGREB
veniei1te pam. colaoorar na manutenno da a alguem para poder; sem comCao da.- higidez _de &eUS efetivos, pre- ~ Viwlc:'J Lima. - Alvaro Adolpha.
pet.idor. -e,@,lorar· uma indUstria ou
__ Victorinu Freire. ---=- Georgina Ave:servando-os" .
vender uma mercadoria especial. Em
3. As mcdific.8.Qoes constantes do lino. - Ferreira ae Souza. - Dllrval
nenhum pais democraUco do mundo·
Valter' Franco. -:-- Aloysia de
pr6j~to consiste;u· na cri3.Gao, no Qua- Cruz. existe . esse .privilegio pam. uma so
;::m1lPanhia. Pode-se d[zel' que esse
dro, do pusta de coronel dentista, e Carvalho. _ MozC<.rt Lago. - Berem' elevar 0 numcro atual de 1: te- nard.:;:J, - Daria Carc:toso. --'- Alberto
aSpEcto .e int~gral ,isto e, POl' inteiro,
completo, total uma vez que a eoononent-e coronel dentista para. 4: de pasqualir.i. - Camilo Mercio. - (3)
8 majOl'es dentistas' para·' 15; de 20 DEIXAM DE- COIvIPARECER OS
mia do petr6leo pade.. apresen,tar fases
de ·prejuizos e lu~J:os desde a pesquisa
capit-iies dentist as ~para 45; de ·110
SRS. SENADORESe prospegao ate a ,distribUll;ao, Be urn
primeiros tenentes dentistas para 160.
Mathias
desses ultimos intermediarios ·obtiver
o .projeto aeaba com 0 posto inicial Magalhc7es Barat!!.
Olympio.
Olavo
OHt1eir«.
.
Ruy
urn dcs monop6lies -finais. pOdera imde seg-i.md3 tenente dentista do ·QUllCarneil0, - Veloso Borges. _ Novaes
\por pTe~os que· acarretem prejuizos
elro.
Filho.
Valter
Franco.
Pinto
Aleznas fases primarias, fracassando' as4. 0 Pl'oJ~to obedeceu aos preceixo.
sa
Tinoco.
~
Levindo
Coelho!
siro
e empresa. Exemplifiquemos: Se
tos- da Constituiqao eis ~ que, altcranJustijicagiio
tins.·
~
Agrlpa
de
Faria
(13).
houver
uma em-presa que consiga exdo 0 Quadro de Oficiais do Exercito,
sua iniciativ:a' terin- realmente -de ca- - JoiiO Vilasboas - Vespo...siano !dar:A cx,plora\(."\o do petr6leo, em todos plorar 0 'PCtr6leo no Alto-Amazonas
ber, como ccuiJ.e, ao Sr. Presidente
os ~aises do- mundo obedece aos se- e outra I que tenha 0 monopOlio do
transporte, podendo impor preQOs eleo SR. PRE'SIDENTE: .
da RepuDlica, ex-vi do disppst-o no
g1.1intes regimens:
§ 2,0 do artigo 67 da: Carta Basica e,
a) regimen da acessao - no qual as vados para' os sellS servil;os, naturalEsta finda a leitura· do expediente-o jazldas ,.pertencem ao proprietario do mente a primaira dela-s fl'acassara em
nessas condi~oes, opinamos paIn sua
S6br'e a me.sa projeto de leI que vai solo, podendo a mesmo explorra-las beneficio da cutra, .se ~sa tiver. proaprovac;aa, sob' 0 ponto de vista cons-.
~er lido
Uvremente, - como C 0 caso· dOs Es- teqao do pader publico. Case oontl'atitucional.
E' lido, apoiado e enviado as lados Unidos da America, qUe produ- rio -' ambas fracassarao. Dai se deBala Ruy Barbosa, em, 19 de janeiro
Comifs5es
de;
Constituil;ao
e
Jus.zem cerea _ da' metade do petr6leo prende que 0 a.specto economico da
de 1955. ,- Daria CardosO, Presidentiga, de ECDnomia, de Transportes, consumido em todo' 0 universo;
industria p-etrolifica e integral, :tsse
te. - Fi(iVia GUimariies, Relntor. Comunica~oes e Obras Publicas,
b) regimen de eoncessao,· no qual aspecto ja nao tem razoo de existir
Nestor Massena. - AloySio de Cayde
F6r9as
Armadas
e
de
Finanas' jazidas perten~e: ao Estado,· po- etitre as grandes eompanhias, pela,
valko. -. Luiz Tinoco. :....- Joaquitn
9as, a seguinte
dmao transferir a explora~ao a ter- formal;ao de holdings que destribuem
Pires. - Anisio Jobitn.
as diversas' fases da explora~ao entre
ceiros,
.
conf~rme a sua esueeializac1o.
N. 66, de 1955
Projeto de Lei do Sen-ado n." 1, ~e sistema e adotado pela quase elas,
A a:rea. sedimentar ·brasileira, em
totalidade dos restantes paises petroDa Comisso de Seguranqa N (1de 1955
que ha. possibilidade de existir 0' pe-liferos;
cional, sabre 0 Projeto de Lei da
tr6leo, c· de 3.000.000 de qui16metros.
c)- regimen do mon-op6lio ,€Statal Cdmara n. 25, de 1955.
Mc,c'jica a Lei n,o 2,0()4 de 3 de no qual essa' expIoral;ao e priV'ativa quadrados au gGo.(lt()O.OOO de hactares.
outubro de 1953, que disp6e sabre
Relator: Sr. Silvio _Curvo,
Estado. Os unicos paises no mun- Dentro dessa area apoderiam iustalara PoliUca do Petr61eo e define as· do
do que ado tam esse sistema sao a se 1.000 oompanhias ex,plo:rando uma.
o Projeto em Spr~l;o provem de
atribuir;6es do Conselha Nacional Russia_ e seus satelites: . .
area de 300,00 cada uma, maximo
ama Mrnsagem do .Executivo, prodo Petr6leo. Institui a Sociedade
o regimen de concessao divide-se permitido pel-o· projeto do Estatuto
pondo reforp-m no Quaclra de Dent-'13·
·por Ag6es Petr61eo Brasileiro 'so- em:
do Pe4"61eo.
<
tas do Exercito.
ciedade Anonima, e do' outras pro1.0 - concessao internacional, isto
o seu -objeUvo e realizado dois meNos Estados unidos ·existem mUhavide.ncias.
e.- de gOyernO a governo~ _ casa ds. -res de grandes, e- pequenas Compa .. ·
lhoramentos: admitir, como termino
0- Congre::;so Nacional decreta:·
Inglaterra com 0 Iran, cujos resulta- nhias· na explorar;ao de uma area
d·e carreira desse oiicialato 0 posta
Art. 1.0 0 artigo 2.0 da Lei nu~ dos trouxeram graves atritos entre aproximadamente igual 8. nossa, prode" Coronel e 0 inicio da carreira no
mesmo quadrO, no pOsto de 1. Te- mero 2.004 de 3 de outubro de 195-3, esses, dois. paises; do Bra.sil com a' duzindo cerca da metade do petr6leo
Bolivia -- ainda em observa~ao;
nente. Amplia numericamente a'dUo passa a ter a seguinte reda~ao:
do mundo. Na Venezuela existem 20
"Art. 2,° A UnHio exercera. o· mo2.0 - ooneess6es a trusts interna.:. grandes Companhi2.s, com a segundO
quad.'ro e ds. t6da a· eficiencia que
clonais
pelo
governO
caso
do
Irak,
nop6lio
estabelecido
no
artig-o
antedlHe se exige para" a manuten~ao de
produ{:8.o, rnundial. No case brasilei-'
rior:
Saudi Arabia, Kawait, etc;
Ilormalidade de ·saude da tropa.
ro, nem as gran'des trustes mundiais .
3.° - concess6es . administrativas, estariam em condi~6es de, no praZO
I - pOl' meio do Conselho NacioSob 0 ponto de Vista rnilitar, a Co:"
missao de Segurauca Nacioual esta. nal do Petr6Ieo. como 6rgao de' ori- ein que 0 concessionario tanto pede de 2Q anos. explorar tada a 'nossa area
ser nacional como estrangeiro - ca- sedimentar. Como as necessi'Ciades
dOe pleno ac6rdo, opinando pela .'iua enta{:M e fiscalizaf,(ao;
aproval;ao.
rr ...:.. por meia da SOcledad3 POl' BO da venezuela;
nacionais aumentam dia a dla e- as
4.° _ con!::essoes ·.administrativas, possibilidades de divisas. para a aqui ..
Em 20 de janeiro de 1955. - Ono- ~. PHr6loo Br&'5ileiro S. A.,. e
fre Gomes, Presidente. - Sylvia CUrl:o das subsidiarias, constituldas na· for- em que 0 concessionario deve ser na- sigao do Petr61€0, nao- sobem no mesRelator. - lstnar de Goes. - Ro- ma da presente Lei e por concess6es tural do pais ou oompanhias· organi- .mo rftmo, torna~se necessaria uma
da,das pelc; poder Executivo, depots de zada.s de acordo com as leis do pais modifica<;ao da Lei n." 2.004, para
berto Glasser.
ouvido 0 Consell1o' Nacional do Pe- autorgante - ca.so do Canada. e do que aD Iado da ~etrobras, sem fem
N. 67, de 1955
tr61eo e 0 Estado Maior das F6r~as Brasil, assegurado aqui :pelo artigo 153, nenhum dos sellS priviIegios e poder
Da Comissao de FinanQas sabre Armadas, a nacionaLs OU a' compa- e panigrafo da Constitui{:ao Federal. financeiro, possam outras -compa~
o sistema canadense, brasileiro. e nh1ns contribuir para a exploragao-e
o Projeto de· Lei da Camara nu- nhias brasileiras, organizadas de
acordo com a' lei, pelo prazQ de 30 de outros pafses democratioos e mo- industrialzacao do petr6leo naeoual,
mero 25, ~de 1955. '
anas, podendo ser prorrogado POl' nopolista, uma vez que 0 subsolo e de problema vital para a eeonomla bra":
Relator: Sr. Domingos Velasco.
igual pe,.. i~do~· _
•
prapriedape da UnHio e sua explora- sileira :
o projeto em exame, de iniciativa III - Ca<ia concessionario, com a· c-ao depende de concessao do Peder Sam das Sess6es, em 25 de janeiro
do Poder Exesutivo tem 'POI tim fazer exclusao da Petrobras, tenl permissao PUblico. E::entretanto, isso nao ohri- de 1955. - PUnio pompeu. _ Othan
'alteral;6es na Lei n. 1.125, de 7 de de pesquisar uma area maxima .de ga que eSSa exploral;ao deva ser exe- Mader.
- Apolonio SaUes.
junho de 1950 na parte referente ao 6()O.OOO hectares e a explorar meta- cutada pe16s 6rgaos estatais, sistema
Corpo de Saude ap Exercito, visando de de.ssa area, ficaudo a outra p-arte uni<:amente adotado· pelos "palses coLEGISLAQAO CITADA
modificar;6es no Corpo de Oficiais como reserva naci-onal, que sera OU- munistas, onde 0 operario e urn estorgada ao proprio concessiomirio, cravo da ditadura, os 'quais pela vio- I,:!:.J N.~ 2,004 - DE 3 DE OU:J;UBRq DE 1953 Dentistas.
A propasta do Executivo sofren al- preferentemente, em igualdade de lencia bu pelo engodo de que atraDisp6e" sabre a polftica nacional
terar;6es nas Comiss6es de Segurauca coudil;oes, Oll a outro, mediante con- vessam uma fase transU6ria para
do petroleo e define as atribuf..
correncia
publica
em
epoca
determiNacional e ce Financas da Camara
atingir 0 dominio ahsaluto da econogoes do Consellzo Nacional do pe- '
dos Deputados, com 0 objetivo de: dar nada pelo Poder Executivo;
mia· mundiaI, tern, desse modo, uma
tT6leo. institui a sociedade PM'
ao Quadro urn escalonamento mais
IV - 0 concessionario obriga-se a produl;ao elevada. Os estados livres,
aQ6es pe·troleo Brasileiro SocieSUSto, nao deixando s pastes de Ca- pagar ao 'Governo uma taxa fixa por que tentaram mono.pUzar essa indtlsd;ade Ananima, e dd outras proIlltaes, Makores e Tenentes-CoroneLs hectat'.e em exploral;ao e mats uma tria. ja, evol.uiram oars, a: Ifvre colJ.videnciru.

Rel::tor'- Sr, "Fhivio Gnimarars.

'I

promissora.
Outra . Dlodificac;ao
sofrida pelo
prcjejto na Camara, dos Dzpubdos,
foi a constante cn emenda aditiva da
Comissao de segul'ail'qa determinando
que 0 S,f'vi{:o OdOlltol6gico 'do' Exel'-'
cito constitua uma. divisao 8. parte,
dentro d-a Diretoria Geral de Sa(tde
do Exel'cito, com a finalidade ~de imprimir _maior, disciplina e eficiEfn~i:L
as atividades (~~o campo odontol6gico,
Nst?-s condil(6~, a Comissao ma'llifesta-se favol'8.velmente ao projeto.
eala "Joaquim Murtinl1o",· em 21.
dt, -janeirv de 1955, .- Ivo. d'Aquino,
Pres~dente. Domingos Velasco, Relator. - Flavio Guimara.::;;. - AI...
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0 seriidor lamar de Gols n~o deve
venho solicitar' licenca ·s,o Senado qUe declarou que aqUi DO Senado pOl'
participar da Conferencia rnter-Ame- .maier que f6;;Se a vivacid<Jde do de- .sz RcobertM nas iraUnidactcs pal'la~
nop6lio estabelecido no artigo ante- ricana de Investimentos unte-vAme·· br,t:3 OU nos Inomento5 mats duros l1lentan:s, e slm renm1cia-las, como
rior:
rican lnvestement Con:erell~eT a e d.l'J;l.maticos de, Il1inha "ida .pal'la- 110mem de homa, para, pe::alltc a JusI - pel" meio do Conselho NaCional l·ealizar-se em New Orle[ll"!s, nos E3- mental', jamais perdi a serenidade.
tigR publica, respondel· por seus ata.\'
do petroleo, como 6rgao de ol'tent~ao tados Unidos. no pr6ximo mes dc fe~
o Sr. Ass'is Clwte«uoriand
e aGoe8".
e fisca1i~ao'
vereiro.
_\.poi.ado. V. Exa. e dentro do SEma·W 0 que faria".
II - POI' 'meJo da socleda:de polo
do personn de execepcional" k':crenidude.
Bolas.
Sala da's Sec~6es, erp 25':.1-55 ..
a~6es Pet.r6Ieo.Brasileiro S. A:. e 'das
o 8R. ISMAR- DE GOES - Mdto
Em primeil'o lugar. devo dizer que
Attilia VivacQua.
Suas subSidhirias. constituidas na
nada ·tenho a responder "DelOS meus
'obrigado a V. Exa.
forma da ~ presente lei, como: orgaos
o Sr. Assis Chateaubriand - Nao at:::s e aQoes PoiS, quanb a este3 reso .SR .•PRESIDENTE :
de {;.xecu~aQ.
se.i se. do p:Jn~c de vista. pl:oconsular, pondo perrmte a Justh;a Publica. aD
• •• OJ' .•••••••• , •••••••••••••• ,•••••••
Continua a hora do expedienb.
e 6 mesm:J.
~
Sa da PerSia ou quem qucr que seja.,
Tem a palavra 0 nobre senadol" Iso SR, ISMAR DE GOES - E'li- Os utes e aeoes nao foram praticados
mar de Goes, primciro orador inscrin dentemente. nao e agradavel a nin- par mim, e slm pel:) Er. Arnon de
· 'A~t:' 6:°" A·P~t;6ie·~ ·B·r:;;ii~ir'o· g:A', to.
guem vir a Ulna tribuna caUlO esta Mello que, em outro pais, devia eatar
ters. 'por objeto' a pesquisa,
lav!'!:!,.
dizel' 0 que d~,go, mas 0 p:Jvo imp6e respondmdQ par cles perante a Justi- ~
a refina~ao, 0 comercio e '0 transporte
a:s SellS· representantes 0 dever. de ga Public.:l.
,
o SR. 1SMAR .DE GoES: ' .
'do petr61eo - pl'oveniente de pOQo OU
miD calar, diante de fates que envoINo mais, Pol' tn.:li:il' respeito e CCll- .
de xisto - e de sellS derivados bern (Nilo, fOi revisto pela Grador) - Sr. vam fI di~nidade d~ comens Pllbli- sideracao Que tenho a S. Exa. 0 Se~
-como de quaisquer ativid~des corre- Presidente, candidato a rceleiQao de cos.
nadOl' -Pires Ferreira,.. .
.c
latas ou afins. ,;
.
senador pelo Estado de Alagoas. no
S. P. - No mes oassada, os jornais
0 Sr. Joaquim Pires - Muito obri ..
Paragrafo tinico. A pesquisa e a- ultimo pleito. 0 resultado das urnas. e estagoes de· radio. espalharam por gado a V. Exa.
lavra. realizadas pela Sociedade, obe- pcr motivos 6bvios· e que mio mere- toda parte que tinha entrado nesta
0 SR, ISMAR DE GOIS - '
decerao a pIanoS· pOl' ela organizados cern ser comentadGs aqu~. me· foi des: Gasa 0 pedido de lic-ent,fl para f:1.zer seus conc.citos quant:J ~Q 1::1'. Arn:Jn
e aaprovados pelo Conselho Nacional favorivel.
procc.s::;ar 0 Senador Ismar de G.ns de Mello nao me intel'essam 110 caso
do Pet-r6leo, S€m 2S formalidades, exiLa em meu Estado, es:;laH~cendo ao
p::rr c~'ime de injuria c~ntl'a e,· naturalmente. a S: EXa, tambem
gencias de limital;aes de areas e ou- eleitorado supres.n e inconformado, Mmteiro,
o governador de Alagoas. O· 6r~;ao nao importa 0 juizo que eu fa~o da~
tras j,ulgadas dispensaveis. em face expliquei em entrevistas as cusas que oficioso
do goV€rno alagoano publicou quele cidadao. Certamente. vemos 0
do Decreto-Iei n.O 3.236, de 7 de maio influirt1m cm tal resultado. Era meu
de 1941. autorizando~as.o Cons-elho em dever, pOlS jamais me conSidel'ei ven .. a not-icia em manchete, acompanhada governactor do Estado pOl' Angulos dl~
de -comentarios grosseircs e inveridf- ferentes. S. Exa. ve 0 homem ama ..
nome da unilia.
cido, continuaria 11a luta que consideNao e inectito que homeni de bern riche, vestido de' smoking, de boca.
rava mais moral do que politica.
sejam processados pOl' outrcs· que nao vel da sociedade,
menos nouveau
Aqui,
porcm,
-calei.
Naf'
desejava
sao. a Iato c·onstitui mesma. algu· abatonada e cemo diriam os ngfsos
· A~t:' 43·.·· FiC~ll'1' ·ex~Iuida~.' 'd~' ~o: fazer crer f6ra desta Casa que era omas
vezes, uma maneira· de reaeao croniatas sociais - 0 hcmem da 80nop6lio estabelecido pela presente lei
um' despeitado e transforma-la num cos.
ciet. que recebe e se regala nas cham~
as refinarias ora em funcionamento muro
de
lamentac;aes.
P:eferia
tra~ de!'te!. illtim:;s, n"lffi suterfugio que p9nhotas.
no pais, e mantidas as concessoes dos
tal' malS adiante do assunto em tese. a lei Ihes assegura, incapazes de fulEu, parern, vejoo pOl' outro prisma:
oleodutqs em identica situa<;ao.
Art. 44. Nao ficam prejudicadas pleiteando uma reforma geral da Lei minar de outra forma as aQaes deli- com a boca cheia de- fare!o cevandoset metida na gamela su-ja ou no '::0as autoriza~oes para a in.stalac;ao e EleiOOral. Clrcuntancias Dutras, po- tuosas que lhe sao imputadas,
E' 0 que esta acontecendo.
cho degl'adant.e da batota da roleta·
explora<;ao de refinarias no pais. fei- rem. qUe citarei em seguida, foreamE ontem entrou em pauta na 01'- e do cisplandim.
tas ate 3,0 de junhO de 1952; salvo me a vir a esta tribuna tratar de asNao podemos chegal' portanto, a urn
,e as me.smas nao estiverem em fun- suntos ligad{)s a. poUtica de Alag6as, dem do dia da sessao, para CUscussao
:::ionamento nos prazcs prefixa40s ate viskl qUe a materia ontem votada e v-otaQao, 0 parecer da C. e J. _ a corda particular.
Ja de outra feita 0 Senador Pires
pelo senadD, referente ao pedido para sobre 0 cficio $-2 de 1954, do Juizo de
l\ presen te data..
;
Art. 45. Nao sera dada autoriza- processar 0 S~nador Ismro de G{)es Drreito da l.1L Vara de Alagoas; rCme- F\erreira fez defesa' eloquente do seu
~ao para it 'amplia<;ao de SUa capaci- Monteiro.' tern !'undo em~nentemente tendo um pedido de licenQR para pro- afilhado, e eu. na oportunidade, Iancessar criminalmente 0 Senador Is- cei repto de homa ao Governador.
dade as refinarias de que tratam os politici.
de Goes Monteirc.
qu~ ate hoje niio me r-espolldeu. Fidois artigos a,nteriores.
o SR. Apol6nio Sales. - V. Exa. mar
En nao ·levaria a serio tal proces30. cou calado, em silencio; como se diz ....
dB.
Hcenea
para
urn
aparte?
· 'A~t:
circunstancia de .=J.ue os outros que na gfrla: "boca de siri". A S. Ex.,,·
o SR. tsmar DE GOES. - Com ape10
cinismo que encerra, se na.-o f.Jl'a nao interessa homa; int.eressa-lhe,
Panlgrafo unico. A Petr6leo Bratodo
0 praze r .
desconhecem 0 fato, que vivem fora s6mente. dinheiro. sempre dinheiro.
sileiro S. A. adquirira ~nos casos do
o
Sf.
A1l016nio~Sales. -- Devo dlzer de Alagoa?, ignoram do 'lue se tJ.·ata e
Deixemos. entre tanto. esses concel ..
presente artigo-no minimo 51% (cin·fliienta e urn por cento) das acoEs de a y. Exa. que Iarnetnie nao estar que, aqtii, se repete 0 epis6dio de urn ros. 0 caso e meu, de urn Htdo, co..
cada empresa.
.
.. presente. para dar 0 meu voto, 0 meu homem honesto e POI' uizer a verdade mo seu adversario politico e pessoal
Art. 47. Do monop6lio estabel-eci- apoio moral a V. EXa.,. rejeitando ser processado POl' outro que ml0 0 e. e. de outr~, e a opiniao que dele tem
do pela presente lei, ficam excluidos l!sse ped1do.
E' Uma satisfacao que dou a socie- 0 nobre Sena-dor Pires Ferreira, seu
o SR. ISMAR DE GOES. - Muito dade,
os navios-tanques de prQlpriedade
aD povo. 0 Senador DaNo Car- amigo e padrinho. Muito bem. Nao
particular ora utilizados no transpor- obrigado a V·. Exa.
doso ha. dias nesta tribuna. declarou testa duvida. no entanto, que S. Ex.1L
La em Alagoas e nesta Capital,.o que no Brasil e crime Ber honesto e fugiu aO ponto do parecer - 0 voto
te especializado de petr61eo e seUs deSr. Arnon de Melo, Governador do
rlvadoE.
poDre. Esquecidos na sua .pobreza, - no senUdo de tOl'na-lo expositivo
Estado e Preseidente da U ,D.N .• se- vern estauecidos. os ladroes, no poder ou conclusivo.
... , ...... ,
0 ilustre represen<;ao
alagoana,
enche
0
noticiario
daB
., . ., .................. ··· .. ' .. 1····· jornais, em linguagem desprimorosa, nas posiQoes e no fastfgio. Refiro-me .tante do Piau! e .hornem de inte1i;'
aos grande.s la'draes, Ja a Padre A. genela. cultura; enfim, urn dos gran. 0 SR. PRESIDENTE:
mentindo ODmo sempre, cinico como Vieirs,' dizia, em carta, irOnica e Pito- des Senador€s ·desta Legislatura.
s6
ele
sabe
ser,
procur:lI~d.o
fazer
0 Sr . .loaquim Pires -.Oorlgado
rescamente, na linguagem teda sua
Va~ ser lidos dais re{juerimentos
crer que as elefcoes foram !ivres e que enquanto os pequenos ladroes ga- a V. EX. a
mandados a Mesa.
..
honesta.
Quase
sempre
bate
na
tecla
Silo lidos e sem debates aprova~
nham 0 castigo das gales as' grandes
0 SR. ISu"VIAR DE GoES _ "'Sabe
que acabou em Alagoas com a oligar- ladroes ganham 0 premio do poder. S. Ex.~, perieitamente, que as irnudos Os seguintes req~erimentos.
quia Goes Monteiro e que alcan<;ou a'
POllCO modificou-se de la ate esta nidades para mim, de nada valem.
Requerimento n,' 32, de 1955 vit6ria, como fez publicar no Dilirlo data,
0 que afirmoU 0 grande cate- Terminam 4lipreterlvellllente; daqui a
Oficial, sem que houvesse tiroteio,
uma semana. Seria muito mais "heNos t€!rmos de art~ 122, letra' a de sem qualquer perseguicao oU coacao quista.
:Regimento Interno. requeira dispensa policial.
. E se 0 velho apootol0 da cristandade r6ico" robrisse eu mao das mesmas.
d.e interstfcio para 0 Projeto de lei
Nada ·mais· falso. Como fazer es~ vivesse hoje, veria talvez espantado e Mas. nao se trata, evidentemente da
d. CAmara n.' 25. de 1955, .lim de quecer as perseguic6es nos niunicipi~s triste como. no meu Estado 0" Go- hip6t€se, e sim de caso inedito, 56que figure na Ordem do D!o da sec<;ao oposiciortistas, 0 tiroteito ero Arapl~ verno conjuga em tod08 .os tempos ore 0 qual 0 Senado teria 'oportuniseguinte.
.
raca onde foi ferido 0 Deputado C1au~ modo-e forroas 0 verba que ele deu fa- dade de deli-iJerar. como 0 fez antem,
porque nit-o estava em .jogo a imuBala das Sec~oes, 25 de .janeiro de diotl-or Lima e seu innao c os demais rna, 0 verb<> "rapio".
nidade de tun Senador, senao a de
1955. - Onofre Gomes.
sangrentos em qUe foram assassina ..
Mas deixemos 0 ilustre padre em qualquer senador. Eta nao e outorga0 "beato" Franciscano, 0 Sr. Joa·- paz
e vam.l diretamente a08 fatos da· a determinado membro do Con ..
Requerimento n." 33, de 1955 dos
quim Rezende, Delegado de POllcia de isto e, a. materia que esteve em juriS~ gresso; refere-se no mandato do pnr~ .
Pao
de
Ac;uear,
onde
a
felonia
do
Sr.
Nos termos de art. 12, letra.·a do
recer da Comi.s.5ao de Constituic;ao e lamentar.
Regimento Interno, requelra dlspensa Amon se fez sentir criminosamente. di<;iio e yotacao. Comecemos pelo pa.A.ssim, 0 Senado, row justamente,
lancaodo
um
amigo
contra
0
outro.
de interstfcio· para (, Projeto de Lei
Justica. Neste parecer chama-me a oao eutrou sequel' no ·merito da ques..
e
0
trucidamento
por
dois
soidados
da Camara. n.o 249, de 19M; afim de
aten~ao 0 extravagante, podemos cha~ tiio. Nenhuma. alusao foi feita - nem
que figure na Ordem do' D1a da: sec- de palicia do chefe politico de Curu- mar assim, a falta Je outro qualifi~ 0 poderia Ber - flO meu nome. A
ripe, Sr. Joo.o .B~ltrao. urn ancHio de cativo, veto do venerando e digno Se- Casa opinou unanimemente _
. ~ao seguinte:
fa¢o
Sala das Sec~6e'3, 25 de janeiro de 72 anos, tombado valorosa:nente, rca- nador Joaquim Pires.
justi<;a. ao eminente amigo, Senador
gindo
e
matando
tambem
urn
dos
1955. - Atilio Vergueiro.
A Comissao, conforme se ve no pa- Pires Ferreira, que tambem vatou
agrcssores, hido isso ocorrendo no pe- recer, dividiu-se, uns membros opi~ nesse sentido. - a favor da tese de
o §R. PRESIDENTE:
riodo de 2 rneses, antes da~ eleiCocs? nando pela forma expressiva - COn~ que a licen9a devia .ser negada, porMas. pa..ssemos adeante, deixemos
Recebeu a Mesa urn requerlmento de lado esses tristes epis6dios que clnslio vencedora, arinal - e outros que 0 parlamentar deve ficar a coberto de-sse!? casos de ordem politica,
do nobre Senador Attilio vivaequa. mostram uma das fa<::etas de urn go- pela forma c:.ncIusivo.
No ·entant<>. 0 Senador Pires Fer- para efeHo de" processo.
Esta cir~
(Pausa) .
verno crimino,so. e imota! que 56 re- reira sai do ponto discutido e decIa- cunstancia. a~ia.s, pode ser verificada
£ lido e mandad'O a ~omissilo volta e enoja.
ra em seu voto:
na Con.stitui<1ao e na nossa vida. parde Relagoes Exteriores 0 segu!ntes
Mas, Sr. Presidente, apesar ·dessa
"Tendo no mais elevado oonceito, lam-ental'.
revolta. nao me exalto, e me como hcmem honrado e dlgno 0 GoSr. presidente, pode-se dizer que
Requel'imento n." 34, de 1955 natural
mantenho calmo. Nao tria desmen- vernador Arnon de MeIIo, deixo de to- 0 Senado nao julgou antem, 0 pediNos termos do art. 49, da canst!- tir ou decepcionar agora, 0 brilhante mar em conslder9.~!o os COttceltos que do de licen~a para. prooe.s.sar 0 Ben-a ..
tiU1~ao e art. 24 do Regimento Interno e futuroso JornaIista Nertan Macedo o infamam. po
dor t.c;tnar de 06es. 0 Senado, on ..
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Itern,

repito, firlllOll, estabelecau priD..

I cipio de ordem geral.
ponhamos, entretanto. ponto final a
todo esse arrazoado e abordemos a
questao no seu merito, no seu amago.
Como declarei ontem, depois das
eleil;&es, procurado por jOl'nalistas de
minha terra, dei duas entrevistas 56bre 0 pJ.eita: uma, aD "Diana de
,Alagaas" e Dutra "ao "Jornal de Alagoas", cnde declarei, entre outras
coisas:
"0 Tesouro do Estado, como se

B' certo que 0 Onus da prova comE gostarla. tamoem, de saber a
Resta~me aguardar 0 epilogo dessa
pete .. quem alega, mas no caso ver- quem 0 _Sr. AUgtl.Sto' Cabecio ... "
hist6ria; e, como tuclo pade acontetente, um governador, cioso de sua
0 concess:ioruirio, o· testa de ferro cer neste Brasil, nao sei, 0 que me
honra, mio espera pelo adversario, do j6;o,
agllardara. de futuro afinal.
J
Fulmina com as provas, em contra.entrega, todos os meses, 0 diNao ObStante, no q:ue me toea 'enw
rio, a aiirmativa ~upcsta inexata. nheiro do j6go.
frentarei 0 imprevisto de ca.~a er-

u...

Nao 0 faz, nem 0 fara, porem, 0 Sr,
Esciareeido tudo, garanto, estaria. guida e oonsciencia tranquila; quanArnon de Mello.
desfeita, de vez e por forma diferen- to ao mais, naa poderei fazer supo.
o que afirmei nem mesmo neces- toe, a "acusacao infamante",
sit;6es a priori, oorque; infellzmente,
sita, para fazer prova de nenhum do~
&sta, Sr. Presidente, a resposta que 81'. Presidente, ainda neste Brasil eumento, porque e coisa pUlbUca e no- del a "Gazeta de Alagoas". Mas S. reafirmo - a-travessamos uma epoca.
,toria.
Ex.a, propositadamente. nao juntou madrasta para J povo, e propicia a
Por exemplo, 0 Sr. Governador on~ essa entrevista ao proces.so porque, to-d~ os "greg6rios" e "arnons".
Era 0 ilue tinha a· diier. (Muito
:f6sse 'Pl'opriedade dQ Sr. Arnon de dera. Tesponder se as muit3.S d~7..eri.as r..omo se verifiea no proprio aocumen'\'
Melo, esta-va aberto para mUitos des at! jeeps, caminhanetes e caminllo~:; t-o mandado ao Senado pelo Minist~ bem; muito bem).
Durante 0 discurso do Sr. Is ..
partidos situacionistas e para ele que derran.ou em catadupa; na cnnl- 1'10 Publico, 0 representante legal demar de Goes, 0 Sr. . Marcondes
panha eleitoral, sao de sua proprie~ clara:,
proprio" .
Fill/.{) deixa a cadeiru da PresiDesde entao,' tivemoJ eel'to receio dade ou de &eU oRrtido poHtieo? Se " ... de acordo com a lei e a jurisdencia. que e ocupada velo Sr.
de nao sermos bern sucedidos como a gr.;olina e 0 lubrificante consurni- l:rud 'neja fi~m2da palo Egregio TriAI/redo Neves e, depois .pelo Sr.
esperavamos. Gontavamos, parern, e do.s foram comprados com 0 S'8U di~ bunal de Justiea nao coustitue caluCarlos Lindenberg,
'
.... !::linda, com a opinHio publica ,.;tue nherro?
nia e sim injuria as suspeltas inta~
'tnanifestava inequfv'Dcamente a sua
Se os motoristas cmm seus cmpre- mantes, as alegafYoes vagas, os tero SR. JOAQUIr.l PIRES:
repulsa e 0 seu repudio a eS2e go- gados particulares? Se. ~ .:lespesas mos ofensivos, hlpote.ses, supotit;;O:;8
Verno que foge a. qualqu-er qualifica~ fdtns co.m a locomot;;ao de guarda.s c conjrduras".
(Para cX1Jlicaqiio pessoal) (Ntio foi
tiva.
. ~::, im'€ .. : .:::::'es e pJEc:::.is a pal'
Ainda que hOllvesse 'crime eviden .. rellisto r;eZo orador) - Sr. Presiden~las adiante, teremos oportunida- sana e a estadia dos me.smos n03 muIf:r.:::!l~:.'! n'>o seria 0 de 'injuria, . mas, te, esquivei-me de tomar conhe.:i·
de, aiuda de analisar esse pl€ito ver- nicipio3 do interior, correram pOl' sua sim, de calunia, porque, no case, nao mento do litigio :lavido em Alagoas.
gonhoso, municipio por muni,eipio, in- conta? Se 0 conserto dos velCulos, que, ~;;l~t(' '1 ~i!'m"'~:::J 'vaga hipo~eses dU entre 0 Gove:nador Arnon de Melo
clusiYe :<'Iace':6 -ond-e a pavo quer:a esbandalliados nas carrerias des-en- suposie6-e.s. Eu afirmo casos Goncre· e 0 nobre Senado: Ismar de Goes.
votar e nao podia, mostrand-a ao freadas durante a campanha, se en- tos.
Amigo pesEoal do Sr. Arnon
de
eleitorado do que e eapaz urn gaver- contram, hoje, atirados nos oalc6es. Declaro na minha entreVista como Melo, a quem tenho no mais alto
no cinieD e desonesto.
de '",.- . . r::~:'!.rti:roes publ:c.:!s, \0;<10 cor- f' porque 0 Sr. Arnon de Melo abriu col.teito de homem de bern e de hon"Gomo ja diss:;mos, atl'avessarnos rer tambem r...or sua conta?
as c..ofres do Estado para fazel' face ra, na:o podia, Sr. Pr€sidente subsurna epoea das facilidades governn.Tudo isso nao constitue uma san- as eleicoes do seu p:u·tido. Nao (xiste crever nehl aeeitar, as palavras que
menta!s e dOs enriquecimentos iliel- gria d·esalmarla, criminosn. e cte.30nes~ af hip6t€ ..;;e, mas fatos concNtos; e, ~ Senador Ismar de Goes prOl"J.unciatos e na Qual, como afirmou' 0 Mi- ta. aos cofres do Estado?
no caso, nao ha 0 crime d.e injuria t, ra nas denuncias feitas aoo jomaiB
nistro Jose Americo, os p:;oofissinnais
E as centenas e centenas e!e mHha·· sim, 0 de calunia. Existe a flgUl'a de Alagoas.
das fraudes e do sUborno cevam ~::;e res de cruzeiros gastos numa verda~ ,luridica. do exceptio lleritutts isto e,
o Sr. Ismar de Goes - Permite V.
nessas facilidades':.
deira orgia de 'propaganda eleitoraI, a prova da verdade, Estou pl'onto &. Ex.a urn aparte?
E'poca dos Gr-egorios e' dos Ar- pr1ncipalmente com 0 retrato do Sc- c:omnarec€r perante a Ju.sU~a publ1o SR, JOAQUIM PIR.ES - Pernons".
nb:)r Arnon. como se fOra 0 unive!'sJ] ca para faz.er esb prova, 'Xlmo pu. feltamente.
Atraves do "Jornal de Alagoas", reclame de Coca-Cola, sairam dos <,0- 1der. ,
o Sr. Ismar de Goes - Ell tamedi~a.o do dia 19, deu publioidade as fres dn. UDN ou do .seu pr6~rio bOI-1
Sr. Presidente, depuis de todos bern, em certo tempo,_ parodiando 0
express6es que Be s-eguem, analisan- so? ,
_
eS!%S casos, outros esciindal03 se vP.- iuge-nuo da ane-dota. que foi verificar
do as causas do resultado eleitoral:
EVldentemenre, nao. 0 tes01.1ro do rificaram relacionados com as acusa- com urn fOsforo aceso se havia 'Ou
"A aeao anti-democratica, cinica e Est~do pagou e val I?"aga!, ainda, \'il- ~oes que fazem a., Oo-"ernador du nao gasolina no seu automovel, pen~
desonesta de urn governo, cujo chefe do ~so, cpm a ,apresentaGao. de desp. .e.. E,'3tado. 0 pr6prio Dirctor da Comi~ sei que ,0 Sr. Arnon de Mello fosse
.
e' tambem Presidente de urn partido sas flCtlC~::S, ,E u~a. verdade que CSta sao de Estrada de R.adagem pediu honesto, mas nao 0 e.
o SR. JOAQUIM PffiES - :i!:sse ,
politico.
E, ele, como se 0 Estado na, .consclencla publlca,
.
. demissa-o,. porque nao queria, com 0
J~~ sua propriedade privada, lanAmda: os, ?,astos. ast~on6nucos f,el~ seu nome honrado. pagar com dinhci- o conceito de -V. Ex.a, ~ nao 0 da
__~ contra a oposit;ao. principalmen- t?s POI' pohtlco,s sl~uaclOnistas, prm~ 1'0 do Banco do Brasil a compra dos maiaria do }XlVO de Alagoas, e' do
te contra os candidates e senadores clpalme~te. do mrerlOr, 0 fora~ C,~)}l1 jeeps feita pelo Estado para 0 illti~ partido do qual S. Ex.a e presidente:
oposiciani.stas, tod.a a seu poder rna- sellS proprlOs recursos. quando sa? etes pleita ali realizario. Diante do expos- a UnUio Democr~tica NacionaI.
Sr. Presidente, nao quis entl'ar no
'terial, coercitivo e econ6mico.
reco?,heCldamente pobres? ~. quan~o to fica provado 0 qne afirmo e aflr-. aSSl
nto. Escusei-me: declarando que
O· dinheiro do Estado iicou ai:>erto ~. 81 .. Arnon, p~oalmente, dlS~r~,J~nu mei na m!nha entrevista.
h~via urn impedimentc pata pronunj
a. muitos dos chefes politicos e ao amheITo, nas ves,p€ras das elelt;Qe.5
(isso constitue crime previst~ no C6·
Nao e, Sr. Presidente, segredo para ciar-me a respeito do litigio havido
pr6prio governador.
digo Eleitoral); como no ca&J da Usi- nin1uem que 0 Sr. Governador ,dO :'ntre os Senhores Arnon de Mello eIsmar de G6es. Dis,,"€ que S.' Ex.a 0
Outros influiram,
fatores menos
tamMfn
algunsimportanms
de ordem n a Uruba e 0utro5, t:'sse 'd'nhe'
l , ITO Ihe Estado"'r.:: dono. hOl'e, depois que assu~ Senador Isrnar de G6es devia pro~
miu 0 Governo, de uma parte do rico
Pessoal ou local e que sO podem sel' pertencia?
Dificil crer, para quem 0 canhece, ~ majf'.stoso edlficlo Rio Largo. Ha cllrar justiea publica que decidiria de
analisados num estudo pal"ticulariCinico 0 convite que me foi feito. um mes, chegando de Alagoas, nesse que lado esta'!a a razao. E disse bern
Presidente, pQIQue S. Ex.a agora'
zado que farernos. rnais adiante, nu· Prova documental nao se torna ne- mesmo dia comparem,u' a urn leilao e
rna serie de aprecia~6es sabre 0 pIei- ce.s5aria. Nem POSSllO poaeres ou e arrematou. Dara nagamento a. vista' 1:(' seu discurso. n2.o fez mais .do que·
to. Em quase todos pode-se verifi- meios para mandar fazer Ullin Jevas~ - porque pa:samento dentro de tri!s d-eclarar que estava pronto a lr rec~amar da justica urn pronunciamento
car
a~ao criminosa c embusteira d e · t
. t a - ""Ia
urn agovel'narlor
ue humilha e de- sa na eSC!l uraC;ao da Pagad?ri~ e dn meses I::" corun'derad 0 •;.1. VIS
uc;
a reepeit.o. .
t adcma ~o Estado, POl' tel:lllCOS ;:1(' vIt'enda. no valor de Cr5 6,8(}().OO(},,]1l
rada
nossa
terr~"
'C:'!1
Sr. Presidente. r 0 Sr. Arnon de
g
.
.
. mmha oonfmnt;;a, nem eX;lmlnar as Clq tHl.d" a rua D. Mariana, nesta caO~a, S~. Pr.esldente, eptra uma en· apl1cacOes de verbas em certas re- pita!. Ii' j~ ser muito elnlco! E nin~ Aldlo goza do mats alto coiIceito.
J'qstifico os $entimentos do SenadOI
trevlsta e <?ut:a me. !Ol lanc;~do urn partit;;6es, como por exemplo 0 Fo- guem ignora que tudo isso foi cond~ GOes c.ue, infelizmente para
repto em orgao OflCIOSO ~ Gazeta menta A'7ricola au dos fUlldos esp"- seguldo a custa do barato do jUga Ismar
o
Senado, perdeu a cadeira :1ue, tanto
de Alagoas", para oue eu flzesse pro- ..
\.'>.
'
••
....
•
'
va da "acusac;ao infamante". Res- ClaIS. 0, am~a, do dmhelro de em~ que campela no meu &.;;tado.
honrou nesta. Casa. Sao. porem, per~
~restlmo retrrado do Banco do Bra~
Nao e t.udo, r)rovel e mostrei que a ca1eos da poUtica, 0 Senador Ismar
Pondi em entrevista, mas esta de 511
ac;ao incriminada na.o, estava capitu- de G6es, a quem aconselhei se des·
indUstria, nao veio junto ao proC-€sso.
.
lada no C6d.ho Penal, como injliria e, pisse
das imunids.des parlainentares e
Contudo you Ie-In para que a 8ena
Em conclusao, esta. provado qUe 0 sim, como calunia.
~dis.se a p:or.unciamento da Ju.stica,
~o tome conhecimento:
tescruro do Estado ficon aebrto para
o financiamento da campanha elel:
Mesmo 'assim, a promotol'ia, rn"lbll- acaba de dizer qut. val tomar essa
atitude: com 0 que estou plenamehte
toral da situa.-;ao, pela eVlOencia dos C3, nao se fixou no crime de-inJuria, satisfeito.
.. ACUSA9AO INF~'l'E
porqup sei q.ue o. Sr. Ar~
fates. Apenas, do dinheiro em espe- mas na alinea b,.do-art. 9," da L-ei non de, Mello
sairl\ engrandecld-.1,'
Em entrevista ao "Diario de Ala- cle, nao se pode, por enqrumto, fazer_ :r!.:~ ~.083, onde s~ define, como abuso,
enobrecido pela. .Justil;a.
.
goas".. publicada. na edic;ao de 15 Ulna prova inequfvoca, pela j~ausJJn~ a hberdade de Imprensa:
dG cm'rente, declarei que, para as cia de meios.
"publiCa?
noticias
falsas
au
divllI-:Sr.
Presidente.
a
prova
do men
eleic;oes de 3 de outpbra, "0 Tesouro
,
gal' fatos verdadeiros truncados -oU desejo de nao interVir esta exatado Estado, como se fora propriedaAinda ·outra. ooisa: torna ..3e-la rte verdndeiros que provoquem
llla:i'de mente no ato por mim praticado pe.
de privada do Sr, Arnon de Melo, todo necessario, para uma nova es- social ou perturba~ao da ordem pu- ~,ant~ a Comissao de constituil;ao e
estava abert-o para muit-OS do Par- p~c1e de prova. eoncluslva, que a Se- blica".
.Ju.st1ca, pols bastaria que eu pedisse
ti.do s.itu2.{!ionista. e para ele pr6p:rio" nhor Arnon _ mandase pnbUcar no
vista do proces..Cl.Q e 0 guardasse, pro ..
Sr.
Presidente,
que
deQuer
dizer.
'A "Gazeta de Alagoas". do dia sc- Dhirio Oficlal, como e de tel e honestelando seu exame. dentro das norD.ois
de
tudo
isso
devo
ser
processado
guinte revida a afirmativa nos se- to e como 0 fizeram 0 gOlrernador
mas regimentais, ate 31 do corrente,
guintes term~s: "0 Sr. senador Is- Silvestre perice.s e eU pr6prio, RS re- Como masorqueiro. c{Jmo se minha e S. Ex.a nao teria 0 vo'.) honroso do
entrevista
pudesse
"-~rovocar
'alarme
mar de GOes Monteiro ·esta. convi- broes des seus hens. ("11 ' '11"1 do ass~~·
Sen ado Peden!.
social oU perturbat;ao da ordem pli,
dado a fazer prova. dessa. acusa~ao miu 0 gov~rno e atualmente,
o ,Sr. Ismar d.] G6es - PefYO a pabEca".
Posso
garantir
que
0
pov,J
alagoainfamante" •
Veja V'. Ex.-, Sr. Presidente. comO Iavra pela ordem ..
Aqui est.au eu.
Em primeiro lu- no g-ostaria de sab~r imensamrntc
sao as coisas em Alagoas. atllalmente,
gar, devo declarar que nao desejo (fue 0 sen, governad01', ...
o SR, JOAQUIM PIRES Sr,
It Rssim que se con ta a hist6ria.
travar polemica em Mrno 'do' nome
Que se dlzia, no tempo do Dr, GePresidente; men voto e, portanto, per_
'T'eria multo ainda que dizer nao ern feJtamente ju~tificado, e ,,"6 me pode
do Sr. Arnon de Mello de quem jA t.ulio Var"'Rs,
tenho juizo formado e definitivo, rei- ". ,. amigo dos 'Pobres e dos hU1hil~ minha defesa. mas _na defe.sa daquilo encl1recer, e nunca deprimir.
to pUblicamente e que todos conhe- (fes, 'estava. !:>em lon~ de ser o.quelc que declare1. ,do Que ·di~sse em entre'
Agora. 0, nobre Sena'dor Is'mar de
Espoerarei. entretanto Dela
cem; e iss{)- basta, POl' enquanto.
milionario, que, com certos prop:5.si· vista,
poLs como todos sabem G6es P9.dera. sem,. me interrompe:r.
Mas vamDS ao repto, tao cfnico tos, apregoava esta hoje mai.s pobre or:-ortunidade,
minhas imunidades terminarao dentro formular a questao de- ordem. que tern
quantn 0 pr6prio Sr, ATnon.
do que quando assurniu '0 govemo,
de oite -diM.
enl vista. (Muito bem). . ': '
w

EMENDA 11(," 1
O'SR. lSMAR DE G6ES:
Ao
art.
1.0
(Subemenda dn ComisSr. Pr.esident'E!, peeD a palavra p€la
sao de Constitui<;ao - e Justica. eo
ordem.
emenda n. 1).
"'
Acrescente-se onde convier:
o SR. PRESIDENTE:
"Art. 0 Instituto.Hist6rico e GeoTern OR palavra, p& ordem, 0 nobre grafico J,lrasileiro, de ac6rdo com a
Benador Ismar de GOes. conveniencia de seus servi~os, reservan\, no edificio· a ser construido. em
usa gratuito, exclusivo e :perpetuo, sa!o SR. ISMAR J?E GoES:'
va as despesas de seguro, conserva~au
(Pela ordem) (Ndo loi revisto pe~o e reparacao:
oradOE)
Sr. Presidente. em pti.area para a sede do 'Instltl~
meiro lugar,. p~ desculpas ao nobl'e desa)~Advogados
Brasileil'os, nUllca inSeuador Joaquim Pires por ter de in .. ferior Ii que atualmente ocupa;
terromper suas considera~oes.
b) areas p'arQ as· 5edes· da Liga da
o Sr. Joaquim Pires - V. Exce- Defesa Nacional, .da FederaQao da
1ancia' naD me interrompeu, poLs ja Academias de Letras, Academia Ca:i
terminei. . .
de Letras e Associac;ao do Min a
o SR. ISMAR DE GoES - Esta- ca
terio Publico do arasil".
vae inscrito para falar, em segundo
EMENDA «.a 2
lugar, 0 Senador Assis Chateaubriand,
e eu terminei men discurso antes: do
Ao art. 2.° (Emenda n.O 1)
fim da hora do expediente para que
Substitua-se, este artigo, pelo sea
S: Ex.a pudesse usar da ,palavra.
guinte:
.
Minha. questao de ordem e p9,fa
"Art. 2.° - 0 Governo Federa1 auque V. Ex.a, Sr. Presidente, d~ a xiliara. com a importancla de Cr$
palavra ao nobre Senador Assis Cha.- 8.000.000,00 (oito milh5es de cruzeiteaubriand. dentro !linda do tempo ros) a constru~ao da futura serle do.
regimental.
'Instituto no terreno a que se rcfere
Ao mesma tempo, requeiro a Vassa o arUgo anterior".
Excelencia a prorrogru;ao da hora do
EMENDA iN.O 3
expediente, a tim de que S. Excel~n·
cia possa concluir sua orat;ao.
AD art. 3.° (Emenda n.o 1)
Ond'e se l@:
0' SR. PRESIDENTE:
" ... Cr$ 5.000.000,00 (cinco milh5es
de
cruzeiros)
.•• ,"
Informo a V. Ex..a que a M~ c..ao
leiaase:
podia interromper o· nobre . SenadGr
" ... Cr$ 8.000.000,00 (olto mllhOes
J"oaquim Pires· que falava para expli·
de cruzeiros) ... "
c~ao pessoal.
Terminada esta, darel· a palaVf'1o al)
EMENDA ii.o 4
tlobre Senador Assis Chatea:ubria.nd,
Onde convier (Subemenda da COpor cessao do nobre Senador Onofre missao de Constituiciio e Justica a
Gomes, seguntto orador inscrito. emenda n.o 1)
S. Ex.a apenas disp5e de quatro ml~
Acrescente-se :
ftutos para. suas considera~oes.
aArtt. - As areas na.o compreen·
o SR. ASSIS CHATEAUBRI- dldas na destina~ao prevlsta nesta leI
AND PRONUNCIA DISCURSO poderao ser alugadas pelo Instituto
QUE SERA PUBLICADO DE- Hist6rico e Geografico BrasUetro para
producao de rends destinada as desPOlS.
pesas do custeio de seus servicos, bem.
como
as despesas de· segura, consera
o SR. PRESIDENTE:
va~ao e reparacao do im6vel".
A' CA.mara dos Deputados
SObre a mesa reda~5es finals que
vao ser lidas pelo Sr. 1.° Secretario.
Parecer n. o 69, de 1955
Trata·se de materias votadas em re·
gime de urgencia.
RedaQao final do Projeto de Decreto Legislativo n.o I, de 1955
SAO LIDAS E SEM DEBATES
. APROVADAS AS VOTAQOES Fl·
Relator: sr. Carvalho Guimaraes
NAlS CONSTANTES DOS SEGUlNTES PJ\.RECERES:
A Comissao apresenta a redacao· Unal (fl. anexa) do Projeto de DeO
Parecer n. 68, de 1955
creta Legislativo n.G I, de 1955, de iniRedagiio jinal dQ,s emendas do ciativa da CA.mara dos Deputados.
Sala da Comissao de RedaCao, em
Senado ao ·Proteto de Let dci Cd25 de janeiro de ·1955. - Joaquim Pimara 'no 65, de 1953.
res - Presidente. - Carvalho GuiRelator: Sr. Aloyst~ de Carvalho. maraes - Relator. - Aloysia de CaTa
valho - Costa Pereira - Band:etra de
A Comissao apresenta a reda~a!l Mello.
final (fIs. anexas) das emendas do
ANEXO AO PARECER N.· 69-55
Senado ao Projeto de Lei n. 65, de
1953, de iniciativa da CA.J?lara dos
Reda~/jo final do Projet<J de DeDeputados, com a. necessarIa a.ltera·
I
creta Legislativo n.o 1. de 1955, que
~ao no nome do Ministerio que deve
jira 08 subsidi08 do Presfdente e
ser uEduca~ao e Cultura" e nao
do Vice-Presidente da RBp--..lblica.
"Educa~ao e Saude" como consta do
no .pertodo presidencial de 1956 a
aut6grafo, e supressao, no texto at!
1961.
emenda n. 2, da referencia A. IJga da
Defesa Nacional, em. v1s1ta da sua
Fa~o saber que 0 Oongresso Nacloinclus§.o no texto. da emenda n. 1.
nal decreta DOS t~rmos do artt. 66,
Sala da Comissao de Reda<;ao, em item IX, da Constltu1cao Federal, e
25 de janeiro de 1955. - Joaquim eu promulgo 0 segu1nte
Plies. Presidente. - Aloysio de carD~ LEGISLATIVQ N.r) 1955
valho, Relator. _ Carvalho GuLn"tCt,.des· - Costa pereira. "'7 BandeiTa de
Art. 1.° Sao ·fixados os subsldlos
Mello.
Republica, no periodo presldenclal de
do Presidente e do Vice-Presldente da
ANEXO AO PARECER N. 68-55
1956 a '961, em Or$ 75.000,00 (setent.
e cinco mil cruzeiros) e CI"$ 45.000,00
·Redaclio Final das Emendas do (quarenta e cinco mil cruzeiros). menSenado do Projeto de Lei fl. Cd- sais, respectlvamente.
~ mara n. -1/35, de 1953,. que autoArt. 2.0 Percebera, tambem. a Pre-'
ma 0 Poder Executzvo a ceder sldente da Renpublica, nesse periodo,
40 Instituto Hist6rico e Geog1·o,ft- uma verba de representa~Ao DO valor
co Brasileiro 0 terreno em que de Cr$ 30.000,00' (trinta mil cruze1·
jOi edi/icado 0 Silageu, e abrir ros) .
pelo Ministerio da Educ~ao e
Art .....0 t:ste decreto legislativo enCultura, 0 credito especial de trara em vigor ns data de sua puCT$ 5.000.000,00 para auxiliar a blicacao, revogadas as disposigoes em
construcao da /Utura sede do contrlirl0.
A promulga~ao,
...
mesmo Instituto.

o SR, PRESlDENTE:
do art. 39,. i 1 .•, do
Regimento Comum, designo 0 nobl'e
Senador Attilio Vivacqua para Rcompanhar na' Camara dos Deputados {)
estudo das emendas de que trata a.
reda~ao final que· acaba de ser aprcvada, refe!"'ente ao Projeto de LC';
n.o 65, de. 1953.
Esta flxgotada a prorroga~ao d',. .
hora 6 e."'(pediente.
Na fonne

Slijl.-se

a.
ORDE~ DO :OIA

continuacao da votac;ao, em
discussiio unica, do Projeto de
Resoluqao n.O ·55, de 1954, da.
Comissao Diretora, que organiza
as serviCos auxiilares do Senado
Federal (em regime de urgenCla,
nos termos do art. 155, § 3.°, do
Regimento Interno, em virtude
do Reu1lerimento n.o 5. de 1955,
do Senhor Joaquim Pires e outros· Srs. Senadores,
aprovado
na scssao de 13 de 1aneiro de
1955). tendo pareceres das Comi~ .::6es de Constituicao e Justigq
e de Finanr;as sobre 0 projeto f'
dns mesmas Constitnit;Oes e da
Comi,~siio DiretoTa sabre as emendas de plenari".

o SR. PRES:DENT:E:
Na ultima sessao, havia sido sub~
metido a. votacao 0 Reauerlmento n. 0
31. Que ·solicita prefer@ncia para a
votacao do Projeto, ·Esta foi inter·
romnida por faIta de. numero.
Va!·se proceder novamente a votat;ao do Requerlmento que concede
preferencia para votacp.o do Projeto.
sem prejuizo das emendas.
Tern a palavra' 0 nobre Senador
Alfredo Neves', para encaminhar a
votaQao.
o SR. ALFREDJ NEVES:
(Nao foi revisto pelo orador) (Para
encaminhar a votacao) Sr, Presi-

dente, 0 requerimento ora em vota(jao e no sentido de ser concedida
prefer€mcia para vota¢ao do ProjetQ,
sem pre.iuizo das emendas, vale di·
zer: inverte. a ordem regimental que
determina se.1am votadas ·as emendas para, afinal, se proceder it. votar,ao do Pro.ieto, com. a frase clasr-.lcn. da presidencia If assim emendado".
Nao veJo vantagem em que s~ vote
desde logo 0 f'rojeto para depois de1iberannos sObre as emendas.
A Comissao Diretora desejava que
a proposil;ao transitasse dentro da3
normas precisas do Regimento, Bern
8.ntecioRQao oU apressamento
dos
debates, a fato de 0 tempo se tor·
nar cade vez mats curto oorque, dia
sim din nao, passou 0 Cngresso a
reunir-se em sessao extraordinaria
oarB conhecimento de varlos vetos
do Sr. Presidente da Republica, c;6
@sse fato reduziu em 50% as nossas
sessoes ordinarias. Como projeto
desta natureza envolve enonne soma,
de inter~sses, e, portanto, 6 sempre
emendado e discut1do,. careceriamos
de alguns dias para ultimar seu processamento leglslativo. Fa! por isSt),
e s6 por iSso, que vim vim a tribuna para concordar com 0 requerimenta de urg~ncla, nB forma do art.
155, § 3. I) do Regimento, de Qutorla
do men nobre e querido am_o Senador Joaquim -Pires. Del,· neSM
oportunldade, esta expl1ca~ao, em
rtome da Comissao Diretora e 0 requerlmento fol aprovado.
Vlndo 0 projeto a debate, depots
de sObre 0 mesmo se manIfestarem
alguns oradores, voltou A.s Comiss6es
respectivas, com nada menos de 31
emendas.
S. Presldente, basta. 0 numero dessas emendlJs para se verificar 0 Interesse despertado pelo assunto e as
preteruoes que varios dOB dignos fun"'{""arioS dests Casa fabem vater por

int~rmedlo

dos senhores senadJres.·'
de tal ordem comp~·jm~.
tern a estrutura do projeto,'
M:lis do que isso, Sr. Presidente.
nCSEas cmendas prop6em -se n crh ..
Qao de "Varios cargos os quais, C'X<>"
minados urn POI' urn, dao·a imnres ..
mo, .nao sO aos mzmb!'03 da Call1lSsao Dh'etom como aOs das ciema~
Comis(Ooes. da de.::neces::=idade do au';'
mento. proposto.
Se
conczdermos preferencb :w
projeto, a Comissao Diretora~ .qne
tern no casa ~. maioI'. senao a (mi. ca, reslJonsabHidadf!, dentro e fora
do Senado. flcar:'\. constantemen·e
citada. como . tendo preparado, ao
termino dfl seu. mandato. tun proje"
to nara distribuil' favores.
8r. Presiden~. V. :Ex:cia. sabe e eu deva recorda-Io sempre - que I)
projeto s6 foi organizado e veio a pIe...
nario porquet em s~ssao memoravel'
desta Casa do CongressQ, quando se
sesolveu rejeitar 0 projeto denomi ...
nado "Trem da Ale~ria", tomamos
o ccmpromisso de, antes do termmo
do nosso mandato, ofereceI; 30 Senado Projeto de resolw;ao benefici~ ..
do razoiwelmente. os dignos fum'ionarios da Casa.·
Dando cumprimento a essa de·ine ..
raQao, arcamos com a responsabilidade de reestrutrurar os servicos auxiliares do Senado e melhorar os venei.
mentas dos funcionarios da Secretarie.
atraves de trabalho que jil. principio a
merecer a cJ'itica acerba dn Impl'ensa
desta Capital.
o projeto - afirmo-o - esta. bOUl.
Tern. como todas as proposic;Qes de!lsa.
natureza, algumas falhas, para as
quais, falando da tribuna, solicitei a.
colabora~ao dQs Senhores Senadores.
E L·anto levamos em considera~ao a.
coopera~ao dos nobres pares que varias das emendas apresentadas mere ..
ceram parecer favon\vel de. Comissao
Diretora. Aquelas, entretanto, que
Continham em seu Mjo, a cria~ao de
lugares ou 0 aumento desproporcionado dos vencimentos dos funcioll!lrios(
a Comissao deu pareccr con trario.
Sr. ~Pr2sidente, 0 assunto tern QUe
ser esclarecido e repisado. Pl'ect~a. ..
mos integrar os ilustres colegas no
conceito de que os mernbros da M~sa
fazem jus Ii confiam~a dos seus p:lres.
E' necessal'io impecUr-se que uma votaQao nao meditadas apenas atenden_
do a solicitagao dos intereSS9.dos,-venha deixar mal: ao termino desta Le ..
gis'atura, a Comissao Diretora..
Solicito, pm·tanto. dos emillentes
colegas que rejeitem 0 requerimento
de preferencia, e, do meu prezado
amigo Senador Domingos Velasco que
na~ leve a malo fata de eu discordar
da iniciativa de S. Excia.
Expus as razoes por que desejo 0
projeto votado na forma regimental.
e, agora acrescento: se ~le chegar a.
situac~o tal que·
despene razoB.\'el
combate da Imprensa e do povo <om
geral, a Comissao Diretora DaO trrar
duvida em usar do recurso regiment.al
e retira-Io, em defesa da sua l'epu ..
t:acao e, mals do que iSso, a bern dl!.
dignl~de das tradi~oes desta Casa do
Congresso.
P~cten~6e3

Espero. assim, que 0 Pienarfo rejeite
o requerimento de preferencia. Muito

bem.

o SR. DOMINGOS VELASCO:
. Par" encaminhar a "otaCtio - Niio
fof revisto pelo orador -:- Sr. Presi.

dente, quando a Comissao Diretors.
em sessao memoravel como ha. pouco
recordava 0 nobre Senador Alfredo
Neves - assumiu 0 compromisso de
apresentar 0 projeto de resolu~ao em
debat'e, maya eu afastado do exercicio do mandato, em -virtude de ll.
cen~s, concedida pelo Senado, para
tratar de assuntos particulares.
Quando, entretanto, a Comissao Df.
retors, par
IntermMl0 do rezade»
amigo e colega, Senador Alfrede»
l"Je"!'C8. ofereceu 0 projeto de reestru-
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l\lra'Cao, congratulel~me com 8la pol'
'sse trabalho.
. 0 Sr. Alfredo Neves E muito
. Jl,os desvaneceu 0 alX)io dc' V. EXcia.
o SR. OOMINOOS VELASCO Obrigado a V. -Excia.
, 0 meu maior inter&Ele e que. se
aprove 0 projeto, porque. como disse.
:naquela ocasHio, ele foi_ bern estUdado
e merece 0 voto do Senado. Uma OU
;DutrA modififla4aOJ,' que porventura
lhe fasse feita. durante a discussao,
nao the comprometeria a estrutura.
Viu entretanto. o· Senado que, mal
publicado 0 projeto, quando ainda
nao se conheciam as emendas, alguns
ojornalistas, - sobretudo urn, - logo
!Be levantaram contra 0 trabalho da
Comissao Diret'ora, e' tantas, tao fe~
nnas e injustas toram as criticas que
me senti obrlgado a vir a. tribuna de~
fender 0 texto discutido,
Meu requerimenoo de preferencia,
tern, portanto: esta justificativa: 0
Senado deve imediatamente dar a
l'esposta. aprovando 0 projeto. apresentado pela Comissao Diretora.
As poucas emendas que apresentei
eu as juttificarel cabaImente da tribUlla e, como sempre, submeter-me e
deci.sao do Plenari(1. Elas nao eriam
lugares; algumas tiveram 'parecer favoravel da Comissao Diretora; Qutras,
que majoram os vencimentos propos ..
tes, terao minha defesa no plem\rio.
Demonstrarei ao Senado que as aumentos ·de vencimentos sugeridas sao
justos e razoaveis. Se a Casa concordar com 0 meu ponto de vista e aprovar as emendas ted,
sido porque
aehou razoavel 0 ponto- de vista em
que me coloco; se as rejeitar, conformar-rne-ei gostosamente com a deeisao.
. Assim. Sr. Presidente; nao vejo ra2aO por que 0 nobre 1.0 Secretario.
Senador Alfredo -Neves. se insurja
oontra 0 meu pedido de preferencia.
aWi.s perfeitamente regimental.'
Quis: deixar' claro que rnantertho
eoerencia de atitudes desde 0 primeiro momento; sou fa;voravel ao projeto, ainda que . . rejeitadas t6das as
,emendas, porque considero nosso principal objetivo, nesta vota~ao, 0 trabaIho elaborado pela Comissao' Diretora,
que muito ahoma etambem ao Senado.
Assim, Sr, Presidente, pe~o aD Plenario que conceda a preferencia.
Muito bem..

m',

vantagenll."11& 1Ipl'O\'a<;1Io do, requert- OU a linha moral a que ,Ie. e tra~ara,
mento, votarel contra ~le.-. (Multo ainda,. que subjetivamente. em conse-

;}aneiroile 1955'
\
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N'Ii

bern),'

qiiencia S. Exa. recusaria a prj;lpoSi~&o. Como. entao. estabelecer bte
Sft. PRESIDENTE:
divisor de aguas; duaIizar esses anti~
Em. vot~§.o 0 requerimento .. (PaUM) podas, separar 0, joio do .trigo "numa
05 Srs. 'Senadores que a aprovam, situac;ao dessa especie! S6 aprec1ando
quelram conservar-se sentados (Pau- emenda p'or emenda.
0 Sr. Ismar de G6es - Embora sa·
sa) .
E' rejeitado 0 'seguinte
. bendp nao serem permitidos. apartes
31,
1955 no .nc"minhamento, de vota,6os, pode
V. Exa. conceder~me 'litenc;a1 . '
.Requeiro prefer~ncia para 0 '!'roj.·
0 SR. KERGINALDO CAVAL-'
to de ,Resolu'f;ao n.o. 55,' de 1954; a fhit CANTI _ Tenho sempre muito prazer
de sef votado antes das respectivas em, ouvir V. Exa. "
emendas, Bem prejuizo destas.
0 S
1
'd G
'
M
Sala das $eSsOes, 24~1~55. _ Do~
r. smar e 6es eu ar~
mingos - Velasco.
gumento. 'agora, e de outra ord~m.
Trata~se de -questao de tempo; de pre·
mencia 'do tempo.
OSR, PRESIDENTE:
,0 SR; KERGINALDO CAVAL,
SObre a mesa um requerimento fir .. CAN:TI - Sr. _Presidente•. quando se
mado pelo nobre ~enador Kerglnalfto invocam direitos e razoes excepcionais.
Cavalcante.
o tempo n50 conta.
E' lido 0 seguiIlte
A ampulheta do' tempo nao mede
segundos. porque aquilo que serve de
35,
craveira, para "0 espirito humano. nas
Requeiro que as· eniendas ao Proje~ suas manifesta~Oes objetivas. e justa..
to de Re.solu~ao n.o 55. de '1954. sejam mente
0 criteria subjetivo do proprio
votadas 'uma a uma,
Sala da.s Sess6es, em 24 de janeiro dire-ito.
Dai nao ·poder. Sr. Presidente. com
de 195-5. - Kerginaldo Cavalcanti.
tOda sinceridade t compreeoder hem
data venia - a aUtude do meu' esfor..
o SR. PRESIDENTE:
~ado e ,eminente colega.
. .
Em vota~ao' 0 requerimento.
Sr. Presidente. para que aEinal. possamos votar 0 projeto. tendo como
0 SR: IS:MAR DE GOES:·
criterio para isSQ a aprova~ao ou recusa
(Nilo lei revisto pelo orador)
Sr, das emendas. so existe, urn caminho
Presidente, parece que hoje sou mes- 16gico. consenUineo com a realidade.
mo "do contra": contra <> Governador, qual seja '"' do exame detido de ernenda
Arnon de Melo, contra a requerimen- pOl' enienda.
to anteriormente votado e, agora con~
Nao vale. Sr. Preside-nte. ,argumentar
tra este.
Acontece, Sr. Prcsidente. que saO Com 0 tempo. Poderia eu mesmo dizer
51 emendas. E nao vejo vantagem na que de tempo dispomos de sobra, por~
vota~ao de uma a uma. parque, vota- que 0 projeto ja se encontra ,em. vo~
das em grupo, como e normal aqui, tac;ao. Algu:nas das emendas existentes
aqueles que nao se conformarem com passarao apenas superficialrnente pe1a
a votw;ao de sua si~ndas com pare- discussao; 0 que _nao aeonteeera. pOI'
eer oontrario de tadas as Comissoes, eetto" com Qutras;'-em todo easo. parem.
terao 0 recurso do pedido de d-esta- SCl<..'- limit<l.das .. ' ....:prcssao taxatjva
que,
.
0 mi.mero de emendas, e elevado. do nosso Regimerito,
&stamos no fim da sessilo legislativa
Dai par que -l,o que 0 meu re~
extraordim\ria e ainda ha.· mu~tos querim~nta tern toda a procedencia.
projetos que merecem flgurar na orSet ainda hit pOllCO. negamos predem do dia. A nossa que.~rt~o e'a da ferencia para vota<;ao· do projeto. s6
premencia. de tempo·. Votando nor~ urn carninho me pareee consentaneo com
malmente, ganharemos 'tempo em favor de 'proposi~6es importantes, que esse eriterio de justi<;a. que e 0 esmeo SR. ISMAR DE'"'GOES:
poderao ser votadas ainda nesta ses~ ~rilhamento. 0 minudeamento de cada
,
sao leg-islativa, ao pa~so que, votadas uma das - proposi<;6es oferecidas pclos
(Niio joi revisio pelo ofador) (Para as, emendas uma' a .uma, e com os eminentes Senadores.
encaminhar a votagao) Sr. Presiden- encaminhamentos de vota~ao, nao set
te, vat-arei contra 0 requerimento. Nao quando terminaremos, ou' mesrno se
POI' esta razao, insisto per ante a Se~
vejo vantagem alguma em ser 0 pro~ 0 projeto sera aprovado ate 0 fim do nado em. que aprove 0 requrerimento
jeto votado antes das emen~as; _ ao mes,
que formulei. ~le, estara. afinal de
contrario, havers. sbmente desvantaPor essa .razao,. s6 per issa, sou conget!s.
tra 0 requerimento. Julgo preferi,vel contas. perfeitamente de aeoido- com
o projeto nada encerr!!t de prejudi- 0 cominho normal, que se tern segUldo os pontos de vista expostos pelo Secial ao andamento dos trabalhos da· no S-enada, de· vota«8.o das ~mendas nador 1smar de Goes. POI', nta. assim,
lSecretaria do Senado, 0 perigo. esta. em globa, eada Senador reservando- tera Sen ado oeasiao de se pronunciar
nas emendas. nos excessos contidos em se 0 direito de solicitar 0 destaque convictamente sobre todas as emendas
algumas delas.
que entender conven1ente. (Muito que ai estao e, conseqilenternentc. pela
'bessa forma, se; aprovado 0 reque- bem).
aprova<;ao ou rejei.:o finat do pro~
rimento. ficarei em duvida s6bre se
fl SR. KERGINALDO CAVAL- jet~. (Muito bern).
o meu vote deverS. ~er favorA-ve-1 ou
contra-rio ao' texto principal, E' que GANTI:
SR. P\lESIDENTE:,
estou dlspasto a votar por ~le, depen(Para encaminhar a votaf8o) (Nao
den do, parern, das emendas aprovadas. loi revisto" pelo orador).·
,
Em: vota~ao 0 ~equerim~nto. ~:
Normalmente. votando-se as eme~,~
oas em primeiro IUgar. e, 0 projeto deSr. Presidente. tendo 0 Dobrel Se~
Os Senhores Se~acJores -que 0 ·apro~
lPOis, meu voto, eslara comIicionadQ nador !Smar de' GOes se pronunciado. vam. queiram conscrvar~se. sentados.
as nUera<;6es introduzidas:
faz alguns minutos, explicitamente COll- (Pausa)..
.
-' Se. pOl'em, oeorrer 0 inverso e 0 trario a aprovac;ao preliminar 0.0 proprojeto for apreciado antes das emen- J'eto, ao pedir a palavra, hA poueos
Esta apra,,:,ado ..
das. terei de votar -= vamos dizer -no eseuro".
instantes. fiquei na sup6si~ao de que
Sdbre a mesa outro r.?querimento que
o Sr. Aloysio de Carvalho - Nesse ida aprovar 0 meu requerimento.
vai ser, lido.
.
easo, V. Excia. rejeitaria 0 projeto. S. _Ex.a. opunha embargos a. apro.
o SR. ISMAR DE GOES - Sim, va<;ao previa do projeto, porque, de~
E' lido e ~pravad.o 0 ~eguinte
porque tenho duvidas sabre quats se- penderia das emcndas a sua aeeita<;aa
riam as emendas aprovadas.
do mesmo. Signifiea que, aprovadas as
1955
o Sr. Aloysia de Carva17w - Se 0 emendas, descle que 'elas se situassem
Requeiro, 110S term~s do 8ft. 125. k.
projeto fOr ,apreciad-n em primeiro ~d dentro
da linha a que se ·tra~ara
gar, votnrei contra.
S, Exa. no ambito do .seu eonheci- do Regimpnto Interno." <:1 retirada da
o
SR., ISMAR DE GOES - EstOll, menta,'nli, 0 "eg· atearia aplauso a aprova- emcnda ·n. 14. de minh::l·autori<l. ofcretamJ:)em, disposto .8, ~sso, pOl'que nao
sei 0 Que vira depois.
.
<;"ao .~o -projeto.
. . eida ao Prajeto de Resoluc;ao n, )5~54.
Sala d3S· Sessoes. em 25 de Janeiro
Nessas condil,;oes, Sr. Presidente, n.~o
Se essas emendas. entretanto. infrmvendo vantagens, mas sbmentes des- gissem m, scus intuitas ou propo$ito$, d:2·1955.,~ Alfredo Simch.

o

Req. uerimento n.·

de

,

Requerimento n.·

.

de 1955

°

o

Requerimento n.· 36;-de

Artigo unico Fieam criados ~
(dois) cargos isolados de p'rovlmento~
efetivo de Contador. nivei 15. a serem
preenehidos ,por' tbncionarios da" Secre,...
taria· do Senado. que possuam 0 1;'eferi"
do diploma.

o

SR. PRESIDENTE:

HA sabre a mesa vari~s' reque\rimen~
tos de destaque parad iversas emendas.)
Estao. 'entretanto. prejudi~ados. em vir~
tude da aprovar;ao, do requerimento de
autoria do Senador Kerginaldo Caval..
,canti, no sentido de serem as emendas
votadas uma a - uma.
Vai se proeede£ a vota~ao das cmen·
das.
.
Em vota~ao a Emenda n. 20. 80 ar'"
tigo 11. .
..
,
Foram·lhe apresentadas duas suhemen..'
das •. uma pela Comissao de Constitui~
~ao e· Justi<;a e outra pela Comissao"Qi.._
retera. Ambas devem ser votadas anteS
da Emenda. tendo nrecedenda a da
mlssao de "'Constitu1~aQ e Justi~a. oue '"
substitutiva e abra1J,ge tambem a Emen"
da n. 21.
Em vota<;ao a subeinenda da Comisstio
de Constitui~ao e Justi<;a.

w-

o SR.
CANTI: ,

KERGINALDO

CAVAL·"

(Pela ordem) - Sr. Presidente, pe~C)
a
Exa. a fineza de mandaI' ler a
subemenda -em vota«;ao.

v..'
o

SR. PRESIDENT!!:

A subemenda da Comissao de Cons-titui~ao e Justi<;a esta assim redigida:
. «Art. .11 Do Gabinete d~
. Lider. seja da Maioria. da -Mino!"ia,' ou do Grupo P~lI'Iarnentar.
c.onstituido na fonr.a regimental.
partie-i.pa~ao dois funcionarios da
Secretaria,. tendo pOI' fun~ao 0 tra~
balho de _expediente do Gabmete.
~c 0 de audiencia e de representa . .
~ao do respeetivo titular».
o SR, KEROINALDO CAVALCANTI - Obrigado- n V. Exa.. sr.
Presidente ','

o

SR. PRESIDENTE:

Em vota~ao a' subemeuda da Coml~~
sao d~ Constitui~ao e Justi<;a.

o

•

SR. 4LFREDO NEVES,'

'(P~ra cncaminhar a vota~iio) (N.
loi revisto pelo fXador) - Sr. Pres&.
dente. a Emenda n. 20, euja vatac,;ae
V. Exa. anuneiou, recebeu tambea
uma, subemenda -da Comissao Diretora.
Pretende a Emenda que sejam crfa."
dos gabinentes para os senhore:s liderelol
No parecer que tive a honra de apre:"
sentai'" a csta emenda, em- nome da
missao. Diretora, ponderei nao ser pos..
slvd, 'no estado atual do edificio em
que' funciona 0 Senado.
determine
expressamente que cada lider de partido
ou de grupo parlamentar .. possua ga:binete . proprio, com dois funcionarios
em cada urn.
, Na sua subemenda, a Comissao Di . .
retora retira, 0 plural da expressao
«gabinetes» .. para se prerencialmente
dizer: «do gabinete dos lideres». no
singular.' Se_ 0 Senado. assentir. nao
teremos - pOI' eerto -.,.. satisfeito totalmente 0 objetivo· da emenda. que pre:-curava dar mais conforto aos Sena~
dores lid.eres das diversos partidos.
nesta Casu. alem dos lidercs da maioria
e 'da minoria: Mas no parecer que tive \
a hoora de emitie, Senhor Presidente.
levo ao conhecimento dos' meLls nobrcs
pares que nas atnplia~6es do predio
rccc-n!ementc ex('cutadas, h<1 uma I'a

eo..:-

se

.
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tunda com" 90 metros quadrados de r-cnda para a subemenda da' Com;ss50
O·-SR. PR-"::E'::S':'m=-=E:=N::'t::E=":"';';"'''''''''''''''''''''-S''U-B-E-;V:''IENDA PREjUDlCADA
superficie.· que paden\ acolher as Se- Diretora. (Muito hem! Muito hem!).
~ Da Comissao de Constitui<;50
nhares 1idere~, em conjunto. Quante
Respondendo • questao de ordem.
eJusti<;a)
ao atendimento dos mesmos, a Comissao
0 SR: PRESIDENT},:
levantada pelo nobre Senador Noysio
Di(etora designara as. funciom\rios nede Carvalho. a Mesa informa que a
D{~-se as Emendas ns. 20 e 21 a secessarios.
Sabre a mesa requcrimento de pre- vota~ao de uma subemenda preju'dica
I

-:

~areceu-me .que, c9'm. e5sa medida,
esta, em parte. atendida a propo:>til
do nobre Senador Attilio Vivacqua. ::.:>
que nao '1n~ parece justo, e a obrigatu.
riedade de fornecer a Comissao uiu.
tora urn gabinete para cada Hder oe
partido..
Senhor'Mozart Lago - V. Excia.
tern t6d~ razao, Atualmente, nao tc.
mas Hder nem da maioria nem da mi'
noria; nao ha; pois. necessidade de
gabinete, pelo menos, enquanto 0 Seohor Caf~ Filho for Presidente ,da t\...:publica.
o SENHOR ALFREDO NEVES
Diante do exposto. Senhor Prz:'i~dente, solicito a .v. Exda. preferencI3
para a subemenda da Comissao Diretora, porque eIa, corresponde ao deseio
do sel" nobre autor. sem trazer orcjuizo aos trabalhos do S~nador. que
nao podera. desfalcar - ~entro do nu·
mere atual de funcionilrios, dais para
5er~irem CI)l cada gabinete. au seja,
,quator:te fundonarios, as quais justame;nte no mesmo gabinete com os Senhores'lideres. oao terao onde ncar.
A exigiiidade das dependencias da'
Casa. .leva-nos. muitas vezes. a soli-

o

•

•

ferencia que vai ser lido pelo Senhor a outra. A da Comissao de Constitui·
1." Secretario.
~ao e Justi<;a modi fica 0 art. 11 e a
E' LIDO
SEGUINTE.
epigrafe a que €ole esta subordinado.
. A da Comissao Diretora substitui ape.
37 de 1955 nas~. epigrafe, mas de fonna a nao, se
, _ conclhar com 0 texto proposto pela
Nos termos do alit. 125, Ietra "i", outra subemenda ~ra 0 referido ar·
do Regimento Iatenio. requ~iro prefe- ~t!go 11.
rencia para subemenda da Comissao DiTem a palavra 0 nobre Senador Mo.
retora a ernenda n." 20, a hill de ser zart Lag'o. para encaminhar a vota~ao,
votada antes da. subemenda U.:l Comis'
0 SR, MOZART
LAGO:
sao de Justi<;a.
Sala das Sessoes, ,em 25 de janeiro
(Para encaminhar' a votarao) (NEw
de 1955. _ A!fredo Neves.
foi revisto p~lo orador) - Sr. Presi,dente, prcocupado com as trabalhos da
0 SR. PRESIDENTE:
Comissao de Servi<;o Publico Civil, nao
estive presente ao 'rednto quando se
Em vot~~ao cr requerimenlo.
votou au se- preteudeu votar preferenda
para 0 Projeto cujas emendas estamos
0 SR. ALOiSIO. DE CARVALHO: discutindo.
(Pela Orciem) (Nao foi revlsfo pelo
Sc estivcsse_ prcsente, aquele seria 0
orador) _ Sr: PresIdente. dese]aria momenta para dar meu ponto de vista
que V. Exa. me esc!aTecesse se a a respeito do projeto.
aprova~ao da subemenda. para qual
Sr. Presidente, tenho grande res ponfoi requerida preferenda. prejudica a sabilidade -na apresenta<;l'io desse prosubemenda da Comissao de Constitui- jeto da Comissao Diretora. Vezes vac;ao e Justi<;a it mesma Emenda n. o 20. rias. desde a aprova.:;ao da Resolu<;ao
Parece-me que as duas subemendas ,n.o 12 ate hoje nlio curnprida, eu vinao se repelem no ponto fundamental nha inSistindo com a Mesa para que

a
'Requerimento n.O

guinte

reda{,,:~o:

,

Se~~ocs III

-

Do Gabinete do Lider

Art. ,11 Do Gabinete de Lider. seja 'da Maioria. da Minoria, ou de Grupo ParLlmentar, constituido na forma'
regimental, participarao dais . funciom'i~
rios da Secretaria, tendo por fun<;6es
o trabalho do expediente de Gabinete
e 0 de audiencia e de represnta<;ao do
rspectivo titular,

. EMENDA N."PREJUDICADA
20
.

Substitua~se, ... no
III" 0 titulo «Dos
res da Maioria e
guinte:
«Dos Gabinetes

'Capitulo II, Se~ao
Gabinetes dos Lideda Minoria pelo se·
dos Lideres>.

EMENDA PREJUDICADA

Ao art. 11. de·se _a seguinte reda<;ao:
«Art. 11 ' - as Gabinetes dos Lidc·
res da Maloria. da
Minoria e dO!
Grupos Parlamentares, constituidos pOl
dais funcionarios do Senado para cada
Lider. designados pelo 1. Secreta.
atc.
nstituia aspira~ao antiga a :l.
Exce-!encia que estr.· nh,,"
propos,'ca-o, rio por. solicita<;ao, tem por fun~ao O~
ab ' I d . T
9d a
f
principalmente porque
ao tr:ba- trabalhos de expediente. representa~aa
seas estranhas. Com a ampHa<;ao do na subemenda da Comiss§o de Consti-' Iho de ler e estudar aquele magnIfico e audiencias dos seUs titulares.
edificio. a Comissao Diretora conseguiu tui~~o e Justi~a, 0 titulo da Se.:;ao' 3.' projeto, qua se c6digo, apresentatio pela
o SR. PRESIDENTE:
realizar este objetivo, colocando a dis- passa a ser: 1:do gabinete do lider», Ccmissao de que foi presidente 0 Dou~
posi~ao dos . ustres membros desta Casa no singular. Quanto Ii obje<;ao f!!ita tor Isaac Brown. Aque1e. sim, daria Em vota<;ao ; ernenda n.'" 39, divi..
'tUl1 salao. bem perto. do recinto. onde por S. Exa"
a respeito da impossibi- ordem ao Senado. E:ste, e verdadeiro dida em duas partes! a primeira re ...
poderao conversar _ sem que pessoas dade de dar uma sala para eada' Hder. rctalho; nl,O remediara coisa alguma; ferente ao art. 2.", e a segunda ao
estranh;:ts os interrompam. Tal provi. isto, da maioria. da' minoria, des Par- e a prova esta na apresen,ta<;ao da art. 11. Nesta ·parte esta prejudicada
dencia, e de todo necessaria. princi- tidos ou de grupo parlamentar, nao emenda d9 S gabinetes dos lideres. que Com a vota<;ao da subemenda da Co..
palmente em nossa terra. em que nem me parece tenha cabimento. porque des- estipuh providencias Ja adotadas desde missao Diretora a Emenda il,~ 20.
mesmo os mais comesinhQs principios de 0 Pro;eto apresentado pela Comis- 0 ana passado.
de educa<;ao vern sendo· mantidos por sso Diretora nao se cogita de dar a
V. Em .• Sr. Presidente. deve recoro SR. PRESiDENTE:
grande niimero de cidadaos. As ve:tes. cada '!ider uma sala.
dar-se de que no ano passado pretendois Senadores estao conversando sobre
0 de que se cogUa nesse Projeto, deu-se par Ii disposic;:ao de cada BanEm vota<;ao a Ernenda. na sua pdassunto reservado, livres da lnterferencia e atraves das emendas e subemendas, cada um funcionario do Senado. A meira parte.
de terceiros. quando urn estranho. sem e de constituir 0 gabinete do lider com ideia morreu, porque ~e tomou inteirao SR. ALfREDO NEV.ES:
mesmo' pedir licen<;a intromcte~se ria dois funcionarios a servi<;o do titular. mente inutil: os funcionArios destacaconversa, perturbando 0 tete-a~fefe, sem Uma sala, desde que espagosa, pode dos, embora distintos, tinham outros
Para encaminhar a votariio. (NiIo
o menor acanhameoto! '
:reunir. evidentemente, mais de urn ga- afazeres diarios e nao podiam stender f~i revisto. pelo orador) - Sr. Pre...
Para evitar situa<;5es constl'angedo~ b~nete de Iider~ Nao teriamos _ preju- as Banc:adas. Os Senadores trabalha· sIdente, a Emenda n." 39. na parte em
ras ,dessas natur~za dispoem agora I..,S dtcanclo a subemenda da Comissao de ram como eu - . e muito me houro em que vai ser votada. manda, dar Gab!...
nobres Senadores de sala apropriada. Constitui<;ao e Justic;a _ eliminado a proclama·lo fizeram tudo sozinhos. net~s dos Lideres da Maioria e da Miaode poderao repousar. no c,orrer dus hipotese de ,se constituir amanh~ grupo Dificilmente alguem da Casa os auxi· noria, bem como aos Presidentes das
debates. au trocar ideias com as ·cole- parlamentar. na forma que 0 Regimento liavam. 0 Projcto Brown, no entanto. Comissoes permanentes.
gas.
'
determinar, com seu lider com direito clava grande remedio a precariedade
Chegatl)os Ii mesma dificuldade ha
, . Era desejo da atual- Comissao Dire.. tambcm a gabincte.
com que lutam os Senadores que dese~ pouco enumerada
relativamente aos
tora destinar aos lideres da maioria e
0 Sr AI/-,d N
p'
jam estuclar e apresentar proposi~oes. gabinetes dos Lideres' da M'aioria e
..
b
.
db'
~ 0
eves erml.te
Sr P 'd t
d d Minorias.
. resl en e. votarei a emen a, e
d a mmona, e., em aSSlm ~os e anca- V. Exa. um aparte? (Assenfimento' do
S
t
S
d acordo com 0 desejo ce meu velho
Nao e possivel. na etigiiidacle de
das, urn gabmete. Infehzmente, po~ orador)
em h b u la '
1 - d'
i
e porven ura no ena 0 amigo, Senador Alfredo Neves mas cspa<;o em que vivemos, dar~se a cada
rbil.dccte
0d
'I
.
~
Impo~ss.se
constituir
esse
grupo
parlamentar,
1
•
P
a
concbusao
1 a e
e evar a om erma esse
C
D
.a.mento n~o houvesse S. E .• a. prefe. resi d ente de Comissao um gabinete
.
t0 N-ao a bs tante~ proximo
..
a omissao iretora, sem determina ...T~o n d 0 apresentar l\ apreciar§o do Semrdo au·'nomo.
an'Jamen
I..U
PI
.
.
d as rotun d'
expressa,
P
, (Maito bern!)
P or mel h0.t: boa vontade que se tenha
reclDto,
numa
as, h'a uma para
que poden\
nC! sal tambem
d
I'dprovidenciar
nI
0 ~ rojeto Isaac Brown.
do
s I
'd~ .
'
a os 1 eres. te 1;1
por mais, expressivo que seja 0 desej~
rovl .en;d,as C"', I ,
aOa. Se PK
lugar 0 lider do Grupo Parlamentar.
0 SR. PRESIDENTE:
dIS
",
r., ergtn'"" 0 ava.cantt
Per.
0 Sr, Aloisio de Carvalho _ Dise se a ojur os
is; Presidentes de
m~te V. Exa. um· aparte1
. cordo de V. Exft. porque 0 Projeto diz
Em vota<;ao 0 Requerimento do no- Com~ssoes~ em gabinetes
pr6prios e
SR. ALFREDO NEVES _ ..• _ "o,gabinete dos lideres da maiorja' bre Senador Alfredo Neves, de prefe- condlgnos, 0 Senado nao pode atender
estao sendo tomadas- para qUoi: nela e. da rr;.inoria, constituido por dais fun- rencia ~ara a subemef,l~a Comiss~o Th- a obrigac;:ao de~' -- natureza.
possam ficar todos os Srs. Senadores. ClOn~rl~S do Senado". Dificilmente a retora. a emenda n.o 20.
Em regia, 0 Senado tem duas grandes
E' com prazer que Oll<;O agora 0 apar- Com~ssao Dil'etora poderia destacnr
as Srs. Senadores que 0 aprovam, ComissEies: de Finan~as e a de Constl..
te do nobre colega Senador Kergi- fU~?Otar~os do Senado para scrvlr no queiram permanecer sentados. {Pausa} tu:s'ao e Justi~a. Ha, ainda, as' tha..
naldo Cavalcanti
ga m.e e 0 Grupo Parlamentar.
E' aprovada a seoulnte
. m<ldas pequenas Comissoes que se
A sstm. a subemenda da Comissao de
S K
C
I
'V
reun1am, nas salas ocupadas por essas
E r._ erglf~a 0 ava cantt os~ Constitui<;ao e Justlc;:a nao prejudica nem
SUBEMENDA
duas outras. Com a remodelar:io qu·.
,sa,. xa.
quelra d.escuIpar.me. L:m- ccntraria'em nada a subemenda da
f
'T
brel-m~ a~ora que nao posso apartea-l0, missilo Diretora. 0 que 0 Serod Al~
(Da ComIss~o' Dir~tor3'1
so reram os serviC;os materials da Casa,
r
"
no encammhamento de vota~ao.
fredo Neves quer e t
_ 0.c
passaram elas a reunir-se na rotunda
o SR ALFREDO NEVES R e
•
em razao, t;; que
A E~enda 20
po.:.terior do recinto e. 'U1timamente Da
•
t d V
E
d - nao seja a Comissao Diretora obrigada
Quando se diz: Dos Gabinete pr6pria sala destinada 805 Senh·ore.
cebo o apar e e
prazer
, Xil. ~om to 0 a ~ar da cada If.der da maioria. da mi- dos Hderes, diga~se: Do Gablnete Senadores.
'
"'. ~.
norm, os Partlclos e do Grupo' Par- dos LJderes.
E' p I elif" II
d
.
o Sr. Kerginaldo Cavalcanti _ Em lam enter. 'lIma sala ou funcion~r'os
0 s
Ie '~ten erose 80 objetivo
ebedic-ncia ao RegimeD;to, prefiro nao servi<;o, mas que 'p'repare as gab,!n~e·s
0 SR. P.RESIDENTB:
da Emenda. Nao podemos. 'sequel'. dar
.n t'" 1
'I.a
a cada ComissAo urna sala pr6pria ~ As
..,...ar e,,- o.
de acardo com 0 que 0 Regimento
Ficam prejudicadaJ as lubemendaa da suas reunioes.
hO
.ALFREDO NEVES - Se- estabelece. em rela<;~o a forma<;~o de !Comissilo de Constitui~§o e J~ti;a e
Na reforn:a proposta, cria·se a Dj...
II or resldente. requeJrc, POlS, prefe· grupos pArlamentares. (Multo hem).
as cmend~ 1lS.'
e 21.
. . . retona· cIaa ComJss6es, com objettvo

r~a~~Co~~cin:b;::a s~n:~~;~cloudo r:~~~ ~:v:;,9::n~~!Oded~i~~~faar~~:r !l~r:f~~ ~~sSec~!=f~~oC~nf!,:s~.e~or:~. ~e~~~:
;~~~s~~: ~~r~~~~;:: ~sno~:d~~' d~x~::~ ~~~~~e:~a

0

a

iC:;~i~~ao ;~r~tor:~t~o~~

dei~me

o

'ld

o

eo.
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1
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.uito mais ai.llplo. Est~belcce-se~ U111<1' que fac;o ·ao SCHado urn arelo; para
O·SR: ALFREDO NEVES:
cSubsc~ao V,.
ordem de .servi~os de maior utiHd.adc. que ,atribna a. pres'dcncia das ComisiNaa fOl .revjslo pdo oorador)
- Da Oiretori~ dos Servi~o~ Gerais.
Dela ca:lsta a .sc\ao administrativa, in· soes urn funcioncirio OLl mais, segundo
Art. A Diretoria das SerVi~os Gerai$
cumbida de todo !iervi~o propriain;::ptc' a-, importfmcia do nroao '"tccllico, pam (Para encaminhar ..8 t'ota"ao) - Se~
•
burocriitico da Comiss;Jo; entrada a servi(,;o espeCidl, i-. sobrctudo servic;o nhar Presidente. a Comissao Diretora cabe:»
manffestou.se favorlwelmentc a esta
No projeto primitiv~ da Comissao
projcto, C lc autuado, ·ficlmdo e presente· fllncianal d~ntro da Casa >'
ao prcsidcnte, que 0 distribuinl peJcs , Era' ('stet a-,~bs('rvac;ao' quc me ca- emenda por cntender· que ., a sugestao Dirctora, propos-se I a ,cria~ao da 01·'
Te:->pectives relatores>
b:a fazc·r il repUca restr:tiva do 'emi- do nabre Senador Gomes de Oliveira retoria de Servir;os Gerais, Defendi,
e pro~edellte.
.
ate com certo calor. a manuten~ao, dessa
A
Dire~oria de Coraissoes
r~une,
c:ente, Scnacor Alfredo Neves. que
A .Diretaria do Pessaal tera 11ma emenda; mas, panderar.;ors varias mos·
tambem, em 5C';~1O especial. 0 scrvjr;o v:u na qUp.st~o de gabinete, [lpenas, a
de mccanol]rafi(l, servh;o agora atri~\liao' qucstao de' espCl\O, cia qual discordo. se~ao puramentc burocratica, para cui· traram a desnecessidadc de criar·se mais
9ar., do regis(ro des. assentamentos do uma diretoria e enfeixar nela servic;os
as Cnmisso('s .de Pinancas.· e de Ccins- t!vI uito bem) ,
pessaal. dos Senhores Senadores
de que ja estavam perfeitall1£nte org"!.ni~a·
tituir;f:o (' justir;a. Nas c;utra.s Comiss6es
tudo quanto diga respeHo ao servi~o dos c distribuidos' as 'varias diretorias
nenhl1m funciam'i.t"io, salvo 0 Secr2tario.
o SR. PRESIDENTE:
humano da Casa.
do Senado. Pu~ha' se assim, nos ser"
'e obr;gudo a ,sse mist~r. Ali::'is. os SeEm \'ota(2.o a emellda I 11:', 39. de
nabre autor da emenda entendeu vic;as das Diretorias gerais,' 0 ~e Procretarios de Comis:>oes. com rarissimas
cxcer;6cs: datiIogwfam os pareceres dos plcnar:o, aditivn. com parecerc-s con- que 'haver urn Diretoria ·de Pessoal e tocolo. de Garage e da Portaria. Pa~
trarios da!" COllliss6cs,
uma Sec;ao de Pessoal pdderia criar. recp.u, entao, ao relator, ser interessante
Rc!atores ..
de certo modo. qualquer confusao.
terem esses servir;os um responsav~l
E' comum, Sf.' Prpsidente,. 0 1:' SeSR. ALOIZIO DE CARVALHO:
A Comissa-o Diretara vendo que era caLegarizado hierarquicamente. Ma~.
<:retario recebcr em seu. gabinete urn
.indiferente
dizer-se
Sec;ao
do
Pessoal
acedendo a uma serie· de argumentos
n'obrr scnader que reclama pOl'que, hit
(Pela ordc:m) (Neo lot revisto pelo
dais. d:a.:s. solicita the passcm a limpq crador) Senhor. Presidentc, Vossa ou Se~ao dc' Registra, ·pois nao 'que-bra que apareceram, contrarios 0.0 meu pono parcccl'; e scmprc 0 func:ionario -a que: Exceiencia declarou,' hi! pOlleo,. que Ii a sistematica do prajeto·e no desejo to ·de vista. concordei com a maioria
Se dirigc- lhc responde ('star assoberj:lado em'cnda 'cstava prcjudicada enl parte. de' atender 0 mais pa'ssivel. a colabo- e, numa revisao do anteprojeto. 3Upride s("rvi~o. Com a nova organizal,;30
0 SENHOR PRESIDENTE: _ ral,;ao dos Senhores S_enadore~, aceitou miu-se _8 Diretoria dos Servic;os Gerais
e_ redistribuiram~-se os servir;as as an~
das Comis~6~s, esse dcsagradavd fate Pel'feitamcllt~, Esta ~m \:ota~ao, --<)..)::.' a emencla. AMuite bern).
o SR. PRESIDENTE:
nao se rcpetirti. Os relMores entregarao nas, 0 ;Jrimeirci Item. IJorque 0' .~~.
tigas Diretorias.,A Portaria ,_e a Gara~
Em
vota~ao
a
Emenda
n.n
45,
o ,parreer manllscrito ao Diretor das gundo flC refer€' ao art. J 1, prl."ju~j~
ge ficaram subordinadas diretamente ao
as
Senhores
Senaclores
que
aprovam
Comisfloes a csteO determinara a Se~an cado com d vota<;uo d<'l suhemendd.
Diretor G~ral, e 0 Servir;o de Protocolo'
de Mecanografia que G datilografe.·
0 SR. ALOYSIO DE CARVALi-Iv quciram perm"anecer sentados. (PausB) voltou a figurar na sec;ilo do Expediente,
Esta a organizac;2.o proposta para a - Esta a qucsUio de ordem qlle V.,)ll
Foi por essa razao, Sr. Presidente,
E' APRo.VADA A SEGUINTE talvez por urn engano do autor da
Diretoria das Comiss6es. Estoll certo levantar: se 0 segundo item. da ..:m~::da
Ser a melhor dentro do possivel no csta prejudicado pela vQta~ao da ·sl1be~
emenda. suponde que ainda existisse
EMENDA
momenta.
menda da Comissao de Finan~as, 0 'priessa Diretoria .. que ele a apresentou.
Sabe V. E::3., ,Sr. Presidente, da meiro item tamocm cirta. A presclI;e
A Comissao Diretora, portanto; mandificuldade de :espac;o- para Cltender as emcnda ou nao c'sta prejudicada, pu
tem 0 seu parecer contn\rio a essa emen- .
No artigo 14. ite~ I, ... moditiq;.~I£~-SC
atuais detcrmina~oes_ regimentais; e·_ pre- esta fla'sua totalidac;e"
qat pelas razees que acabo de zxpor.
tende-s(!--, com essa emerida, se de urn
0 Scnllar Georgina Avelillo - Muita a ll1en~ao a
gabinetc especial a cada Presidellte bem) ,
«Secc;ao do PessoaI'
- () SR. PRESIDENTE:
de Comissao.
para,
a.
SR. ALOYSIO DE CARVALHO.
Em vota~ao a emenda. que, se rejeiQuem
dera, Sr. Presidente:
aos - 0.-; Hen.s primeiro
«Secc;ao de Registro»
segundo se Iitada, prej udicara a subemenda. que e
membros da Comissao Dire-toril. ja hou- gam, intimamente.. a item ~ primeiro
Emenda substitutiva n. 47. com pa- modificativa.
vessem levado a hom- termo a constru- man?a iilduir no artigo inieial do pro~
rcceres contrarios da omissao ,de Con;:;'
as Senhores Senadores que a apro~
'.;30 do novo, edificio do Senado. Co·
jeto que csquematiza os servi~os do tituil,;ao e Justi~a e da Comissao Dire~ yam, queiram permanecer senta_do!.
. limado esse obj~tivo; tad as. ·as cleficien- Senado. os uabinetes das lideran~a~ da tara e favoravel da Comissao ~ de Fi~
(Rausa)· •
eias de eSpa~o teriam sido tomadas em· maioria e da minoria e dos presidetlt(>s
nanc;as.
E' 'rejeitada a seguintr
considera~ao e a Comissao Diretora
de comiss6es permancntes; 0 item seEm votac;ao a Emenda,
estaria em condi~ecs de bem atender gundo, mnnda .Dcrescenta>r 0 art, 11.
EMENDA
Os Srs. Senadores que a aprovam.
aos seus _nohres colegas.
£s!e art. e urn desdobraD;lento, do ar- queiram permanecer sentados. (Pausa) ,
N' 46Contraria a Emenda n." 39, par estas tigo 2,° e ride se .define 0 que se comrazecs. a Comissao Diretora espera preende por gabinete:'! dos lideres d<\
E' aprovada a seguinte
InclUa~se na Secr;ao IV «Da Dique 0 Senado a rejeite. (Muit~ bern!) . maioria . e da minoria, atribuindo-se a
visao dos Servir;os Administrativos:.
EMENDA
uma subse~:io. assim redigida:
esse gab\'1ete dois funcio1l<lrios do Se~'
o SR. PRESIDENTE:
N° 47
nado. designados para cada !ider.'
«Subsec~ao V»
Em vot'a~ao a Emen'cla n,n 29. na sua
1\10. arugo 14. item II, altere-se D
Assim. a 'vota¢ao- -da subemenda da
-'Da
Diretoria
dos Servi~os Gerais.
primeira· parte ..... Comissao Diretora, se p'refudkou. como referenda
Art, A. ,piretoria' do~ Servi~os Ge·
a Mesa entendeu e coru isso me con-«peIo Servic;o MedicOl
rais cabe:
SR. 'GEORGINO AVELINO: .
formei. a subemenda da Comissao de
para·
I - , Pela Secr;:io de Mecanografia:'
(Para encaminhar a votafao) (Nao Canstitui~ao e' Tusth;a, ptejudlca a
«pel0 Servi~o Medico-Social».
a) encarregpr·se da exe~ur;ao de todo
loi l'evisto pdo orader) >- Sr. Pre- Emenda n: 9 39. na' sua totalidadc. e
Emenda aditiva n. 42. com t>arece- e qualquer trabalho de- interesse das
sidente, 0 nobre, senador Alfredo Ne- nao apenas tim dos Itens.
res
favoraveis da omissao de Constitui~ Senadores. afora aqueles campreendidos
Levantando
esta
questao
de·
ordem.
ves clgiti:"se •. no combate a Emenda.
Viza no sehtido / material- de espa~o. pe~o' a V. -Excia.. se digne declarar ~ao e Justir;a e da 'Comissao Diretora como' propriamente de natureza legisIa·
'
quando assoda ao gabinete a sala, a prejudicada totalmente a Emenda> D.O 39. e contrario. da Comissao de Finanr;as, tiva.
Em votal,;ao a Emenda.
,
II - Pe1a Portaria:
mesas e as· funcionarios.
as S"rs. Senadores que a aprovam
a) abrir e fechar •.•••••••••••••..
SR. PRESIDENTE:
Gabinete ~ pao e so, materialmente,
b)
.
queiram permanece: sentados. (Pciusa).
WDa sala com, meS?s e fundomirios; e
- Reexaminando 0 _assunto, a Mesa
c)
tamben organizao:;ao de pes.soaJ, a ser~ verifiea que. tealmente. 0 nobre Se.
E' aprovada a seguintr
d),
vi~o de d.eterminado presidente de Co. nador Aloysio de Carvalho tem inteira
EMENDA
e).
missao au de Comissoes. a fim' de que razao.
f)
'N' 42
Buas audiendas. sua correspOndencia, 0
A emenda esta totalmente prej~di.
g)
- . ,
Beu expediente sejam' atendidos convc- cada, .
Acrescente-se.:,a? art. 14. sub-:se~:io
h) hastear ..... ,'". estabeleddo..
I
.
Jlientemente.
IV, n.··3,o seguinte:
III - ·Pela Admlnistra,§o do EdiflQo:
EMENDA PRE/UDICADA
A tempo' do nosso. querido colega
a)
- .
..-- r) cooperali;ao com· os senadorcs
Etelvino . Lins; circulou aqui ate a
N." 69
em servi~os externos. '
b)
ireia de que era proposito de Sua Ex.
c)
I - Ao art.: V'. item 1I[. acre seen.. . Emenda aditiva n •. 46, com subemen:'
tCelenCia dar'a cada eoaclor urn fundo.
d)'
nario, a fim de que 'pudesse facilitar te~se: _in fine: e dos' Presidentes de eo.. da, com parecer favora~/e1·da Comissao
de Constitui~ao e JUStili;8 e contrarlos
eJ
sua tarefa. 0 senador Etelvino Lins miss5es Permanentes.
II - Ao art. H, onde se Ie:' cO da COmissao Diretora e da Comi';sao I V- Pela Garage_
:valeu-se liberalnfente do exemplo amerkano. em: cujo COngresso cada' repre- Gabinete dos Lideres da maioria e mt· de Financ;as.
.J
Devo escIarecer ao pI,enario qu"e, a
.scntante tem~ alem da .sua sala. da sua no"ria», diga-se:
b)
Os Gabinetes dos Lideres da Maiori<1 subemenda sera votada depots da emen·
secretiria obrigatoria. ainda' a faculc) .
da.
e
minoria
e
dos
Presidentes
das
Comis.;
cade de trazer pessoas da sua cond)
'fiano:;a para servil;o da sua fuoc;ao. s5es Permancntes.
SR.
ALFREDO
NEVES:
v
Pe10 Servi~o de Segutan~a! .
Portanto. a sentido da minha emenda
SR. PRESIDENT·E:
e a seguinte
iee principalment'e: pessoal. _
(Para encaminhar a t'ota"ao) ,{Niio
Se'cretario que' fui. muUos anos, Da
-.: Emenda Substitutiva n." 45. com (ti revjsto pelo orador) - Sr. PresISUBEMENDA
Constituinte e no Senado. seI. perfei~ patecer contrario da Comissao. de Ct:ns~ dente. a Emenda n.1 46 diz:
A
Emenda
n.
46
tamente. 0 valor que tern um auxUiar titui-;ao e Tusti~a e fcivoravel da eo.
dnclua· se na Sessao IV - ¢Da Di~e capacid~de. junto
presidente de misseo Oiretora e da Comissao de Fi· visao" dos Servi~os Administrativos»
Comissao importante e e }les!e sentl.do nancas.
uma' subse~ao. assim redigida:
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RESPONDEM A CHAMADA E sldtlnte da Republics para se' ausmtar'
acabon por ser rejeitad... sobretJl,do
do Pais {Ofererido peJa ComissIlQ.-ae
porque, na realidade, aqui mesmo no VDTAM OS SRS. SENADORES •
Constitui~ao e Justil<a CCll10 eCl1{;J'!l_
'¢Diretoria de Servi'Jos GcraiJ», Senado ja ~ existem ' Senado,res que, nao
de sell p;uel!el" n.!1 18, de 1055,
mcxlifi~ando-se sucessivamentC', onde sendo 1ider~s nem presidentes de Co- 'Bandeir->.. de l\1e/o _ Prisco dos sao,
sabre a Mensagem n,D 32, de 1935;
couber, a expressao.
mlssoes, tem, entretanto, a" sua 'dis- Santos - Alvaro 'Adolpho - Carvalho t2'ndo parecer favora,vel, sob n." 19,
posi~ao funcionerios dests Casa par8 Guimarac:9 - }oaquim Pires - Pli1lio' de 1955, da ,C-omissao de Rela::6es Ex-_
,0 SR, PRESID£NTE:,
KergiflaldO- Cava!canti -- ,teliores.·
; os seu~ set'Vi!;,os. 0 que precislimo~ Pompcu Vota.;;ao, em d1s::!ussa-o tiniea, do
Em. votaC§.O' a Emenda n,O 22, com no Senado,' vez por todas" e,_ estabeleccl. Georgino Avelino :.- {tpolOnio Sales -;-parecer contrario das Comissoes de situa~ao de igualdade' absoluta entre Ezechias' da Rocha - Ciccl"O de Vas- Requerimemo n." 25, de 1955, do £'::'!oconee/os _ Tulio Leite _ Aloysio d€ 01101' Mozart Lago e outros 81's. Se ..
. Constitui!;ao e Just:i~a, Diretora e de Senadores, de sorte que tOdos possam
. •
u[l'dol'es, j)edindo urgenvia, nos tel'..
ter; e qu:mdo 'nao possam~ ninguam Carvalho - Lui::; T inoco - 'Alfredo mos do artigo 155, § 3.0, dO-Regim.ento
Fimin£as;~ ~
.
ten~;.s.
nao
ser
nos
casas
previstos
nn
Neves
~
Pereira'Pinto
Nestor
Mas~
lnte-rno,
para 0 !?l"ojeto de Lej..Qa CaA emenda tem subemenda da Co~
serta ~ Cesar Vergu~iro ~.. Euclydes" mara n." 233, de 1954, Que'prove sabre
missilo de C;nstitui~ao e Justi~a. igual~ form.a regimental.
Sr, Presidente, nao sei por que 0 Vieira - Domingos Velasco --=- Costa a revisfio obrigat6rin dos proventcs
mente adi~iva, a qual sera vateda pos-'
OthOTl dos servidores. ina tiV\J.5 civis tia unHlo
Vice-Presidente da' Republica, deva Pereira"':'" Silvio CurlJo teriormente.
r
FlAvia Guimarii.es _ Iva C das autarquias,
ter dais carros. S. Excia. tendo urn M&der' Em votac;a.o- a emenda.
,Vota1tao. em discmsao ..... ,unica, ~o
carto, ja tern muito, E' justa que Sua d'Aquino ~,' - {25~.
Req'uerimento n.O :"'6, de 1955, do S<!Excelencia
possua
esse
carrOj
potern,
o SR, ALFREDO NEVES:
nhor Mozart Lagc e outrcs Srs, Seque outros tambern 0 i tenham. Aqui
Q SR. PRESIDENT!.::
nadores;, pediilda urgencia, nos te.,- .'
(Para encaminhat a vottl!rio) (Nita
jit se determinou urn carro para as Ii·
Respondcrnm a chamada ;.b ;-;ellho- do artigo, 155, § 3.", do Regimento
foi revisto pelo arador)' Sr. Pre- deres ds' minoris, entretanto,' verifica· res Senadores.
'Interno,1 para 0 Projeto de Lei dn.
sidente, manda ,8 emenda n,o 22, -que mos 'Que tais lideres, a.s vezes, nao
Camara n.o 169, de IS54, que pennite
Nao hoi quorum
-a garage' forne~a trans porte aos- mem- cortespondem, a~C:nicamente. a lideres
a conversao d.z liccn{:a especial em IiCe~)1;a_"premi{).
tPaUSB}.
,
bros da Mesa, aDs lideres da Maioria. da verdadeira minoria, porque a mi.
Vo.tfl.l;aO, em ,discussao unica, do
de Minoria e dos Grupos Parlamenta- noria deveria ser" representada pels
Havendo materia e111 regime de 'ilrres, aos Senadores in:cun:bidos do de- soma dos partidos minorita!io, a qual. gencia, a Mesa convoca 0 Ser~do para Projeto de Lei da C:\mara n . . . 386, de
:!?52, que dispoe sabre zonas inch:;
sempenho de repre$enta~ao e aos ser- muitas vexes, ultrapassa os represen- urna--..sessi':o extraordin.'lria amanha, as pensaveis a'defesa do Pais e da outras
vidares indicados pela C~missao Di':' tados :pelos chamados lideres da mi· 21 horas.
pl'Dvidencias, tendo pareceres: da Coretora.
miSsao de Constituigao e 'JustiQa munoria nesta' Casa. Tern' sido, portanto.
" Nao e possivel stender ao que se uma ben~volencia do Senado admitir
meros 1.044, de 1954 e23, de 1955, pela
SR, ALFREDO NEVES:
aprova'1ao, com as emendas que ofe-,
pretende, dentro das verbas do Senado a existencia de urn lldet de minoria,
(Pela ordem) - Sr. Pre5ide~te, pela rece, sob vs, - 1-0 a 9-0.. e pela reFederal. Possui a garage, no momenta, mas d60 urn s6 partido, quando 'os de·
dez autotrioveis:" dois destinados. ao msis, reunidos, dariam soma muito chamada hit poueo feita. a Me!',. D1)UrOU jei~ao da de n,O 26: da Comlssao de
S-e~uran~a Naciollal (Ds.
1.045, de
nao existir quorum para votar;&o,
Presidente do Senado, isto e, ao Vice· maior do que a minoria liderada.
1954, e 24, "de 1955. favora-vel ao proPresidente' da Republica; um ao Vice·
Ja agora, entretanto, vejo que no j,eto .e as emenda.';: dn comissao de
Sr, Presidente, temos ainda Urnu rccinto na~ se encontra 0 nilmero de Constitui{:ao e Jllsti<;a e 'oferecendo as
Presidente do Senado, 0 hdnrado Presidente da Comissao Diretora; quatro, circunstancia que eo preciso ponderar. Senadores necessaria ao prosseguimento de 115, 10-0 a 25~C, e contrarioa de
n.G 2'6.
urn a cada clos Senhores Membras da o Senado deveria dar" transporte CQ- da sessao,
razao pela qual
per;o a
Votac;;ao, em discussao t'iniva, do
tivos
aos
Senadores
nos
diss
de
cbuva,
Mesa; dais, aos Senhores lide~es, e, 0
V'. Exa. que a encerre.
Projeto de Decreto Legislativo n.o 5(1
iiltiIno, eo Senhor Diretor Geral da nos dias de temporal, pois, as mais
de 1953. originario da C§.mara dos
Secreta ria, 0 qual the
fornecido ern pobres, que nao dispoem de carro se
Sa. PRESIDENTE:
DBputados. Que aprova 0 contrato ccvirtude de camara dos" Deputados fa· vern constrangidos s fiear nesta Casa
lebrado entre' 0 Ministeri,? da Agrlw
nobre Scnador tern razaQ. A Mesa cultura e a firma Construtora e COD--.l.
voreeer ao seu Diretor Geral com trans; a espers do que vulgarmente~ se chama
porte regular.
_ na giria, uma j'carona". Esse trans- verjfica. que, realmente, nao h€a numero servadora Americana Ltda., par,a
AMin disso, esto ultimo set'Ve ao me· porte deveria existir, nao como favor, para prosseguimento da 'sessao, Assim. execu<;ao de reparo.s no Entrep6sto de
dico' da Casa em suas visitas domici- e sim, por disposigao regimental, que vou encerra-la. Desjgno para a extra- Pesca 00 Distrito Federa1. Parecercs
tcw::miveis:
da ComIssao de Constl
liares aos funcionarios que nao _com- aj'!.;.dasse a esses Senadores nao 56 a vi- crdinaria de amanha a seguinte
tui<;iio e Justi~a, sob n.D 1.069. de 1954;
paret:.em ao set'Vi!;,o, ·alegando motivo rem para ·esta Casa, como, sabretudo,~ a
da Comissao de Finan<;as, sob numeORDEM DO DIA
retornarem 80S seus lares.
de enfermidade.
ro 1.070, de 1954.
Quanta 80 set'Vi!;'o de representar;aQ
Vota<;ao, em dfScussao 11nica, do
Desta sorte, Senhor Presidente, julgo
Continua~a.a da vota~ao, em disde ComissOes nome.adas pelo Senado, Que esta emenda deveria sex ainda cussao unica, do Pl'ojeto de Resoluc;ao Projeto de Decreto Legislativo n.O 94,
l; . ele feito, sistematicamente, com as mais compleia, para enfrentar situa- n,o 55, C1e 1954, da COmissao .1..>iretora, de 1953," que mantem 0 ato do Tribuautom6veis que atendem 80S membros goes como I1q.uel: a que aeabo de me que reorganiza os servi.;;os auxiliares nal de Contas denegat6rio'do registro
ao t~rmo do eontrato celebrado entre
. da Mesa. Estabe1eeer-se, maior obri- reterir. Eiis porque pe<;o so Senado do Senado l"ederal (em reynne de o Minist€rio da Agricultura e Marque
aprove
a
emenda
que,
a
mim,
me
urgencia,'
nos
termos
'do
art.
155
§
gatoriedade de condu~ao para os gropos
celo Miraglia, para exe-cucao de s~r...
parece justCl, (Mlit.o bem!)
3.°, do Regimento Interno, em
parlamentares, equivaleria a. fomecer
vi~os .de complementa<;ao, equipamen_
,
tude
do
Requerimento
n.o
5, de 1955, to e instahu;fio destinados ao abasLe~
tambem· urn carro· para as dignos Iido Sr. Joaquim Pires e outros Se- cimento dagua no pOsto agro-pecua ..
o
SR, PRESJDENTE:
deres dos varios partidos. 0 Senado
nhores Senadorcs, aprovado na sessao
vota~ao a,emenda que tem parecer de 13-1-19'55), tendo parecel"'es das rio de Rosario Oeste, Estado de Mato
. possui representa!;,ao iguatitaria. Nao
Grosso, P{Jfeceres tavoraveis: da 00e facil, portanto, a eonstituj~ao de ccntr&r1o do:: tOdas as Comissoes. com Comlss6es de Constitui~ao e Justi.;;a e miisao
de Constitu!<;ao e Justica, sob
grupos parlsmentares. Precisariamos, subemenda da Comissao de Constitui~ao de Fi~an~as .sabre 0 projeto e das n,O 1.071, de 19-54: da. comissao de Fi
assim, para atender ao disposto na e Justi~a. Esta sera votada posterior- me.smas COmiss6es e da Comissao Di- nancas sob n.O 1.072, de '1954. ".
retora s6bre as emendas. ~ .
emenda n.o 22, de, pelo menos, mais mente. caso a emenda seja aprovada.
Vota~a"o, em discussao tiniea.-, do
Discussao Unica do Projeto de Lei . Projeto
Os
8rs.
Senadores
que
a
aprovam.
de Deereto Legislativo n.C 19,
tres ou qUatro veiculos. C}lmo sabemos.
da
Camara
n.o 264, de 1954, Que alte- de 1954, originano ds. CA,mara dos
na epoea atual, a manuten~ao de aU- queiram permanecer sentados. (Pausa),. ra os valores dOs simbolos re.-":erentes
Deputados, que mantE~m a decisao do
Esta rejeitada. '
tomoveis e muito dispendios9.
aos padroes de. vencimentos clos car- Tribunal
Conta$" denegat6ria . de
go sem comissao e das iuntyoes gra- registro 80decontrato
Eis POI' que, Senbor Presidente, a
celebrado entre 0
SR. APOLONJO SALES:
tificadss (em regime de urgencia, nos Mlnisterio ds. Educac;ao
Comissao Diretora, emboni venda com
e CuItura e
termos
do
art.
155,
§
3.°
do
Regisimpatia as pl:"ovicJencias sugeridas, en·
Sr: Presidente. requeiro verifica~ao mento Intern-o, em virtude' do Reque- a firma Irrilaos Pangela Ltda., para
eX~eU11a() de obras no Museu Hiatedtendeu de seu dever dar parecer con- da votac;ao.
rimento n,U 19, 'de, 1954, do Sr. Ban- co.
Pareceres favoraveis: da. Oomis ...
trario a emenda.
deira de Melo e outros Srs. Senado- s§,o de constituic;ao e Jttstic;a, sob ntlEspero 'que meus nobres colegas manres, aprovado na sessao extraordinA.. mero 1.075, de 1954; da Comissao de
SR, PRESIDENTE:
tenham.o ponto. de vista da Comissao
r18. de ~-1-1955), tendo par.cer. peJa
Vai-s~ prouder a 'verilica<;iJo soJici~ oonstttucignalidade. da Comissao de Finsncas, sob n.O L 076, de 1954.
Oireto,a. (Mufto hew)
«Diretoria 'do

. diga-se.:
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tada pelo 'Dobre' Senador ApolOOnio Constituityao e Justi~a, e dependendo
de pronunciamento das Oorniss6es de
o SR, KiRGINALDO CAVAL, Sales.
Sevvi.;;o publico Civil e de .Finan~as.
CANTI:
Discussao (mica do Projeto de Lei
'0 SR, PRESIDENTE:
da Camara n.D '1, de 1955, que altera
(Para encaminhar a, vota~io) (Nio
Os Srs. Senador~s que aprovam a.. a 'Lei n,O 1,632. de 3() de Junho de
·.foi rev/sto pelo orador) -... Sr, Pre-1952, que f,ixa a mtmero de oficiais
Hide~, lamento nao ester 4e acordo emenda D.O 22 queiram levantar-se generais
do Exereiro ) em regime de
_ eom 0 eminente Senadar Alfredo Ne- tP~llsa} .
urgencia, nos termos do art. 155, ~
'ies. A meu ver,' esta er ~nda consulta
Queiram sentar-se os Srs. Senadorl.'.s 3,°, do Regimento Interno, em virtu.10 uma necessidade desta Ossa e de ha
de do Requerimentc n.D 20, de 1954.. j.:.
muito ja deveria ter sido providen· que aprovaram a emenda e levantar-s"e Sr. Rui Carneiro e outros Srs. Senadores, aprovado na se~sao extraordada. Com. efeito, Sr. Fresidente. as que, a rejeitam. (Pausa).
ninde ha. poueo assisti a rejei~ao de
Votaram a favor da emen'da. 5 SI"" dinaria de 20-1-1955), dependente de
pareceres das Comissoes de ConstlE.-mends que permite aas lideres no Se- nhores Senadores e, contra, 17_
I

llado dispor de urn gabinete e de {undonario! para as respectivos' trabalhos.
~rive, entao, a 'ideia de solicitsr a palavra e, apoiar a emenda que, ali's,

Nao ha' numero.

Vai~se proceder

(Procede-se A

a

chamadi'

ch8m~da).

Discussao uniea do Projeto de Le1
da Camara n.o 181, de 1954, que concede escritura de propriedade aos, posseiros de terras denominadas Fazenda
des Munizes, DO Municipio de Rio BOnito ,EstMio do Rio de Janeiro, tendo
Parecer da comissao de FinanQa~, sob
n.O 10, de 1955, favoravel, com a.s
emendas que oferece (SOb ns, 1-0 e

2-C) ,

Primeira diseussao do· Projeto de
Lei do sena<1o D.D iI, de 1954, que dl\
normas ao genero dos nomes deslgnativos das fun<;oes pllbIicas, aneluido
em Ordem do DiR eltl virtl1rlf' de dtspanss,' de Intersticio, cancedida rut
tuir;ao e Justi<;a, de Seguran~a ~aM sessao de 24-1-55 11 requerirnento do
cional e de Finantyas.
Sr: senador, Moza,rt Lago) , tendo Pa ...
Votat;iio, em discussao unica, do receres: da Comissao de constituicao
P!'o.ieto de D,:;.;.zto Legislativo n. G 2, e Justiq.a., SOb n.(' 1.04-7, de 1954, fa.vo ..
de 19~5, Que concede lfcenca 80 PH!'" r~vel; da comlsslo d. servl~o PIlbl1co

,
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(Se~ao

-Janeiro de 1955

e 1955;63,da..deComissao
de Economia, sob
1955; da Comissao de· Fi-

Civil, sob n.O 1.048, de 1954. contra-' de 1955: da Comissao de Educa~ao
Educa~ao e cur~ CUltura.
tura, sob' n.o 54, de 1955. favoraveJ.
Discussao unioa do Pro,ieto de Lei
Discussao ,uniea do Projeto de Lei da' Camara n." 249, de 1954, que auda Camara n." 7, de 1955, que alter£t. tariza 0 pader Executivo a pagar, por
dispositivos dos Decreto~' ns. 18.5-27. conta do Tesouro Nacional e por in-

.rio; da ComiESaO de

de 10-12-1928 e 20.4931 de

II)

~-1-46

D,O

nancas, sob n.o 64, de 1955.
Discussao Unica do' Projeto de Lei
da CAmara n. 0 265, de 1954, que >:tUtoriza 0 Poder Executivo' a abrir, peia
termetito do Banco do.Brasil, as for- Ministerio da Educa~Ao e cuItur,a" 0
necimentos de carvfLo nacional as as ... credito especial de' Cr$ 348.441,10,
tra.das de ferro pertencentes ao pa-_ para •pagamento de gratlfic~gao' de
tl'imOnio naCional (incluido em Or- magisterio s- -pro!essOres do mesma
dem do Dia em virtude de dispensa Ministerio, .tendo PaTecer tavorave{,
de intersticio, concedida na sessao de sob n.o 51, de 1955, da. Comissao de

{Com

referenda a Qutorga, no N'lTit6rio Da. donal, da licenQR autoral para repretsentaQOes ,ex-ecw:;oes publicas e telecCffiunicRl;oes pelo radio OU televisac).
Incluido em ordem do Dia em virtu...
de de dispensa de intersticia, can... 2-2-1-1955, a. requerimenro do .~, Se- Finan~as.
cedida na sessiio de 24-1-aa, a reque'" nador AttiUo Vivacqua), tendo PareDi.scussao i1nica do Projtrto de Let
rimento do Sr, Senador Mozart Lago 'ceres favordveis: 'da ,.(jQm!ssao de da Camara n.O 25, de 1955, que m'l0
tG~do Parecer javonivel. sob n.a 30,! Co_nstitui!(ao e Ju.sti~a. sob n. 62, de difica a Lei 0.0 1.125, de 1-6-1950;

que se refere 80 COrea de Sa.llde do
Exercito. na. parte relativa ao' Quadro'
de Onciais oentistas do Exercito (inclufdo em Ordem do Dis. em vir..
tude de dispensa de intersticlo; ooncedida na sessao de 25-1-1955, a requerimento do Senador Onofre Gomes). tendo Pareceres javordveis: da
Co~issao de Constitui~ao. e Justica.,
sob n.O 65, de 1955; da COmissao de
segUIan~a Nacional, sob n.'" 66, de
1955; da Comissa.o de Financ;as. sob
n.0 67, de 1955.
/
Levanta-se a sessao as 1'1 hons
e 55 minukls.
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ESTADOS' UNIDOS DO 8RASIL..

OIARIO DO C
:ANO X

N.' JO

SSO NAtiONAL
SECAO ..
CAPITAL FEDERAL

QUIN'rA·HIRd., 27 DE lANEIRO DE 1955
'7

CONGRESSO ,NA,CIONAL
-

Sessao conjunfa para aprecfaQao de vetos presidenciai'
Df.a 21' de janeiro d::s 21 horas:

(Convoca«;ao felta. em

5·1-1'955'~

18.& sessao conjunta

4." sessao legislativa extraordilla:ria
2.· legislatura

Veto, (total) ~ Projeto. de Lei (!l,t) 4..044~ de 1954, na Camara dos
Oeputadas. e -n.n 124, de 1954, no 5enado Federal). que retiftca a Lei numero 2.1;35, de. 14 de d.ezembro de 1953, que est(ma a. receita e 'iRa a despesa
da Uniao para" 0 exercieio de 1955.
Na mesma

sessd~

2 - Veoto presidenclat (parcial) RO' Projeto de Lei (n. o 3.005 de H)51
na Camara dos Deputados, e nP 82. de 1954, no SenadQ), que fixa 01

veto (pa~clal) 8.0 Projeto 'de Lei (n.a -3.C05, de_ 1953, na Camara dos
Deputados,~ n." 82, de 1954 •. no Senado Federal), que liva os efeUvos das
W~as Armadas,- em tempo de p~:"
v

-.

taita ".em

7~t~1955)

-

(Con',"ocac;tW feUa em

"

,

1l·1-195~)

Veto 'CtotaIf ao Projeto <ie,. Lei (n.O 8M, d~
. . 1953, na. Ca.mara dos..- ~pu',ados en.° 269, de 1953. no Senado Federal), q":e concede"auxllios de ....
~()"

Serrana

d~ De~esa..

,1

Fa~o

saber que 0 Congresso Naeional aprovou. nos termos do a.rt. S611
item IX, da Constitui~a() Fe~eral. e eu promu!ga 0 seguinte

.

Na mesma .::essao:

Crt: 400.000,00; Cr.$ lOo.()OO,OO e

Dispositivo vetooo
" ". a partlr de janeiro de 1954 •. :'" do art. 5.", que passou a tat""
a seguinte redal;ao:
_ "05. claros deoo~rcntf'..s do aumenl;o -doo efe~ivos ~evistos nesta Lei
serllO preenchidos de acordo com a legi&l~ao em viger com os recun.ofl
ott;snientarios ·p1'6privs".
'

Veto (total) ao Projeto "de -Let (n." 666, de 1951, na CAmara. ~os Deputados e n.o 19. de 1952, no Senado Federal). que acrescenta pan\grafo ao
. art. 8.'l da. --"Lui -1,181. de, 17.... de . ag6sto de 1950,' que autoriza' a abl"ir cre~
" diU. pan, subveJicionar empresas d~ navega~ao aerea.

n.

efetivos das, FOrt;a.s Armadas em tempo de paz· tenao Relatorio, sob n." ,,}
de 1955, da oomis;iio Mista d-esignada nos termos do art. 46 do RegUncu/i(
Cornum.
. '
. .', .
~ expresSao;

,

Dta 28 de la.neiro; as 14,30 horM:
(Convoca~ao

Cr.

veto presidencial (tota.l) 80 Projeto de Lei (UP 4.044 de HJo.51;

1 -

na Cama.ra do.'; D~eutariGSJ e n.D 12t, de 19M:, no Sen ado Fed~ral) ~ qu:(\
retifica a Lei n.o 2.13\), de 14-12-1953, qu.e estima a Receita e fixa- a Des··
pesa da Unhi<J parR 0 -exercicio de 1954-; tendo Relat6rio' sob nY B. d.~
1955, da Comissao Mi.:.:;ta c.e.:signada nos termos do art. 36 dQ Regi..men'l..l

Comum.

(Conl"oc_CIio feita em 11-1-1955\

'-

Em 27 de Janeil"O de 1955, as 21 horas,
no Palacio Tiradenles
ORDEM DO DIA

..

100.000,00, respectivamente,

dos AgrO-Pecuarlstas, de Ijui"R. O. SuI,

a. Assoeia·
a. ExpoS!-

DECRETO LEGISLATIVO
N.o 1, de 1955
Fixa os subsidio.t do Presidente e do Vice-Presidente da Repu ..
blica, no periodo 'PTesidencial de 1956 a 1961.
.

. Art. 1.0 S.aa fixados os sUbsiajos do Presidente e do Vice-PresidentGda. ftepublic~, no peri<ldo. presidencial de 1956 a 1961, eni Cr$ 7&.00"'>,00
(setenta e CInCQ mIl cruzeIrOs) -e Cr$.45.000,OO (quarenta e cinco mil em ...
zeirDs). mensais~ respectivamente.
••
~I
~ Ar~. 2.°· Percebera., tarnbem, 0 Presidente da' Republica, nesse perfo.ja~
uma verba de r8pres~nta~ao no valor de Cr$ 30.000,00 (trinta mil en!"
zeiros) .
.
I
•
Art. 3.° S;ste de'::te!;o legfslativo entrara em vIgor na data de sua.
pUblicacao, revogadas as disposi~o~s em contrari-o.
8enado Federal, em 26 de ,Janeiro de 1955.
··'Y ... .Ii4t$_d.:.lI~..

Cio Agro-~~c\l!--lio e Feire. de. Amoo! tras, do Crato. Ceara., e a Exposi.\:6a de
Gado Leitelro e de Corw. de Caprinos e de SUines, de Terezinha, PiauL

ALEXANDRl!:

MARCQN06S

PlUlO

Vice·PresidenGe do Senaoo . .Federal, nQ ex·erciclo da Presid!nCfl"

(

SENADO FEDERAL
;.

Rela"ao das Comissoe&
. ~omissoes Permant'utes
!!
Comissiio Diretora
1 -:. Mar-COndes'" Fllho l - Alfredo' Neves

tario. -

;3 4 -

1.

,. _ Ezeehlas da Rocha _

seci-e- 1 6 -

,

Carlos Llndenberg _

3.- S6-

cretario.

Pr~iden.te;
01

Vespasf.ano'Martlru _ 2.$ Secretario •

•.CI Se-

7 - C06ta pereira -

Secretdrio _ Lull- Nabuoo, D1-

ptenti.

1.0 Su-

Reuni6es' k

boru.

Quintas-f~i.ras.

Cons!itui~ao
~rio

oardoso -

e Justiqa
Presidents.

Aloysia de carvaJho - - Vjce~Pre#••

retor Geral d!l SecretarJa..

erelario,

Prisco clos Santoa -

2.,0 3uplent..

as

10
o

dente.
AnLslo Jobl!n.
AtUUo VivacqU<l.

DrRa:TOft GEAA'

ALBERTO DE BRITO PEREIRA'

-Nestor Massena.
OJavo Oliveira. (.)
Sub.stHUjdo

L~gQ, ~

pelo Sr.'

'Mozart

--

secretarfo - ,Lu1z Carlo.s -V1tlra da
Elw.seca.
Au;rlilor _ Mar1lia Pinto Amanda.
R{>unIoes - Qu .. rtas-feuas. as 9,3ti
harM.
.

.. _ rdflrs Pinto .2 - Euclyaes VJ€lra
de~fe.

-

CMI!PU DA

HELMUT

,

Sa rlnoeD.
juDO LeIte.

f> -

C~ta

fi 7 -

Gomes de OJlvejra.

(:)

Ano ....... ~.'*...............

,-) Substit-uido pelO Se lad or Nestoi

A.no .....................

Aroldo Moreira.

2 3: 4 ..:..
6 -

I

3
4
5
6
7
8
9

1

96,OOAno .......................... ~.

Enerl"" .

era t3G,OOlAno ••• ~ ............. "....

Cr"

'16.00

:11

Cr,

".

..

~

.-Ata

Iva d'Aquino - PreMtn;te.
Ismal' de G6is - Vice-Presidente.
3, - Alberto .P~squallni.
4. .- .Afvaro Adolpho •
5 - Apolonjo SaJes._
6 - Cesar Vergueiro.

1 2 -

e
Reda~ao
1.- Joaquim pires":" presmen.1.P.'.

ilela~iies -Exleriores
1 -

·Gt-org~no,

- Avelino

dente_

2 - 'E.amnton Nogueira

2 - Lu1z

, dente.

S -

Prefjide.nte.

Social

Novaes' Fllho.
4 - Bernardes Filht.
5 _ Djair Brindeiro',

3, ~

Constitui~1io'
Justi~a

5.' REUNIAO. EM 24 DE JA,."'EIRO

DE 1955

(Convocac;ao)..
."
Aos vinte e qustro dias do nle~ de
janeiro do ana de mil novecentos, e
3 - Bandeira de Melo, "
cinquenta e cinco, as dez~'noras, reu..
ne-se esta comissao, sob a presiden..
4 _ c'arvalho Guimarfles.
cia do Sr. Dario Car.doso,. Plwdente, e
com a presenc;a dos Srs. Alf):rsio de
{) - ~sta. Pereira.
Carvalho, Vice-President~. Anisio Jo..
bim: Joaquim Pires, Luiz .Tino~o, Nes..
Secretdrio - cecilia de Rezende tor Massena,... ·Flavio Guimara,6.'3, Go~
mes de Olive.il'a, Attilio Vivacqua. e
Ma~tin;34
,
Mozart Lago, que mais tar?e se re..
AuxUiar - Nath-ercia de Sh 'Leltao.· Ura, ausente, por 'motivo justifica.do.
Reuni6£s as qUartM-feiraB, as 15 o Sr. Ferreira de SOuza.
Lidas e sem l'etifica~6es a'?tovadas
bQras.

Duival . Cruz.
Euclides, Vieira:
Ferreira .. ,de souza.
PI'AvlO .GUimaraeB>
12 - Mathias Olym'pIQ
),3 --:- Pinto· Aleixo.· .
14 - Blinio P{)mpeu~
15 - Velof:o Borg~s.
l6· - Victorino, Frejre.
17 ~ Walt!'r Franco.
Secrettirio -: Evanaro Mendes
\Tianna, Diretor de orc;amento.
ReuniQes as 'Q.uartlls e sextas-fe.il'{Is
As )5 haras.
'

dente.

,.

2, - Aloysio. de . Oan'alho,

tz - ·Domin.gos Velasco:

1 - Gomes -de Olive1ra _

das

Comissao ,de

B9 ...:..
10 11 -

Leglsla~ao

14

Prest-

Tmoco

6 ..:.. Malhias OlY,mplo.
7 _ ·A.<;sis Chateaubrland

Hammen N{lguelra

o

,14

15

I

'r'f;, .
l
(sistema) , -t.;
!J Contrario
Favoravet
~-. ;~
rnar~

16
17
18

I.

I Favorav-el, l'enCJdos
I Srs . .1oaouim Pires e

l

J., mps oe .Oliveira

-

..

ContrArio (~;stema)
Contrario (r'stem.1,
contra-rio (si:::~ma/'
Contrario
Pela inconstitucionalidadil.~'
Adiada
.
Adiada
Contrario (sistem:...)
Contn\rio, vencido 0 Sr.;.,.
AttfIio Vivacqua
FavoraveI, com. restrieoe9'
I do Sr. Aloysia de Car.... ·
valho , . '
-.Contrario, vencido 0 St~l
Joaquim pires
r~
Contrario (sistema l', vert:'"
cidos os Srs. JoaQ~
I 'tes e 'Flavio Gulmaraes.,)
1 Contrario
.,
v\
I. Contrario
-.- ·'ll
..
Contl'ario
Contrario (sistF'ma' 'Ven" .
1 dd 00 Sr. Flavio G~I.

-I:

13

~

Beroardes FilhO."Euclid~ VieiIa.
, 8 -'Jollo Villasboas.
( •• !.)
.
.' SeCTetano .- Jofw Alfredo Rav~co~ , ~ - ~ui Carneir(!
pelo Senador' Cicero de v,a.sconcelos.
de -Andrade ..•
& - Othon Mader.
( ...... ) SUbsUtu1do interInamen.te
Au,riliar . - Carmen Lucia <le HQ6 - Kergin~.ldo CavaJcantJ.
pelo Senad'or Silvio CUrvo .•lands CaValcantl.
,
"1 - Cicero de Va.sconc.eJos.
Secretdrio -=- J .B. castejon, BrancO .
R.euniOes as qumtas-fe~J'as. As 15
Secretdrto _ pedro· de Carvalho
Reuni~s - Segundas-feiras, as ; ••
llora!.
heras
e 30• minutos.
.
Muller.
'0
_ _ _. _
'-Au:tUfar
..:.
Carmen'
Lu.c.la
de
Ho- Comissao 'de Finanl(3s
~Comissoes
laJlda CavalCllflU:

.

12

As assinaturas dos 6rgaos oficiais come~am e""tBrminsm em qual..
C'ue'r dia do exercicjo em que forem regisirarlas. \
.
• 1
•
o
regtstro
de
,assin.!lturas
•
feito
'I.
vista
'do
CG.Dlprdv8nte
'a~
Gwmaraes
PrestFMvio
.,,("shimento.
'
dente.
Os cbeques e vales posut& deverao - $er- emltidos em' favor ·4~
Cicero de vasconcelos - Vice~
&esoureiro do Depanamento de Imprensa NacionaL
Presidente.
Os 8uplementos as edi~oes do! orvios aliciate' serlo fonec!1\-II
Area "Leila.
',&08 assinantea someD,te mediante solicita~lio.
Hamilton N~<7Uelia.
_ 0 custo do mimero· atrasado serA acrescldo '8
O.tO e, ptiI
Levlndo coelho.
CS8l'cleio decorndo t o(>hrar-se-io mais Cx1 0,50.

ti 'i -

~

10

39;00

Crl l08.00

QUlfltas-lenas.

Parecel

~

:,

~

Q

EducaQao e Cultura

1 -

Crt

~terjor

~.I1assena

as

ALVE~.

1

Naclon.r,

ASSINATURAS
ru;PARTIC,OES E PART'CULARESI
rUNCIONAR.IOI,
. Capital. Interior
Capital .• Interior
Semestre ., ••• .". ...... ...... Cr$ 50,00 Semestre .;. ••• ......... Cr'

Vu.:e-nes'·

PereIra.
Plimo Porn pe!!

Reunibes

n

- Impresso nas Oflclnal do Departamento de Jmpreoa8

Presidente.'

4 -

.
Secrefarto _

SECAO

Numerol

---------------------~

DIARIO DO CONGRE550 NACIONAL

AVENIOA RODRIGUES

3 -

.....

aB~'() DB AI!DAc;:i",
HAMACHE~

"~"I! 00 .I!~v.(:o DB PVBLlCA~OB'.

MURILO FERREIRA ALVES

Economia

.,
,

'-==='

Pires.

LUlZ Tin oeo.

de ,195t.

o Sr. Luis Tinoco pa.ssa, a scguir,
a IeiLnra de sel:l. parece sobre 'as
emendas, ·de ns. 1 a 51, oferecidas 80
,Projeto de Hes0l..uc;ao n.O 55, de 1954.
que reor'!~miza os sel'viGos auxi1la:rea
do Senado Federal. A vota.;Ko das
emendas' e:n anr~"o obedece ao se...
guinte resultado: '"
I

'; DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONM

Gomes de QI1VelTa •.

1*)

.!aI~eiro

~XPEDIENTE

Feneirn de SOuza
Ji'HivlO Gulmaraes.
,JoaqUlID

(Se~lio /I)

DIARIO DO CONCRESSO NACIONAL
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e:: __ _

19

r

VO~da a

.

FavOl'avel,

1

,.

OD

Emends

n,~ 19.' 0 Sr. Pr~

sld~nte, 1)01' forQa do adiantado ~

hora.. adia, a. ap-r.eciaCao do parec'
s6bre a semi!lldas restantes. eonvoCJ\
do n~sse sentido, Un1a .reuniao ~xtr~f
Ol'dinAria }lara. a. j)a.rte da ,,",arne. A.~§
.9 reunHio do Con«resso Nacil)nA.l.
Et i.l!'ua]rnente adiac1a a votAcfio dO~
'PRl'eceres emitidos sbbr.e ·os ~cguJ,nt~
projetos: '11
Relator fJ Sr. Luiz Tinoco, ~bre 0\'
Projetc de Lei de. Camara n.o 1. d~.
1955. Que alters. a lei n.o 1.63Z: de SGl
6e junhi,. de 1952. que fixs. -0 !rumefOl'
d. ofir',i. do E>o'renn. - ohm vis! ..'
concedida, no sr . .1osouini Pires!
'r
- Relator::o 81'. FlAvia quimarae§'
e. a, requerimento do Sr. Alomo «9.e
Carvalho, 's6bre " Projeto .de 'Lei da;
-Cnmaril: n.o. ~3, de .1954, QllP. dj~D6~
sabre 0 sa1ano ~imYl?-0 ,do~ medIcos,
e ciA outras p~~~d~nC1as. baf,!a1!dO. tiJ .
proces.!;o em dlhge?cIa. a ComIssaO d~
li!oonomia,:n? sentldo deste 6:!"F!'M M&,o(:
ruco especlflcar s&bre Que parle. Il'fl
projeto elI! ~ca~a. ·~eca.I sua SUSPeIt~~:I
de, inc0'!1stl~uClOnal1dade!
~ada. mau; .havendo qu~ f,ra~", it. o.l
LUI:; Carlos VIeira. da Fonseca, ... ecre7,
UrIO, la.VT.~!, a. '))1'esente ~ta. .li:~~
desde que ~ri)va.d.a. sera a.ssmadA'~.
.pel0 Sr. Pre~lde~:e...
.'~
-6.n REUN1AO, .ElM 24 DE "JAN~J
.
DE 1955
.EXTRtA.<3rittDIiNAffiA:

Ti

11:

as atas das duas \iltimas reuni6es. 0
Sr. Presid~nte. co~cede , ~. palflvra. eo
Sr, Joaquim PIres ?al'a leltura de sen
voto pela rejeigiio do Veto n.o 2, de
(CONVOCACAO)
1955, do Sr. Prefeito do Distrlto Fe__>
. PreSi- derai,
o>V\sto~parcialmente ao Projeto :Aos vinw -e '1uatro diM do roM U'Cf .
Pv
janeiro do Rno de mil nO\:ecen!M .e
de lei n.o 799, de 1952. da Camara daB cinqiienta e cinco, itS d-ezessejs lll(tWtl.,
Vice~ Vere.adore,s.. e cujo relator, .sr. Gomes ras. reune~se ~ta. Comissao .soIb R 1l're'"
de .oliveira, concluil~a, em reunUif en ... sidencis. do Sr. Daria Cardoso, :P:re:4tI \
wrlOr,. pels aprova<;ao do ate· do Pre .. s}dente: compareceram os Srs. Aloy""
lelto. '.
.
~
...,
.\ ,sio de Carvalho, Vice-President.e~ ~
Ap6s alguma d~scussao. a. :...op1issao sio Jooim, Gomes de Oliveira, N-Ei.sto1f
a.p!ova ? pronunCIamento do Sr., Jo!.l- MassenR. JOaQulm Pires. Ll1iz Tln~
QUlm. 'PIres.:,. transformando-o em P:l." e mnis trde OS Sra. Attnto VivaeqUa. ~
re1?er, vencl~os os 81'S. Gomes d.e 01~- Flavio Guimaraes, Ausente, nor, mott...
~eIra, .AJnyslO de, Carvalho" LUtz Ti- vo iustificadc, 0 Sr. Mozart LagO . . !
n{;co . e Ne~tor Massena. que votam' Nan havendo ata a. ser lida, Q SIt~t

I

pe]a man~~e~~ao do veto..

Pr&>.sridcnt'e

'.

ds a pn.lavra. ao Sr. Llli •.

!

.~~-

Quinta-feira 2',
________

~~

11) ____
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______
_______
~~

~~~

pant prosseg'uimento. de. vata- ra dispositivos doo Decreros TIS. 18.527
seu parecer sabre as emendM - de 10 de dezembro de 1928 e .•
otcl'eclda sao projeto de R.esolU'1<l.o 2<1,493, de 24 de janeiro de 1946", que
n.() &5, de 1954, que reorganiza os ser- e aprovado e assinado.
"0 Sr, -senador Costa Pereira, o{e ..
YU;os' auxilHires do Senado Federal.
~"
~a.o de

~

n.O 29, de 1951, com emendas,

~

9.lte~·

~

"Comssao de Transportes.

rando a carreira de Oficial Admi·
nistrativQ d-o Quadro Supl~mentar -do C~munica~1ies
Obras Publicas
Minfsterio da Fazenda' e dando ou·
tl!9.S prvoidellcias; e oontrario ao Pro- 18. a REUNIAO WONVOCAQAO EX"!.
TRAORDINARIA), EJ\1 25 'DE JA....
A vota~a.o daB emendas em apreco rece parecer favoravel a emenda n,D jeto de Lei do senado n.O 80. de
1 - de Plenario - ao Projet-o de Lei, 19~, que r.egula. a situat;:ao dos serviNEIRQ DE .1..955. - .
_
obedece aO,segUinte resultado:
As 15/boras,- na Sala das Com1ssoe-'t.
NCrM RO,
PARECER do Senado n~o 6, de 1954, que "ins- dores contratadw~ das reparti~Oes feUtui homenagem a. mem6ria' do G-<l- derais, estaduais, municipais, autar- reune-se a Comissao de Transportes~
N(unero I
,Pare.eer
..
Comunica~6es e Obras Pllblicas, ,sob a.
.26 e 21 I FaVol'avel com subemenda verna dol' . Agamemnon. Magalhaes", qUj~as'e paraestat.ais;
eaprovado com
e assinado.
. - d 0 '6r,' D'""
" d '
f
resl"de"n I"a do Sr' S€TIa dor Ellc1y d ell
22
Pela consUtucionalidade que
Continuando.
a palavra, opina
laIr B r:n
eIro, 0 ere~ p c ,
23
Favoravel com sUbemenda favoravelmente, sobre 0 projeto de cepdO eme~das ao fr(}leto .sie Lei da VieIra, presentea toctos OS seus mem...
24
Contrario (siStema)
Lei do Senado n,O 11, de 1954, que Camara U: 264, que .altera os ,valo- bros,
'
25
Oontrario
"da norma ao genero dos nomes de!- res_ dos slmbolos refereI?-te.B !los paE' lida e aprovada, sem observa~6~~
26
I Contrario .
i-:rnativos d s fun~oes publicas" que droe~ dos c~~os e~. clm~sao e as a ata· da reuniao anterior,
emenda Joaquim pires, ~~e e aprOV:do e assinado.,
'
funr;oes gra,tItlcadas do .. 'I!lb~n~I de
Em segllida, 0 Sr. Senador ·Othoa
vencido este.
Guimaraes, Oontas e da outra" proVldencla.s,
Mader relata as seguintes materias:
O "Sr', S'n.dor Fl.lvio
!:Io
·a) 0 Projeto de Lei da Camara
2:1
\ Considerando 'prejudicada
riferece parecer fav--oray'el a emenda '-_ do Sr. Lulz Tinoco, "favorAvel r'l.o 49, de 1953, c..ut. isenta de registro
Zg
Oontre:rio
n,D 1, de PI.enano, a.o Projeto de ~i ao projeto de Lei da Camara n.o 262, previa, pelo Tribunal de Contas, as
30
jlcontn\rio
,...",-:.'1'
do Senado n,,?: 35, de 1952, que "mo- de 1954, que dispoe sabre 0 amparo despesas relativllS
obras pUbHcM
22
Contnirio
.
~
·dinca
0 artigo 3:.D d.1l Lei' n. 0 ,842, a. familia de guardas-civis aposenta- em andamento, manifestando-se pe1a.
32
Considerando preJudicada
de 4 de outubro de 19-!9", que e apro .. dos antes lie 1.0 de mar.:;o de 1952; e sua rejei~ao, atendendo que transita.
:H
(c()ntrari:o
vado e assinado,.
. : - do, s~.,. Vivaldo. Lima~ contrA- pela Camara dos Deputados O.Pl'O~5
Favorivel
.
3iJ
ContAirio,.· vencldo 0 Sr. , 0 Sr, $enador HamIlton Nogu~lra no aO ProJeto de LeI da Cam~r~ nO jeto de Lei dispondo sabre a 'reform",
,d&.. ~arec~r favoraver ao Projeto de 216,. de 1954, que~tr.a·nsforma. ~J? carP do C6digo de Contabilidade da Uniii.o;
Joa.quim Pires.
b) 0 projeto de" Lei da ,Camara fl.G
37 '\ COntrario, vem:ido 0 Bela,:, LeI da Camara n,o 60, de 1954, que ·go lSOlado de prOYlmento e!etlVo, de
"disp6e soobre a pubJicac6es "periodi-. chefe' de portaria, pall'ao "L", os 348, de 1949, que altera 0 art. 114, dOl
tor.
38
Contnirlo
. . cas ilustradas e .pub1tca~6es destina.-: awais anze cargos isolados de pro- decreta-lei n,o 4113, de b ,de ,junho da
das a. intAncia" que e apr.ovado e a.s~. vimento efetivo de chefe de potta- 1938, opinando, tambem l,pela sua re-39
. Contrario
sinacio •
ria dos Quadtos Suplementares do s jel~ao em .face da~ razOes· apresenta..
4{)
1 Contrario
"
Nada mais havendo a tratar, levan .. MinisteriCls' da Agricultura, Fazenda, das pelos 6rgaos tecuicos consult ados.
41.1lContra.rio
42
Favoravel
ta.-se a reuniao, lavrand,.o eu, .;roao Traj}alho~ IndUstria e OOmercio, Via- nas quais precl.omina. de forma abso...
44
'Favoravel
Alfredo Ravasco de 'Andrade, Secre- ~Ao e Obras Publicas e- Guerra;
e luta a 1'ecusa aos predomina de formCJ,
45
1 Contrario
•
tarj.o, a· prese-nte- ata que, uma . vez contnirio Be Pl.·ojeto de Lei da Ca- absoluta Ii recusa aDs pretendidos en_
4-3
Favortivel oom sub~emen-, aprovada, sera assinada pelo'Sr. Pre .. mara n.o 182, de 195-4, oue altera 'as cargos c.)m que ficf! 'iam agravadas as
da,
sidente,
carreiras de almoxarife do servil;o pu- ,responsabilidades cOhtratuais do segu..
Contrario
blico federal e da outras pro',r:id~n~ rador nos ramas vtda e acidentes pes..
I Contrario
cias,"
. soais;
Comissao de Servigo,
! Contrario (sistema)
C)
a Projeto, de Lei' da Camara.
Nada mais havendo a tratar. 0 n.o 164, de 1954, qu .... revoga 0 r>ecreto" Publico CivIl
Contrario
Senhor Presideme encerra a reuniao Ie. n.o 347, de 23 de mar.:;o c1e HtJ3.
Contrario
l.a REUNIAO DA 4.11, SESSAO
as dezoito horas, lav1'ando, eu Julieta que derroga 0 § 1.0 do art.· 1.0 do
! ·FavoraV'el. venidcos 0 ReEXTRAORDINARIA
DA
2,'
Ribeiro dQS Santos, 'Secretario, a pre- Decreto n.o 24,511, de 29 de junho de
lator, e os Srs, Nestor MasLEGLSLA TURA, EM 25 DE
sente ata que, uma ve-z, 'aprovada, &era 1934, concluin'.o· favoravelmente Sl'U
sena, Fhivlo Qulmaraes e
JANEIRO
DE
'1~55
assinada pelo Senl10r Presldente.
! Antsio Jobim~
parecer diante das vantagens que 0
7
1 Favoravel, vencido.s os Srs.
Pl'ojeto oferece aD Loyd Brasile'lro"
As dezesseis horas do aia Vinte e
Relater. Aloisio de Carva- cinco de janeiro de mil novecentos
entre outras a de Ih. aumentar a parComissao de EconQmia
lho e AAisio Jobim.
ticipal;ao f.O rnovlmcnto com'2-rcial Bl'Ue cinqUenta e cinco, reune-se a Col'iada maLs havendo qu tratar, eu missao 'lie' Servi.:;o PubUco Civil, sob 16,- REUNIAO (CONVOCA9AO EX- sil e Estados Unir.o:;, 0 que rep resellLuiz Carlos Vieira da Fonseca, '8ecre- a presidencia do Sr. Prtsco dos San~
TRAORDINARIA) EM 21 DE JA- tara uma economia calculada em 13
Mrla, lavrel a preseite ata. F-<lta, de.s- to.'J, presentes' os senhores Luiz Ti~
NEIRO DE 1955.
milh6es de dolares:
d~ que aprovada, sera asslnada pelo
d) e 0 P1'ojeto de Lei da Camar~
noco,
Nestor
Massena,
Djair
Brindei~
As
15
ho1'as,
reune-se
esta
Comissao,
, Sr. Presidente,
..
ro, Vivaldo Lima, Mozart Lago e Jti~ numa das' Salas de reunhio, sob a n. ° 246._ de 195J, qur modWca 0 pualio Leite.
pl·esidencia 40 Sr, Senadol' Pereira grafo fu\ico do ·art. _1.0 do, Decreta-lei
Comissao de Educagao,
E' lida. e, sem alteraQao aprovadll· Pinto, pl'esentes os Srs. Senadores n.o 5.087, de 14 de dezembro de 1942p
a ata da- reunHto anterior,
Nestor Massena, PJinio pompeu, Eu- sendo sell pal'eeer favonivel ao Pr{J~
Cullura"
. 0 Sr. P1'esidente anuncia a se~ clydes Vieira, Gomes de Oliveira e jeto por ohjetivar 0 rnes010 medid!(s
2,' R,EUNIAo REALIZADA EM
guinte distribuiQao:
. Julio Leite, aUsente, com causa justj~ justas como a 'l1anuten~ao do regima
ao
S1',
Nest-Or
Masena
0
Pro~ ticada, ,0 Sr. se~jad(..r costa Pereira. de 5ubmissao da CiliXl\ a Tarlf'l. de
1'1 DE JANEIRO DE" 1955
jeto de lei do Sens.do n,O 80, de
0 Sr, Senador Nestor MaSSena pro- Reg-uros fixada pelo Servi<;:o atual'lal
(Convocat;io extraordinaria)
1954, Q.ue regula a situat;aO dos ser~ cede a leitlJl'a de· seus pareceres favo- de Minlsterio do Trabalho,
A Comissao aprova os supracltadol)
t contratados das reparti<;6es raveis aos seguintes Projetos de LeI
pareceres.
Aos 1i dias do mes de janeirO de ·vido1'es
federais, estaduais, municipais. autar~ da Camara:
Nada rna is haven do que tratar. en1~55, a.s 15,00 horas, na sal a da.s Co- qUicos e ~araestatais, e 0 Projet-o de
N.o 249-54, que autoriza 0' poder
mISs6es do Senado Federal, presen: Lei da Camara n, ° 29, de 195-, que Rxecutrvo a pag'al', pOl' conta do Te- cerra-se a reunl{w, da qual, eu, Fran_
, tea: os Srs. Senadores FlavIo ,Guima- altera a carreira d€ Oficial Adminis~ souro Nacional e por intermedio do cisco Soares Arl'Uda, seeretaria, lavt'a
raes, Presidente; __ Cicero de Vas- trativo do QUfldro. Suplementar do Banco do Brasil, OS fornecimentos de a )3resente ata, que urn£. vez aprovaooncel-as, - Euclydes Vie!ra _ Costa Ministerio da F'azenda e da outras carvao nacional feitos a~ estradas de da. sera assinada pelo. Sf. President-e.
Republica-se .JOr ter suido com m,"
Pereira e Hamilton Nogueira, deixan- proyldencias;
ferro pertencentes aD patrimonio da correo;oes,
do de oomparecer, com causa justifi- , ao Sr. Luiz Tinoco 0 Projeto Uniao; e
• cada os SrB, Senadores Ar~a Lelo de Lei eta Camara n,D. 262, de 1954,
N.O 4-55, que concede isenciio de
e Bernardes F:!lho, ft'une-se ests. co- que dispOe sabre 0 amparo a. familia direitos, taxas aduaneiras e do fmComissao de Redaqao
missao ~rmanente.
de guardas-civis aposentadas antes p6sto de consurno, para cinco imaE' }ida e aprovada sem. a1ter9.~oes doe 1. ° de mar~o de 1932;
gens de mafmore, destinadas ao Co- s.a REUNIAO - EXTPvAOR.OINAfHl\.
· a. ata da reunHio anterior.
- ao Sr, Djail' Brindeiro 0 Pro- legio Regina Coeli.
- EM 25 DE JANEIRO DE 1955
NiW' houye expediente a despa- jeto de Lei da C§.mara n,o 21M. de
0 Sr. Senadol' .Euclydes Vieira Ie
, char,
. (Convocac8.o Ext1'aordinaria)
195-4, que altera os valo1'es do.s ,sim~ seu parecer favoravel ao Projeto de
o Sr, presidente faz a seguinte bOlos referentes aos pa:droes dos 'car~ Lej da Camara n,O 14-55, que prolbe As qUinze horas e tl'inta IJltnutoll.
distribuit;ao:
gas em comissao e iLs funqoes gra- a entrada no pais de autom6veis de do dia vlnte e cinco de janeiro. dQ
-ac Sr. Senador Costa Perelra, tificadaa 'do Tribunal de oontas e passagelros sem cohertura caml:)ial ano de mil novecentos e cinquenttt e
-do Projeto de Lei do Senado. n.O da. outraB Pl'ovidencias;
adequada. Quanta au Projeto de Lei CIDCO, em uma das salas do Senfldo
6. de 1954, qUe "institui homenagem
_ ao Sr. Vivaldo lima 0 Projeto d~ Camara n.o 333, de 1952, que dis- Federal, renne-se a Comissao de R~~,
· a mem6ria do Go'vermldor .Agamem- de Lei da eft-mara n. D 24.8, de 1954, p6·~ sabre a participat;ao dos tnibalha- daQao,
sob)t presUencia do Sr. Senft'"
· non Magalhaes", que volt,a 9. Comis- Que crja na 2: II Regiiio da Justica dD dores no Jucro da empresa, 0 mesmo dOl' JoaQuim 'ires. acbando-se )')reS~.Q para opinar sabre a emenda nu- Trabalho uma Junta ele conciIiac;ao Sr. Senador apresenta um parecer adi- sentes os 81'S. S~nartores Costa l?2't'et,.
mero I;
•
e Julgament.o e dA outras pl'oviden- cional ao anterior, em que adota a ra, Carv9-1ho Guimaraes, .Aloysio d~
- avoca 0 Projeto' de Lei d() Se- c\as;
'.
. sugestao proposta pelo Conselha Na"'- C\trvalho e Bandeira de Mello.
cional de Economia que, atraves do
nado n,O 35, de 1952, que "modifiE' Uda e, sem altera(:oes, aprovadlJ.
ao Sr. Julio Leite 0 Projeto ExecUtlvo, eDviani., no' pram de 90 a flta an rellfliao anterior,
Ci\ ~ artlgo 3. 0 , da Lei n. ° 842, de 4de outubro de 1949,· que retorna a de Lei da Camara n, ~ 156, de 1954, dias, Mensagem ao Congresso, deliA Comissao apt'Ova 0 parecer dr;
Oomissao para dar pilfecer a emenda que modifica 0 artigo 1.0 do Decreto- oerando sabre 0 assante,
Sr. Aloysio de Carvalho, RT)resi?mandfJ
Lei n. D 12.299, de 22 de abril de
0 S1'. Presid.ente submete a discus- a reda(:iio .final das ememlas do Sen," 1. de Plenario,
sao e vota<;:8.o os pllreceres menciona- nado ao· Projeto de Lei da Oa.mulJ,
o 81'. Senador Cicer() de Vascon- 19-13; e
_ aO 81'. Mozart Lago 0 Pr,ojeto dM que sao aprovados, assinando-se n,o 65. de 1953. que autoriza 0 P!ll'jer
·,cel05 !e sell pai"€cer contni.rio ao
Projeto de Lei da Camara n.D 5, de Let da Camara numero 31. de vencido, 0 Sl', Senadol' . Gomes de Oli- Exec:.rtivo a ceder ao Instituto Ht.~t ... _
de 1955, que "consider a de utilidade 1955, que disp6e sabre a re~lizac;ao veira, no parecel' referente ao Projeto rico e Geogriifieo B1'agilciro 0 terrena
publica a Fede1'aqao Brasileim, das de concurso de Utulo.s para inspetQ- de Lei da Camara nP 333, de 1952,
em qlle faj edifica.do (1 Sllo'!cu, e uhrh~
.Nada ll'laiS havendo que tratar en- oelo Ministt"rio da E1ucq~ao e Cut~
Soefedades de Tuberculose". que e tes interino.s do Trabalho.
Sao'
lidos,
aprovad,os
e
assinados
cerra-se
a
reun~ao,
lavrando
eu,
Adl'oaprovado e assinado.
tun".. 0 cr&ctito esp'!ci'1.l de Cr~ ... ".
!lIdo Moreira, a pre.iente At;a que, uma 3.000 000.00 (oit!) m;th6c~ cfk cruz.·~1,"
o Sr, Senador Euc1ydes Vieira, re- OS seguintes pareceres:
_ do Sr. NfStor Moss-enl3., h'N- ver. aprova"da, ~r" ;'-'~hil1ada oelo Sr. "os) para 9-11'{l]hr !l constrllyfi_~ da.
lata lavorave1ment-e 0 Pn)jeto de Lei
da CQmara n.o '1. de lrullL nn.a "!llt~_ t'';'''''!" Oil Profeto de. Lei da- Ca.mara ~r~it1.ente,
fllht"!t ~P,..fA rin mf'.~mo Tns;t,if.tli:'l.
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1

Nos ~rn:t~S d9 s tres pr~'l!lr{}~ 1tE:~
SAO LIDOS E v.~6 A IMPRIMIR cedt-ntes pelo Tribunal de Cont.el!. e
rela.ci<.mad:a.s no proces&o n.O 252. ,1.'18, desta Justlf1calfao, 5?mOS de, lI~toird,
OS ·SEGUlNTES
parecer em que 0 _5r. cayval~o GU1de 1953, do Ministerio da Fazenda. nao ace-rdo pela. apr?va~ao do proJeto._. ~,
lIllaraes apresenta a redal,;A,o fInal do
havendo dfvidas quanto a concessao
PaJ."ecer favoravel.
"
Pare· er n." 70, de 1955
Projeto de Decreto Legi.sl~tivo.. n,o 1,
de :.::.recito previsUt no § 4.° do art. "i8
SI!:a das. Comiss~es, 3 d~ maio de
de 1955, que fixa os subSIdIOS do PreD~ Comissao de Serviro Publico °da contabilidade da Unia.o~
1954. - pmto Alelxo, PresIdente.
!;idente e do Vice-Presidel!te d.a ReCivil sabre 0 Profeto de Lei da
A -segunda parcela, num total de (jr$ Silvi<l. Cun'O, Relator. Robert(tpublica, no periodo 'presIdencJal de
Cdmara n.o 29. de 1951 que altera 8~.OOO,OOO,(}().se dest~a. a regular'~- Glasser. - O~ofre Gomes.;
A "
)956 a 1961.·
.
.
a carreira de O/icial Administra~ I;ao do a,uxillo concedldo n9. eXerCl....lO
,
N. 23 de 1955
.... of.~
As deie&eis horas e cm,CO mmutivo do Quadro Suplementar do de ~9-53 a ComPanhia Naclonal de
"
: . _. I
tOo! nada mais havend.o que trat-ar, 0
Ministerio da Fazenda. e 'dft outras NavegaltRO Costeil'a, na razao de CrS
Da com!ssao 4e ~eonomlfl soE:: 'Presidente el).cerra a l'euniao, laprovidencias.
'
7.000 (100,0() mensais.
bre 0 Pro}elo de Let da Camar\
wando eu cecilia de Rezende MarA parcela seguintc nUID t.otal de (;!T$
11. 365~53, que institui a Patru.tlns, . secretario, a present~ ata que,
Relatgr: Sr. Nestor Massena •.
740,403.290,00 sera empregada na rclha Costeira. e dd. outras promuma vez aprovada,- sera. assll1ada pelo
o
pr'ojeto n,c 29-1951, de iniciativs. gula:tizal,;§,o do JXl,gamento de salariodencias. ,
( 1
Sr. Presidente.
d(l Senhor Presidente da Republica e familia e_~ varias repartiltoes federais . :'Relator' SenadOr Plinio pompeu .. "
que na Cama'ra' dos Deputados teve Q no eXerclCY) de 1953.
26." SESSAO DA CONVOCACAO n.o 504, de 1949, alterava, origin aria- A quarta parcela na importancia ci.c 0 presente Projeto ol'iginar-io dtL
com redu~ao· de despesa, a Or$ 2.000,000,00 destina-se a compen- Camara des 8rs. Deputados, sob a
I:XTRAORDINARIA EM 21 DE mente,
carreira
Oficial Administrativo dQ sar '~uxiIio para diferent;a de Ce.ix;t, n. 748-B-51. que institui _a Patrulha.
JANEIRO DE 1955
Ministerio da Fazenda e q.ava· provi~ deVlco aos servidos, que nos termos Costeira, e da outras providencias.
dencias correlatas. com a sua finali~ do tlrt. 13'1 do Estatuto pagall! eu
0 ponto de vista da Economia, esta
Oradores inscrilos para
dade, Na pr6pria camara dos Depu~ rec~lJem em moeda corrente.
todo c<mtido na alinea a do art. l".<.It
tados foi, ',orem, 0 projeto modifiea'"
A iIl}pOrtanci!l, de C1'$ 1(),O()O,{)()O,~O cUJos obJehvos sao:
.o Expediente
do e. assini, enviado ao Senado Fe~ foi emp:regada no pagamento de ~l1) defender, ern.: colaboral,;~o' com #.
1.C.Sen. - Pereira Pinto
deral.
' .
ferl'nl,;~1. de vencimenws em virtude de' Mmisterio da. Agricultma a fauna
Sen. - Gomes de 01ivein,
o
Nesta Casa do Congresso, 0 projeto ma.nd::tto de segure.nc;a·.
maritima e a flora aqua.tica:
3.° Sen. - Guilhenne Malaquias
foi despachado as Comiss6es ae Cons~
~4,s Testantes p-arcelas de -Or$
2) fiscalizar a pesca no liioral do.
4.° Sen. - Ismar'de GOes
.
tituilf8.6 e Justi:;a, de Financ;as de 8er- 300 000:00. Cr$ 4.000.000.00, Cr$
pals.
..
li-.ll Sen. - Ferreira de Souza.
v!co Publico Civil, tendo s!'do incluido 6,OOQ,(){)O,OO e Or$ 3.132,80 destinaEstas incumb€ncias. ja: e::istentes
(j," Sen. Othon. MaUl'
em ordem ,do dia, 11R qual foi emen- ram-sa' a. regularizaQao de despesas na rellidade, estavam' afetas 'ao ser~'"
.t. ° Sen. - Dario Cardoso
dado, em ,-irtude, do ,requerimento de afetadas d~ ac6rd(),INo .. m uopeuen u vi~o de Pesea e Ca~a do Ministerio .
'B. o Sen. ,- Ezechias dr Rocha
urgencia aprovao.o em 24 de janeil'o efetuC'das de ac6rdc com 0 art. 46 do da Agricultura. Ja e do conhecimen",
de 1951, tendo recebido,' durante a C6:i~go de Contabilidade da Umao, to do homem,'
boas norm as, qu~
djscussao, 5 (cinco)' emendaB. daS que preve 0 comput<> de despesas scm permitem exploral;3.0 tecnico-cientffi ..
ATA DA 24.' SESSAO DA 4." quais sao identicas as de US. -4 e 5. Verba; desde que seja no caSo de pen- ca, desse patrimooio se~ causar-lheLEGISLATURA EXTR~OllDI· de autoria, respectivamente, .des no .. soes, vencimentos, e per(:'cnta~en~, expolia~ao.
'
senadores Mozart Lago e Joa- aj",1cias de cu.sto; _comunicalfoes 0\1
A Fiscicultura" 0 repovoan1ento doS
NARIA, DA 2." LEGISLATU- Qbre.s
uirn Pires, ,
tran!J?Ortoei necessarioS aos sel'Vi-;OS peixes e a pesca, 86 realizados, em
RA" EM 26 DE· JAI'iEIRO Na Comissao de Constituic;ao e Jus- pubFcos.'
epocas oportunas, e por processos ade~
b;a, foi 0 projeto examinado, com a
Assim, tratan(io-se de despesas. Ja quados, sao os meios de mant.er «;m
DE 1955 ..
nten<;ao e a proficiencia com que sem- rea117adas para atender a necessI1a- estado progresslsta 6Bse pote~ClaJ
pre .se desobriga das suas atribl!iI;oes,
.
T'RESID£NCIA DOS SRS. MARCON- pelo eminente \ Sen~dor AlOySlO, ~e des jnadiaveis da Administral;ao, <lpi- econ6micQ do pais.
0 concurso do especialista. do MJ ...
DES FlLHO E CARLOS LIN- Carvalho, e, na de pmanlt8s, peJo nao nam(\~ favoravelm'ente ao projeto.
Sala Joaquim Murtinho, 24 -de ja- nisterio da Agricultura sob, a' OI'~en...
DENBERG.
!!lenos ilustudo Senador Durval Cruz, neiro de :,955. - Ivo d'Aquino, Preo>:i- ta~ao, organizal,;ao, execuc~ao e dISci ...
pUna militar do Ministerio da Mari-,
AS 21 HORAS CO~U'A:r.ECEM OS " Os dois pareceres das l'eferidas Oo~ dente. ~ Durval Cruz, Relator.
missoes esgotaram a materia do pro- Victorino Freire. - FUlVio Guimar'ies. nha, sao oS 2 ileus deste Projeto.
SENHORES SENADOREB:
Vivaldo Lima, Bandeira de Mello, jeto sujeUas ao estudo dRS mesmas. .:-. Euclides Vieira. - Domingos VeDo ponto de "'vista da Economia,
Anisio Jobim, Prisco dos' Santos, :1- 1• No seu parecer a Comissao de C'ons~ Za,.'ICo. ~ Plinio pompeu.. Alvaro somos de parecer favoraveI.
uaTO Adolpha, Carvalho Guimaraes, titul!;ao e Justil,;a invocou, express a- Adolpha. -_ IS11LtJrr de G6es.
Sala das Comissoes, em 15 de de"
2'embro de 19-54, Pereira PintOJ
Victorino Freire, Joaquim Pires, Ono- mente, a atenl,;3.o da de 8ervil,;o Pti~
fre Gomes, plinil Pompeu, ,Kerginaldo hUeo para as supressoes dos artigos
Presidente.- -:- Plinio pompeu, Rela';'
c
2.
3,0,
e
4.0,
parAgrafo
linioo,
e
5."
,
Pareceres ns. 72, 73 e 74 tor. - Julio Leite - Nestor MiJsse"
Cut(aleanti, Georgino Avelmo, ~polO
na - Gomes de Oliveira - Euclyde' ...
TtZO Sales, Djair Brindeiro, Ezechzas da do projeto, por apresentados a~ 1>1'0de 1955
jeto
originario
com
a
abson;~o
da
Rocha Cicero de Vasconcelos, [smaT
Vieira.
competencia.
privativa
do
Presldente
d~ G6~s, Neves da Rocha, Aloysio d,e
Da Comissao de Seguranga Na.·
N. 74, M 1955
Carvalho, . Carlos Lindember!(, LulZ 0.3 Republica.
cional, sobre 0 Projeto de Lei .da
A
Comissao
de
Servil,;o
Publico
nada.
Cdmara n," 365-53, Que institui a
Da comissao de Finan('fls,~"
~['inoco. Attilio Vivacqua, AI/redo Nebre 0 Profeto de Lei do. CfJ.murd,
t;~S. Pereira ,Pinto, GuHnerme Mala~ bm a opor 8PS pare ceres das Comis~
Patrulha costcira e da outrus P'TOn. 365, de 1953. que institui IIL\
autas, Mozart. Lago, Nestor Mass~na, s6e.s de Constituil,;§.o e Jll.'5ti<;a e de
vid~ncias.
Patrulha Costeira e da Qutrarf'
Cesar Vergueiro, Marcondes Fzlho, Finan~as s6bre 0, projeto, a que dB.
Euclydes Vieira, Domingos. VeIll:sc9, 2ssentirnento, manifestando-se, igual"
promdencias.
~
R~lawr: Sr. Sylvia Curva:
Dario Cardoso, Costa Perelra, SllVlC mente, a fav<J.r, das emendas, pelos
Relator:
Sr.
Fldvio
Guimariie80
{,.
o present€.. Proje'to de Lei n." 365-53,
Curvo, Roberto. Glasser, Gomes. de ·fundamentos rom Que foram justifi~
0 presente projeto institu~, ~o MiC-Oli!Jeird, Iva ':"Aquino. Alberto Pas- cad as, a, ele apresentadas pelas dUas orivndo da c§.mara dos· DeputadQs
f'Ji '}riginariamente prop6sto pelO &-. nisterio da Marinha. 0 ser\'u;o de .
Comiss(ies.
C/uulini. Alfredo Simeh. (39)
Sala das Cvmissoes, em 25 de ja~ De'll~tado Arthur Audr*'. Na su~ ~,ra- Patrulha CDsteiTa, com as se;;uinted,.·
nerro de 1955. - Prisco dos Santos. mita'7&.o pela Camara dos Deputad()s, ,finaIidades:
o SR- PRES!DI'MTE:
Presidente. - Nestor Massena, Rela- ouvido 0 Ministerio da Marinha, ~st~
"a) defender, em colaboral;ao .c~m'
Acham-se presentes 39 Senhores toT. _ Mozart Lago, vencido. - Djair anresentou urn substitutivo, fltraves de. 0 Servi~o de Ca~a e Pesca. do MInU!"
Luiz Tinoco. Julio c'on!!.s.<;ao de Segur8.r.~a Nacional. A terio da Agricultura, a flora maritI-.
Senadores. Havendo numero legal, Brindeiro. Comissao de Finanr;:as ainea apresen- rna, a flora aquatica e fLscalizar 1\ ~
t.."ta - aberta a sessao. Vai,·se proceder Leite.
tou outro substitutivo. que e 0 atunl pesca, no litoral brasileiro:
•
a Jeitura .da ata.
e tim exame np.- Comissao de Seg"lb) prestaI' assistencia medica. pro ....
Parecer
71, de 1955
o SR. 4.' SECRETARIO:
ranl;f. NacioIlfil, d{' Senado. NOs O,ana- fils.tica e tarmaceutica a-Os habat.an ..
Da Comissao de Finant;as. td- li7.:'.lT'-OS sub os sl"!',!ulntes
aspec~..os, tes das zonas Iitoraneas desprov:ldas
(Servindo de z.r.') , procede a' Ie'liura
Ort0
Projeto
de
Let
d,a
Camara
unieos que neles dizem respeito A se- de recursos;
oa ata da sessrl.O antzrior, que, posta
n,a 107, de 1954" que autoriza 0 gUran~a nacionai:
c) ministrar instru~6es Bistematicas
t-J:rJ discussao. e sem debate' aprovada.
Poder Executivo a abrir, pelo
dos na"ios
da Patrulha Co.sd Mi~
V) - RL1:ustece a Economfa Na~i,J- a ~rdo
'-'"
•
nisterio da Fazenda, 0 cre ito es- nal Quando defende'a fauna maritima teira, de. forma a orientar os pescaSR. 3.' SECRET ARlO:
pecial Ijf 0r$ MO. 131,157 ,50 para.
do,'es como possiveis auxiliares da
ea nora aquAtica;
pagamerdo de despesas d e pessrJa l
Esquadra, RPerfei<;o.ando-os -nos sen! ...
e de servit;os e encargos do mes~o
2,~ ..:... Defend€: R economia nacioflal, ~o.s de sinaIizac;ao, varredura' e lancal.linisterio no e:cercieio de 19:>3.
quarld() profissionajizR, metodizR e h,- menta de minas, e outros J)r6prios
Rdator: Sr Durval Cruz.
caUz<1 0 exercielo da pesce. no mornl de uma Marinha de. Guerra em opeExpediente
'l'r",ta 0 pJ.'Esent,e Pl'ojeto do pedido do Era.sil 1tstR..s sao os objetiv'os 00 ra«;oes;
!tern a) do art. 1.<';'
'.n-~c.J<5ag~m n. c, 49-55, do Sr. Pres;- de credit." especihl de Or$ ........ ..
d) manter completo servifo fist-a ...
Ot-ntz aa Republica, de\"oln.ldQ l'Iuto- 84.(). 737 ,15~,.50 (oitocentos e quar~nta
3." - Amplia as reserva.!; miJitarf'S UsUco sabre tudo 0 que concerne QO
trafas do Projeto dJ Lei oa Camara milhaes, setecentos e ti'lnta e sete Yl'11, dtJ 'lais, quando slstematicflmente mi- litoral e sua popula~l1o;
,,;'
i:!, 0 18~ -54, ja sanchli1auo.
centJ, e cinquenta centavos) , "Jara nistra aos pesc:o.dores-, instrUI;3.0 fie
a)
fomecer informaC;Oes meteoro ..
pagamento ou regu1?riza',oes de des~ mod.., a toma-Jos auxiliares de f:SOfic~o do Sf. MinistTo das Rela· pes:as de pf'ssoal e de servil(os e ! ll- quau:a nos servit;os
de sinaliza\,af), J6gi.cas; em carater permanente 6
(;'Of,s Extel'jor~, acusan~o 0 rece?i- car:;fJf! dcs Ministerios e 6rgaos suoor- YaITf'dura e lan~amentQ.s de minas e constante, aos senlJ;os tedel'2is de
IJ.u,;nto de ofh:lD comunlcanda a lll- din~dos a. Pre.c;idencia da Republica outros pr6prios da Marinha de GU2r- previsao de tempo;
!i~·Jt;ao na aLa dos irai:...lhos do Sena- em txerckios anteriores:
ra em operal,;ao.
f)' auxiliar os_servil,;os de repressao
de de um votp de pesar pelG faleci~
ao contra banco e ao comercio ilicito
Dlento do Pleslctente rIa Republica do
0 credif..o em e.pI'~<;o esta .'5ubdivlOs demais artigos dizem respeito C::l0 de t6xicos:
:anama comuDlcaC;fio essa que foi jidn em sete parcelas assim disci'imi- auxiJio quantu RO_ servlf;o aduaneiro.
g) manter. urn servi~o perrnanente
transmltIda it- EmbRD:ada do Bras'} natl~~, '
lHe·tT~o]6gico e estatistico geral, ;Jue lde informal{oes sabre ocorrencia~ J'!"
naouel~ PaM; para que da me~ma seja
ft_ primejra parcela na importan~ill os r¥'scad''),'es' podem colaborar com a mar, em ligat:;ao com as repartIt;oe!
Na~a<: -r~cE'ben,do de.sta mais €xte::lsa pr6pria~ do Ministerio ,ea Marinha ~_,
dlido conhecimento aD Govern-o pana- d~ ('1$ 2·1 l3-l,7C, ..sera .desti~ada
mEnto.
pag'tmtntv de dl\'Jdas J\llgaoas .p~'Q~
com a .
Es.quadra,
-,
'
. I as&lSiellcla. tiOCJel.,
,

F, tambem, aprovado pela Comissap
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"(;'f:.), Qux:liia.r· 0 Servico de $DCOlTO
Jolarltimo".
• A enumera(}ao dos 'Objetivos do novo
6rgao bel!l revela. a sua importAneia,
tIuer- do ponto de vista militar, eeo·
tl6mico e social, quer do ponto de
trista. puramente fiscal.
, 0 «bandana em "que vivem 9S po.
p-u!at;6es poore;; do DOSSQ litoral e a
1a.lta. de fiscaliza~A.o \U8 imensa costa brasUeira, eis as dUas grandes falbas que se pretende sanar, com, a
Cri~ao. do Servi"$O de que trata 0
projeto.
Determina 0 art. 4, () que 0 Ministeria da Marinha fara j}Jcll1ir. todos
03 ,anos, no orryamento da UnHio, do-'
'i~6es neeess'arias 9. aquisi~ao de inaterial e manuten.:;ao dos servio:;os do
:povo ,erg-ao, nao prevendo, entretanto, os recursos para sua instala<;ao.
~ Considerando, 'por~m, que :J,quele
Ministerif! dispOe de dotru;6es on;amentariRS globais, aletn' do 'e<:lufpamento disponivel para gr~nde parte
'tiM tarefas atrlbuida:5 ao Servi~o de
Patrulha Costeira, pode~se
c-ontar
.'MID a organi$~§.o e funclonamento
d~ste, tao logo $eja. regulamentado,
na torma dQ art, 2.0 do proJero.
Nestfl_s condl~oe3, a Comissao de
Pinan~as nada tern a opOr a. aprova;:5.0 do mesrno.
Ba1a Joaquim Murtinho, em 24 ae
laneiro de 1955, _
IVQ d'Aquino,
Ptesidente, ..:.... Fldvio Guimaraes, Relb.tot'. -.:. Alvaro Adolpho _ Victori_
' j '

A referida taxa tern d'~stino especamara n.o 139~54> fbca etn Or$I ~,OO
(tres cruz~l!"os) POl' pessoa a entrada cial para propaganda e 8ssistencia aos
n'O Ca.is do POrto do RiQ- de Janeiro. turistas e passageiros em geral, a
2. A taxa:, que ora se pret.end!! ele- cargo do Touring Club' do Brasil que
var, foi criada' pela Lei n.o 2Q9, de mantem, alem do ~rvi~o de assisten20 de m·aio de 936 e
destinada :tos cia aos passageiros provell'ientes dos
servil;os de propaganda e as.sLstencia navios que ntracam na Pra9a Maua,
p<'}sto identlOO no aeroporto Santos
HQS turistas e pissageiros em geral,
a cargo do Taming Club do Brasil, Dumont ..
Com 0 aumento proposto, planeJa
3, Do ponto de Vista C'Onstitucional,
nada M que opdr, sROendo as Co- o Touring ClUb, instalar ser'l/lco semjssbes de 'I'ransportes. Comunicg:"- melhante no aeroporto Int~rI1acional
C;OeB e Obl'a-S' Publicas e de Finan9as do Galeao,
0 pronunciamento quanta aO merno
o pre<;o atual do acesso aos Cais de
da protJOsiGtlo.
Desemharque nao mats' corresponde
" Sala :Ruy B91'OOS9, em 24 de na- ao valor real daquela inlporta,ncia' de
Vembl'O de 1954, _ . Dario Cardosn, Cr$ 1,00, que, em face da desvaloPresici'ente. - Attilio Vit-acqua, Re- riza<;ao da moeda, mio pode cobrir
latar. _ Nestor Massena. _ Mozart as despes'as com os servicos de proLaqo. _ _
Anisin Johim, Fld!Jio paganda e assistencia aos turistas e
Guimariies. _ l.uiz Tinoco, Joa- passageiros QU~ demandam os portos
quim PireS' _ Gomes de Oliveira. nacionais, oC8.sionando "deficits" no
orcamento do Touring Club, e imposN./} 77,'de 1955
sibilitando .a instalat;ao de nOVaS serDa Comissao de Tr~nsportes, viryos.
Comunicac6es e Obras pubuea.~,
Assim sendo, esta. perfeitamente juSsabre 0 Profeto, de Lei da Cd- tificado 0 pf(}jeto ora em estudo, que
mara 1t, ° 139, de 19"54.
merece a. aprov~ao da Comissao d-e

no Preire _ Domingos Velasco ..:;,..
Dut"ual Cruz ~ Euclide:s 'Vieira _
PUnio pompeu _ Ismar de Goes.

p:.recer n.O 75. de 1955
Da Comj.~sdo de Financas, s6·
. ore () Projeto de Le1 do 'Camara
n,~ 259, de 1954, que autodza. 0

Poder E:t:ecutivo a awir, pelo Mi.

Educa~o Q cn~r1ito
Crt 300 (}Ot),QO .-.para

-nisterio do.

especia:' dc'conccs.Hlo de auxflio d: 1! Conle~'
"r-encia Nacivnal-, dos JornaUstas
Projissionais.

!R'ela tor: Sr. PHnio P'ompeu.

o prCS€nte t>rojeto, de autotia rlo
n01:)re Deputado Vieira Lins, autoriza
/) Poder 'Executivo a abrlr ao Mi·
nisterio 'da Educacao e- Caltura 0orfd'ito espeCial de Or! 300 OOO,CO pa.
ra. concessuo d~ auxflio a 11 C0nfew
r!ncia Nac;onal ,dos Jornali.'ltas: Pro~
.fi.'isi?~ais, promovlda pela Fe-deraqao
Naclona} dos Jornallstas: Profissionais
t\ reali!;ar·se em BM Paulo no
eta 1905-1, A ComiSSao de 'F'inan~!ls do
Senada, em outras oportunjdad'es, tern
Ie manifestado fRvorav-elmente a pro·
jetos sem':"!ll'lf:tntes ~quando Se trata de
Con&Te~so de A.~nblto tote mac/anal.
No C8SO presentf', embora se trate de
Ufn certll. me QU~ pode trazer o reab;
benefic i o5 a -essa honrada classe de
jornaJishls, as eond'i<;oes fjnanceirM
do pais a(!onselham p'.'udpocia nas
despesas publicaliJ, e que" se abra as·
sttn um' prece<ip;nte incontr'1l:ivpl ,pa·
ra ca.sos id§.nticos. JU.lgo da
prudt'mcia a'J~ ~ a,?uarde ::)Utr~ -oportu.
nidade par'l a autorlza~ao de tal na·
rure'M.
'
Nessas C<1ndico£!'s, a Comissao de
i'inanGfts. lamentando 0 sell 1;)arecer.
oplfta pela re.ie1tao do proje-to.
sala J:lFlqHil11 Murtinho, em 24 dej~neiro d~ 1955. - Ivo d' Aq"inc, Pre·
sidente, - PUnio Pompetl, Relator,
- Alvaro ArfoCpho. - D011"'UJO,( VcoliJ.seo, _ Alt'aro G1limariies - lsmar

'1no

j

di!

06e~,

-

Ferreira 1/"

Euclides Vieira.

_

i\.

~om:a,

Victorino Frel'fe.

Pare, e~~s ns. 7-1. 77 e 78
de 19135
Da Co~is,~f10 'de Con~Utllif{lfo p.
Juslim' ,sabre 0 Proj~t& di! Lei
da CilYlMf) n,/} 139-51. (lue- fix(!
C'r$ 3,1)C, pol' ve,~soa a entrada ':10
elLis do Porto do Rio de Janeiro.

e

Relator: Sr. AntOnio Bayma,
0 nobre Deputado Ostoja Raguski
ofereceu it oonsidera<;ao de seus pares a Projeto ora em exame, propondo a fixa<;ao em Crt, 3,00 par peSso8
a entrada no Caill do Porto do Rio
d~ Janeiro, elevando desta forma ,a
taxa criad:\ pela Lei n,O 209, de 30
de maio de 1936, que e de OrS 1,00
destlnada aos servic'Os de prOpaganda
e assistencia turlstica, no porto maritimo e no aeroporto do Rio de Janeiro, serviGos superintendidos e organizados pete Touring ClUb do Brasil.
Ao apresenta-lo, a ilustre autor do
Projeto observa na sua Justifica«;ao
aUe 11 atual quantJdade que vern sendo cobrada "nao mais corresponde
aD seu Valor real ao tempo da· decretaGao da menclonada Lei", estando
mesmo a imporM.nda prop08ta de
Cr$ 3,(}O, muito aquem dos rea.1ustamentos dos meios Muisitivos do p(i~
hUeo em geraI, veriffcados de 1936
ate 0 presente.
Como e s~bido, 0 Touring Club do
Brasil alem dos importantes servicos
de propaganda e asslstencla turfstica
Que difiloYe nfl PrRCR Maua mantem
um out.ro posta niio menos import~nte no aerotxJrto "Santos Dumont", e
nao hi :nera!' que 'se t:rata, efctivament~. de servi~s de granrle Inkeresse publlco reallzados com eSPirito altamente desinteres1'!ado e natri6t!co,
Os beneficios que oS turlstas BQui
che~ados re<:e1iem'da organizRcao daquela entidade, justificam por !'II mesruo a elevacl\o daa.ueJa taxa,
Sao -servi<;os prestados com desinti"-,
resse e com prestacOes de contas rep:ulares da AnlicaGao das importand1\!<\ ~Tl'l:"cadadas,

Nao vemos como nao-reconheeer a

proced~ncia das' razoes qUe levat'am

o nobre 'aut.or do 'projeto- a apresenhi-to,',
Com pareceres 'favoniveis de Wdas
as Comi!';s6es da CAmara e da Comi~sAo de Jnstica desta' casa, juJgamas que () Projeto 'esta a merecer
tambem !\ fl.Ol'OVflC90 desta C(lmi!l~ao,
S.l. daf' Comissxes.
26 de no,~<J
verubro de 1954, - gucNdes Vieira
Prt'sldente, - AnMnio 'Bm)mn, Re~
b,tor, -.:,- Ono'r~ G()nt~.~,'
Othon
Riiider. _ Nevelj da.llOella.

em

N.o 7~, de 1955
Va Comis~ao

de

Fina1tca~,

sobre

o Pro1elo de Lei dn Cdmara dos

DepitttidQs ~. ° 139, de 1954.

21 '.

o

MinlsMrlo da 'AgrlcU}tura, por~
d'eixou correr 0 praw, p1J.ar as ea,·
peradas respostas, 'e tamoem par!).
tnterpor recur50 da decisao d6l1nitlVEL, ocorril!a em sessao de 2{) de feveteiro do ano lJflssado.
a. Indo tl aprecia~ao da Comiss5.0
de Tomad-a de Contas, dB. Camara
d03 Deputados, Afetada Que tai u de ..
clsao ao Qongresso Nacional, aquel!\
honrad'a Comissi{) nao concordou COli'll
o TrIbunal, e aprcsentou pl'oJeto a.provando 0 contra to.
l!im se ·uparecel'. diz que as falhas
apontadas 1]:10 sao substano:l~i8', e ifill,
meras irregularjdBdes, que 0 nao anu..
lam.
J;'or outro lad/) evocou a sua com...
petencia em 8uprir as irregularidades.
tendo em Vista ~ intensse publico.
Em verdade q1le, sa falha p'ssa COrn"
petencla 80 TrHmnaJ de ccntas, aIerrado ao ';exto da !el ,0 Con2Tesso N....cional tem a f~'culdade de - suprl-la.
4, EstamOs de acOrdo com a. d'out!l
ComIssao, porqlle mals aIto fala 0
inter~sse nacion3.l, princlpaJmerite em
1'1na11(;as.
ca.!lOS como 0 ocorrente QUe merere
Baja Joaquim Murtinho, 27 de ja- o carinho dO$ poderes pubUoos. Pela.
neiro de 1954. _ ,Ivo d' Aquino, ~re constitucionalidade. _
sidente, - Alvaro AdOlpha, lZelator.
Sala 'R:\ly B,arbosa, em 11 n~ agootG
- Durual Cruz. - Domingos Vellasde 1954, - Aloysio de Carvalno. Preco. _ Ferreira de- Souza, vencido. sidente
em exel'cfcio. - ~ Anisio JoPlinio pompeu, - Flauio Q,limaraes.
bim, Relatu,·. - Mozart Lagv. _ Ga~
- Euclides Vieira.
Vietol,'no Freimilo Mercio. Joaquim PireIJ. re, vencido.
Ferreira de. Sou<:a, - Fltivio Guim.'J--

P.arN.eres ns. 79 e 80,
de 1965

riies. -

N,IJ 80, de 1955

Va' Comissao de Com:titUi{,fio e
Justir;a. sabr!? 0 Projeto de Decreta Legislativo n." 46, de 1954.,
que aprova d COlltruto de ccope~
'rat;tio celeb1'ado entre 0 Governo
Federal e [i"'ancisco Burges .... d03
SantOj e SWl, rnulher.

Relator: Sr, Anisio J?bim.
1. 0 presehte projeto :ie' Lei, ora
submetido ao eXi1me eta Senado F-ederal, disp6'e:
"Art. 1.0 E' 3.provado 0 terma'de
contrato de coopera.~ao :!elelJrado, em
1l de llQve:nbr() ri'e 1952, entre {} Go1/erno Federal e Francisco Borges dog
santos e i5n~ mulher~ zu!m:ra Brit·)
dos Santos, regulando a execu<;;ao do
pagamento 'daiS obras.:. necessarja., Airriga\Ao jas ten-as de sua propriedade situados
Faz-enda' "Recreio",
no municipio de Parnaioa. £Stado do
Piau[".
'
2. 0 ven<~rando 'tribun~l de Contas.
em sessio de'3() de dezembro de 1952,
resolveu denegar l'egistro do contra to,
pOl' n.io have-r' fl(JO cumpricla II diU·
gencia de- que tratou ,0 ofielo mi~
rnero 6,091, de'18 do mesmo mes, par.a
que:

Gomes de Oliveira.

/

Da Comissdo de Firtanl;as, st}·
bre 0 Projeto de Decreta LegiS •
[alive n,O 46, de: 1954, que aprolJ!1
o contrato de coopera<;do celebrado entre 0 Governo .Federal ~
Francisco
Borges dog Santos e
slla mulher.

Relator: Senador ApolOnio Sales.
o projeto em estlldo, onundo dlJ.
CQmissao de Tomada de Coneas. da
Camara dos Deputado.s, apr-ova 0 con_
trato celebrado entre a Govemo Federal e Francisco Borges dos Santos
e '~ua mulher, cujo registro toi de,negado pelo Tr1bllnal de Conta::l dfl
UnHia, 'en1 sesstia' de 30 de dezeOltJ::o

de 1952,

FUndament:\' 0 -Tribunal a reeus!!.
ao registro do contra to, nao haver
sido ,cum[)rida diUgenclu. solicitando
os seguintes esclarecimentos:
a) , a raziio de constal' na clausula
l.a, a re(erencia a contratos, Quando,
em verda de, 56 um, que-era a ern
exame.
b) f6sse
completada 9 cln..<;sificrr(fao da despesa, em face de omissi)o
na chiusula 5.&, da aline-a respectivn
a) fOss€ eSClJil'eciaa' a raml0 de reterente a cOI1strucao de carros' de
constar da clau£,uJa 1.- a ret'er~ncia irriga~ao em c'oopera~ao com partia contraws, qUlHldO, em verclade, s6 culares, nos moldes do Decreta-let
houve urn, (]ue ~!'a a em exame;
1. 498, de 1939, e
'
bl (Osse- ('ompletada a cla.ssH1 ca cao
c) foose retificada a chiusula 6.1'
lia despesB, em face da omi:>sao nil
c1ammla 5,6., da aline-a r!"s~~t1va "2) no que se reterlu 0 prazo, que nnG
constrw;a.o ne campo~ de irrigac,;ao en1 pode ser superior a 10 anos, de acor··
do com 0 Decreto-Iel n," 1.4981 de
coopenU;:10 cam .Jarticu12.res. nos mol~ 1938.
des dn D~C!~'eto~Jel n,O 1 493, de !J de
agbsto d~ 1939", 0 qUe se taha meEmoora tenha', 0 Tribunal Mfdo
diante termo ad1tj1:o;
com acel'to. em face do que disPoe ~
c) fOs~ retiflcada a ch\usula 6,- legislaqao ~c!ma citada, pode 0 Oonna que se rererlu a pra2:O, visw tomo, gresso supnr as falhas apontadRs que
em fJagTf1.nte dCi>acOrdo com 0 § 4.D _sao perfeitamente sanaveis sern pre··
do art. 3 'do Decreta-lei u,o 1.,498, juizo material' para 0 pals, e ao con'elf': 9 'de agosto de 1938 qUe fixa {) trario, fa v-orecendo a modestos' agrtprazo dos f'ontrDtos em 5 "RllOS, com cult6res llUe tl'ab~lhdn1 pela melhoororrogtl<;:a'l, elll cMOS espf'cl.als n~e ria da producao agrfcola do: pals.
Mz anos, ~gtabel,E'ci:'l prazo incteCinido. . Assim send-/}, ..somas pela ap'rov-aCao do proJetQ.
sUperior '-" dez a!1o::;".
~tes os pont0£ fracos. que vulne~
StJla ',}ofl"l1im MUrtinho, 24 de jararam 0 (~,ntrMo, 0 que no seu en~ neiro de 1955.
t8ndei', nao podia get admitido a' reIvo d'Aqutno, Presidente. - APOgistI'o, tendo a douta corpo!'aciio, esf6nio Sale,'l, Relator ~ Durval Cruz.
trib~dll nesta,'; fs!hilS, denf'~'--Ido 0 reCesar .verqueira~ -;-- Ituelides Viei~istro, e bt(> de~~cts de convel'tido em Flaf)io G1timardes, - AllJ~rt,'
rllli~encia 0 jul{.'lln1ent<J
pa:~a :rne ra. - ,Alvaro Adolpllo.
ro~sem dr.t'81dd1:5 aJ ,mes.!n!!;; di1ig:~n l-rIsQllolinL

na

0

Relat-Qr: Sr. Durval ~uz,
ltste projeto, de autoria do Depu,
tado Ostoja RogJ.l$ki, prelende ele·
fVflr de Or$ 1,00 para Cr$ 3,00 a tnxa
..
~ •.
\"
cobr~da de, cad9., pessoa Qtie penetra
. RelatOl, Sr. A,.tllio V~\aCQ!.la.,
n.o ,trecho do CalS do ,Porto dest~
1. De t:\utoria do. nobre de:mtad'I), Capital, 'de, t'lCOl'cto rom a LeI n, 209,
Ostc-l:l Ro~m;ld .. 0 Projeto de Lei cia de 2Q de maIQ dP. 193t>-

o

. Janeiro de 1955

f!!::\~

VictOl;ino

Fre!"~,

'~12

Quinfa-feira ~7,·
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Pareceres
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ils. 81

e 82. ,.

de 1955

-~

DA COMISSAO DE CONSTI. TUl9AO E JUSTI9A - sObr. 0

Projeto de Decreto Legislatillo
58-54, que aprova 0 termo. de
• amtraio celearado entre 0 Departamento dos Correio$, e Teltgrajos e Q jirma Urbani.aadora
Cearense Ltd«.
".0

ltELATOR: Senador Mozart Lago.
1. 0 presente projeto d~ Decroo
1.egislativo n. 56154 aprOva 0 tenr..o
de wntrate celebrado, em 10 de dezembro de 1953, entre 0 Departame?to dos Correios e Telegrafos e a fITJna Urbanizadora Cearense Ltda,.
para construCM de dUBS ca!xas ciAgua, de copcreto armado, nas Esta...Oes de AlencariDB. e Maraponga,' no
I)

'>

OOm'unicado &- re.solu~ A Secre~
wla OerBl do M.inistkrio da Guerra.
nAo houve recurso, dentro tlo prtl.ZO
legal.
.:>
N essas condi~6es. a comissao' de
Finan~as opina que seja aiPwvado 0
Projeto. Q.ue mantem a decisao dO
Tribunal de Contaa.
PMece~nos'
todflvia., que, desd.e
que M parteS interessadas deixem de
interpor os recursos nos prazos le_ Ismar de Goes, Alberto Pas- gals 0 proprio Tribunal de contas
dev:ria
arquivar 0 processo. 843m s.
qualini. - Cesar Vergueiro. - :Du~
val Crut. -_ ApoI6nio Sales. -:- Pll- necess.idade de encaminbA-Io ao Ppder Legislativo.
nio pompeu. - Victorino Frezre.
Sala Joaquim Murtinho, em 24 de
ja.neiro· de~ 19S4~ ~ IS1Ji1tT de G?e?n
Presidehte em exerclClO. - PZmiO
94.,
Pompeu, Relator. -.: Cesar'Vergu.efro.

. Deput.dOll aprovou 0 projeto Que en-

vton ao Senado.
Nao Bendo Q motivo em que se baseou 0 Tribunal de Contas prejudIcial ao servico ptblico e Q eeonomia
cia. Comiss~o de Constitui~ao e Justiea do Senadol somos pels. aprova.~
'cAo do Projeto .
Sala. Joaquim Murtinho, em 24 de
janeiro de 1955. - }t'O d'_Aquino, Pre~sidente. Euclides Vietra, Relator.

I'areceres ns. Bl c
de 1955

N.' 83. de 1955_
J)a Comissiio de constit1J~ao 'e
Justt~a, 's6bre 0 Pfo;eto' de De• creta
Leglslativo n° 24-54. que
manUm 0. d.ecisao do Tribunal M
't
d
Contas denegat6ria a.o regtS ro ()
'tlrmo adz1ivo iw cO!ltrato celebrado entre 0 Governo Federal e
walter Wilhelnl Leo Heininger.

l>

Estado. do. ceara..

IUeM pel.. faitas que passamas ~
expor: .
'"
a) 0 prazo de execu~o das obratl
nao esta adstrit.o ao exercicio finAn... '
celro uma vez que solicitado pelo ,Mi"
hiBterio da Educfli;lao e Cultura 0 l'egistro, . por oficio datac.b de 21 de
dezembro, de ao Tribunal de Coot.ae,
a eonelusao doss owas- MO dar-se-lam.
a clQusula contratual oorigada a is.so:
b) n§o houve· So caueao exigJda par
todos as contratos com 0 Poder _PUblico.
.
c) DaO 'foi apresentada. a quj~
com 0 s'ervic;o ~mi1itar;
d) n:fo fai ~pre!entada a prova de'
pagamento do impc5sto de venda.
Comunicac.u pelo Tribunal de cOntas a. recusa do registro, pelN motivos aelma, ao' Mtnisterio da Educa- Apol6nio Sales. - Durval Cruz. Euclid,es -Vieira. _ Fltitrio GuimarlieB. ~ao e Cultura, D§.O houve a interPoAlberto pasqualiid. Domingos si~ao do. neursD, no prazo, )egal" 0
Velasco. - Alvaro Adolpha, - Fer- que demonstra 0 d.esinteresse' da.'E paT~
tes ..• contratantes, que, talvez tenilatn
,reira de Souza. -:-:: Euclide$ V!eira.
re.solvido nao 1evar adiante 0 coh...
victorino Freire.

"--"-.

ty"". .

,

contas
.
jane!ro
NeSSM ,cooi\;5es, a C. F" -f! de pa-,
B5 e 86,
.'0 corr"enle' anD, l:esolvera denegar
Ieeef que Be rejelte 0 projeto em
...
exame,
,I
de 1955
D registro preliminarmente, porque
Ba1a !'Joaquim Murtinho", 24 de
() pTazo a' que se referiu a C'lausu~a
N. &5, de ·19;55
jantiiro de 1955. 100 d?AqtJinO,
nona oontrariou 0. estipU\ado no EdiRelator:
Gomes de Oliveira.
Da Comissdo de ConstitUlcao e Presidente, . - '" t'ltnto Pompeu~ Rei1\:"
tal de concolTencia.
"
1. 0 Projeto d:e Deeret:o _Legislflti~O
Justi,fa, sbbre 0 Projeta de De- tor. '_ FeTeiT'a ~de Souza'. - FM.Tlio
3. Realrnente, 'pl'ocede uma dlspa- n.t' 24~54 ,mantem a. declSao do Trl- creta Legislativo n, 39-54,
que Guimarlies. - Euclides Vieira, -; AI...:
tidade entre 0 prazo -estipulado pelo bunsl de (X).ntas denegat6ri~ 80 retmro AdoJpho. - Victorino Freire. ~
a-~1T'ova 0 cOntrato celebrado _enEdit-al de~ concorrencia (128 dias) e gistro do t~rmo aditivo ao oontrato
tre a Div/$iio de Obras do Minis- DOming04!' VelaScO; _. IsmaT de Goes.
o n que 5e submeteu a firma de To- celebrlldo entre 0 Govemo Federal e
terio do Edl1ca9ao e Cultura ,e 0
mada. de Contas da: Clmara dOs Walter Wilhelm Leo Heininger para
SeTm~o
Social_ da industria
•
Deputados, essa, infra<;ao nao esca~ de.sempenhar a funvao de prOfessor
.SECAP.·
.\
pou a Comissao julgadora. que apre~ de radio transnl~S5ao da Escola, Tec~
de 1955
Re1att?r:
Sr.
FUlVio,
Guimaraes.
ciando as propostas de pre:c;os, rna- nlca do- Exercito,
.
'
•
nife.stou-se ,favoravel a oferceida pela
2. 0 deciSorio t.:aQuela C6rte de OonN.O 87, de .1955
o projero - de lei n.· 39, de 1954,
ba,seou-&e no'seguinte:
.
aprova 0 contrato. celebrado entre a
i,·rma contratada, "muito err.bora te~ ta~
'a) 0 aditivo seris a, contraoo que ja Divisao de Obras do Ministe-rio c'a
Da Comissao de Eoonomin, slj.~
':nha ela marcado um prtlZo' pi'tTa. ~n- havia perdito a vigencla;
bre 0 proe;to de Lei da Ciimara
e Cultura e 0 Servit:;o ,Sotrega da abra, exc~endo. de mUl~.
b) nAo constar ter s.ldo e!etuado 0 Eduea~ao
n.· 348, de 1949, -que altera 0 art'!.
cial da Industria (SECAP) para a
o prazo maximo estiP?la~~ ~lo Edl· empenho previo da despesa e
114; do decreto~lej n.o 483~ de 8
de 'uma residencia "DUratal, jalia esta' que e 11LStljlcavel, pela . C) 0. contratado ,nao fl~ra provA. canstrut;fi.o
de ;unho de 1938.
brlx". ell} paine! pre-!abricado., ~e
grande vantagem que apresenta. a de- estar quite com 0 lmpbsto de c-ontra-placado, para 0' Servi~ de
firma, Uma vez que e a ,mesma . cota ~ renda.
Assisteneia Social~·
da para executar 0 serVl~ de msta3. De fato 0' eontrato firmado e~tre
o Tribunal de Conta.s negou regis- :ncl"ator: Sr. Plilllo pompeu.
...lalj~O hidniulica~.
,
. 0 Minlslkrio da Guerra -e 0 re!erido trQ ao oontrato. em 29 d.e dezembro
o projeto· D. 348 de 49 foi aprescn4, COmo ainda mUito bem ~~UZ1u teonico teve vigencin, pels. sua clAu~ de 1953, sob a alega«;8,o de que () prazo tl'ldih em 6 de outubro de ,1948 pd()
a ilustre comissao de Tom~da de sula. quinta.. ate '31 de de~~bro de da execucao <iUs· obras nilo esta"& eminente Deputado'Herbert'LEvy, um
contas, 0 congresso' })'"'de: .sup.r1r a fa- 1952 e 0 termo aoitiro fol flrmado a adstrito R() exercicio e de faIts da dos mais cultos parlamentares _60
1ha, tendo em vista os supren:os in- I? de janeiro de 1953. SO. isto. pare- documenta'Cao necessaria.
Congregso Nacional. Aprov'ado na Ca....
oe-nos, Dastaria para invalIdar o' th'.A Oomissio de Tomatia de Contas, mara dos Deputados ehegou ao SeWlesscs nadonais, "
mo aa.itivQ.
'.
Parece quqe a yantagem eoon~~, Nio' menos' de despre7.8r-&e,' toda- da CAmara dos Deputado.s, considercu nano, em' 22 de setembro de 1949.
esta decisRo excessivaroente rigorasa &itA. assim. '() presente pro)eto com
('.ft, no CaSo, supera a dificuldade. ~o via 0 fato dEc nao ter :;;ido feH4:,)
0 ,je
Be prcnunciou a fftvor do registl'O cinco' anos de curso; sendo quatro nBS
t€mpo e nao seria .aconselhavel no~a ~n_Penho previo da despesa exigido d<l contrato", {10 que !oi .acompanha- Comissoes
do Senado.
Tratando-se
ooncorrencia, ja porqque ~carretan~ pela'lei, nero QUe 0 oontratado este.la da pel0 plenario daque1a Casa c~ de Ulna prop06i~Ao .. que interessa &
nova dilatac;ao do prazo, la, porqu~, quite com a .irp.pCsto de renda. como Congresso, que aprovou 0 presente milhares de' passageiros qUe, anual1\ wt.a altura desta 'a hleval;30 va'tl- legalmf'r.te.se exig~. ,
.
projeto.,
'. mente, fazem usa de aeronaves prlva;:tinru;a dos p'reQOS de material e, dB.
4. Assim. somos por Que seJR aproyaNao fere este nenhum dispositiv~ das, era justa que 0 presente projemao de obI'a,
costo das re~endas do 0 prc.l!ente Projeto do ponto, de constitucional, merecendo sob este as- to ja. ,houvesse sido convertido em Jet
caixas dagua seria por demalS ele- vista oonstitucion~l e legal.
pecto a aprovac;5.o desta. Comissao de
Na Camara dos Deputados f,omJJ)
.'
" S a l a Ruy 'Ba-rbo:m. em 5 de novem- Constituh;ao e Justica.
ouvidas as Comiss6es de Justi~a e a.
Ta:~os, P9"_is. \J.e1a aprova~ao do Pro- bro de 19~ . . - Aloysw de Carval1lO, Sala "Ruy Barbosa", em 27 de ou- ,de _ Transportes e' Comunicar;o.es.
PTesidente em exercicio. - Gomes de tubro d.e 19~4. ,- AIQ)'~io de Carv~lb:0
Tratanrlo~se de Ulna proposj~o QU~'
.je~~~la R.uy Baroosa, -.em 14 d~ de- Oliveir-a. ,Relator. - Joaqv.rm Plres Presidente em exerclclO. FlaulO dilata obl'iga~s e dlreitos,' era na-«
C d
Luiz Tinoco - Fldvio GUtm(true.':I . Guimariies, Relator, - ' Joaquim Pi- tural flue fessem ouvidas. as partes ~
:zembro -de 19M - D(tTiO
ar OSo., ~ Nestor Massena.- _- Mozart Lago
res, - NestOr Massena. - Luiz Ti- teressada.s, mormente 0 Servi~o f\tm\-<i.
.:Pre.~jdente, ~ - Mozart Lago. R(!1ator, -:
nOcO. - Gomes de OliveIra. _ Attilio rial do Ministerio do Trabalh.o e ..
_ Jooqquim Pires, Nestor Massen~,
N,o R4, de 1955
Vivacqua.
'
Departamento Nacional de SeguroE •
Fltivio GuitrUlr(je.s. Luiz Tinoco.. AntDa Comissao de Filwneas. sobre'
capita1iza~io;, bem' assim 0 InsUtntb
%lW J'Ob€m. AHiHo Vivacqua, Yom?s
.:' Projeto de Decreta Legislativo
de J:te.sseguros do Brasil.
. N. 86, de 1955
~O_~.
~.~IW.·
Da Comissiio de Finanqas, soDn Comissao de Finant;;as, s{j£sse la.?so da Camara dos Depa.
bre 0 projeta! de IJi!creto Leyis!a- _ R-elator: sr. plinio P{)mpeu.
Me -0 Projeto de DecTeto Legis- tados foi cortigido pelo Senado. pol'
lativo
n.O
39,
de
1954.
proposta
do Senador Ferreira de Suu....
tivo n,U 56, de 1954.
'
0 Projeto de De~r'€:to Legisln~dn
za, na Comissa.P de Fina'nl;!ls. ..,
Rehft_or; Sr, 'guc1ides Vieira
n,O 24: 'lie 1953. mant~m a decj~1io do
, Fui celehrado contrato entre () De- Tribun::l1 de Con tall deno!'gat6rla ao
ServiCc d' Resseguroo do BraEi~
tmrtame~to dos Cor~eios e Telegra- registro do. ~~rJllt' aditivo ao oontrl1to
o Projeto de Pecreto Legislativo limJt6u~se a sustentar_ que as :lerOllMn,
34,
de
1954~
aproa
0
contra
to
cet' " I n
-.:
I
r0.5 e 8 firma Urb~m7adora Cearens-e celebnd,o f'ntr1 0 ('-.Qvhno Feder:11 e
' par lCUUlTes unO 0 erffem Ltda., 'em 10 de··de2embro .de 1953. Valt.€'r Wilhelm Leo Heininger, pan le!lraclo' entre 0 Ministerio da~Educa- ,ves
mesmas . eondi~OeS de segurant;ap.Ma constru~o de dllftS ~lxas dA- dc.sempenhar R IUntR<J de profe.sor de C~-.() c, Cultura e 0 SerVI((Q Social da "00 que as empregadas na.s linhas reI!;ua. de concreto .t!rmad<l, na'5 esta- n'i.djo-~r~m:missao da Escola TeenieR Industria para a construc3.o, de uma gulares da navegacao comerciaJ. NAo
residemcla ""Durabrix"',
em' painel a.p.resenta esclarecimen10 'de ardent
(Gf-S dE" AJenCRrina e J).1"arapD1;lga\ no do Exerclto.
.
pl'e-{ab1'icado, - p~ra 0 Servt~o de As- teeuica, nem oferece eselarcc:mcntos
nJtado -do C e a r a . , '
1 A decisiio do Tribt:n;:tl de conta.s sistlmcia
Social. ,'"
.'
·0 Tribunal de Contas negou regis- .sabre as conseqllencias ao pl'{l.jeto,
Do f'd:i\~d de conCilrrencla oons~ t baseou·se:
.- .. '
"
convert.ido em lei, sobre 0 se\.'ur.o de
~a 0' p.-raoo maximo para Vi. conclnsa-O
I.<I _ 0 terIYJ( 2diti"o foi a.ssinado, tro ao- contra to, ein 29 de aezembro Vida em ghaI. Limita~se a smte.ntar
1953, sob a 'aleg~~ao de que 0 prazo que, com agravalJao que 0' projef.o in1 ...
das obraf e 'foi 'aeeita proposta com qmn.:io 0 contratnnte ja nao est::;va de
da execu~ao dfts' obras 1)aG estava pOe. as Com?anhias seguradoras, se ..
prazo 'maior,
...".
• ma1s em ·l'igor. nma'vez que esse teve adstrito aO eXt:~rcfcio e de falha de tao estas obliigadas a criar sobretnPor esse ,moth'o. djscordsndo do v!geneia at<'i () d:a 3-1 de dezembro i.e
neces~arja, '
:xas. como' eompei1sa~ao ·de .maiOl·e,g
praza f'stabelE'cio,o pel o edltal de ('on~ IS!i2 e 0 terrno aditn.'o f.oi ftssiu2.do documenta~o.
A Comis£ao" ce Tomada' de ccmtas. Jiseoi;~
'>
clJnf"cia. c ~Tt5~~'O Tribunal Of' C;:"'1- em 19 de janeif{) de 1953:
ila Camara dDs Deputados, considerou
,
tas denevou re.'yistro ao contrat('1'.
. :,~ _
n!S{) ('()ru:tar ter sido efe- eata decisao e.,.::cessivnmente, r~gorooa, No'Minjsterk do Trabalho. depre-" 'A r.omio;.sao'" de ToQrnada de Co~tasJ tuaClo 0 empenho pr~vio da-- des.p€sa, e se prommcicu a favor do regist!G ende-,se- Df:las iruormll'Coes, ql1e 0
f1a ramara d.os Drnut,odos; c~nrde-I €;
.;
~ do contrato, no que fol acompanhada- ~tuitrio Manoe! Nogueira de pa.llia
l~np.", "::I'lCf-$ d."" intf're~Ee' oou1:(,,{) e
S,c- P<lr n~c' h!l.\'f'T 0 coutrdsdo pelo ,plenario d.aquela Ca,sa do Con~ chegoll _3 cOnclu.sao que as tari!-as eIIl
n rl!>tllTf'- a dft~ obms, jnlQ:u":: ~onve- f€it() a p!'cva de quita~ao, oom imDOst.o 'gres.<:O, que aprnv,{'.u 0. pl'e:8ente projeto. .igor c(1)radas pelas segul'l'l.doras per111c.tte 0 CODtT!lto e a C!\mp,l":"\ dtls ce I'f'Tids.
,
Na-a
DOS parece'
,
. rauA.vel tal- reso~
,
' I mitem cobrix os· ricos das ,viagenfJ
0 Egregio Tribunal de
oa.2.Uni8<l,
em sessao de 8, de

pareceres"ns.

sr.

Pareceres 'ns. 81·e sa.

A'

°

I

I

o-

s:

-'ii'

ror

,

o

CIARlO rio_ CONGR£SSO NAeloNAt: '(Seqao II)' .

Quinta-feira 21

Janeiro de 1955 213

e

acreas. mesmo por aeronavea part!Assim sendo, a. elevilCM do risco pilto n:Ml habilita,do esta. f'Ora. daque- a oplniao predoniinante no s-entid,l)
eulare3...
provenientf! da. in<:IUs3Q da cObertu- la inspec;ao ou de ,qua~quer oontr61e de cond~na.r a medida preoontz.ad&
.POl' motivos 1njustifica.veis. essa Indo relativQ ls viagens em aerona- do Ministerlo da AeronaUtica que ,flxa. pel0 ,Projeto de Lei n.t< 348, de 194~.
formal;ao naG acompanha .0 projeto. Yes de re<::reio serl!. certameute, co- regras para. a e$lpedigao de Certifi- SOmente 0 Servi~o AtuarJaJ do M.
Perferia 0 Dtertor do Servlc;o Atua- berta. pelo execesso existente nas ta- cado de Na.vegahllidade das ae'rona::~ ~-.." I. C. esposou pensamento diver<S<J>
Perteria 0 0 -parecel' do Sr • .ft:enato "as.
.
yes civis (Portaria n.Q 350, de 39 de de tal or1enta~a- •• e assim rnesmo
OOm referlmcia apenas ao -.segura -ue
de Castro que chega as seguintes conNestas condir,;Oes. somos. de optni- dezembro de- 1950) .
.
\
Quanta ao' par-ecer so'tJr.e as outru addentez, pe::>soa.:z,
<:l\ts6es:
.
ao que se pOdeta proibir a e'Cclusao emendas
Em verdade, a ideia de obrigar 0 se ..
_h\ se acha sUfi.cieIljiemente
a)
que se poden\ estabelecer a do risco de viagens em aeronaves de
obrigatoriedade da. jPClUs80 do risco l"eCfeio aero
Que, em c'\}mpensa.~a'O justificado pela ComiSSao de F'lnan- gurador a ·cobfir determinados ri8C(JS
seui -a cobranca do premio respectl_
• _
- ,
de viagens em aeronaves de recreio, haja. n~essid9de de aumenw das ta~ ~as.
apolices de aCidentes pessoai$, xa~ de seguro".
Sala das Comissoes, em 15 de se- vo, nao'tem uma fundamentar,;!'io ju ..
sOUda e irresponsave1. De acor~~~~t cobranc;;a. de qua!quer taxtt'ft. .
~o caso. CIa segura de vida, ·chega tembro de, 1953. - Lanclulpho Alves, l'idica
Vice-Presidente. - PUnio Pampeu, do com a legjsla~ao atual. nao POOl,;}
~) Que se podera estabelecer '" a 0 mformante. a. resultadv diferente, Relator.- - Euclydes Vieira. - .sa o segurador excluir da sua reSpOnl>abl'"
obrigatoriedade da. inclusa6 de-sse ris- per consJderar que-- a relacM slniS- Tinoco.·
'
lidad~ contratufll OS riscos 'do tram'"'
- co nas apolices de seguro de vida, tro ptemio' deixa de -tel' sentido, pols
porte c<lrnercial d'e passageiros em h ...
N.O S8, de 1!155
desde que se estabeJe!(a - a possibilida- 0" premiO puro nao deve sef todD
va Comissao de l'ralIspcrte,<;, nhas regulares- de navegnJ;:ao aerea.
de J.). cobran~a de uma sobretaxa pa. consumido no .. custeio dos sinlstrOs
Comunica~6es e Obras
publica.<;. 'ral proibil;ao foi introduzlda no Dt .. ·
ra atender So agravar;ao de risco pro- do ana" camo acont-eee no -seguro,de
30bre 0 ProjetD de Lei da Camara reito~ brasileiro. nao pOtque f6sse .eJa
-" IYeniente de tal inclu:sao.
acidentes pes.soais, JUas serve tambetn
?t.o 348, de 1949.
.
l1rn imperativo de ordem jurfdica, filM
o parecer i: longo e bern explanad"
para a constitui!(M de reservas nepelo fato de procurar-se, por essa for ...
Rela tor; Sr. Dthon Mader.
em seus diver50s aspectos, mas, 0 que cessa~ias para a satLsfa(jao dos comOriundo da Camara dos Deputados. rna, amparar e estimular 0 progre~
Jllais deveria interessar ·era a demons-" p r omlss<}5 relativos aos sinistros lu- o Projeto de Lei n.O 348, de 1949, da avia~ao comercial do pais, 0 q~1:;1
· trel(j9.0 que as riscos nas atronaves de tUTOS.
..~.
Pl'op6e' nova redal;M aD art. 114. do constituia. r~almente, um .objeUvo QQ'J"eCrejo. sao bern maiorelJ do _que naB
Apresenta urn quadro de premiOos Decreto-let n.o i83, de 8 de' junho de Saz patriotico, pelos gran des beneJ'i.Comerclais, tendo em vista 0 llIime-ro de seguros diretm; e saldos, do meS~ 1008, com 0 objetivo_ de proibir a ex-- Gios que fldviriim para 8 econolU!a.
de noras, de vOOI!J. 0 numero de via- mo perfodo do seguro de acidenl;e clus8.o. ora existente 1128· ap6l1ce..~ oe' nacional com a expansao dos transpor'"
,g~ (decolagem ~ aterri~gem) e 0 isto e, de 1!M2 a. 1946~
, seguro de vida e de aCidentes pe-s- tes aereOs. A prote(jao securat6ria da~
DlImero de qUiMmetros percorrido.s, e
0$ pr@'mJos pagos
u~sse periodo soais, das acidentes SQfrido.s durante peS.S(l9.s .transportadas era, Sem dtly'j() numero de passageiros transporta" foram de Cr; 1.337.225.731 e 0 saldo o transporte do segurado em aerona~ da, urn fator capaz de· encoraJar I)
dos.
.
de Cr$ 167,760.986. Embora. a. relal;ao ve ide p:ootJriedaae particllar, Que pao Usa do 'aviao como meio de transport'e
. Afirma 0 parcer que em 1919, e~ls- sejs. bem menor do que no segura seja empregt,da em voos comerciai.s diminuindo a retracao procada no pu~
· tiam 264 aeronaves mel'cantes para de aCidentes,' 0
sa-Ido verHicado e nas linhas ·regulares de navegac;ao bUeo pelos graves riscos il1erentes a.
.1.120 de J)asseio, e 1,$14 pUotos mer,;; quatro vezes,maior. Se naqwHe hi aerea.
esse sistema. de locornoqao.
cantes para 7.896 de passtio. 0 mi- margens ~ara 0 pagamento de segu~
Por iniciativa da egregia ComiSsao
6. 0 atuRl dispositivo do C6digo'"
, mero de a,cidentes fatais l>Oi de 6 para. ro, no~ aCldentes <leonidos nas aero" de Cons-lituivao e Justi9a. foram pe- do Ar que ptOvOCOll a inclusao do ris. ..
.os meN:antes com 42 mOrtos e· de 22' naves de recrefo, Bem uma sooret8xa. didas, sbbre a materia do . projeto. Co aereo oferecido pe!o usos de aviot's
para 40 moli;e$ nas a{>ronaves de re· de ,segUT(), qua} 0 motivo de se exigir informa~6es ao Instituto de Ressegu- comerciais, entre as demais riSC<)oS" II
cl'cio.
do segurado eSSa sobretaxa, quando ros do Brasil e 'aD Min!stefia do Tra- que normalmente ds cobertura 0 se~
ba}ho. Indu.stria e Comercio. 0 alu- guradOr senr cobranc;a de extra-pr~ ..
Nao POS51le- 0 Minister;o da Areo- 0 saldo Mase e bem maior.
.nautica dados para inforrnar 0 miComo bem.' Qcentuou 0 Senador Fe- (lido Institute manifest<>u-se contra- lIlio, nno passou de- urn recurso utW..
Ulero de horas percorridas. pelas ae- reirlJ. de. Souza - "M que acreSCen- ri·} a pretend:da extensao das res-- zado para 0 fim de g€nera:lizar-S(~,
.ronat~es de recreio, Oem como 0 nu- tar serem menos ptrigosos as aerona- ponsab;;idaJe.l5 dQ seg1!rador. -pela consagrandD-a em te){to de lei, A imdo ·segurador
lllero oe viagens e C) numer-o de pas- 'les particulates !lela sua: ptoDrta menc.o; quanto a forma qUe a l'edacao portante c01aborar;Ao
Serla pru- constru~ao, pela sua slmpUcidaoe e adotada no projet<> propunha con- para. () desenvolvimento d80 aeronau ...
,sageiros. transportados.
dente que 0 Depa.rtamentc de Aero- qUasi sempre pela malor possibilida- cretizar. Por i$w, a~uela entidade tica. tltlcional. As raz6es' que 0 lnsnautiea Civil tive$Se das aerofiaves ..de de de planar, nAo sendo 8 1580 estra- st;geriu (!ue. na reforma do art. 114 piram toram, pcrtanto, de nature:t.:!\
pasSei() urn l'e~at6-rio. quinz~nal ou nhQ 0 seu n-umero de aci.dentes. Os ·do Decreta-lei n." 483. de 193"8, Be economica, e nao de indole juridica.
7. 0
extraordinario desen-volvi_
ll1en.ot;~l, por onde pudeses fiscalizar riSCQS das viagens serea! debcou de suoordinasse a proibiqao legal de 0
eximir-se da cobertura do mento ja alCam;ndo,. nos dins de. hoj~,
a segurant;a do vlto pelo. ntlmero de ser 0 ·risco excepcional de dez ott seguradnr
risco
cI_e
transporte
doe
[X'!SN1S
em
pela (lviaqa-o clvil br.a.sileirah niio tn'h.ol"M -perconidas, peso que trans- vinte anos acraz .. l!: mesmo, gtlarda~
nao-comerciais_ a eondil;ao duz 0 legislador, certamente. a aut.." .•
portar e outros dadcs neceS!arlos dos certos llmites, urn risco normal. aeronaves
de 0 segurado viajar como passageiTO. rizat: quaisQuer novos reclamos 9. cO'"
· paTa urna 1iscalizacrto efkiente.
Nem ha que distlnguir entre Unhas
o Ministerio do Tnibalho, Industria
Pelll inrormat;io do Servit;Q Atua· regulares de navegacao mercante e e Comercio pronunciou..se atraves de labora~ao do segutador, attaves de
de respollsabWdG(j9'
rial verifiea-se -que 0 valOr da rela~ traregQ de
e.eronaves partlculares. daIS or-gaOS espec!aEz.9:do-s; 0 e-parta- uma ampliag§.o
C1Lo entre as desp~s8.s Gam sjnls~ro entre os qua.is se inse-rem as cham:l~ ment() Nacional ·de Seguros PriYados Contra tunis, dcsacompanhada de re ...
de acidente.s pessoals ~e os premio5 dos taxjs aereos, como ningueIIl ten- e Ca,pitalizaJ;:av. e 0 Serviqo AtuadaL Cur5QS financeiros capazes de C()1ltr~..
~!11tos. e mujto baixa.
ta separar 0 riSCO das rodovias. ten~ o Departamento foi catee:oricamen .. e balan~a~la.
Depo:s de demonstrar ccm quadros do em vista
na.tureza do veiculo oU contrario a prol~osil;ao legislativR ar:l
8. As operaC;6es de segura!; obe.:i:",.
d~e 1929 ate 1946, cheg9, a seguin- a modalidade econ6mica de ·sua utl- arre-ciflda POl' esta Comi.s.>;io. conclu-'" cern a planos previa mente tra-r:J1dO~
te conclusao.
lizacao".
nos quais e estabelecld'a, segundo o~.
indo da seguinte.ror.,ma:
"como S8 ve, despesa com sinlstro
]t- natural Que as companhias de
principios dn mencia atuarial uma re",
j'De
lato,
a
aprova~ao'
do
prorepresentaram sempre . uma fracao seguros tensem uma sobretaxa para
lativa equivaIimcia enke 0' eonjunir).
jeto
na.o
sO
colocari.a
0
seRurado,:
do valor do pr~mio bem inferior !\Que os segurados em viagen~ de aeronll':
das garantias oferecidfls e os premi<llJ
btasileiro ne-ssa situo.c;ao de infe- respectivamente cobrados Qualauef:"
1" que devia representar, pais 0 re- ves partk.ulares, maS devem ter desrjoridade.
como
viria
trazer.
tam·
modifica~iio, qUC1' ·nas garaIllias, Quer
gulamento de seguros em 'IigOr esta~ prendido um maior esf6r~Q qua.ndQ 0
hfm, urn JesiQuBibrio }::rande nas nas t.a~£nS !"lelu." Quais g3.0 cobra~os {fl!
'belecem impllc1tamente que a.s des.. decreto-Iei n.o 483 de 16 de junho de
oJ)era~5es de seguros ae-teas, com
premios. 6bViament-e provoca 0 d~5e ..
peSllS com sinistros devenl correspon- 1!l38 proibiu a estipul3.~ao nag ap6li~
lXIss~veis reperclls~s ria Dr6;Jnn QUilfbrio t€!ocnico das cal'teirM form!:t~
.der a 00% dos ?t~mio'So; e. essa., Nat ces de seguro de vida au acidente,
estabil,idade
dis
empresa.s
ql1e das pelas empresas ,s.eguradoras com
efeito, a conclu:s9.o Ii que se chega. de cll1usula exc!udente deJua respDnexplornD1 tais seguros".
resUltados e ('on.seqnen['i"~_ Que a 'priori
em fflee do estabelecjdo no inciso 2.° sabWdade pelos riscoo resultantes dO
do art: 58 do decreto~lei nO 2.063. de transpQrte do segunido naS Unbas ret.
«A caber-tura do segura akreo nl'w sao faceis de prever.
representa sempre um rlS0Q cu~a
" de marco de 1940, re~fltiva.mente gulares de naVegaf;3.0 aerea.
9. 0 P~ojeto ,de Lei u.o 348. de 19·1!l.
periculo·sidade e manifesti, Agra- pretfmde ago-ra este-ndel" a re_"lpOIlS3hi_
an c31cuJo de reserva de risoos nllo
N~sses quinze anos a. nevegar;~o a~~
Va-la,
ainda
ma:s.
sen,
tuna
eXIlt1e.."l[plrados.
.
rea:, tanto a comerciaI como 9 par- lidade do segurador, m ap6lic-es Uo-R:
pensa(jMt para a segurador, tr8:- fl-lmos ·viaa e acideutes pegsoais 1l'~.<J
ES."fa relar,;ao fOO
apenas de 24% tknlar. tOfllou-se muit-O IT.ais segura
duz~da
por
U1l18
sohreto.xv
ate
em media dos anos de 19so~34. 22.2W e, Qg -acideutes tatais diminuiram
risccs do transporre do segnmdo ~"1n
agora consid£ra:da imprescindi- avioes nao-comerc\ais. p.gteg::l.udo cte~,,~
de 1935-39, 27,1%. de 19'10 {4 e 13% 03()nslderave1mente, 'tendo em vi6ta 4)
e
pl"()vocar
dificuldade
talve~
vel.
de 194f.-46.
'~'
aumento excessfvo de 6erono!lves e
maneira, ao roujunto das gan\l1titill
insupera veis" .
No quadro que apre.sen~a, ventice.-I PRssageiros tran<.-portados ..
trad£ci()ngfmBnte ofereCld~~ U'1t nn\f()
se que d\Jr~n~e os atlos ·de 1~'2~ a
Nessas condi/foes. somog de parecer
o Serviw A.tuarial opinou de for- enCRl"go p~r.'l 0 ·qual, tod.'lvia, oelQ46-. os premlOs de ~eguros alreoos ~la aprova~ao do projeto.
' ma dupJice-, Je:-dobrando a materia nhllm reC\lfSO financeiro podclia an'",.
fOfilm de Cr$ 120.5.6S.3l)2, sendo ue
Qua!lto as ernendas apresentada5 no·- dais tipoo- de 3"gUTOS de que ,cogl-:- c;1dar a empresa segurf\dora. Tfflr:~,.
saJdo de Cr$ 44o·630,90~.
perante ~s Comfssoes de Justi~a. Fi~ to. \) projeto. No tocante 80 aegu!'{) j~ se de uma medfda .evidentetllente (}fM
aquele orgao manifesto-u-se . Ira romper () equilibrio tee-Hioo ~<'JJ
Acrcscenta a InfcrI11a~n.c.
nan('.9:S e" 0 Pler.ulrlo, somos_pela ap!'o~ vieia.
var;ao das de numeros 2 ~ 3 e pela desfavorave-[mente a inclusao da nova clIrteiras de tais segU!'os, pe~a hiP~f'
":8 bem verdade que, com. 08 ~al· rejel~aQ das de numeros 1 -4: e 5.
responsabilidade 'ojetIJoo.. s-em a cD- trofia. que imprimin\ ao- CO!l.jllnro d:Hll
d()5 em apr~o, as {:ompanhlaa ttveA de mlmero 4 de autorfa do-, 8e- bran~a . de adequada sobret:lxa, A riscos co"tlert(ls. embora e"t.aci(hl:?l"ia.
ra.!Jl. ~e ~ustear as d-:-.~eB/lY de ad,- nador ·Ferreira- de Souza. perante It tespeito, ],)Orero, do segura de aciden- pl'rmal1el;a a r--ect'ita de pre-milJ.~
10- l!:sse d?SeQulhbl·io tanto l.'>~{~
.cnmtSfr~~aa e de coDran(,9. It ta.~ll romissao de FinanC;ft1!-. manda acres-- tet' t*s-<:.Oais 0 SPtllil;;O Atuarigl conver. e~tretanto, que jlS percentagen,S cenbu 0 paragrafo unioo ao art"igo- 00' dOll com til: nn.pIit.tTde- de col)ertu:'a grave e p{ejudici~l 5e p:·enuPcla.
dog· prem~{Is que r~ptesetf/..m ~gses 1.0 com a S€'guihte reoa.~:io: "Niia sa d I!U agora 5 CMitfl.. mS-t1l<l s.em QU"I- q-nanto !':c s8be que R pericu;os~a~·~\!
saldos devem ser maiS do ql.le .gunef· al)licam g.s di9posjf;oes deste a.rtigo ~uer compensa!;"ao de r.rrml.o. ale- do risco aereo e ine1..helmente ft{'f'rIentes. para custear 8-' rijfetldas des- nos caSDS de via gem em aen:mav"'!S ~ando Que os resultados obtidOS pel:lS tW'l:da. Se () segur{ldDr concede ['0peR<13. pelo menos na.s c<Hnpanhias furta.das ou dirigidas nor pilato niio seguradoras; nas Qr-eraraes daqueie bertura. hoje. aes ·ri~cos do tflln~n"f'~1l
cri~tiosarnente
adm!nj~~"adas, dei- le~almente. habilitado. ,}
. ran!o comJ)Ortam u- Rcr€-.sc:nto de rf'S· t'ttl ,avioe." Ccrn~rcifl;s. pna lSi'{) Co·-rt!1.
1
:Jtando ainda urn lucro apredAvt!'1 pa- \ Pa.rece-me uma' redundancla ~sse l)OnsabtEd3de prov-enient-e dn. ~arfl'-1· fl~tvra'en('rit('. _('f'm p.rl.ftl"~d'l arre"'{tll t1'.3 s,Jciedades.
pa.·igrafo. urns. 'JfZ, Que 0 artil:!:o l.n till gratl'ita to trrn-"~Mrte- de p-e~SO:H dac,:jo c!e p-tmios. ArrT)l!ar f'3Sfl cu·
bertura. p!)ri!m. RQS av·,~I!" rtf1O~Corn0"_
Pe-lo qUe ficou expoow-, !Ie verifiea ohriga, a ifLS.pe1;a.o previa -celQ Depat"~ em p:?to""s nao-<'{}rnere:flis,
VerifIca-s:e. . pe!4)s escbrec[!Y'~nt6:: c~"i" e in'iOC'll~;r !l1'D i'~~m":'l~{l fl!t,f1,'.
o Qua,otQ sAo elevadas as taxas atu- tl\mcnto de Aeronautic:.:.' elviI., nO caso
a.ltnente cobradas no segurQ de
de Be tra~llr de aeronav!;'S !!i):tlclllg~ c!ue 03 citadO$ 6ma.as t€cnico-8 do p:o· ll1~n~e c,:rnnrct.l'.~t-ed~r p'lra a f'S-tClU1H,·
dentes pe:ssoais.
res. 0 a,YI!\o tul"ta.do o~ :!lngullJ {)Qf v~rno .pre-st..::.ram sojjr;~ a m:;:,t'~r:a, que Q3de to:!l{(-8. dv..'J :;~c!'<t~':;.:.J de s~g.u.' ...
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DIARIO DO CONCRESSQ

nao 56 porque Un1 novo encarp
-criado, mas, principalmente, pelO'

jfza 4. 'composictio
do Exercito.

lieS,

e

j"ato de tal encargo derivar de um
de elevado potencial danaso. Por
;fjm, e de salient,aT que as perigos inerrentes aos avioes nao-comerciais SaQ

d4

Re~er'Da

Relator:- Sr. Gomes de Oliveira.
1. Ao Proieto. n.

l"iSCQ

254~52

ryAC'ON~L(Se~iio

Pareceres ns. 91, 92 e 93,
\.

que fixa a

III

de 1955

Janeiro de 1955
Comparecem Plais os Sr.s. Se. "
nadores:
Ferriera de Souza, Julio Leite, nur ...
'ViJJ Cruz. Hamilton _Nogueira,· Otho1\

(fa Reserva do Exercito,
N,O 91, de 1955
Mii~er. ~ldvio Guimariies, Agripa de
3?resentada. entre outras, a '.... .
Fan-a. (,)
'.
Da
Comissli.o
de
ConstituiCuo
e
tajnda bern maiOres que as oferecidos E!"""" '., n. I ao art. 3.°, para abranDeixam de comparecer 05 Be.. '
Justif;a
sO'bre
o.
prOjeto
de
Lei
da
1PC1AS aetonaves empregadas nas li- gel',
ll::~m, os offciais graduados doS
nhores Senadore.s:
.
Cii"!wra n.o 195-54, que autoriza.G
Inhas regulares de navegaliao aerea.
.
Ad" t t
Magalhdes Barata, Area Leiio 1I1a ..
:E () s.ao porque, entre~nurneros outros ~un";'_'"Os do Jl4agisterio e
mIDIS ra_ i~
emlsstio de selos postais cOmemO~
rativos d.J centenario da jl1nda~ lhias .Olympio, OlavD Oliveira:. Ruu
fatores, avulta. a circunstancia de as Y\1:as esse acrescimo E'ntrara no cor~
VeZloso Borges. Assis Cha ..
~ao
do 1\.f!!nic}.pio de Botucatu, no Carnnro,
.unpresas comerciais: de avhu;ao pDS~ po do art. 3.0 Ora, eSse a,rUga fora
te«ubriand, Novae s Filho. Walter
Estado de Sao Paulo.
euirem um rnais amplo, €<:on6mico e
Franco, Pinto Aleixo, Sci Tinoco, Ber:'
eiicientne servi!;o de manuten~ao.
considerado inconstitucional p~la Co~
Relator: ·Sr. cIcero de Vasconcelos. nardes F{lho, Levindo Coe1ho, Jofio
missao l viejo que foi mantido na re~
No ·1ntuito de comunicar maior re~ Villasb6as, Vespasiano Martins CaI
31. A agravacaD que a nova res- daCao· do art.. 3, ° Oaf a rejei~ao, ta,m~
,
alC€ a comemorac;ao do primeiro cen~ milo Mercio. 16)
ponsabiUdade prevista no projet<! a-car: bern, dessa -emenda.
.
leta para as opera<;6es de seguros· de
A inconstitucionalidade proYlllha do tenario da !undac;ao do Murucipjo de
SR, PRESlDEN!E.:
acldentes pessoais e ,COm efeito, bas~ fato de seatrihuir ao Executivo, atra- Botucatu, no Estado de Sao PaUlo., 0tau_te acentuada. No ramo vida, en~ YeS do Regulamento 1\ seT baixado, qllal ocorren\ a 14 de abriI de 1955, 0
Comunico a-O plenario que ante ..
iretanto, eia assume. propor~oes ainda poder para esta&elecer dir~i~o~, re~ Hustre Deputado Cunha Bueno apre .. optem esteve no Sen ado 0 Gover"
maiores, porque os contratos de se· galias e' obriga<;6es aOS oilcmlS da sentou 0 projeto de lei n. 195, de 1954 1 nador CordeirQ de Faria, que ,vejo
guros em tal modalidade, sao feito;; R~serva,.
I
que mereceu apwva\=ao da Camara apresenta! ,a. easa suas .despeClidas,
a longo prazo, Bern maiores, portall~
2. A Comissao de Seguranca Nacio~ dO;i Deputados.
por partIr para 0 Estado de Per ..
to, sao as perturba~6es tecnicas que nal porem procurou corrigir, e 0 fez
o projeto e cnstituciona1, nao 1m.. nambuco, onde vai as.sllmir a chefia.
do
Poder Executivo . .
trnrao .0 novo encargo projetado.
co~ felicidade, 0 'vicio que inquinava portando em despesas para 0 Erarlo.
Tambem compareceu ao Sen·aoo 0
~ 12. Os orgaos ~ tecnicos do Poder 0 art. 3.° e a emenda que Ihe dava antes representando apreciavel fonte
de renda, BO tempo em que destaca 0 General G6es MOllteiro, a fim de Bgra~
Exl';l::uh\'o, fallullarizados com -0 as~ outra redae;ao.
EilInto atraves de uma especializa.;ao
Ao art. 3.° mandoU acrescentar, ae-ontecimento 'que tanto significou decer a esta Ca.sa do Congresso a
que os mantkm~ no trato constanl.e pela emenda n.o 2, "in fiJle" - I'b~ para a vida politica e econ6mica de visit.a q~~ ~he :toi feita oficlalmente,
par DCaSlaG de sua enfermidade bern
grande Estado bandeirante.
com os prob]ema~ a respeito sU!gi~ servada a legisla~8o em vigor" ..
Sou peJa aprova<;ao dQ pr-esente como agradecer pe.ssoalmente a' cada
aOE, de um modo pela se opuseram a
Dessa forma, afastou do poder Exe~
u.m· do~ Senhores SenadorM as vijoe-ia consubst.ancIada no projeto- 348. cutiVQ a atribui~ao in~evida que lhe presente projeto de lei.
Sou pela aprova<;ao do presente ~IUIS qu~ particularmente lhe fizeram.
pivergiu, entretanto, 0 Servi~o Atlla~ dava 0 artigo 3. 0 •
(Pausa)
lial do M.T.LC., mas no tocante
Quanto a emenda n.o 1, a Comissao prOjeto de ·lei:
Com a' palavra 0 nObre Senador'
., fl.pe:1as ao segura de acidentes pes~ aproveita somente para manter 0
Bala Ruy Barbosa, em 20 de outu- M?zar,t Lago, primeiro orador ins ..
SOB:1S. Alegou, para isso, que as opera~ nue ela tenta ioovnr no artigo 3.°,
bra de 1954. - AlO.ljsiiJ de Carvalho, cnto,
.
~6es do cHado ramo tem possibilitadQ T· - 0 mMs- intel"c,31ado neste artigo.
Presidente e:n exercicio -..:; Cicero de
Ausente S. Ex.fL, tern a palavra 0
ao segmador a obtern;ao de resulta· mas para COlL',tit-uir um item a partel
Va.sconcelos, R~la tor - Joaquim Ptres nobre Senador Alfredo Neves, sea-uno'"
~os favoniveis. 0 argumento nao con- no § 2.0 do artigo 2.0·.
_ Ferreira. de Souza - Nestor Masse~ orador inscrito.
vene€, todavia. A obtenr;ao desses re~
E entao os oficiais gr~duados e hofluHados e' 0 objetivo natural e mUlto norarios, abrangidos naquele al'tigo na - Gomes de Oliveira'- Attili.J VtSR. ALFREDO NEVi:S:
justo do segura-dor, quqe encontra 3.0, passaram .a ser considerad05 co- vaClilia.
;l.ssim uma reil1unerac;ao compensadora mo fazendo parte da 2, S cI.,asse da
-----(Ntio foi revist;; pela orador) !laO s6 para 0 capital que iD\'este 113 Reserva pelo item. que sera acrescido
N.o 92, de 1955
Sr. Pre.sidente, h!\ dais OU tres dias
t'mpresa, como tamb€m para as can- 0.0 referido ~ 2.0 do artigo 2.°,
oa- Camara dos Senhores DeputadOS:
Hiras e trabalhOs que Ihe exige a
0 objetivo da Emends. ficou, assim,
Do Comi.~s{to de Trantporte!t, os parlamentares engenheiros fizeram
compJexa e dificil gestao dos riscos a igualmente satisfeito..
~
COffl111licn(J'oes e Daras publlca~ potidfrac;oes sohre 0 . que constavR
ele oonfiados. A necessidade da ob3. Somos, por isso. pelll aprovat;;3:0
s6bre 0 Projrto de Lei da Camara rela~1Vame~te :\ aplica~ao das verbas
t.en~ao de resultados fayoniveis apr~- da sub emend a e da Emenda oferecln,o 195, de 1954.
destmadas a cotfstruJiao de r(ldovias.
~f'nta. POl'em, 'um a1cance· e uma im- das pela ComiSiao de Seguran-.;a NaRelator: sr, Onofre Gome!!.
Dentre nossos deveres de represen])Dr"ancla que talvez nao tenham sido tional.
_
tantes dos Estados, nesta e na Dutra
~:uspeitadas no longo e douto pa-recer
Sala fhlV. BarOOsa. em 26 de janei~
0 presente projeto de lei ele auto- Casa do Congresso, ha 0 de contribuir
do Servif,to Atuarial do M.T.l.C.
to de 1955', _~ Dario cardoso, Presi- rIa do ilustre deputado Cunha Bueno de a]gum modo, com emendas qU~
E' que nel!ses resultados val 0 se- d-ente. _ Gomes de Oliveira, ~lator. visa. a. autorl'Z.ar a ernissao de Selo~ tenham POl' fim dotar 0 Poder Exe ..
gurador encontrar elementos e recur- _ Anisio Jobim. ~ Joarmim Pires, postais comernorativos do centenario cctivo Federal de meios para a con!lios para a const.ituiI:;ao de reserV3S 3ceita a emenda como sUbstitutivo e da fundaCao do MunIcIpio de Botuca- trur ao de estradas de rodagem, ne]:ititrimoniais indispensaveis ao forta- nao 'como sub emenda. - Flavio Gui- tu. no Estado de Sao Paulo,
c€ssarias ao de.senyolvimento econ6~
lEcimento dos organismos seguradores. maraes . ...- Nest.or Mrtssena. - AZoy.:.
JustifJcando-o, pondera 0 autor da nomico de diversa.s zonas. E' ceri-o
A extra ordinaria importancia Que a sic de Car1\C11ho.
.PTopOsi~~O. que Be torna. hAo S6 jua~, que ha urn plano geral de constru~ao
lnstitui~ao do seguro assume na e,'. ,
c?mo ate· lrnperativo, que seja conce- de rodovias~tronCQ llelo Fun do Rojrrutura. econf,m1ca das comunldades
Parecer
n.c 90; de 1955
dlda esta hom,el)agem, a tim de co- dovhirio. Para as nossos Estanos t3is
l:I1umanas, reclam.?. e exige a cont.jnua
memorar-se condignamente a efeme. rOdovias nem sempre represent
evolu~:1o· dos organismo~ seguradorc3.
Da Comissao de· Transportes,. ride do priJ?l~iro centenmio do_ tnppr_ melhor mpjo de des€flvolvimento eco8~fim-de 'Que estes posSam dar ~f:,e:
Comul1f(!ac6e.~' e Obros P1Iblir.fls. tante mumr:lpfo paulista, a exemplo nomioo, por-que obedecem R plana
cumprimento as
relevantes fum;6es
sobre 0 Pro1eto de l .. ei dn Ca- do que tem acontecido com rell\<,:ao a trat;~do doe mooo geral, naD ·,c;ervindo,
que lhes sao. confiadas. Conl'p,·cme'mara fl."" 246. de 1953, que ,mo-/ outros municlpios e unidades da Fe- preClsamente. as zonas de lmportllnU;!", portanto, 0 des~n"olvimento de
tlifica. 0 p(lrtinl'ofo unico de cle- dera~ao.
cia econ6mie8.
€nUdades de tal natureza, fu:zendo e.5zembro de 1942,
Ern
St:. President~, ciue pretende, agOl'a,
b,('ar as fontcs de onde sao haul'jem;
casos simHares, 0 procedimento '3 P~der EXf'cutrvo? Reduzir as yerbas
os recursos que van formsr as resl'!~Relator: e.t. ethon Mader.
do Congr8sso tern sido invari;:\Velmen- destmada.<; e<:.pec1fic9m~~te 11 rodol'ias.
:
..
d
dte pela aprova"ao.
que embora estadu·
. 'Vas pn t.rlmO!1!a)~ gera ~ra.s es!:.e, de0 Proj.nto defende Donto~ de "ista
Y
.
al.s. serVlrao a
f,f'n\'l)l\':~enlo, e conspmll:- am yW.- ,~ ~a ~nb.!olmam('nte justos quaiS 'JuJgamos. pois. Justa a propositao municfpios onde 0 progr~so deoende
ID?. anallse. r,onttra 08 prop!'los Inre- ~'.~ .0 <
•
' c damos-ll1e nosso inteil'o
i
snbreturlo. das vias de C(lmuniCat;ao'
T€f.!';f'f" de eCOllcmta nadonal. N1'locoi~' ...ed··m.
apc o.
Wio des~io nem pet;o que 0
te, em face disso. a a:egat;ao ap!'{'.~£l"-I
a) manuteneRll do ret!'ime de sllbSala das Comissoes em 12 de no~ verno apljqll~ totalmente as \'erbas
tadtl p2I0 servi(,o Atuarial. pois n?o missfio da Cl'\ixa a TarHa de Sepn·Ds vembro de 1954. - Euc[udes Vteira q';le vpt:O-n1os. Penso, meSnH), que
e ad'1lissh'el sacrificar tantos ·e t§o t fixnda pelo Servjf';o Atuarial do Mi· Presl9-ente. - 61l0fr~ Gomes Rela~_· dIante dft con juntura financeira que
fmnf'r~ore~ interesses a vanhlgf'tll pro~ nu;t~rlo do Tl'abalhG, Industria e Co- Wl' - AntOnio Bayma - Oth~n-·!lIa- 1travessamo,<:.. tais vf'rbas porlem s-o'Po-<:t.a t;elo ~projeto. de lJenpfic:ar os rrl.?l"cio. e. por aquele mesmo 61~;lo re- de1'-.
frer diminuidio de iO,20 tate 25%
pR"f:ageiros de avio~f. nao-ciJ\nercjais \'ista per16dicamente;
D Sr. Apolonio Sales - . P€nnite
com uma cobertnra g:·aeio£3.
N. 0 93, de 1955
V. Ex," urn aparte? (Assentimenta
0) pfrmiSs~ 0 'Dar:; qUf'., snsp€-nso .0
do orador) P€I(O
Jicen«;:a para
Do..C':'11l1ssiio·de FinancaS, siJbre faz~r uma pel"'uena Te,stricao a gene~
13. Fm· virtude <las considf'!'ac6f's flt.ufli limite de Cr~ 1.000.00 previsto
0 Projeto de Lei· Ita camara nu- l'ol!!dade de'
E.x,&, Sou de opinHio
expostas ,e acordes (:{lm as aballzl'ldaf na le~islacfio, n Cnixa p-ossa calcular
mero 195, de 1954,'
que as ve~bfls votadas !lela Con'rres~o.
Clpmioes proferid:ls sabre 0 projf.>to pp- os Dremio,c; de seguros na b~5e dos
R.elator: Sr. Flhio GuJmnraes.
e:n benefIcio de' programa!( rorlovj~)o~
org§os tecnicos comultado~. '1~~ ~nlaric>s ereth'am~nte pagos pelo em0 presente projeto autoriza 0 Po- nos ou ferrovhirios, devem set ~a~
qUfl'l" oredominll de forma ::jbSDluta a Pl'{'l!~H)Or nos SPUS empregados.
TfP.!1."jJ 205 pretendidm: fnc1Irgos room
o sistema dt' dleuJo de prl'!-m!o re- ri!,r Execllt,ito a emair. ·uma serie de gra?as, pOl'que, sao. realmentf', aE QU'~
que f1,;ari~;>l agrflvadas liS· rf'~nnn:-:a ferjdo no, item b acjma e, nJias, n t\elos POSt&lS comemorl'ltivos do ·cente- mfllS se faze!? nece.ssarias para sanar
.
de. vez a Cou.1llnt,ura econlimiea finan~
bilidpot'>, . / 1lratnrtis do segllrador nvs PHe preyal~ce nRS opcNtl;'oes de aCl' n },... no
da fundnc;ao do MUl1iClpio de c
%fl-mos hdu e Acici'en(es })c:lsoais, somO...- d['ntes do trnbalho. naa 86 das em- Botucatu, no Estado de Sao PaUlo, a a~~a~m:~f~.qU!? 0 pais se- encont1'8
pe!a rejeir;ao do projeto. '
nresa.<: seeurp-doras .tll'lYadns, ma~ tnm- ocorrer em 14 de abril de 1955.
0 SR
Examinando
a materia' a Comissao ~pa!t.e
-'
0
P5.:a "'as Comis2.oes. rm 25 de j?-- bern das instituicoes '{}e nrevidencia
J'
•
F"
de ALFREDO
V. Ex,It e, NEVES
sem duvida,
(Ie ma,?<;as nada tern a opOr a sua JUdIC10S() e re,)resenta as necessidades
Ylf>J!'Q de 1955. - Eudydes V1ei;a pre- sarin] que j~ (l~ram no ramo.
~,pro1'a~ao.
d
rJjdente. _ ONIOn Jlf;'ile.r. Felater. Ncst:o.s condil.'of's nada temos a Opal' . Sa.Ia Joaquim Murtinho, em 24 de . os !l0SSOS Rs.tados., Porem. tl'ansijG
1'V!V~S da Roclla - ~ onofre Gomes.·
aprOY::H;ao da presentf pronosir;ao. -- J~nell'O de 1955. _ Iva d' AqUino, Pre~ ~~~~~~taamente ante a conjuntm-a fi~
S3Ja . das Comj:ssoes, em 25 de j__
d t
F
.
r . para que· essa verba soffa·
PartCer n.V 29, de.i955
ncir(l de 1955. _
Eucll'des Vieir;' El ~':ar-; AJ~~;~oG~1J~~~~i:;n~e~~t;;:: g~~i~U~:~ou~~ p~~a,t~~~lim:nt~i~ju~~
Dn
de COil.-stihlic{iO Pre-sidente - Otl-:On lIIiider, Rela- \ re - D1ITval Cruz - Ellclides Vieira ra-la em tempo oportuno.
'
~ Ju<f.ica, H5bre o Prcjeto de Lei
tor.
licre, do Roella. OnOfre I ~ D-mmgos VelaSco - PUnio pompey
0 que. porem, me par,ecru de eert.
tit: Chmura n.O 254., de 19j2. que Gomes.
J - lsmar de Gne..
,modo. grave :loi a inform31;atl. de oue
composi~fio
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ar. Pr~sic.\ente, nao se compr<;ende
a paralJsal;aO· de rod.ovia d~a imporutncia; e urgente a sua conclusiio 0
mai& breve possjvel. Devemo.s impedir· que 0 desenvolvimento economico
de uma grande zona. ...de dais Estados
e do norte dQ pais seja pertUl'oado e
oJJrigado a urn tl'Mego- maior de 117
quil6rnetros end vez que urn camiuhao se destine c'e Mina.<; G-erais au
do norte para 0 Estado de Sao Pau10.
Sr. Presidente, meu apelo, neste
momento, e para que (I hOUl'ado Se~
nhor Ministro da Faz.enda reexamine
o problema numinense, e Ihe de" ",ow
lU<;ao cornpativel com 0 desenvolvimento de'sses tres Estados, que carecem, 50bretudo, de am:ilios dessa na~
tureza, para que os s'eus ttanspcrtes
possaro ser feitos com Inaior faciljw
dade, a tempo e a hora. (Muito bem).
. 0 SR. FRESlDENTE:.
! Sabre a
mesa· requerimentos que
vila ser Beus.
_

p'ensame-nto no to.:ante !.:S emendM e de atender-llle. tanto quantc pas.sf..
0.0 projeto que reel:>tl'utura u lunciona- vel, as necessldBdes, no tocante av es...
Usmo do Senado da Republica.
tudo e elabOral;ao das leis.
;
Sr. Presidente, estamos em fim.de
A proposi~ao, que mereceu aplaus~
legi<;latura, e nent mesmo os senado- de. muito.s colegas e 0 apoio da CO"'l
res l'eeleitos e nao ree1eitos estao missjo de Constitujt;ao e Justit;a _
presentes em numero suficiente para ~om pareceres da lavra dos ilu.stre.ll
uma deliber~l;ao sabre c assunto c;:ue Sen adores Aloysio de Ca.!\"::;.lhO eGo ..
e, sem dU\-'ida, <do interesse da legis~, mes de Oliveira _ tlnha finalidadE
dinheiro fora.
latura pre.c:;ente; mas que 0 ha de ser que, ;·ealmente, DaO -poderja dt'ixaT df
Naa sei, em minucias, a que sucede
muito mais para a futura.
despertar 0
interesse especial dOli
n05 demais Estados, mas no que
t.enho a honra de r.epresentar nesta
Sr. Presidente. uma reforma como membros do Poder Legislativo.
Casa ha rodovias que nao djspen.sam
esta, que reestrutura 0 funcionalismo
Todos conhecemos a.s tieficiencias tI
do· Senado, - como mUHo bent disse as dificuldades com que luta 0 }egis~
- antes reclamam e exigem do .poder
o Senador Domingos Velasco, e um Jador par'" executar SURS tarefas, eada
PUblico, aD menos a· verba necessaria
imperativo, e urn com;:lromi$SO· da vez mais eomp}exas, no terreno eeoa sua conservaQao.
Mesa desta Casa. Acredito, porem, nomico, soci3.1, politico e, tarub€m, na
o Sen ado tem ,\Totado e a Camara
que seria muito mais prudente e acer~ vida internacional.
on-nflrmado, sucessivae '1mportancias
tado Se deix8.sse a .. votaqao de-sse pro0 Senado, que na parte material fo~
:para constru~ao ds. rodovia denomi·
jeto, bem como das emendas, para 0 na admini.<;trac;ao presente, remode·
nada Rio-Parada - Cachoeiras de' Ma·
Senado que vai reunir a 15 de mar· lado de. modo a merecer mais alto.t
eacu - Friburgo. A variante que se
1;0, no novo periodo legislativo.
en"omios, nao s6 quanta ao conf~rta:
C'()Dstruju e ,relha aspira~ao de ted:!
Agora c.) Jvem as emend-as. NJO ,sou .senao tambem qll<1nt.o a eficH'mcia.
~a zona; cortada pela estrada tron~
daquel('s que atribuem e sellS autores nao conseguiu _ ainda ficar apare~
co fluminense, servindo aos Illunicipios
ae Cachoeiras qe Macaeu, F-ribur-go,
SAO LIDOS E SEM DEBATE intutto$ ineonfessaveis; mas sou da~ lhado na fGl"m"ll a que aludi. Basff'
queles que pedem Um pou::-o mais de assinalar. Sr. Presidente '_ rendend.c
Born Jardim, Cordeiro. Cantaga]o, vi~
APROVADOS
OS SEGUINTES serenidade e prodencia no se l'otal'em preito de juStica .a N. Exa .. a Me~a
:nha t ha muito tempo, reclamandQ uma
variante que a libertasse da inc6~
e proporem es.sas emendas, quando, se e a eSSe ilustre e devotado"servidor da
mOOa travessfa de ve{culos nas bar- ,Requermiento n." 38, de 1955 esta tao perro de uma nova legisla~ CaM aLee e b Sr. Isaac Bl·own - qUE!
·('as da Cantareira c que Dbrigava,
Nos !-ermos do art, 122, letra a_, do tum.
estamos hofe de posse das mals pre~
muitas v€zes, a espera de duas a tres ltegiinento Interno, tequeiro dispensa
'Sr. Presidente, creio que 0 !7tlsto da ciosos elementos para uma refo:rm2
boras. Houve tempo, ante~ de sel' de interstfclo para () Projeto de Lei vida estA a justWcar reajl:stamentos, Dl'ganica s6bre esse aspecto ('..{l]hido!
fundada a ·Frota Carioca, em que ca- da C~mara n. 139; de 1954, a tim de em tOdas as classes civis € milital'es ]1a "iag~rr que V. Exa., realizou ao
minh6es carregados de legumes, !ru- qlJe figure na ordero do Dia da sessao e ate mesmo nos empregQs da econo- Continente.
tas. aves e ovos esperavam transpor-, segulnte:
mia privada: mas creio tamb.fm que
esse tJ'abaIho e realmente, 0 frut.c
te de Ni-teroi, pOl' mais de 24 horas.
Sala _das Ses-soes. 26 de janeiro de a maneira de se reajustarem os pro- de ob.~erv!1c6es Clue somente homem
A variante, atualmente constf'uili'a, 1955. - . VictOrino Freire.
yentos de cad a um ao custo da 'vida, da experHlncia de V. Exa. e da ea_
nUnla exterulao de 136 kIns:, veio renem sen-'''~ deve acobertar-se sob 0 pacidz.de do Sr. Isaac Brown ]Jodesolver eS5e Pf-cblema, permitindo, que Requerimento n,' 39, de 1955 rotulo das rcestl'utura~6es porque flam ter eoligwo. Infelizmente, nfi<
D transpotte se fa'~a independente da"
nestas, muit::.:; vezes a::-:u'ecem jnjus- se convertel'am as sllge.c;t6es dele conI:;.
Nos'termos do art. 122, letra a. do ti~as. Com {) nome de reestruturac;-B.o tantes em urn· projeto de If'!. Por un:
tl1lvessia marftiIlla-.
Regimento
Interno,
requeiro
disrensa
A Estrada Parada Modelo-CachoeIaumentam desproporcionalmente os e..';~l'u]Jul0 - sempre Hio nobTP em, V.
ra estA qua.se pronta, e StU trafego c:<e inter.'lUcto para 0 Proejto de Lei vencimentos e na.s diversas classes, Exa" _ esse relatririo dos mafs nota.
tia
Camara
n.
365,
-de
1953,
a
lim
de
ja e intenso, apesar de nao se encon~
quando esta na consciencia de t.odos ~·eis. nao che,e-ou mesmo a ser publi.
'trar concluida. Salvo nos dins chu. que figure na Ordem do Dia da ses nbs QUe esse.<; aumentos devem ser cado; senao dlversos volumes (]ue de.
sao
seguinte:
'
vosos, os veiculos a atravessam com
maiores n:::s classes ,mais hUmildes e v~riam tel'· amrpla dlvulgac:ao 'P~r~
Sala das Sessoes, 26 de janeiro de o lIuItO 'desses aumentos devel' ser ~onhecimentn naQ 056 dos mernt-r~os dc
ec-onomia de t.empo e de gasolina.
Agora; cam 0 criterio adotado, 1n~ 1955. _ Nestor .Massena.
[eito em certas percentagen.s e Dao Parlamento -Nadona!, como £las A5~
fOTJllanUn~me que os quinz.e miIh6es
pelos sjmbolos de 1etra:; ou de nume- sembJ';j!1s Lep-"i.slaUvas.
() SR, PllESlDENTE:
de cruzeiros vo(ados para a conchlsao
Quero, nesta O'l)()rtunid~de. dirigil
~ materias de que tratam os re- ros, tao 'comuns nas atuats reestl'utuca estr~da serao tot.almente corta· querimentos aprovados sel'fw - Opol'til- 'ta~oes.
urn apelo ao Renado e a Mesa ahl:lI,
0.00, e assim teremos -uma estrada em ,namente incluidas na ordem do dia.
Ainda ruais, Sr. PresJdente. X' fre- se esta persistir tIOS 5eus escrupuJos,
que se empregaram JUais de cinquen- ~pausa) "
-tuente ob.s~rvar, Quando se :r:.eestrutu- _ ,data venia, jnilmdados _ '):.):'Ira QUE
/
1a milh6es de Cruzeiros, dentro talvez \ Esgotada a bora.
do expedente _'mll quadros, a a'parecin,ento de ino- esse tra\:lalho seja i>ditado e tenha a <..
de um anD, seniio, agora, nesta fase pa~se a
va<;,o2,s que, SOb denQmmac;oes varias, maior difus~o Possfvel. Tive ocasiao .
chuV'osa. completamente inutilizada,
implicam, -as mars das rP"i:es, apenas de manusAa-Io e' \>erifiquei 0 acer1'<)
0~
ORDEM
DO
DIA
llenl que mesma, n:l fase compreenw
em res-is aument£l.') de vencimentos e de ObSer1'I'H;oes. alvitl'es c PTOD('\~idJf.B
nida de maio a novembro, po$Sa
Continuar>ao do vo/wa-o, e", dis- . :rl:'.l'ao de cargos dlspensaveis.
..:.Gostana, por isto, qUe 0 sen ado que encerra. Pi quel.. Sr. P rpSl'ct en te,
irafegar ·carros nern jeps.
cussdo link'a, do Pro/eto de Resvrealmente, multo conlortado e, aD
Sr. Presidente, nao
proYidl! cia
luc;ao n.Q 55, de 19~4. dn Com1ssu.o metiitasse bern s6bre 0 as.sunto. Gos· me!':mo tempo,' entu$iasmado.
mais anti-econ6mica e desaconselha w
Diretora, que orgUmza Os serv;c;os taria, re-pito, que esta Casa esmiul;a.s~
DUrante 0 inquerito a ane pr.... !'!' ..
ve1 do que e&a.
auxiliares do Se1lado Federal lem se- I) trabalho - sem duvid'3 cuidadQ· £leu ent:re ~ S€nndores 'de-i a cohFa~o daquj um apelo aD )w!l1rado
regime de urgencia. nos termos .3-t':n1ent.e ela,borado e bern intenciona~ boray~o que me permitiram go:
Sr. Ministro da Fazend'a para qUe
dQ art. 155,1 § 3.°, do Regimento do - da:: ComissaQ Diretora e reser- nhas 'Possibilidades, com 0 sinCf!!Cl
l'eexamine 0 assunto e, pelo menDS,
Interno, em virtude do Rcquen~ ·vasse, para me)hor .o]J{)1"tunidade, a dt".oejo de atendf'!r a ~te ca!!o.
dos quinze miIh6es de cruzeiros, condo Se,'lloT
l'eestl"lltul'fl!",;"i\o
nos
que asa
Qu a nd 0 s e ImelOU
' .
m ento n.' " -de l"s",
";1~"
~
emendas,
em con
junto.molde-s
vao impor
a re f orma q1:"
lierve urn tel'C;o para ultimQC;,ao
tlo
Joaquim
PCres
e
outros
SenllOres
agora
ocupa
a
nossa
atellc~o, as mique e mats necessario a rodovia e a
Senadores, aprol)ado .na sessilo de proje~o t8.v ponderadc e, diria. opor:- nhas emend as, com a coonera~~~ de
sua conserval;ao, sem 0 que ~starao
de 13 de janeiro de 195~), tendo tuno se nao esClvessemos no final rla iIustres colegas, tiveram waRS () dbJ)erdidos perto de cinquenta mifh6es
pat'eceres das Comissoes de Cons~ legislatul'a.
jeUvo de enQuadrar no novo pro ..
()£ cr\lz~iros.
,
S1". Pres\dentt. actnt uo , (i€sde j&, ' t 'd"
1
' b \1
tituic;ao e J11-stir;a e de Flnanc;as que os 51'S. Senaodres da Itepublica Jt> 0 1 elag pe 3.S quais rue uP a ,
o Correio da Manllii, num tOpic(l de
sAbre 0 <rOjeto e dn lI'aSll,aS Co
visando precisamente flO aurtrp 1hl'lY
i!
S .~. assiste rt!sponsabH!dade imensa epa·
t
d
P d
' 1 tl
ontem, chama a aten(?ao para a jm~
mlssoes e da CO'JlISSaO Di.1'ch01a ra H;8 se voltam os olbos de t6das as men ()
0
(I er
LegIS a va para.
J,lortancia da
estrada Entre' Rios~
sol))'e as emmdus de plenario.
cumnrJr a sua missao.
classes. ~C\?\S, E', dt fatQ', lamenta- . Quantas censuraS, quant,as 'nlu~B?.r:rn Mansa. Marginal ao rio 1'ao SR. PRLSIDI:N~;:
vel que aconte.;a 0 que me sueedeu he. tiQas nao sofremos n6s' que, deS'lll1niba, e de importiincia capital. Para
pOlleos dias, numa das rua,s-- desta cj~ d d
{l Estado
do RiO? NflO! E' cppital
1\3. sessio anterior a7hav:).-se em dad~.
Inte-rpelQu-me
oeterminada A os, empregnmo.s (odos os e<;ror..
pn:ra a ltio-Bahia: e de importancia
En
d
..
22
1
t;<Js 'e consumlmoB 0 nosso tempo
len a n.
,COlll ressa,!~ pessoa de5::josa de melhoria de vida, 'Para elaborar os .estudos mais ('om ..
para Min~ Gerai$, e tambeIIl serve \'0 t aCao ~
va.
d.a.
~:tbem.enda
•
qlt..ando,
sohcitaaa
em
t~nnos
ioeoslJ~.
declaranoQ
que
'Plexes,
venc~ndo dUit;uldade-s 'P?tl"l'''
"comumente 30 Estaco de S~O Paulo,
se ehegou 8" a,lJreciarh imeUf':lI:iIlD-~te Se eu fizesse colher os elementos neees-sari \S .a.
Easta dizer-se que, atualmente,
os verlflca~ao oe vocaQao,
o
caminhbes Que traiegam nB Rio-Sao con.clusao de que na _ havia numero ernlJarfar no "trem cla ale-gria" que se -esse rim! Chegamos mesmo, Sl".
Paulo, ern demanda de Min'as Gerais regll:;nenta1, sen do. aSSlnl encerrada a votp-va pesta CaBa. Rrspondi~lhe que Presidente, Ilest~ ponto, a (,O'>'lS;ltllir
_
semelhantes expres~oe~ nao deviam Uma eXCf'~ao. eOl que Be l'evelam ('oa ..
E' 0 nOl'te do pais . .!;ao obrigados a sessa?
Val-se proceder a v 0 t a ~ a 0 da nero podiam ser aplica-das em relal;aa pacjdades. devotamentos verdad~Jr,l"
de.scf'r ao DL.;:trito Federal para to·
mente pstrenuos para (j desem~nho
mar a Uniao-lndu~tri::\. Desc~-ro e so- Emenda n.O 22 com rrssalva da sube- 30' Sen ado Federal.
convJcto de Que minha!l Dalavras da tarefa que nos cnmprE'. Os prO' ..
'bem :'l; Serra do Mar: descenl neJa menda.
o SR. APOLc1NIQ SALES.:
despert2fU a aten~ao dos nobres pnres. blemas mais delicados e dificeis sH'o
R.jo~sao paulo e sobem pela Uniaofaye a:pelo que meditem bem fI. fim de investigados e a]Jrofundados J)f'la
T>fldustria. fazendo um percurso
de
(Para
encaminhar
a
vOtacdo)
que
nao \'enhamos Ii nierecer Quali_ .pesquisa, pelos trabalhos, pelas 'Vi:
,,SO- QUB6metros, Que 1i(,".:n·a redU7.id()
n·117 auilametros, Quando COllcluk'a Sr. 'Presidepte, na sessao passada, ficat-iros tao clesprimorosos e investi- g'ili:'ls de cada urn dos n6s.
Pais ~ru, quando, a prop6sHo do
a ligfl~ao direta das duns estradas quando se votava essa emend a, tive dUra tao elel'ada como a de senadorcS
ensejo de tequeter verifica~ao da '\'0'- de RepLIblica .. (MuifO bem).
}>rojeto, tive oeasHio de trQcar idpjas
~ntr~ Barra Mama e Tres P. in!l.
0 SR. ATTfLro VIVACQUA:
rom.() nm.<;O uustre coln!a Ser,adOT
Sendo 0 trMi'Q:o diario de cerca de ta1;3.0, a 11m de que ficasse corJ1provaAJfr€'do Neves, a quem r-endo 0 1) 'eito
oltocentos caminl)6es, e,<:;tima-se que a da e inexist€ncia de lltin;ero p;1ra de(Para, encnminhar a vota~ii(J) ('Nao da rninha slrn!)3tia e admlrpro§fl . . .
lit;:;ac&o Bflrra Mflnsa-Tres Rit's pro~ Hbera(;8.o sobre a mesmR._ Meu pedi0 Sr. Alfredo Neves - Obrl:{ado
:porciommi ao paf,~ f'coTlomia de com- do foi intencional. Queria, com isSO, foj revido pelo orador) - Sr. Prebu~tivei.<: no mnnhm~ de Sf'R"'enta e mostrar 80 Senado que realmente nao sldente, aproveito 0 ensejo !)af? f<tzer a V. E!x, fO,
0 S~'. ."TrILIO VIVACQTJA 1,r~s milh6p~ de
cruzeiros anua;s" devia haver ac;odamento na aprecia- lig-eiras consjderfl("oe,~ a rf>spelto do
Ff'.s1'l. f'strnda p~ta em fase sdiantadfl. -;ao dessa emenda e dns outra.s, oomo meu ponto de vlsta rebtlVo aO pYoJ€w ... foram acolhl.das, P-e)Q 'i1ustr.p ~n
poderja
acont€'?er
.se
nao
houveSse,
no
to
em
d,SCll,sS?'().·
m1Ssfio
Diret()n\, djversa.c:;- d,5S3.S
TRJvez com uon,<1' trintfl ou 'ovl1renh
A C:l.sa e testemunha de que por laeil1s.
mlJh6~s - finne conrlnida, ~ col'll llm momenta essa ad\'€rtenclR ft{l pequeS~nr;dores p!esentt<!"
cinro reze!!. teme! dotal" 0 Se!l~[lo (Je
Ern segllldR flpres.entet tl'l.mW'Dl,
~no 'rle ttMego Tt:'!!U]n.:t. e~<'l'l i1l1por- n{l nllme-ro de
Defl'liiLVa.
.w.,>.ll'.2.,
t""-"t~.mh.l<.), :milt} Jsertj~o a6 as;;1,sUncla t-ecnitfl. ca[1Jaz .tmendas \'~ando M eSC01:)O QUe COItS4
.11\ncla c::tara total:nente cObf!rf.a..

nA "'eroas. deslinadas A rodoviflS em
adiantada e que tambem
fiofreram impiedoso corte.
1
Ora, Sr. Presidente, deixar. uma
rodovia. que ja· consumju lnilhares,
taJvez milhoes de cruzeiros, entregue
no tempo e as vicissitudes decorren~
tes de tr;Hego, e, positivamente, jogar

.con!;tru~ao

a

w

na,

m'-

...

I
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tiLlli

objeto

desta.

minhU

ripidas

pala vras,
.
Lamentel, por isso, profundan:ente
que a lmprensa, que convive conosco
"0 nos acompanha em todo no.3SO
oempenho, constante e afanoso, de
iprocurar corresponder a.os dever~s do
· mandato, nao tivessc examina':'<l -Q
- iprojeto atraves. desse prisma, no qu~
uontem de novas elementos para a-paIl'ethar 0 Senado a. cumpril' 0 seu
dever.
, ~
Houve, pois, injusUya das mais
dolorosa.&' quandO, num desresoeita
8s . altas mtenc;6es da Oasa. e des
Senadores • que procurararn COlabo-

licenca 'para. UZU' a,parte? - CAsu,," apenaa acrescentou 0 ~ornecimen
to de tnl.uspoorte para os· lidel'es do.s
grupos - parlamental'es. Atualmente, 0 Senado js. fornece transwne
para. os lideres da Maiaria e da' Mmoria; mas, com a forma9<lO das diversas' conentes parlameiltares. - como
o Regiinento da. Camara previu - teremos lllalOIla e miuoria e podera..o
surg-ir grupos parlamentlll'es. A d.es~
Q&

gualdaue ue tratamento 'sel'ia chocan-

-teo Aqui mesmo. no senado, as varIa.s
f6r~aS

poilticas, serao represeutadas.

Tel"emQ.::i 0- l'artldo majol'itarlO; em seguida, 0 f';;lrtido - 'l'l:aiJftuustft,' que
seg'wlda torga, e a oul'al' para 0 aperfeic~amento ~ dessa apreseJ,ltara.
podel'ao cOIlStiLUil' urn
ilniciativB.., deram adjetwav~o tao de- U'oo que
preciativa 80 projeto, delXand) de grullo j.Hl.tlah.lentar Iormacto' das cor-

a

remes maiore.s· - POLS bern; estal'cemb-nos pal'a que as i..njU5t-l~<lS seJam corrigtd.as, cnegando-se a situa,.Cao razoavel. Quam-a- ao lomeCimenlO de transpcrte para os Senadores
lDvestidos de representac;ao, 0 Senauo janlals 'o.eixou, realmente, de .101nece-lo ..Quando algum deles.~ investido qa missilo de receber alta pel'so'
nagam, ,sempre Ihe e assegurada &.
conduc;ao. u que' visa.. a elllenda e
deixar conslg'n'aao no projeto tal prel"
rogativa,'a 11m lie que nao estejamo.ll
a Iazer soiiclta~oes p~\l'a. cada' caso.
clempre que a Mesa designar curnissav
de l"epresen~a«tao externa' ~.a. os sel'vir;os respectlvos aeverao saber quais
as SenaooJes que a compoem e. 0
'[ranspol"te a ser o!erecido. Na.o have ..
ria' como alias, 0 nobre cole/!;a - esta
asslllaJando' - aumento de despesa e,
sim, preen chimento de uma lacuna,
com rela~ao aos lideres dos grupos
pal'lamemares e os Senadores inve8udOS de nussao representatlYa. Trata.se, tao so, de forml.1lail<ao clara para
q\.ie us ;:,eLladores nao sofrarn {) ve: soar os. tim panos) - 'I?~~ lL:t'1r;l. xame de procu!"ar nem tenham o.i!i.para lembrar ao nO}>fe .oradol' que cUlUade de acllar tmnsporte no UIOdisp6e de apellas tres IDlUutw par~ meuto necessarib.
u oR... l\.L.t'·r{.l!!OO 'NEVES - Multerminal seu discu!'so.
o SR. ATIILIO V!\' ACQU A
to Qung-aao pelo apal"te tie V. Exa.
· St'. Presiciente, atendel'el a. ex~g,}nSf. l'resHlente, realmente 0 Sena-do Jornece [ranspol"te ao Presidente,
cia r·egimental.
_
Faria. entao, urn apelo a Imrrep:- ao Yice-presidente, aos Secretarios,
sa, pilrs que _ examinasse 0 q}le JlQ e aos Ilderes aa Maioria e da j.\1inoria.
de oom elevado e.bern .ntencl'mado , 0 Lider da MaiOl'ia, como se sabe,
...
'nO pro!~to, no sentido da remodel.a- dirfge os parUdos que apoiam a &0• .~, ~ij,() dos trabalhos do senado, ~ :hm verno, e, de modo geml, ate hoje, e~
de p-odennos desempenhar a ;l1Ji;J;\ ses partidos tern sido as de marOl'
rnasao de iegislador. de acOrdo co:n numel'o de representante.s na base,
Os partidos que nao apoiam 0 Goaquilo a que aspiramos. .
.
Terei oportunidade durante a .r;!.lS- vel'no reullem-se n() grupo que consCU3S3.0 de outras. emendas. de flX~l' tHui a Mlnoria. Ate, por issO, tamalguns desses aspecto~, para os qu.us. oem, a ,Drovidenc1a que assegur& a
sOlic.ito '8 atem;ao Jos ;lustres JQ[- esse Hder tranSporte permlmente,
-nalistas da Casa, que set bem i~lte.rl
Quanta as' pl'esenta((oes, toda vez
cionados e desejosos de manter' 0 que 0 Senad~ nomeia uma Comissao.
bam nOl11:e do Senado, jJ'Ois COnVl'1en- para representa-lo exterll.Rmente, um
·do oonosCO, estao vel'1ficando q~e ou dois dos autom6veis postos a. dispodemos ter t9:lhas. mas' n0930 eSi>}- posi~a.o do 81". Secretario sAo dMigua..
rlto paira muit9: alto, e, se •. pUr ~ uo.s para atender' aquele mister.
zes,' as nossas deficit~ncias se '1et!flA.6Slm, sr. Presidente, o· 9umertt
cam na obra legislativa,'o n0850 em- . atu.al cl.os automoveiS €I necessll.llo'
3)enho' em' supl'i-las, e ,1os ma'ores; aos elementos diretores. da Caba ..
mats nobres _ e :pa~~16t1t:os. . {l\·!uito
Quanta aos grupos parlameutarea,
nrw encontro no Regimento nenhuma
oem.)
_;,
"
Du.rante 0 disCUTSO do Sr: 'At- disposi~ao .. que os detjna ou preveja
·tWo Vivacqua,' os Srs. MarCo)).- sua organizacao, Assim, os grupos
tormadOb,
des Filko dei$a a cad-etra da pllrlamentlll"es qu~ serAo
1Jresiaencta, que tL o.'"Jupada pelo com os respectlvos Hdel'es, provaveJw
·mente terao no Regimenta, um8. disSr. Carlos Lindenberg:
.
pOBj~ao que 03 estruture. E um pro..jeto de resolucao defintnl quais os
A~FREDO NEVES: ..
que tamt>em devem tel' transporttJ
(Para encaminhar a votacao) CNlo perrnanente.
foi' revlst-o pete orador}. Sr, Presl~
dente, na sessao antel'lM, pr<lCUrel
Examinimdo a emends.. ocorreu-rue
: Jt.!stHicar 0 parecer da comissAo 01- a. h}p6tese de os peQuenos partidos
ret.ora., contnirio a. esta ernenda, e, nao se aglutinarem" em tome de urn
COM algarismos, mO''iCrei a. Incom'e- Hder,: quer 0 denorainado' da "maioD1ell~H\ de ~e ampHar 0 servico de ria, quet 0 cia "mJnorla". tendo caua.
transportes d.o Senacto~ para esten- um 0 seu !ider. Neste caw, 0 Sena.':'
de-to a outros ilustres membros da. do teria de fornecer, pelo
menos,
Casa, ocupantes de ·cargos de l'epre- mals ciIico autom6vea 'para oS ressentacao, CODlO l1deres au grupos par- pectivos Iidet'es,
lament:lres.
, S l ' . Presl.dente, nlio sa ppdeni atenPenso n§.o ter necessldade de ·re- der a esta pretensao sem grande aupetlr a que. ontem, trouxe ao eonhe: men to de despesas. Somente cf, tlqm·
cimento do Senado, quando procure~ sl~a.o de run !lutomovel no rnercado
Ih-ostrar que, com a aprova~ao desta atual. meslUO tratando;se dos
da
emendl1, teriamos de dotar a garagcnl, man~a usada POl' esta' Ca.5a, a titulo
velo" menos, de maLs qUl1tro auwm6- de uniformiZ!l.r 0 tipo de sellS carr{)S vei.'(.
justamente o·de menor preqo - mesO Sr, AttiUio ViVacqu.tz. - 'f, i!!",a.. roo asslm, cada. unidade custara., no
EstlJ. et!1~- \ ~!\in.tmt>~ tre~entos .mil crl!Z~!~o.s . .E.sscnt:.:ucnto do cradQr)
esquadrinha.~lo no. que oontem de
enobrecedor, de remodelador qUllltO
'QOS trabalhos do Congresso.
No projeto POl' nOs apresentado
_
0- qual considero. dos. mel:,orcs,
peJ.a. simples razaD d~ t~r_ mui~ I>0Uco da minha. contnbUl(:ao, pOl.!: re-.
presentou preCisarnente, a cola bora.~ ~ao 00s 'enten~id~ -na .materia. (),s ServiCes .Legls1atlVos tlcaram oe~
lPrevis~ em sellS detal.hes e flOal.ldade, eX"i-6tindo a. res~Jto deles va.ria9 disposic;6es. Os a~Ol"es tecnioos. pill' exemplo, aparecem como
urn cor}Xl orgAnico, capaz de ~.r:l.zer
• pa.n).· a Case. elementoo esclare·.:-edoires, "Clue nos auxiUem ua. missal) de
legiSlar.
.
Pois hem, Sr, presitlente, ess~
3.spectos, que recomendam altan:ente
-0 Senado da. Republica, naco foram,
in[eH-z;mente, asstnalados, nem uma
s6 vel:, pelos oompanheiros de tr9.baillo pois· assim consider;) 03
membros da Imprensa que aqlli se
~llcontram.
.
o SR. PRESIDENTE. - (Fa?endo

(, sa:
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sa operatya.G depended., amda,
da
importancia dos agios em leiliio.
AleID disso, temos de oonsid.erar 0
aumento de numero' de IUotoristas
Demonstl'ei, bntem, que urn v~idul0
neces.sarios a esse novo servil]'o.
cOllSQme, normalmente, entre gazolina,
lubrificantes,. chafer e pequenos reparas, em media quinie mil truzciros mensais.· Multiplicando-se por do ..
W, veri!icaremos que 0 or~amento da
garage serA atpnentado em perto de
urn milhao de cruzeiros!
Sr. Presidente, louvo a. iniciativa
do nobre Senador Attilio Vivacqua,
mas, a meu ver, no momenta -nada
aconselha se aprove a emenda ora
em vota~ao: 1.Muito bern)
Durante 0 discW'so do Sir.
Alfredo· Neves
o -Sr, Carlosl Lindenberg· deixa. a
cadeira da
presld~neia, que e
ocupada pelo Sr. Marcondes ;FlIho.
.
~

No momenta nao M motivo para
qualquer ' providencia' nesse' senttda~
ante a' disposit"ao do Sr. Pres.idente
d.a Repuhlica, de nao ter !ide} de
qUfllquer especie. (MutiO bem).
.
9 SR. ATT1LIO VIVACQUA:
•.
(Para declaracao ele voto)" _ (NdO
jOi t:evisto pew orador) .:..... Sr. Pre ...
&idente, minha· emenda era, pdr as...
sim dizer, a :formulayao de norma is.
existente na Casa. Antes. de qualquer
disposiCao regimental, ja a Mesa for...
necia transporte aos lidere'S de. maio ...
ria e...-da minoria. Apenas acresceuteL
"lideres des grupos' parl~mentares".
"instituit;aO js. reconhecida no Regl ....
menta Interno da Camara e que n6sv
em diversas, emendas tlpresentadas
ao projeto. aeeit-amos.
~,
Nao compreendo, na verdade. Q, te ...
cusa da. Casa. ·Lamento nao .tentuun.
os nossos eminentes colegas refletidobern, porque a Emenda vern apeM'i
imprimi.r forma legal} isto e, uma.
SR. PRESlDENTE:
'justificativa a.qUilo 'que a Mesa fezp
- ' Vai se proceder A votat;ao da mesmo antes, de. llmita.-lo por uma.
emenda, com ressalva da sUbemenda. disposicao regimental ex p re &&90.
.
A emenda tem parecer contn'trio de (Muito bern)
todas as Comissoes.
~
o SR. PRES.lDENTE:
Os Senhores Senadores que' apro~
Yam a emenda n.o 22, com ressalva
Antes de prosseguir na votacaoD
tis subemenda. queiram pernianecer de\'Q informar ao . . plem\r~o que aiB-sentados. (Pau~a).
.
te materia urgente a ser apreciada
Etsa rejeite.da,
pelo Senado. Trata-se de vetos do>
Fica prejudicada !l subemenda.
Sr. Pl'efeito Municipal, .dos qum
,urn ten), 0 puzo de aprecia~ao esgotado depeis de amanha, sob pena d()
o SR. ViCTORINO FREIRE:
prevalecer 0 veto, independentemen~
(Pela ordem} -: Sr. Presldente, te da aprecia~a.o desta- Casa.
requeiro veriCicaG8.o da votacao.
Ha, alnda. outros vetQS cujos pra....
zas extinguir-se-ao nos dias seguin.o SR. PRESlDENTE:
tes, e tambem pareceres devidos pel.()
- 0 Nobre Senador Victorino Frei~ Senado sabre a escolha prevista nc)
Art.
63l n." I, da Constituicao Fere requer verific~:io da votll~ao.
Queiram levantar-se os senht)res deral.
o Regimento Interno, no art. S>1 $
Senadores que aprovam' It Emenda.
re~pectivo pai:aSl'afo- tni~, declare.:
t.Pausa) .
"Art. 91. As sessoes extraor..
Queiram setnar-se 05 senhores '3edinarias sed.o convocadas de oflnadores que a!lrovaram a: Emenda e
levanta·r-se OS que a rejeitam. (Pau~
..' do pelo Presidente ou pOr deU ...
sa)
beracAo do' Senado a requenMan1testaram-se a favor da Emen ...
mento de qualquer Senador e 00de 8 senhofcs Senadores e contra 26
.rao 0 mesmo rita e d1.iracAo 'das
Esta.~ conffrmada
It
rejeil;ao _ds.
ordinarias .
Paragrs.fo ·unito. 0 PresMenEmenda.
te prefixars. .0 dia, ahara e 1\
EMENDA REJEITiDA
ordent do dia das sessOes ~xtra....
N.o 22
ordinari9.s, . dando-os a -conhecet',
previarnente, ao Sena-do em aeRA subse~ao Ie da seeeno IV:
. 580, Ou pelo Diario do Congre3.'l(}
De-se ao item II da Subse~iio IV
Na.cionaI.. Nesta ultima hip6tese,
as Seccao IV 9. segui.nte reda~8o
havers. tambem .comunica~ao te"II - Garage:
legratica aos senadores",
.
a)
forneeer transporte aos mem;
bros de. Mesa, aos Ilderes da Maio!"ia,
Em virtude da exjst~ncia das alu·da Minoria e dos Grupos Parlatrlen~ didas mat~hias, convoco 0 SenadO
tares, ao ssenadores incumbidos do para uma 5 e s s 1 0 extraordinaTi9.
desempenho de representru;B.o e aos amanhA, I\s 9 hora~, a fim de apre·~
servidores indicados pela ComiS"iao ciar 8 Ordem do DiB. que estA ·send()
Diretora.
organizada' e da qual dare! conhecImento ao Senado no termIno· dOB
SUBEMENDA PREJUDICADA
trabalhos da presente sessa-o.
Sdbre 8. mesa requerimento que val r
SUS-PIENOA
ser lido peIo Sr. 1.0 secretario.
1) Emenda nP ·22
E' lido e sem debate a.provad<l
Acrescente':se ~ Emenda n.O 22. in
o seguinte
fine
.
"e sempre que posslvel, aqs demaiS Reque:'imen!o n." 4{), de 1955 ,
Sene.dores" .
,
Requeremos preferencia. para a v()tat;80 da ·emenda n," 1l.
o SR. MOZART LAGO:
... Sala dil3 SessOe5, em 26 de j9.nclro
(Paar declara940 de volo)
(Nao de 1955. - Kerginaldo Cavalcantt.
loi revisto pelo orad.or), - Sr, Presi-o SR. PRESJDENTE:
dente, salicito a V. Excia.. falia consta.r da Ata dos nososs trabalhos de
Vou submeter a vow: em fare d3>hoje que'votei contra a emenda imensamente' contrariado. por nao.· haver delibera~ao do. pJenario, a ·El.tJCnda.
- pela primeira vex - acompanha~ numero 11, .
do meu oobre colega, Senador Attillo. Sabre' 9 mesa reque~'imento de den ..
Vivacqua.· Pi-Io; porem, em homena'- taque que vai ser lido peIo Sf. 1..
gem ao Persidente 'da R:epubUca Sr. Secreb\rlo.
Cafe Fl1ho. visto tel' S. Excta., ate a
E' lido e sem debate aprDvlldo·
presente data, re501v!do nao manter,
o seguinte
em ambns as Casas do Congresso, H..
deres do governo.
Requerimento n." 41. de 1955
Como essa situa,ao provR\,elmente
'Requeiro dest.'aque, nn Ernenda nuperdurani durante &ite ano, jutgo Clue
hit. muito tempo' para os futuros le- mero 11 para .sua re;ei~~o, da exprc}jgisl:.tdore8, tanto da· Camara como do' sao r'e vantag;eos".
Sala das' Szss6es, em 26 de ja.neitO
Senado, . em re&olu¢o~ trata.rem do
ussunto.
de 1955. - Kergin!!ldo Cc·va[cantt.

o
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o SR.

t

PRESiDENTE:
'Em vota~i1o a Emenda D.o 11, salvo
0 destaque aprovado que cancela as
express6es f'e vantageIls,f.
Os senhores Senadores que a aproyam. 'queil'lim permallecer sentados.
..,...:. Pauso.
.
E' aprovada a se£uinte

Sr. PreS1dente, -a.]ega-se, i]ue, com
a tabela. anexa" ao projeto. os funcionarios da portaria passam a ter
pr.ejuizo.-. Com a minha iz:naginru;iio e
os meus parcos conhecinlt'ntos de
aritmetica computando todos os .algarismos, nao~vejo como'se pos':ia atir-

P;rojeto de 'ResOlu~ao nO'. 55, v!3avB: n
cl'ia~ao de Jugares -dcstinados ~OB Ii·
Iho.s, parente.t; e apanigUados dos Srs.
Senadores.
_
COntIa e:3sa' increpaciio injuriosa ao
Senado lancei meu protesto desta tri-:buns. Desenc.adeou-te, entao; contra

•

ci'io·da de .n. 11,
cjoDalisn)o

••

concede~se

QO SeI)ado' 0

.

1

ao fun"'!

aOOna de

emergimcia votado para 0 tunc1onalisrno civil .. e militar da"Unhio. 0 quo
eu pleUeava em defesa dos men.meB

funcionarios da Casa, 0 pessoal da.
P.ortana,. ja e:;ta satisfeito pela de-.
mar sej!!.m pl'~]udicadog eBS€S tun- mim, 'pessoalmente, tUdo quanta 5e eisao do Senado.
ckmArlos com Q projeto de 1'~30luitao dizia contra 0' Projeto. Atribuiu-se,
Nao tenho 0 menor constranglmeun ..(J 55. Com essa afirma~ao 56 ha 0 ate, as minhas emendru, 'todo 0 mal to em ntender .... ao a:pelo q1le me fll2l
EMENDA N.o. 11
desejo de embaralhar, de mistHicar as que .se .poderia cometer na votai¥ao o nobre Senador Alfredo Neves.;.
Acrescellte-se:
~
eoisas, e de dar aos membros da 00- deSSa Resolu1;ao.
: '0 Sr. Alfredo Neves _ Muito obrIArt.
E' a Comissao Diretora au-' mlssao Diretora intellcoes que Jamais
.
As criticas, todavia, .Sr. Presidfnte, gada a V. Ex.a.
torizada a apHcar aos tunciona.riDs tiveram. pois eia sempre cuidou, com fOl'a~l feUas ao Pl'ojeto' antes qt co·
o SR. DOMINGOS VELASCO --do Senado( em iguais condi~Oes e o maiOl: earinho. desvelo e interesse .nhecl(i8S as eruendas .. Se, porta~.to, ..• no .sentido de 'retirar a Erilendtl!.
(lorn a mesrna vigeneia, os abonos e da sorte .dos funcionarios '1ue erro- se?adQres houve d~eJosoo de Cllal t}.~7. (Muito Oem!)
"Vantagens que par lei sejam concedi- nearnente sao denominados "',eOl1enos. CRIgOS para 6t:US m.nos, parel~tes e
Examinando os termos de nos3o pro- a~alllguados, nao serlan: atl·ave.s ~e '0 SR, MOZART. LAGO:
(Jos aos !ervidores civiS da UniAo.
jeto de resolut;jo verificamos que naD nunhas ~endas~que nao cr~alU . cal(pela ordem) (Ntio !oi revist9 nelo
o SR, PRESIDENTE:
lieou urn. s6 easo em que nao nos de- golS para hlhos, parentes e ~palllgua orador, - Sr. presidente, sou um des
SOme a. mesa reQuerimenta de pre- tivessemas.
dos .de nenhum <1os meUlbl08 aesta signa tariM da Emenda n. 7, 8tsinalexencia, que val ser )joo pelo 'Senhor
da, alMs, por "jnte e Beis 5enhores
Estu~an:t0~' ex,austivamente,. artj~o eMa.
ej i
"1
j}! Secreta:rio.
por artIgo, dlSCutldo I.\S.causas e efelC0ll10_ des e a~lqUl.ar a pequenez Senadores.
,..
tOI'
S
de
cada
urn
deles.
_Adelllais,
es£es
da
ca~pan:na
cont:
a
0
.
Senado,
de.sen. Ouvi 0 apelo do Senador Alfredo
E'. lido ~e aprovado 0 seguinte .
funciQnarios ainda est-o na del"'len- cadealam-se· oont1<l: rolm, os aCaques. Neves 30 nobre oolega D9ming-os Ve ...
"
_
~
a. Senado, agora, e composto de hoRequerimento it' 42. de' 1955 denCHl- de(J um.a prom?9a ao
, pOl'fjue. a meru; incapazes de votar. projeto que lasco, primeiro signata-rio 'da. Emen..
emenda n. 11), n~~ con.mha c~rta dlS- erie empregos para mhos, parentes.e ca'.
Para meu governo, desejai"ia que (\
;Requeiro preferencia para avo... posit;~~ que ~f1gura em prol~tos de apaniguados . a' su'posic;ao
bortanto
Mesa informe se: e reg'imentaJ (~ue
~~ad~a~m~~~~e~:oe~ 2~ de janeiro resn:lu..cao ,d~ssa nature~~:o a VJfpem;a je. se pode'ser aceita p~la Casa. A emenda
assinada por vinte e ~eis Se ..
de m\erstlCIO _ promOC9. , Se apro- ovelha preta do Senado' sou eu que
de JOOS - Domingos Velasco.
vada a: l'eso.1uc;ao' ora p lY1~eb~~.e . ..com ni'> tc:..n.o e mmca t~ve inten~~o de nhores Senadores seja' retirada -pcla.
" 0 SR. PRESIDENTS:
essa dlSPosu;;ao:aa.comtss~o .. Ireltora. criar cargos· nos·quadros da sua Se. Nontade exc1usiya de um d!les. 'M1Ll....
.
,
Vou submeter 'a votos a Emenda dB. qual V. Ex, ~ 0 Presld~nte :- 0 cretal"ia, A ofensiva de.sencadeou-se to bent).
n.o 7, com parecer favoriwel da Co~ que nos des~aI?esce e, honra - amda pOlQue tentei ealar aquele individuo -9 SR. PRESIDt:NTE:
mi&sao de qonstituiQao e Justi~a, ven- dentro dos ultmlOs dlas de :;t":u m~n- que. vale-ndo-se do munus de €.Serever .'
cido 0 respectiv~ relafor, e purecer dato, teni. defa.zer a promOc2'0 des- num jomal, pretendeu achincalhar'o .0 primeiro signatario da cmen.oa ~
centra-rio das .Comissoes Diretora. e de s~s func:fonarlOS,. melhorando-lhps Benado . . Resguardei 0 Senado, sr. c:onsiderado Q proponente; os maw,
Finam;as.
'
,
amda mal~ os venclmentos.
•
Pl"P.-Sidente.
npofadores. It" praxe do Senado. qua!) ..
L
D
S
- Por f)U~ v-e.z _ 0 Senado I1rsba. de
Agora, esse mesmo homem, joma~ dQ 0 re~uel'imento de ret.irada de
,0 SR. A FRi:! 0 NEVE :
aprovar ~lS~s~t;;;:.o que manda apllcar lists que achinealhou 0 SeHado, palS emend a e firtnado pelo primeiro $jg ..
(Para encaminhar a votagao) (Nco aos fllllclomirlOs dB.. G~sa 0 a~~m~, a elogiil-Jo e ataca-me ·pe~oalmente. natario, proponente, .a Mesa at.ender
lei revisto peto orador) Sr. Presiden:.. que, a esta hora, ~ Oamarll:, d:/er.a Praga de urubu nao mata eavalo gOl~ ao pedido e submeter '0 requerjmeJl~
te, a Ernenda n.o 7, refere-se ao peS- estar aprovando. Essa. dbpos,r~o. dQ, dizem na minha. ten·a..
te- a votacao da ·Cas3.
soal da Portaria do \Jsenado.
•
man9,a que 0 ab?no. ~e]a ..stendulo
0 Sr. Joaquim Pires _ 0 ponto e 0 SR. MOZART LAGO _ ~enhor
Na elabora<;ao do' Projct.:> de ·Reso· ~ambem. a~ fUIiclOnarl:>s Jo, Sen3: 1 9 l i u e . - .
Presidente, agrad~o a escIar"l'jm~"' •.
111yao l}.o 55, a ComIssao i?iretor,'l 1i· como to! felto em relat;ao aOs funclo- . 0 SR, DOM1NGOS VELAscO -:- to.
~~tou-se il.uanto a. portarla, a Jun· narios 'das du~s. 9asas d? ~-')n!5resso: Nal? .t.enho rabo .de palha. Sou ape •.
t ~, ao Proj€~o, a tabela ora. em vlgor, qua.n~o do prllmtlVo pro)eto de a.bo nas 0 para-raios, podem talar 0 que
0 SR, PRESIDENTE:
nao_.$O r~latlVamente ao numero ~os no.
......
".
qwzerem de mim. ·Estou habituado a
,S6bre n mesa requerimento que val
f~ClonarlOS CO~O ~os _ "enclmefl~os Sr. Pre.sl~ente, tenho par?, rpl.m, .softer atl.\qu€S, ma:;, acima de .tudo, ~er ;':do pela Sr, 1. 0 Secretario.
s ~esmos"
:
que nesta. lefo:,Jlla, as fun.clOnarlOS t'-esgual'darei a dignid:ade do Senado
E lido e Bproyado 0 seguint·e
~ ~ ordo ao Senada"" qu~, q~ando da PQrtana eS,ta<? bem aqmn.hofldos, contra quem quer que seja ..- ainJa
'.'
~~
Is
nqUl se.. aprovou a Resolu1;!ao n, 2, a pOl'que se~ .mve de .venclm,entos mats contra urn jornal o.esmoralizado Requerim~ento n.O' 43, de .1955 .'.
.-- ffJta. tOl apre15entad~ EIllenda 'qu~ to- apenas antec.lparaJ? em JU~hO aQ.ue-. como "0 Gl000", e- 20 cuja opinHm
mou 0 numero ~10. a, qua~, dep.olS de .les q':1e, naq';lela. epoca, sellam para t"nunca dei a menor importancia.
~ Requeiro a reti!ada dn emenda nu ..
prolongado. det»tte 5alU vitoriosa.
12 mIl cruzelro,s e, aora, 0 fazemos
De...~·o informal' a V Ex.ll Senhor mero 7 .
. A' referida Emenda elevava () teto os oticiais Legi~lati\'o.s .fixado~ ~m, Presid:'nte e a Casa
;eWrarei a
Sala. .das sessoes em 26 d{' janeiro
~a carreira .da POrtilria <!ue era de em 10 mn Cl"~zelros,. COt? (l obJetn:,o ) EmerJda ~ ., porque pela aprova- de 1955. _ l?omtngOI:l Velu$co •
• "N"· - abs.lxo, portanto do teto da de .manter a hleral'qma tao necessarIa
."
mrl"f'ira de oficial leg'islaiivo a.. clas.~e e, rna'is do' que iS50, illdi5De~save1.
.. EMENDA R.ETIHADA .
,
0. Vale dizer, 0 chefe da i)ortarin
8r. Pl'eSidente, faco .urn apelo ao
'
que percebia, em 1954, na CHasse N: weu poore e prezado ah1ig~! 5enador
N. ° '1
sete . mil dozenta.s e trinta cruzeiros, DomiPEOs Velasco, hom~m. de _ espl~
QUI\DBQ . DA. PORtM~11!
PlfUS 0 abono de setecentos e setenta titQ pKblioo,' homem que p.auta seus \
.cruzeiros, e ainda trinta .Dor rento, atos numa linha de condut-ao exemSubstlt.ua-se pelo seguinte:.
de adicionais, alcangava, neS3a c!asse plar; h~mem q~e proclll'a fa~orecer. -----:,----,---__----~----~_:_------_:_---o 'vencimento de dez mil cemo e ses- ao~ maI~ necesslta~~, no senhdo de
senta e ·nove cruzeiros; com a rtova retlra.r a. ~menda 11 . ~. .ES~U ce~to 'N"umeJ'o \
CARREIRA OU T~OLADO
. Classe
estruturat;ao, passando 0 Chefe da de que RSSlm t~ze?do, v. EXl pratica I
de~
. IoU PaoxaO
?ortaria a class.e 0, e ag'ora colQCado ~ at!) de patnotlsmo, ecmalS d~ ue
cargm;.,
U
II _ Nivel
. no respectivo padr3.o que -")ra propo. ISOO, r~gual'~anl no~~ asa .e, ~ 0- ' ____';-______.,-~---'--:_-_:_--------"---mos aD Benada, esse funcionario prr. dQS nos, de comentallos. desallosos ,e
, ' /
cehen\ oito mil quinhentos e rinouen. que, no tutu.ro, ~df'~ dar oport'-!m.
t-a cruzeiros, 0 abono de <teiSl:Emto'S' dade a que os ll~litolladore.;; llQS Jul·
1
Chef d Portaria
I
15
e e
., ....••. - .. , ....••............ - ; ..
(!ruzeiros, e as adicionais de ~!ois mil guern de form.a ~ncompath eI com 0
14
·l1tI.inhentos e'sessenta e cin~o perfa.• esfOrt;o e a dlgmdade .que dt.s~~pe~j~~~~~!'de' p;,i·t;j~o··::::::::::::::::::::~::::::::::1
12
rrndo 0 total de On'le m"iJ sete~entos e .. E'§~e () a-pe}o Ienoroso qu.t 11"1)0 ao
2() \ Aux~l~ar !q.e Portar~a •......••...•... .- ......•......... [
11
nhamos nesta' Casa.
_
.
22-- I AUX1IIar de Portarla ........................ , ......... ,,:
.,uinze cruzeiros.
W
•
nobre .representante de GoalS. (MUlto
,
9
Para facilitar a. Rl'gumentar;ii..J, ·to- b e m ) . ·
24
Auxiliar· de. Limpeza •••••••••.•.•.....••..•..••..... \
12
rl{'mos, na classe inidal 0 lllenor pa..
ASCO
1
Chefe de Garage .... ~ ••••••••••••••••. : .•••...........
11
:ira.o, que e 0 senente,' letra Q. Per- ..0 SR. :QO~INGOS' V E L :
5
Motoristns,.. .................... , •............... J
10 ~: ..
6?bia' ele, nessa letra, 0 venciroento
(Para encaminhar a· vota<;ao) (nao
IU ,Motorista.u.
. .......................... , ., .....•.. /
10
,1(' <,,10:5 fBil cento e sewnta cruzeiros,
foi revisto peIo orador.. Sr.' Presl1
Me{"anico, ......................•............. , ..... I
B
.nais mil cruzeiros de abono. fl:I.ais dez dente, sou .muito sensivel ao apelo
2
Lavadores de Autcm6\·eis ....• : ....................... \
12
{HJt cento·num totaJ de· Cr$ .1. 387,OD.
40, nobre colega, Senador Alfredo
1
E1etrlcista:, ............. ; .......
11
No quadro q'ue npresentamf)s,;apio~ .Neves, Antes, porem, devo recordar a
1
FJet~cista Auxil~Rr ............. : •..••.•........•• ~ ...
12
fl"tda' a emenda n,o 10, pasEnu hose Ca.sa os fatw tal qual se passaram.
1 .Tecmeo d~ sO.rn ..............., .........................
,Iollsiomhio a perceber Cr$'-2. 5tKl,OO de
Mal foi apre.simtado ao .Senado 0
·~.eneimento;;, rnais 0 abono. .de mjl Projeto de Resoluc;;:li.o no: 55, elabo-:ac,'uzejroo, mais 01'$ 258,{)O de ndicio· do. pela Oomiss3.Q Diretora, alguns
pals. fRzendo um total de Cr$ '. _. Jornais se atlfsram C(;ntra a propo{) SR. PRES1DENTE:.
o SR, PRESIDENTE:
3.838,00.'..
SlC;a.O e conUa alguns Senador~ Que
...,.
.
Em votaliao a Emend:l nl} {
Com n n:l:"'Ov,wC;n dC!' oM.ieto, esse POl' eIes nao foram nomeados.
Q()~l"e a Illesa reqnel'lmento. que val
Desses jornais, parte fez uma crf- ::c-:: lI~O pelo Sr. ~.o Secrctimo.
!uncionario passara agora ~ perceper - ele, que era· da classe G: e ago-. tica serena e. aceitavel, outrn POl'em,! 1i. }ldo, e .~provado 0 segulnte.
iJ SR.' ALFREDO .NEVES:
.',
ra e do' padrao 1, evoluiu, portantc t assim nao procedeu.
'. R
'
t'
0 ..t.A d 1955
-;:- Cr$ 4.050,CO de vellcimento, }mlis/ Nao ha· dUVida. de que 0 s~~ac:o.e/ ,cquenmen 0 n. ~<'"
e
..
(Para encaminlwr a volncfio) (It'fio
o' abona de mil cruzeiros, l!unS / 3di- 0S, .Srs. se?ado~es estiio iUJe1Ws a ..,.- R u iro pr"eferencia paia- a "Vota- lot, rpvislo pelo orador) - Sr., Presi~omti~ de Cr$ /405,01}, ou se)a ao to- C1'ltlcas' da Imprensa au de qualquer
_ cq e o '
. .
dente, a Emenda n,o 6 proCllYa (O]€Vnf
I;ol de Cl'$ 5.455.00. Em maio de 1.0-54 .cidsdao. Mas, run de.ssses jornais Ie- !Jao dn emenda _n. 6.
..
ereeb· Cr$ 3 38700 e aJ!:ora ":od a- vau essa critica -para 0 terreno (10
BaJa das Scssoes. em 26 de janeIro o leto da carreira de OnclnI r,£'qislativo, do nive}· 15. "ale dizer 'Cr$ .. __
~eber ~'$ 5.455,00."
,;
. . . • achini::alhe no Senado. dizendo que 0 Qc 1!l55. - DomIngos Velasco.
A

•
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1~o.5oo,00,

para 0 nive! 11,

1~3.000,oO.

DI,(RIO DO CONCRESSO NACIONAL

Orf •• " que

lh~ fiz, 110- aentido de retirar a,
Emenda 0..0 7~ Agora, volto tl a.pe-

~; Quando a Comissao Dirctora. or- lar para S; Ex .... par isso que 0 progani'l;Qu {} Projeto de Re.;olUl;ao nP jeoo jli. s!l.tisfaz plenamente.
Be fiz.erm08 Uma COIlSulta aos 'fun~
65, ptocuroU. "em prirneiro lugar, esliabelel' as niveis para os Oficiais J,e... ciC-harios desta Casa, verificaremos

gisJativo nos mesmos moldes do de- que. na. sua. grande maioria - aque~
terminado para 06. Oficiais Admi- les que- se recomendam l>elo velo;
nistratiyos da Unlao. A ComiSSao Di- eficiencia e dedicac~o ao servi.-;;o 1'etora estudou detidamente 0 assun- esU'to acorde.s com a majora{:ao pro~
9.Q8 sellS vencimentos .• Esta
to; reexaminoU a resoW!;ao anterior POSta.
clarQ que, se em vez de Cr.$ 10.500,00,
que reestrutur~va a. carreira de on:" obtiverem
·13.000,00, ficara-o mais
cial Legislativo. 'l;>ropondo 0 simbolo conte-ntes, Cl'$
Is50, ·porern. de certo modo
}lL-7, vale dizer CrS 12.000,00.
pode comprometer a dignidade que 0
, Verificamos, entao, que no' Proj.e- Sen ado vern mantendO. O· nollre Be-to de reestruturacao do funcionaIls- nacior Domingos Velasco, atendendo
roo civil da Uniao, organizado pelil as pondera.-;;6e5 e ao .apelo do seu
DASP, em cxaustivos trabalhos de colega, retirou a Emenda n. ° 7 ..
dais anos as classes anteriormente
Renovo meu pedido a S. Ex,a, para
estabtIecidas ha viam sido substitui- que agora. reti:te e. Emends n." 6
(las Sem a preocup~ao previa de por~ue. assim 0 projeto da ComissaO
.:-i:prrespondencia eIn niveis.
Diretora ficara. integral, £ na parte
o ante projeto enviado a Ca.mara de concessao, dando urn aumento
:tIos Deputados pelo Poder Executi- perfeitamente equitatiYo e razoaveI 'a
'VO, ainda-se· encohtra em estUdo na ... todos os que compi)em es.s·e admiraquela Casa, embora algumas corni&-- vel quadro de_ oHciais legislativos desta; Ca.sa. (Mutto bent).
do ja sabre @le tenham opinado.
Estabelecendo para 0 Senado 0
proposto para 0 -funcionalismo re~
0 SR. DOMINGOS VELASCO:
tieral, antecipamo~nos 9. resolu~ao pe(Para encaminhar G votacao) (NaG
10 Poder Eexecutivo da Cahlara dos 101. Tevisto pelo orador) - Sr. PreDeputados.
,sidente a Emenda. n. 0 6· roi madura:- Proporcionamos aumento 1'egular mente ~tudada, ·depots que tive opbrpara os Oficiafs: Legislativos, par... · tunidade de reCE-ber 0 projeto apro-=:; :tinlo. de Cr$ 2.100,00 a
Cr$ 2.490,00. vad.o pela O>missa.o Direwra . .
Nao era possive) elevar os vencimen- "No exame feito, verifiquei que ha'03 uniformemente ·mas 0 estabeleci- via uma desigualdade de tratamento.
do concedo melhoria. justa: maior COIll referencia- aoa Oficiais Legislapara os niveis mCnores e menor par;lo tivos de letras mais elevadaa, ou se()d nivei6 maioies.
. jam. N e O. Esta a raz8.o pOl' que eleo Sr. GomeS de Oliveira _ permi- vei 0 nivel 15, do P1'-ojeto, para 11.
V, Exa, urn aparte?
Segundo calculos que tive oportun~o SR. PRESIDENTE: _ Pe~o Ii- dade de fazer, verifiqUei que os Oilcen<;a para lembrar ao nobre Sena- 'ciaiJ; LegislatiYQs padrao N e 0
dot que 0 R,egimento nao permite tinham nn ocasiao, redu~ao de cerca
.de duzentos. cruzeiros mensllis, em
:aparte em encaminhamento de vo- seus vencimentos.
tat;ao; e 0 fa~o porque em Uma dy
Com a eleva~ao de niveI, semeIhan~
iiltimas set;6es, concedida licent;a pa- te injustic;a seria corrigida.
Ta o· aparte, 0 orador exigiu a resti~
Sl.'. Presidente, a.. Emenda n,o 22
f.,4;uic;iio do tempo, que lhe ~"Ira toma- nao ·abrange ape-nM a carreira de
. do V, Exa. no entan~o,.dal· o_aparte, ·OficiaI Legislativo, mM, ados Ta-

te
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EMENDA RETIRAoA

Paragrlifo Cmico. A ca.rreira de Oft«
cial Bibliotecario se compoe de 5 (cin.~
co) cargos, extitlguind~o·se urn do .ni"
Ao Projeto de Re!lolucao
vel 17, qUlt-ndo vagar.
n.Q 55, de 1954
d) Ao art. 48 e §' 2,°. substitua.-!i1,D
Ao a,t. 45 • § r,o" subst;t•• ·,. pelo seguinte:
pelo seguinte:
Fica igualmente criada Q. carreira
A caireira de Oficial Legis1ativo de Oficial Arquivologista. com a ~
passa a ter a seguiflte constitui!rso:
guinte cIa''I,dlica,eao:

.r

Numero
de
Cargos

1
Numero

N1vel .

d.
Cargos

\

Sr. Gomes de Ohverra -

.'

CrS 13.000,00

1

17 _

C,$ 13.000,00

16 -

Cr$ 11. 700,00

2

16 -

Cr~

IS -

Cr$ 10.500,00

2

IS -

C,; 10. SOO,O()

18

14 -

Cr~

.20

13 -

8

17 -

12

8.550,00

p_.

Nu~ero'·

Nivel 12;
c) Ao art, 47, substitua-se pel0 s~

de

\

....

p

. Niva

G~

a

...

carreira de Oficial
Bibliotecario, corn a seguinte organi- - - - - ' - - - ; - - - - - - - - - - ·1
zafao:
Fica

crial.-·.l

Nu~erQ
'de
Cargos

I

:1.

Cr$· 13.000,00

3

-

5

16 -

Cr$ 11.700,00',

7

IS' -

Cr; Ijl..500,00

0

I

1-----'-----.----..
J)
AD art. 50,·
Onde se diz ~ Nivel 15.
• Diga-se: l\I\vel 17.
g)
Ao act, 51. subltitua-se
seguinte:

ter a seguinte ctassiCica.-;;ao':

"

............ .

18 -

Cr$ 14.400,00·

17 -

Cr$ 13.000,00'

16 - , C;,

~

-

;

§ 2.°. Sao c1assificadQS no. ulvel tr
os cargos de Administrador do' EdJ.
27
7.650,00
fida e d~ Zelador do Arquivo. extint(",
este, quando vagar. I
•
e) Ao art. 49? in line.
Onde Ie diz: Nivel 15.
§ 1.()•. Os cargos da carreira de Ofi~
Diga-se: :tilivel 17.
dal Legislativo, Nivel 12 - iicsm ex·
Ao art. 49,,""§ 1.°, substitua-se pet~
tintos a propon;ao que se vagarem.
Os Redatores passarao a constitutt
b) Ao art. 46, § 2.".
carreira, com a seguinte classifica!;iio:
Dnde sa diz: Oficial Legislativo,'
Nlvel 11; diga-se: Ofidal Legistativo,I-----,/-----------

Cd

.................
........ ...... .

,

.'

11,700,00

•

9.450,00

I

A

Navel

I

Nlvei
Ao fun-... quigrafos e (Jutras mais. Nao toi feicionalismo ,federal sera. c0r;tcedido () ta em cima da perna, e, sim, mediI
ab6no ate que se proced~ a reestru- tadamente,..
I-~---T-------c---'--turacao e dos seus quadros, Deseja- .
.
j
ria saber se ados servh;os da SecreQ Sr, Alfredo Neves Fol um 2 (l exce.) I 17 _,.Cr$ 13.000,00 ..
tariu do Senado ja. e feita nessa base. belo trabalho de V. Ex.a..
!
o SR. ALFREDO' NEVES -'- No 0 SR. DOMINGOS VELASCO 2
I 16 - C,$ 11. 700,00
Projeto de ab6no &Os fUncionaTio& ..• coin a ajuda de funcfomirios de ,.
_,
CiVls e militareS da uniao nao se de~ t6das as dependencias do Senado',
2
15 Cr$ 10. 500,00
clara sent 0 mesmo concedido ate Abf;olutamentf! nao cda carg-os. VlSI:I
a reestiuturac!io do.s seus "quadros. s\')ment.e, a corrigir d£Eci~ncias do
Fat o. Governo que propbs 0 ahOna Projeto.
A carretr:i de Taqulgrafo passa a
porque 0 projeto de reestrutural;3.0,
Peitas, entretantO, aq:t~la9 a"":~lsanos termos em que foi eIal:>orado aearretarlf despesa enorme para c Erario; t;5es ao Projeto - hoje I.nteiram.ent~
Numero
e fe-la, por minorar as agrUl'as I.-do desmoralizadas pelos sellS acustt lores
de
!unc~on'i\ Esmn ante a carestia ,cres~ que aqora pedem sua ~pro\rat;ao e a
cen1e. Nao sabemos, se aprovado, .vira -re}eit;ao da minha emenda ~ nao
Cargos
a. provJdencia d.e· mandar Cl;;'ssar 0 (;e:tho, como naO live com. t'ef~r~n
aMno; 0 que se faz sempre, nessa. cia a E!menda n. 7, qualque r dU'-lt\!a
oporttm~d3de. e incornnra-lo aos ven- em atender ao aptHo d.o hobn! Se~~
.
. nador Alfredo N'eves
ciment0s majorados. _. - _
·0 Sr, A1J:'"edo Neves - Obrigado
No caSO present~, ~. qu~. ju.stific~ e. a V Ex. a .
o p_rojeto da com~~q_ p~retora e as .' 0 . SR.' DoMINGOS VELASCO _
6
.razoe.s. Gue a leval'aIll: ~ ~.~.~.~a:t:. ~ n~:.,.;; porque. com a- provscio d~ E:~lery
vel PlO,Posto pel0 DA~, .o'o?O t~Cl?~, da n.- 11. aqUila que pretf'ndla C'11Tlco. a fl~ d~ ~ue pu4~~!f1.os atnbUlr gir oem's -emenda. de minha autt)l'i;l
6
I'blOS func,~.nal'loS d~~9. . .<~as.a ~m, _au.-, ·estara ·atendido com 0 'abo-no conruent-Q mal~ au rnet!~, fgu:~tatlv9·
~dido ao fun"cionalismo do sen:).da.
'raquigrafo
6
Sr, Presldente, a .~.enda n.o~,
Nestas oondh;Oes, Sr. 'Presi(lente
etevand.o p teto par~a o..l"!fyeI n. qua~- '-envio. a Mesa requerimeilto pe.-.jindo
Tw.quigrafo
6
do 0 proleto da Cl!-ml!~~ e,o nosso fJ a'r-etlrada da E:menda n. 6. Clluito
fin em 15,. ~rftltame:r"!t.e. . r~:zoa vel ..e. .bem.) ~
,justo - se aprovado - dara ensejo
.
'a Q.u~ 0 funcionalismo pllblico. civil
0 SR. PRESIDENTE:
s,-, aglte. e os corre-dores da Cama~
h) Ao art, 51, § 3P.
:fa serao insufkiente.s para comporSObre a mesa requer!m~nto que
O.lde se diz: Ni:vel 12.
hr .~·:.ue!es ('I.ue· irao pec'.:r as m.esmos vai ser lldo pelo Sr. 1. Secretario
i)
Ao art. 52, § 3.°.
ben-eficir:s dildos pete 5enado a seus
It lido -e sem debate aj}tvvado
Diga-se: NiveJ 14.
funcionarios.
o seguiht-e
.
Onde se di:t: Nivel 15.,
Vel:t v, E."<{.Il, Sr. P!'"std~nte, a
Oiga-se: -Nivel 17.
noss:! l'esponsabilidade. a nOSJ;a gran· ~equerimento~n.· 45, de 1955
de resoonzabilidade de Senadol'es, se
o SR. PRESIDEllTE:
apr..-J\":\·::mcs a Emendi n,n 6.
R.eque:ro;. retirada ~ da ~mendl.
S1', Pi"::s\del'lte, ha lJOUCO th'e a r...
a!,;-;rrh, a imensa. satisf'll;aO de v""!r
8.
Vai-se proceder i\ vota.;ao da
() TPi'U nrb,e e auc:'ido ami,?:o Sen.idor
SJ,la da~ ~e~soe.s, em 26 de' ja· ~m~nda nY H, que tern pare-cer~s
rJ!lling'2's Vel~co ntende!' [w npelo nein) de' Yl55.
Domin.1D:i Ve~aSCQ
oontra.J'ios d!lS Comiss6ea. Diretor!l. ~

o

III '

11. 700,00

15 -

C,$ 10.500,00

14 -

C,' . 9.450,00

1

de Financ;as e favoravel da• de Cong··
tituil}ao e Justica.
aS 51'S. Senatiores que 9. 3.:provaOl,
queiram ~permaneeer sentadQs. (Pa-u.sa).

'\.

'£

re~eitci.da

a.

seguinte.

EMEND"-

\

r

N,o 44.

Ao

artigQ 15, item r.
nesse item, a eXpre.'l>

Substitua~se,

::<>5..0.

,

I
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=

"Pela sec«;ao de Administral.t3.o".
Pelo seguinte:
.
MPela saJa das C:omissaes n ,
.>

o SR. PRESIDE.NTl:': ' ,'0'.
Em.~ vat-aC;ao "a Emenda.· nP 1'1, adi~
lilva, coni pareceres ·favontveis das
Comissoe"s Diretora e de Constitui~ao
e Justit;a. e contraria da de· FinanR

gas.

P

SR.IATT1LIO YIV,AGQUA:

(Para enco'minhar a vota(}fio)

Sr. Preseidente, estranho realm~nte
que a Qcm1.ssao de Flnanl(as tenha

naco parecer contnhiQ a essa emen:da, predsamente aquela que visa impriroir ao Servil;o de Documentl\c;ao
e lniormac;6es, enfitn a AssoSSl'ria

~cnica

e

$ua verdadeira fir.alidade, que

do trabalho conjunto. coordenado.
A Emenda aperfeiqoa 0 sistema do
pTojeto, naO ac:tl'reta aumento rte
i1e"pesa., de modo que nao se compref'nae, ns verda de, 0 parecer contnirio
da Comissao de Financ;as.
I
Espero a.'Jsim que 0 plenlirio fique
d~ ac6rdo com 0 ponto de vista das
Comissoes Direwra e de ConsUtuj~[o

e

Ju.ti~a.

(MuUo bern)_.

o SR, PR.ESIDENTE:
Em votal;ao ~a Emends. n.O ·17.
·O~ Srs. Senadores que a a.provam

(lueiram

permanecer

.sentados,-

(Pausa). "

l'l: aprovada a seguinte emenda: N.o
17.
Au artigo 15, acresceta~se.
d'd). Coordenar as ativtdades e trn.
bnThos dos As,sessdres para efeHo de
-estabeJecer, entre estes, uma eficien~
te coI:;tbora!:ao".

o SR.• PRESIDENTE:
Em y(rta~ao a Emenda n.o ~l com
pareceres con trario$ das Comissi)es
de Constituit;ao, e Ju.stjca e Diretorh
f1. favoral'el da Co~jssao de Fin!ln~
~as.

Os Srs. Senadores que a aprovem
queiram permane<.:er tentados (PauSUQ.

.

~

E' :rejeita-da a seguintll
. l'lMENDA
N.'> 34

A·-·

Aerescente-se aD artigo !'5:
ao secretario IncumbC:
'(4) atender its pessoaB que ~esejarer,n
f.o1llunicar-se com 0 Diretor, enca.mlnhandQ-As ou clando a ~te conhecimento do &ssunto a trntar:
b) auxj]jar 0 Diretor na (>x~cucao
aDS traba1hos aux11iares afelos it SeCao de Mecanogi'afia:
'
c) redigir a ·oorr{'.spond~nc!a de intf-r~ da Diretor!a; e
d) encarregar-.se de outr~s t;l.r~f:1S
qUe lh€ Bejam cometidl'J,s peh Direbl'.
- Jtr _ Acrrscente-se no Cjuadro os.
p.oo:ret.aria do Senfl.do Federnl 1 S~-·
cret§.rio do Diretor (Diretoria. da::; ComissOe.s) uma fnnc:5.o PG-3.
! _

'"jtem -tV -

o

SR. PRESIDENTE:

'Djm vota~ao

a

eme:nd~

n. ~ ]9.

o SR. 'ALFREDO !fEVES:
(para encaTllinhar a 1.'Otacti'))

fl\.1fio

10; 'teVisfo pelo orador) _. S1', Pre ..
~idente, a emenda n.O 19 esta a.ssim
,edlEld.:

"OrganiZ3I' e p,rovijcnciar a

"pu~

bUCaf;B.O lla imprensa {'u irradiaGao.
pOl' .soJicHa~ao do:s liderf'!s· ou a requerlmento dirigido}l Comissao Diret.ora. e firmado T.I)r 16 Senadores,
tle materias de interesse J.egisJnt.iva ~l}

flestinada.s a escIarccer a opinHiio publica ~t3'bre trahaJhos OU oeliberacao
do Senado".
Sr.· Presidente. -:l PQrecer rla Co~
TfJ1.ssfl.O Diretorfl :sO·)r ..; f.".$Ea emenda !·oi

e e-~la1'ecimentn,
o qUe se pro-poe € n publicR,fio ra
. iJ"f):prensa. t.oda vez que 0:: Iideres juldildo fllp6s

medjfa~ao

£&rcm neccssarl{) ou que 16 sen.adore.s

o requeiram, deba~es relativos a al!!sllntos tratados. ~ta. Casa.
Ol'a, a. trlbun'a do Senado ~ destinada a. proporcionar <loo. Sn;. Senadores oportunidada para :3e dE:'feu~
derem quando criticados pelos ergaos
da .imprensa . eu pOl' outros membros
da opinHi.O pii'tica. Na',) e possiv€l 9.0
Senadg, com verba 'Jtopria, fazer divulgacao de.sses dlsmrso·~ pela imprensa, ja nao digp. dos Estados, mas
desta Ca.pital. As publica~6e." sao,
hoje em dia, onero')f~ima~ e Be todos
tivermos a liberdade ci-e pcdir a transcrit;ao acis nOMOS dis~ursos nn. imprensa it custa dos c~fr~s. do Senado.
o Plenario '!lode bern Imagmal" 0 montante da des.pesa que 1sso acarrctara
todos os anos.
.
POl' isse, Sr. Presid:ml.~, a Comls.sao
Diretora que mOOe. e:xamina e ve as
possibilidades das veroa~ que the SaO
concedidas. teve tod;:, 0 cUidndo para
que a Camara, na sua r\:'\'isao, niio
critique a ·atitude do Senado. Apro·
vada essa emenda, a Comissl0 Dire~
tara ticara em sittWCa0 diffci1, obl'igada a de.spesas eu10 .mcntant~ nM
·pOdera calcular e, mals r.inda. 5Q.
freTa critieas da. propria impJ'ensa
por gastar numerano ex~esshro na
defesa, ou - dint mesmo - na propaganda dos SrS. Senadores.
8r. Presidente. por estas li{?;E'lras
oom;iderar;6es, . _ enl cu,ips. d~talh~s
naD de8{!jo efttrar - a ~:ll1ssa() Dlrelora julgou s. emenda inNJn veniente e sem uti1idatfe precfpua -p:trs C
tim que pretende. F'Of pOr :1.~so Que
deu parecel' contrar-io e pede R01 nn.
bres Se11adol'es .1 reje!tem. \Muito

lit

critos, Em face disto hi OS pequenos
rtsumos nem sempre bern fei\Os, porque Q que sa1 pubIicado nos jorna1B
muitas vezes: nao· representa 0 Vf!ordad'eiro. pen.samento do autor ~
81'. Pre.sidente, entendo que 0 Senado faria hem em aprovar a Eruenda.
n.o 19. I.Mllito .oem).

Durante 0 dtscurso do Sr. Me ..
zart ttl-go 0 Sr. Marcondes Pt·lho deil'a.' IX cadelra da ~ presiden.cia, que
ocupada pelo Sr;. Carlos Lindenberg. .

e

'0' SR.

'janeIro de 1955 21 ~
Secret6rh), que e quem sabe fie hi
verba !>Va e~e fjm? A medida :vida.
atab.a1hoar () .servigo da Contabnidf.de
NaQ ha, qualquer diminUi~o
de
autoridade, nem "'fjO em 911le l>0~.sa
prejUdicar 0 traba!ho regular de J:.U"
'blica~6es d.o, Senado,
tomar 0 1.0
St:cretArio conhecimento (jaquDo c1:J3,
t'espcnsabj1ida('E lhe cabe pelo l~e ... ·
gimentd. De outro modo, feita ,a ))u...
blicaC;ao: ele recebera a conta. e tt ra
de apor-lhe 0 "vl1ito" sem caber do
c:ue :!:e tra ta.

o Sr. Aloyslo de Carvalho _ P~r..
tr.Jte V" Ex.1\. um·'apart.e?
_
o SR. ALFREDO NEVES - I\'ia

PR;lSIDENTE~

nao.
~
Em yotaqao a emen~da n.o 19.
o Sr, Aloysio de Carvalho _ E'ril
Os· Senhores que a a.provam. que1·
ram oonservar~se sentado&. (Pausa). ·todo 0 tempo de funci()nament() d.-c
tenado, de J946 para ca, nao ro:r!.hCf(C
Esta. a,pl·ovad.
caso em Que Presjdente de ComiEE 1.«
nao lJude~sem pUblicar n()' 61·gaO (J:iI,
o SR. ALFr.EDO NEVES:
cial ou em Separata os trabalhos :r~.g.o
(Pela "Ordem) - Sr". Prel!idente, pectivos. A ~dinea c cogita da s~til
requeiro "y'eri~icL.<,)ao da \'ota9ao.
bui~1) e5pecifica do 1.0 Secretari(' dl
determJnar esse .servi~o. 0 1.° Spcre~
o SR, PHESIDENTE:
tArio dirige a· Casa; 0 Presiof1Jt::! dll
Vai-se proceder a verificac;a.o de Comi<;.sf\o dtl'lge apenas a Com1aao.
o SR. ALF'REDO NEVES - C
vota~ao req,uerida velo nobre Senador
aparte de V. Ex.a esclarece perfeita..
Alfredo Neve$.~
ll1.el1.~ 0 I\ssunOO.
'
Queiram levantar-se os Senhores·
?~. Presidente. i>eCo ao Senado Qf]
·Senadores que votaram a lavo!' da re]elte
a emenda. (Multo bem). ,
Emenda. (Pausa).
"
Quej)'am sentar-se os Senhores Seo SR, ATTlLJO VIVACQUA:
n.Acres ·que v{)taram a favor CIa
emenda e levantar-se os que .votam
(Para cncaminhar a l.Io(a~~o) (NEa
contra. (Pausa).
'
Manifeitaram-se a favor da em en· foi rf',visto pdo orador) - Sf. Prc~i~
da 15 Senhores Sena<dores. e eontta dente. autor da emenda, nao tcnbo ~je"
Hi. Com 0 presidente, 32. Hi nO.- m'io motivos para rdtcrac rncu pOI to
de vista a ccspdto da sua proc('dc-r.~ia.
mero.·
.
bem) •
:E: rejeltada a seguinte
Conformc j(Jstific~ao, a atrihui<;ao (;ue
se conIere ao Presidentc da Comi.'l'.!-5o
o SR. MOZART LAGO:
ENJENDA
ea de um argao ti:l:nico que t'xamha
(Para enramin?zar a votagao) <Nao ~
~.O 19
a convenjencia desta ou daQueJa pU'Jli ...
fOi revisto pelo orad or) - Sr. Prf'ca~ao. Em nada se diminui a autorj.
A{) art. 17:
sidente, logo no prim~lro ano ~ue
!ncluir duas n"oas alineas, C01n/a d<lde do 1. 0 Secreta rio, Como 6rgao
aqui cheguei. apr~sentel urn J;lrCleto
administrativo, que fiscaliza. cxarmna e
de resolu-QQo pelo qual pretendlR que seguinte redagao:
"Organizar c- pl'ovjdenciar a pUbli- e>.;istencia das vcrb8S.
o Congress.) Nacional Organlzass~ meca-Qa.o
na
imprensa.
ou
irradiafJao.
por
lhor a pub1ica~ao dos seUs trablJhos.
Nao corn.lJrecndq a argumentac;ao que:
Lembrei, a pror>6s1to, 0 que f.e faz solicHl:lcaO dos lideres ou a rel'.ueri- sempre situa fora da Comissao Dire....
menta
dirigido
a
Comissao
Diret)fa
e
na Republica Arrentina e comp.1rei 0
tara a faltJ de crithio ou de ponce_
qUe OCOrl'e em cutros paIses e em fh'm"ado pOl' 16 Senadores. de mate- ra~ao para pratic:ar atos que dil;,>m
rias de interesse legis2ativo OU fiestinossa patria.
respeito a Vida do Scnado.
Sr. ~si;jente, nao ha quem ignore natias a esclarecer a opinifio Jl,ublica
.10
Sr. 7!fredo Neves - Nao ap-(ia_
que 0 Di~·rio do Congresso Nacional s6~e trabalhos DU delibera~oe.s
do. V. l.xa. esta cxagcrando. Eu
e .verdadel!'o sepulcro. quer pl\ra os Senado"~
uma resenha trim2stral disse que cdmpete ao 1.0 Secrctario ,utrabalhos dos Ser.adores, quer parr.. os dos"Organ:zar
legislativos da Camara
dos Deputaaos especiaImente no re- e do trabalhos
Senado, inclusive das respectlvas tori::ar as jlublicat;ocs. porq1.Je COl. s..
ferente as atividades d~s Comis.<:6e.s Comi~6es e. providenclar sua tl1'a- p~osaveI J:,elas "·.erbas dQ Seoar ()~
tkcnicas, em ,geral long.9.S e pro!un.: g.e-m em. quantidade sufici-ente a fim Nunc;:, 51.' pretendeu tirar autorid<lt:;zr
daB, mas que permanecem nA. mR1s
de di.'itribui·la ao.s pa:rtidos poUiccs. aos Pres:dcZltes dC\s Comiss6c~.
rlgorosa 19norAncia por parte do pavo E;stados. Territ6rics e. Distrito FeSR. ATT1LlO VlVACQUA._
braslJeiro.
deral,
Como repn 5entarites do pcnsarnento do
Justamente .devido a este fate, do
~enado, e dos politicos, cstamos inv, so SR. PRESIDENTE:
nAo conhecimento ero esfor~o e do
tIdes da alta confian~a da Casa. 1\:0
trabaJho desem'olvido pelos par]a.
Em
votac;ao
a
Emenda
n.1l
18,
de
mentares nas cumissoe!' t!:'cnir.fts, e plenario. aditiva. com p{lreceres fa· 51.' pooe, portuoto, atirar 0 argumc!.o·
que cadR l'ez m,ljs aument3 0 desvoriweis 'das C0lJ1i.ss6es de Constit'Ji- de que ven:li3l1]os a ,exccdcr-nos ( J j
prestfgio do Con~n~sso em neMO U::\!:!j:. t;ao
e Justisa e de Finant;as. e con_ dC.'lp(>sas in(l/eis e inconvenkntes, N 0
AMm d'is."o. V. Ex.a, 81'. Presid::nte trario da Comissao iretora.
nos faltara criteria para verificar C 't>
P. principalmente 0 hobre Sen:>.dor
uma puhJica~ao t indcvida 011, mrs; ~
Altrooo Ne,'es. Primei1'o SeCff't.Rrlo,
o ~R. ALfREDO NEVES:
que a verba n50 a comport.8.
sRbem 0 que sal). Jamer.1i:l:reJmf'11~~ .. 3.
(Para e71canlinllar a VOiacGo) (,\'00
Sr.. Pr ..sidrote, ainda
hh
pou!""/)
lmrre~ao " a rtj"u]gn~ao no DIQi:O
joi re1:isto -,:;elo orar1oT) - Sr. Pre31· ?llando. drsclJtJamos a crnrndil re1rro.t;
(10 Conljre5~O Nariol1al.
dente. a Emenda n.o 18 estabelcce a pubhcar;:ao. nn imprensa. de mal(;.
Constltui' urn ORVal' e. r:lZ'.-:mente ~e que os presicientes das diversas (0_
missae.!!
poderr, determinar R pUblica. que "possa int(2rcssar a obra ·]egis]6lC·.·a
}lOde, Ier ,1m djC;f~Ul'SO, 'I?r(l}etn. ~'1
{]ualquer .tmbRU",o d~ lronortR.nCH\ Cao de trabalhos no Diurio do Con. e ete aD born nome do Scnado. 0 noi..·e
oompreendf'ndo lntpiraffif'nte (\ flue gresso. independe.ltement.c de passa- Sc:nador Alfredo Nevps il"}\'ocou 0 : .'_
gumento ad terrorem, de qu~ tal !:;(' 'a
soeU RlltO.t' dis&:! 0"1.1 preten(l~tl iizer, rem pelo Sr. secreta.!·jo. ,
P~esentemente. t?.i.s publicn(,oes sa') esc,qnC<lmf as cofres do; SC!li'l.do. : 1_
o.s "PMt.~!S·'. a t!l~ Imp-(,!'i.~l\o. n T)~81ma TI".\'is50. tornam "rlR~e il(' ... fve'~ autorizadRS pelo 1.1' S€cretario dJ. :::cndo dc~pc~as inC0.ncC'DilJ('is, Sua F:xOS prt~lpail'\ trah3lho'!: r(":lIh'ado": )'P.~ Casa, Que tarnbf>m aut{)rizR't6d<ls as ccl~nda, lam!J<!m ai, nao tern rCl~,-.O"
ta e mt olltra C:1sa do Par·lam'?nto. public~1;6es n<...Quele 6:·g£.o oficial.
A.sseguro.nos a Regimeoto, £-c"lo'-.('."
A emenda dt'H,ja estender essa fa·
(] " '"
Entendo. nort.~nto. ql1e ~ E'"1~eT\d:J,
q 0
do Senn:dor Attl!)('; Viv~"'qua eri'... no- euldade aos pre.sidentes das Corni.~. e lllv .1ente a est a . - <'lui>, mcdicnlc
r.:qurfIl1H'I-,to ~ 16 .S.::nt'ldur:o-s, fazer.sevo serviJ;o de n~lb1icaI;M,
per:elta- s<W£.,
Q que a djspos.ir8o do projekl prJ- grn.va5~0 GC d"iscur50S. POi bern: ;':;"Q
mflnt.r nec{:~"Arh.
'Resta. ~T'f'nas, twe a Comiss';:" 1)1- ~ e·~ueet.'Sa~ p~bl!C"t;6~.: "1:'~.i?_til ;U~ ran~.slmos C<l~O" fOi e!"~a pro\,j:jfncia
Sec:retano .. 'al~ I1saOil, 0 qlle bern rnoslra c crlth:o
rrt.orn. QU1l.nrl'o t~V€r dp rer.miar p. m.n- "~.flzaoas pel? 1.
0 Pre<;ldente da COffilSM() rra ("i.sten/e n"
Com,'s O·
UrtR a ser dada it nHbHmwf;o. :1 fim dlzer,
,,
(
boll
lot
.
S<lO
rn"'~
10. 0 re" or
E".l!1lte
f:xis~ntc
ta < b;
p' Ir('tora.
..
rie Je'i'!'!-Ia aa re'"Jhpclrrypnt., do -p,,"n cel.)'!;; Ul.l ra.
parecer
e
e
rewlv!do
seia
0 mE.."'!1l0
.
.'
IT. em
110
,Cl1ilrJO.
prir,cj'_
bra.<:Ueh"o H.<;e rtf' ",!'-C1'1'1",",1,.110 em Yll50
u·· '5 q' llma rep:r::c;,fac;ao cat0gc· i~
fn?:f'"r "j:.ilblicar rVScurso~ pOiit.i(,I"I" ~? puh1:cado. p[ll'a Estudo. 0 Presidnll::
me~or il11.unrtf.ncirc f' :,,'1l1 tra.t.alhcs r::!a. CDm.:!.s.s~o remete-o. entaD. ao 1." _zd:1 camo ('st;).
Secretnrio. que. em reg-rR, autoriza· ~
0 -,Sr . .ll/redo Neues ~ !'Jjngu(m
~llly,tanci::d5 tltTll1 TPRli'7,!1 po!,;.
.
.
('Ontcsta
E' que. 8:r. P;{'.!'iof'ntf> hnie ptn ~:a r1;r::"h"H.C.
POI' que. 8r. Prt';sictr:n te d?t·'se
P.
0:
~ "!I •
n:->uhllTfl iorn~J cr;~T)i't". np p<:'T'acn nll'r~\
SR . .hTTILIO VJVACQU2\ _
ryubJic.4-Jos ilaf ;-p .. nlt~,.,<1<l !""'i)>-r"'TP""" O'..1t!·cs mE'mb:'cs do Con,;r.c~so .'l: f:o!.. '~
c,;Joarle
de
jgl1~~mfr..1e
~:lto:"i~ar
)")\1· ; .... r. Pr,'siJQnt(', f"!';P('fO qu,,·'l r:<1"~ <:;lCC"ltC'
Tt.Jl .<;p.n1}]cr·::> ('10 nMrin 111 r.01J ·'Jr~ss(J
Nacionnl em bOra Inte!.rumente V~M· bJica~61'S, .s.em oonhecimt:nto do 1.~ ,3 €lr::: .. da e n~.o aJ;:oie· as arguml'l1tos

o

o

<0

I

I:

10

J

.'

{t:-!Pt"ocedentes do. ilustrc' 1.- Secretarlo.
~ Na. 'v~rdade: nao ,...ad.mito que Sl1o'l
E~:ecclenda os tenha formulado com
eS9irito de desate'nsao, I!las dentro de
Unia Qrdem de raciocinio que realnlatKe
men~ce nosso re-paro: a de que, a no,s,
00 Pteoario. possa. em dado momento,
falt.tr a ponderar;ao concligna e oeces·
sada
3QS
flOSSOS
trabaIhos. ,(fduito

bed)'
\: 0 SR.' APOLONIO -SAtES:
I(Pa.a: eneaminhar a vota9ao '(Nao
J01 revisto pelo oradot) - Sr. Presi ~

de.J.to.- venbo trazer 0 meu spOio a
u.o -18, pas thmos em. ,que esta

E?~enda

fet:"ijl}id.a'4/

...

Desde que ocupo uma cadeira no
Se3ado da Republica. tenho tid6 a
ho Ira de partidpar dos trabalhos do.
-:Comissa_o de Finan~a:s. No desempe~
nh,j desta rnissae. 50\.1 testemunha de
qU<1ntas vezes- tem side necessaria 0
pr0;jdeote sugerir a pub!ica~ao de traba!hds e pareceres, muitas Vezes ate
pan., melhor conhecimento e delibera·
· ~a{) dos metnbros daquele 6rgao.

o

Sf. Alfredo Neves - Vos~a Exceletlcia poderia inf~tmar se alguma vez
aei};ou de ser publicado _qualquer desses _ ttabalhos?

o

SR. APOLONIO SALES

~

S,

'00 nobre col~ga n~o se' ·tivesse adiantaco com-a aparte. jft teria ouvido de
Ullin () testemunho de 'que jamals houve
· recu_sa a qualquer pedido de publica.
~at:, dif Comissao dt:: Finanr;as, e erda
lenaa 0 mesmo acontccido nas outras
~:niss5es.

fie eSsa e a regra, 0 habito aqui se·
(Judo - de.vido ao alto conceit6 que
scmpre tem me.reddo todos es membro:;
da'. Com~ss&es Diretoras da Casa est ~mos., todavia, legislapdo em tese, e
pole haver 0 case em que urna incom·
pati.,bilidade qualquer gere desassossego.
t,u~:o per parte do Plellilrio como da
Cc;uissao Dj-retora, por intf."rmedio de
aiglins de Seus ·membros.
Nilo viso a' ninguem. porque, como
dis ie, ate agora temO$ tidQ as provas
mais provantes d.e que os membros das
Co'nissoes Diretoras sao -comprecnsivos
e. ccrpaz-es de seguir as conselho e indio.. :1.I;oes dos. presi~entes das CornissOes.
hipOtees. pon~rn, ~ possivel e. como
ta'. deve ser prevista na legislat;ao.

Sr. Presidente. nenhum presidente da
de Finan(aS - creio ' - ja· 10: is ahusara da autoFidade de cxpedir
e ':lens para publica~ao dos respectivos
pr:eceres. E:ste- e um credito de con:
fi.'n,a que podem eles merecer; e sem~
PI,~ 0 mercceram, no mesma nivel. no
'm ·.. rno graIl que os membros· da Comi ,.;a.o Dire~ora,
C:..ItniS530

,Nao vCjo, portanto, por que rejeitar
a rmcnda, . que. t<llvE.':z, arenas evite
mttis urn e.~ta~io bur-ocratico, nas deciSOCs que intcressam diretamente as divet~as Comissoes da Cas<1.
SOIt. por i.",so, favonivel a emenda,
tat como esta redigld;J.. (Muito bern!)

o SR.' GOMES

DE OLIVEIRA:
"
(Para <;flc~'lrninhar tl vofa;-iio) (Nao

.

Eo! l'ct'isto pdo orador) - Sr .. Presl.
dente, ja. vai algo longe 0 debate, mas
nio qu:-ro dei:<ar d~ sustentar 0 ponto
de v'.sta do. Comi~s50 de Constituic;ao
e Im;t\a. {'In que 0 meu \'ota tambem
b( contrariQ a emcnda.
.

i\gl

dcsS<l

forma 'para

ateodel' as

{:{igC.nci-u~ do metodo Que cleve 'presidir aos traballJos da C1Sil a. orgaolza~[io dll serd~o aatn[n£strcttiva do Se-

",lAn.

SabemDs que 0 1.- Secretarlo i uma ta de rtcur90S. 0 1~~ Secretario deix.a~ . PROCEDESE ACHAMADA-A QUIJ;
esp<!cie de super~chefe:' da -administra~ ria d~' autor.izal' a public:a~a.o~1.
RESI:ONDEM 6s SENHORES
.~~o. Ora,.. como Se processa a pl1blicasa.o <!-os trabalho.s 1
SR'. ALFREDO NEVES - O.
SENADORES
V' Secret[ulo nao lmprimiria' 0 traba;
. ,.
.
.O. Presidente de uma Comiss<io, par
lho. mas tomaria providencias para Que'
Prisco- dos, Santos ..,...... ,Alvaro :AiJolp/to
deliberac;ao des-ta, resolve encaininhar
fosse mimeografado e distriboido a Co.- Pires - Onofre Gomcs ...;... 'PJinio, Porn",
11m pedido' de publicac;ao. Sera ele en·
peu '-' Kerginaldo CavalcaI1ti ~_ Gc.x~
dcrc'c;ado ao Chefe do Servi~o Admi· missao, para estudo"
nistraUvo, ou diret.amente· ao Servic;o
Sc. Apo(onio Sales . Pcrgul:!to 9 ino_ A~elino - Ferreira de Souza de Publlca~ao, isto e, a 1mpren~ ·Ofi- ainda a V. Ex.'.! 5~ nlie houvesse re- Ojair Bri'ndeiro - Ezechias' da Rocha.
Cicero de Vasconcelos - ISTnilr de
cial.,
cursos n.em mesmo para mimeografa~10,
/JuflJal Cta~
..:.,:C...... qtW; faria 0 1.0 Secretirio? Providen- Goo - Jillio Leite . Q~e vedficamos. l'ntao 1
diaria para obte.n~ao de recurSQs, -' Aloysia de Carl.Jai/u) _ Cal'los. Lin'"
Que- dai padera resultar tumulto nos assim que verificasse que 0 desejo do dcmbera ' - Luiz Tinoco ',..:.. AIfnxlcJI
seFvic;os administrativos.
presideute de'" Comissao ~ra publicar Neves - Percira Pinto - Guilhemu:;'
MaJaquias ~ c.;Cssr VCl'guciro -- Ma.~
Se cada Presidente de Comi~sao SI!: o trabalho, pot set de interesse para 0
dirigir diietamente a Imprensa Oficial. orgao tecnico. 'No caSo n~o haVe-fa conde., Filho - Euefydes Veifa - Do ...
para que seja publicado tal ou qual tumulto, mas. apenas urn (redito de mingOs VeraseD - Daria Cal'doso Gomes de Oliveira.
trabalha, a meu ver, estara puturbada confian~a de parte a parte. tanto do Costa Pereira - 1Vo d'Aqu(no ~ Allerdo Simch, .......
a 'ordem 'que ate hoje tern yresi-dido a . Pres~dente da Comiss~o _para 0 1.'J Se- .(30)..
..
.
cretario. como do
Secretario para
vtda do Seni::Juo.'
...,.
o Presidente da Comissao. Essa. rumha
I~cumbericia da tarefa e do Chefe referenda nada tem de p('~al. sobre~
~ SR. PRESlDENTE:
do Servir;o AdministrativQ, 0 qual. tudo quando V. Ex.'. Conhec.e meu
Responderam
a c.hamada 30 Senh~res
por SUa vez, a transmitinl it Imprensa conc:eito a' sell respeito: um dos ocupan~
Sen adores .,
OHelal.
.'
..
tes no cargo de 1.' Secreta rio que ·aten~
Parece·mc essa a forma racioll<ll e deram a todas as necessidadcs dos se~ • 'Esta co~Iirmada abita de udtne:ro-'l
Passa-se as lllaterjas em di~ussa.o,.
mais ordenada de: (':xecu~~o da medida. nhor,es senadores.
que- em' nada. dim:'nui a autoridade do ~O SR. ALFREOO' NEVES
Sabre a m~sa oheio que' vai ser lido
Presidcnte da Comissao; pdo -contra.· Agradeddo a V. ·Ex.'.
pdo Sr. 1.~ Secretario.; ~
rio, ~6 podera red)l1ldar em beneficia
Dentr{) ~de minhas o. prerrogativas',
~e Jido, 0 seguinte},
geraL.
tenho procurado ze1ar pcb ordefIl eco~
Votei; . assim,· contra a 'emencla. nornica 'da Casa. NE"stes dois anos' que
·OflCIO
{Muito' bem!).;
aqui passei como 1.1) Secretaria, tive
Ach;;lndo·gc <:luscate' dcsta·"Capital oS
oportunidade de me enfronhar n~ ser~ S\!nhorcs Senadores Mathias Olimpio e
O'SR: ALFREDO NEVES ':
vil;OS da Contabilidade.
PQ,r isso Novai5 . filbo, requeiro· lhe' selam da~
(Para CXpliC8(iio pessoal) {Nao~ foi pugno "pet que contlouemes (l: 'ter um dos substitutos eventuais Da Comissao.
revista pela orador) _ Sr. Presidente. ser:.vi~o normal. capaz de oferecer a de Relac;e>es Exterlores..
.
pcdi a palavra para prestar um c5clare~ qualquef Senador elem~otos seguros.
S,}l~ _das SessOes, em 26. de janeira.
cimento ao Plenario:
quer quante a despesa quer quanto.aos de 19)). - Geor[)ino Aue/ino ....
'Quand0 0 presidente de U01a Co- saldos.
~r SR. PRESIDENTE:
missao determlna a puhlica.;ao de urn
NJo vejo razOeS para. '<il,1t () pre~
parecer ou de urn trabalho ern avulso, sidCnte dl! Comissao Sf. sint" ern si~
Atendcndo ao' oficio' do nobre S~'"'
pa.ra ('studo, 0 Original vern ao 1.0 Se~ ,tua~ao desagradavel ao remeter ao 1.'
eretitrle, que 0 envia a Contabilidade. Secretario. yara, que enci'minhe este e nador Georglno Avelino, designo para.
sub.stitutQS des Srs. Senadores Mathia,iEsta se enfende diretamente com a 0 canal competent-e 0'-0 Dintor da 1m·
Olimpio e Novais. Filho os Senh()fe<i
lmprensa Oficial. a fito de que. num prensa NiJcional um trabalho que de.
Senadores Neves cia Rocha e Carvafha.
ptazo curto far;a um or~atneuto das seje publicar.
Guimaracs...
_'
desplSas ..
Sr. Pr~sidente, cspcro QU; 0 S'enado
Discusssilo _uniCe do Projei<1l
De .posse d\:sse: on;aroel,to e verifiea- reje-ite a emenda, a fim de Que prosside lei da C?mara n: 264, de 1.951t.
da vaerba em que sera abatida a ini. gamos Oa orientar;ao ate aqui adQfada.
qu.e altcra os ualores dos simbi:XoIJ
portancia, e autori2ada a 'composir;ao pois em 9 anos de desempeoho do meu
retcrcntcs aos padroe$ de tlencimerL~
hem como a pub!ical;~o.
mandata 0 meu nobre amigo senador
fos dQS CdCgOS em comissao e dar
Aloisi~ de Carvalho aC'aba de safien~
Se dermos ao Bresidente das comis- tar - nao houve uma voz. que reda~
lUI/foes grati[icadas do Tribunaz de:'
s5e~ 0 poder"-de renieter diretamente a
COt}i<:ts e da outras ptoVidencilU
masse contra essa praxe,/que tem dado
I.r;tprensCl Nacional os frabafhos nec'l-S~ os . melhores - resultados, (Mtlito ·bem;
.(em regime de urgencja~ nos fer__
sarios ao cstude dos rnembros das co- mUlto bem).
nos do art. 155, § 2.'. do ·/1egi.
mlsso,es, havera 11 seguinte situa~ao: a
mem.o lt1terno~ em viftude do lie ...
lmprensa eomponi,- imprimir.i <l trabaS1\. PRESlDENTE:
q,uenrnento n.Q 19, de 1951, do Se'"
lho e mandara if COtlJlssao. AdmitanMe Bandeira 4e Melo eoalros Se-Vai·st proceder a votacao aa E~en ...
mos. parem, que na hora de 0 1.; Se• n/~res, Senadores, aprouado Ita 3eS~
c,r:tarl o autorizar a pagame"nto. se ve- da n.O 18, com pareee favoravel da.
Sao e:ctraor-dinaria de 20-1~1955) ..
r,flque. por el.":emplo a falta de verba. Comi~ao de Constitui~l'io t Justi~a;
tendo pare-eel", pela constitucionali...
contrari-o
da
Comis350
Diretora;
e
fa~
ou estouro de verba. Sera necess':irio,
dade, da Comissao de ConslituirarJI
",·od.vel
da
ComiS.5~O
de
Pinan~as.
ent~o urp pedido de' cr€dito especial.
e jUStifa, e dependendo de proflUfl~
.Os Senhores Senadores ,que til" apro.,
como refor~o de dota~ao, para paga~
ciamen~o das Comi8soe4 de Servi"
mento daquela e de outras pllbliccu;:oes vatU. quei.ram· permanecer' sentados.
fo PubliCO Civil c de Finanras.
encornendada!l sem a prcvta passa'gem (Pa(tsa) •
Est:! reJeitadd.
pela Diretoria da ContabHidade. SeSR. PRESlDENTE:
for _ ventura, um trabalho for feUo nao
A
M~sa verifka que aVOs a chamada
o
SR.
APOL61110
_SALES:
lOUVer rna.is. verba para. publi.cacoc,~.
detuada peio Secretario. vadas Seuha..
outra provldcncia fera: de ser tomada.
-(Pcla' Orde~). Sr. Presidente:
. res Senadores Se retirara!U do recinto,
a fi~ de atender a determina~a.o do
Qude se encontram apenas nove.
Prrsldente da Comissao. A altera ...ao ~uciro verif~eal;ao da, vota~ao. '
da norma ate aqni scguida tUmultu<lt""a
NaQ hci numero para prosse~uimcnto
SR. PRESIDENTE:
o.s servi,os dOl Contab\1idade, cant seda sessao.
Vai·se proceder' a verificar;ao da vo:"
flOS incovenicntes para a prcstacJo de
Antes ~e encCtrar as trabalhos, a.
contas futura.
tacao requerida pclo nohre Senador
Mes3 deslgna para a sessa-o extraordi~
/
Apolanio Sales.
n<iria. de amauhao. -as 9 huras, a se~
Sr. Apo(onio Safes - Per~He 0
Queiranr Ievantar·se 05 Senhores "S~ QUinte
nobre senador uni aparte'1 'A!lrenfi~
nadores que ~pt"Ovam a Emenda. PRUSS.
lJ1ento do orador} En desejada um e~·
Que1ram scutar ·se os Senhore~ SenaORDEM DO DIA
darechnento. de V. Ex.'. Suponhamos
que G proprio 1.~ Sccrctario tcuh<l de· dOH~S que aprovaram a Emcfida, e Ie~
Discussao uaiea do veto n.'l 3 de.
terminado a pub1icar;ao
A~<l au d~ vatltat~se os que a rejeitam. Pausa.
Vl;)tat<Jm a .favor da Emenda 10 St:- 1954, do Prefeito'· dQ DLstrito Feder~
um parecer necessario ao estudo da,~
a.o projew de .Lei n. OJ lQfi-B-4Q. d.i\.
diversa5 tom:ssoes. Levada I!ssa de- nhares Senadores. e contra:. 20. ~
Camara d08 Vereadores, que d.Lsp<ie
te("'ffi\na<;ao a Contabilidade, como V (I,<!.~fl
Nilo ha niir.tl.er~: VaJ.-3t" proceder a sobre isell~6es tributai'ias e dtl. ou tus
Exc'!tencla afirma, e verific:::ad a . a fed· chainada ....
providellcias, tendo Pareoer.· sob uu...
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ISeGao II)

de 1955

221

~~~~~==~======~~~==~==~~~~~~-~m-ero 2'2, de 1955, da comi.ss~o de res Joao Uma Monteiro· de castro, \ oolh$ do D(Jme (kJ 8r: Jacome Raggt nhcr Presidente <la R=pub!ica, 'iua-

Com;tituil;ao e Justilfa. favon'\.veL
Discu.ssfia unica do veto n!> 4, de
:1954, do Sr. Prefeito do Distrito Feoeral 8.0 Projeto de Lei n.O 1(}5~A-51.
", da Camara do.!; Vereadol'es, que ":ispOe sObre a apreensao de veiculos
.nbandonados na via publica, tendo
PQrccer, sob n ..... 11, de 1955, da CornisbOO de Constituic;ao e Justic;a. pela
llpI(1Va~ao.
.
Discussao unica do veto n.<I 2, -de
J955. do Preieito do Distrito Federal
{pardanao projeto de Lei n.'" 799, de
1S52, da Camara dos Vereadol'es (que

concede

l)P..n~: CtIL vill~as

I. Alberto

Mareir,a da Rocha, Joao Ba~
Usta. Salema Gan;3:o Ribeiro, its Senhoras Est~l' de ~uza JJValer:te, ~aria
de Melo Pm to,' Ehta. \/ordeuQ Vlana,
DulCe Evaristo de Morais e ao composH~r musical Andre Filho, tendo,
Parecer, sob n.O 53, de 19555, cia Comissao de Constituil;ao e Justif;a, pela
reiei~5.o, tendo voto em separado. do
Sr. senador Gomes de OliveinL
Di~cussao unica do parecer da Comissao de Relac;bes Ext.eriol"f's sobre
a Memagem n.o 33, de 1953, do Senhor pr~jdente da R..epublica'subme-

dos Senho ... tenpo a

a.pl{lVa~aQ An

Senado

Do

de .Irerenguer C:sar para 0 cargo de metendo a aprova~ao do Senadc ft ~'.'i_
Embl'lixador juni',,- -ao G<lverno dft colha do nome do ,:5r. Afral)io de
Mello Franco Pl1ho pira 0 car£() (".o(J
Rep:(i~l1c~ o.ri~ntal d() Uiuguai.
Dlscussao umea do parec€l" da "';0- EmbaixsdoI junto ao Gove-rno do ca-

ffik"Sao de Relagoes Ext-edores s<;bn~
a Mensagem _n.o 45, de 1955, do &nhor Presidente da Republica, submet-endo it. apreciacao do Senado a
esoolha do nome dc, Sr. A"Qt-6nio Vilhena Ferreira Braga para 0 cargo
de Emba.ixador junto ao Governo uu
Chilt.- .
Difcussao unica do Pareeer da ComissaoQ_ de R-ela~6es Exteriores sOl)::-.e

I

cs- a Mensagem

~.Il

mHHi.
DisGUssao {mica do Parecer da. 01missao de EC9nomia sobre a MeJjJ,fl-.
g;;m n,O 44, ele J~55, do Sr. Presirient-e
da Republin, sUbmetendo a' .'lprol'a~ao do Sen~do Federal a nomflH;ho
do Deputad{! Hello enbal para mtm ..
hro do Con.seJho Naci<mal de Economia.
LeV[\.nt2:.,H' fl\ sessao as 23 harps
e ·00 .minutOBa
47,' de 1S55, do Se-
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ESTADOS 'UNIDOS 00 BRASIl-
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CAPITAL FEDERAL

=

SiliTA-rlllRA. 28 DE JAN£!RO ilE 'l9i111

-

.

CONGRESSO NACIONAL'
20.'-' sessao ,coiljunta

tents paragrafo ,00 artlgo 8,? da Lei n.o {.lSt, de 17 de ag5sto d.e i950
(que _autOrll0U it abertura de criXilto ~special destinado a SUbvenClOnat

4." tlessao JegisJativa extraordinaria
2.1. leg;siattira

enl,pl"fSaS d.e navega~ab aerea); teIido :R.elatorio, SOD ~.Q IO.. de f955, tia
domissao Mlsta de~jgnadn [100 tktmos do artigo 46 do RegirilentQ OoinUin.

2 - veto presidencial (total) ad" Ptojeto de Lei (n. o 2.804, de 1953t
n'3 Ciunara dos Deputados. en;" 269, de 195-3. no Sena.do Federal). que
oont;etJe auxilios a. .'\ssociaQao serrana de Defesa dos Agro-Pecuaristas, de
Ijui. ~ EXpoai(faO A%ro-Pccuaria e Felra. de Amostras. de CraliO, "oeata.'
e a E1tposi~&o de GJdo Leiteiro e de Corte, de Caprjnos e Sulfios, de Texe1 - Veto presifl(>nci!iJ (total) no Projeto de Lei (p.co G66t de 1951. nr., slna, Pjauj; tendo Relat6rio. sob n." 11, de HHi5, da ComisSau MiSta de...
4'Amara dOB DEputadcs, e n.b .•• de 1952, no Senada FOO.eI~lJ. que acies- sighada DOS tfu'mos do artigo 46 do· Regimeilto Coinum.

Em 28 de J,inclto de 1955, ils 14,30 hows,
no Palacio Tiradentes

ORDEM

DO

"

DIA

SENADO, FEDERAL

Rela~iio

das Comissoes

~omjssoes

Permanentcs

. Comissao Diretora

Joitqu!n\

Marcondes Ffllio - Prestdente.

Lago.

3 -

AUredo
faria.

!:'''onseca.

2.0 -Secre-

3 -=. Vespasiano Martln,s _ 2.·

8e~

" -

cretdrto.
6 - PrISco do. Santo., _ I.' SujJlente.

•

~

'1 - Costa Pereira

2.0 suplente.

seeretario _ LUlz Na.buco. D1retor GeraI da SecretfiiJa.
. ReUnlO..

Iloral.

at

Au:dltar ...... Carmen Lucla de 110lirlida caVlllctditl.

Reunioes its qu1ntas~ tetras,
M".. l"I

Economia
1 - Pereira Pimo - Presfdente.
2 - EucJydes Vieira ...:; l'ZCO-PreEJ ..
. dente.

a4 6 -6 -

51\ Tinoco, (.)
Julio LeUe.

Costa Perell'a,
Plinio Pompeu

'1 - Gomes de OUve1r".
(-) substttuldQ pelo ae lM10r Nestot

quint•• -IcirILS.!.B 10 Massena.
SecretaTio .-; Aioldo MoreIra.
Reuni6es as qu1nt.as~!e1ias.
--"-

Constilui~ao

\l Justiva

Datio cardoso '_ Presidente.
Aloysio de Carvalho - Vlce-Pre:l.:

tlente.

Anlslo JObfm.·
AttUlci Vi••equa.

Educa~ao
I _ FlAvi9

dente.

e Cultur;,.

dente.

de RnanQ3s

1 ,~Ivo d' Aquino -

Pr6sident6.

2 - lOin... de G6ls ~ Vico-Presl-

. dente.

PasQua~inl.

4 - Alvaro Adolpho •
5 ~ Apolonlo Sales;
6 ....;. Cesar vergueiro.

.7 -- DomIngos

VelasCo~

11 -

Flavio GuimarAen.

12 -

Mathi"" Olympia.
Pinto Aleixo.
PUmo Pompeu.

14 -

Clcero de vasconcelos.....;; Vice.. 15 - Veloso Borges.
-Presidente. •
16 _ VictorinO Freire.
3 - Are. IMiO.
1'/ _ Waltf.!T ".Franco.

li'erreua de souza.

5 -

Levlndo Coelbo.

Fllivlo Oufm.rl....
GomeS de Oliveira.

6 -

Bernardes Fllb.o.

1 - Euelld.. 'Vieir ••

..:: Vlce-pt""

3 ""7 Hamllton Nogueira..

4 _ Ru! Carneiro. ..
5 - Othon.Mii~"; :
6 - Kerginaldo Cavalcan!1.
7 -- Cicero de va.sconcelos.
Secret4rio - pedro de carvalhGt
Muller~

Au:ciliar _ Carmen Lucia de llO".
lan9,8 Cavalcanti.

&eunioes

as

segundas-feiras ..

9 - Eucli<le;; Vieira,
,10 - Ferreira. de . SOuza.

2 -

Jii6guelr~.

TInoco

8'"" Durval cru•.

Guimarl\es _, PrelJt~ 13 -

4 - Hamilton

dente. :
2 '" Lulz

COn\iss~o

3 - AI·berto

Goines de Ollvelta ....; i'teaf-

·1 -

As 16

bOt...

!leetetMia .:. LUll> CarlOs Vlelr. do

Carlos Lindenberg _
crettiTio.
'S - Ezech1as da Rocha -- 4.6 Se·

Legislagao Social

de Aildtilde.

AuXtJiai ;..;. M;\iilla Pint() Amandu.
!teuni6es - Quattas-feJias, t\& 9•.1)
3.. Be· nota.s.

cretario.

Joto' Alfredo Rli vase<>

Secrl'.tdT.io -

,-) substitutdo pelo Br.

1 -

Nevet -

Plleo.

Luiz 'I'liloco.
Nestor Mas~e.na.
,Olavo Oliveira.. C-)

Secretd-Tio _

As 15 ,btll'fUI. _

" .... Carvalho GulmarAes.
5 - dasta, Pereira.
,"\
Secret(rrio -

Cecilia. de Rezende

kvnndro Mendel> Ma.rt1ns.

VIanD •• Direwr de or~amento,
!.B lJUart.. e ..xt...feir..

R<mnl60.

1 ~ Joaqtiim plIes - Presidente.
3 - Aloysio de Canaillo.
3 - Bandelta cte Melo.

Au.tmar ~ NatMrcla de f% i.elt~o.
. ReunlO.. ... QUllrt... lelr .., AI .1f>
hOla3.
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Relagiles Exteriores

EXPEDIENTE

1 - Qoorgtno Aveli.o.o
dente.
J - Hamilton Nogueira Pre.aidentB.

3 -

Novaes FilM.
Bern~rdes

ViO«l-

ett ....

Filho •. (

i -

0ialr BriMeiro.
¥athtlls 01ym~fQ.
Jo§.o VUHlSbO".;.

Substituldo

:Ata das Co ,nissoes
Comissao de Financas
'Jlil- REUNIAO EM 6 lJE DEZEMBRO
'00 l~M (~9"- EXI ~AORDINARlA

&.. 11 horas e 30 m: \uOO5, sob a ?re-

o

CH_". QA

a.c;:.lo o.

HELMUT

RI!OAc;:I.1i1t

HAMACHER

ItEPARTICOES E PA.RTICULA.RBil
FUNCIONAlllO:\
Capital 0 lntar!or
Capital • Interior
8emest,re ............... Crt t'){),OOSen18stre •••••••••••••• Crl 39.00
A.no •••••••••••• ~ •••••• CrS 96,OOAno ._ •••••••••••••••• Cr$ 1&.00
Exterior
£nan.
AnD ........................ ........
13G,oO AnG .. i.. ............ .... .. ............
108.00

.
I

Or,

Cr,

As assinaturas dOl 6rgAoa ofio!ais cow.89am e terminam·.m qual...
fluer ~ta ~o ex.eroitio em que foreD1 fugillVad8ll.
o reqistro de asslnaturu , feito " vist.t do oo.m.provante do

o

'I -

_'ttU10 pompeu,

E' ,lids. e apl'ovada a Ata da reu· Maria da SUva. Rosa Jni<:)r, e que
assinado pela Comissao.
o St. Pr2Sid.ente {iii. a ?al.avra aO Sao, a _seguir, lidos e aprvados as
Sr. Mathias Olymp,j que aplesenta seguintes parecetes:
pa,-<!cer favoravel a(; 'Pl'~jeto de.Le1
-- do Sr. A~tilio Vivacqua, pela.
J.'Q. Ca.tllafB. n.v 'l4.-!, l ~ H;~4, qUe l'e01;'- constitucion.-:..adacie do .f'rojeLo dt Lei
J§: ,lin pelo prazo dtjois anos, 0 crc- qa. Camara n.o 24.7, d.e 1954, qUe oj.5( '0 especial de Cr$ l.000.000,00, aU- poe subven~ao as associa~6es rurais; e
~~izadt) peia. iei n.<l 1.'105, de 2:.& de, pela apJ"ovagiio do projeta de Decre•. dubra de 1952. pan ocOl"l"el' a df'S:" It·) Legislativo n.O 77, de 1954, Que
i !sas de' exercicio fh.do. 0 pa.recer e 3:)rOVa 0 contra to celebrado entre a
• .1T0\1ado pe.3 ComudlO.'
.
Santa easa de Misericordia e a Fi\.
culdade de Medicina e Cirurg;i'& do
. NadJl. mal,:; havent.') a natal', SUS- Pclni;
1 .!{tde-se ;1 reunino,
lay-rand? eu,
- do St. GOmes de. Oliveira, '[lela
~ ,randro .Mendes Vi :Ona, Diretol" de
Or-CJ.mento fl pns':!O"".! Ata- que, uma aprovacao de emendas e sub-emenrJa
'Ie.~ 9.provada. sera ~Jsiuada pelb se- oferecida. ao Projeto de Lei· da C~ ..
;\hor P.l·esidente.... .
' mara n.O 254. de 1952, que fixa a COUlposi~ao da Reserva do Exercit.o;
..
--.-.- do Sr. LUiz Tinoco, pela ccn!.~
titucionaUdade do Pl'ojeto de Decreta
Comissao de Constituitao
Legl'llativo n.O 83. de 1954, que ap}ova:
Q CQuvenio Comercial firmado entre
o Brasil e a BOlivia.
7.& RE'UN[AO. EM :>3 DE JANEmO
Nada mais havendo a tratar. <> Se ...
DE 12);)
nhor Presidente encerra a reuniaQ.
canvQcando outra,' em carat~r extl'a-'
orditltirio, para a ~ proxima sexta:feira
convocc.jQo
dis. vinte e oito do corrente, as dez
lliau anterior.

e lusti';a

hOl,~S.

1.o.rO do ano de lOU l:ov,ecentos E t:!nP,lra constar, etl; Luiz'Carlos Vieira
.,iieu~il e cinco, as oez l1mas, rellda £i'Onseca, secretarIo, la vrei a Pi e~
~.~ 5e: a ComiSSa.o de 'con~tituu~a~ e sen,e ata, Esta, desde que apl'ovada
Jl it1~a, sob a ptesld5ncfa do Se.lhlnr ser:~ assinada. pelo Sr. Presidente','
I"' ,riu CardosoJ Pres'dente, real:zaD~
•
Q,oJ sua wtima
l'euniao ordUlal:u~.~

presentes os Senhores

All)ys~O

carvalho.. Vice-Presidente, FlavlO
(. uma.dies. Ani.slo JobiUl, Joaquun.
1 .res... Gomes' de Oli veira, ~~iz '~'ino
C~l, Nestm: ·.Massena e AttlltO Vlvac(k

q"a~

G.ida.s. e a,provadas as atas ol.aS duaS
"( tiUlas reunioes. sem que soi)l"j~ eles

~. 3,0 S1'. AloysiOaa(SHRPMH~M~R

ic''':.Se formulada qualquer obse!:V3.Ga~.
o 31'. AlOYSIa de Carvalho, no expedl~
e :te. pZ'Dcede A Je.itura do vent:ldo _l;io
F:ojeoo' de Resalu~iio nO. &l~ d.e 1~;)-1.
que autoriza a comissao Dird'Jut dO
s_'uado !l reajustar as ploventos d~
aposetltadoria. couced;Ld." aa Sr::. Jose

SR. 4.'

3E~RETJ.RtO;

(Servindo de 1.0) I declara na.o hll.ver
exped:ente.
6uinte:
,;: LI[)() E V AI A IMPThl'MIIt 0
SFGU!NTE;

Da Comissiio de Relaqoes E::cteriores - S6bre 0 requerimenio do
SenadOf AttiIio Vivacqua peain1f&
licenqa para tomar parte na Con.ferenda lnteramericana de [nuesti1nento$ .

AVENtOA ROORIGUES ALVES. 1

1"

yin,te e seLs· die s do mes de ja-

PM"',

Parecer n.· 94, de 1955

.d.encia do' Sr. Ivo (.. Aquino, presen1 S oS Senhol'es Mat!. as OlymplO, Is.•ar de GOls, Apolon. I sales, .z.:)(nnH~· "cebimento~
.JS Velasco, .fmto All xo, Euclldes VlOs c.aequQs e' vales postalt deverao ler emittdol eJJ1 favor do
.N, Albel'to pasqua' ai, Flavio. Gui- '&e"ourefro do Departamento 0.. Imprensa Ih.cionaL
. \~raes e A.lvat:o AI.. .llIO. reunl-se a
Os snpiementOfl as idioCies dOl OJ'glor. ofi~iala Mrio fo~
-JoVlisSao de Final,. as. Deixou d.e
\.otnpireccl' com cal' .1 Justlflcada DS 8Ca assinante& ailmente mediant$ sol:cita~ao.
,.el1hm:es F~rrell"a tJ. ..! Souza, Du\"\·r..l
custo do numero atrasado sere. aorescldo 4e Cr$ O,iO e, p...J;
L.:I.iZ. Cezar Vergudl ~, VItOI'ino FreiVeloso Borges, \ "iter Ffanco e nereicio decorrido. cohrar-u·io mais CrI 0,50•.

l.:s~:io

(Set"ViTtd'J de 2,'" Secretdrio)

/mpres.o na. 0Ite/n8' do Departamento de Imprenaa Nacton.1

Intertnsmente

hJl'\fl.S it 30 mb uto,s,

2.' SUPLENTE:

ce(.e a. leltura da tlta da sessao' a.nileriOf, que, 'posta em dlscussao, e' ~om.
debate aprovada.

SECAO d

\ _to Senadoc Sll.'Ho curv<,l.
Secretl'irio - J, B: ('3.l'>te30n Sraneo,
RewuDes _ segunca.ii-feiras, as •..

~O'i

o SI\.
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'10 Senador Cicel'o de vasconcelos,
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MURILO FERREIRA AL YES

T _ assis Chateau!)riand • Ct U}
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OIRRTOtt GI.:t.ft ... ,

ALBERTO· DE BRITO PEREIRA

• -

a_

~

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAt.

•

, -

." ...

~--~~~~~~~

Aprovada a' ata da reuniao an·
teri.::lr, usa da palavra' 0 51'. presid~n:e que df'clara encerrados 05 re8pectlvos·trapalbos, ha convocR<;ao Extraordinaria.
N1.da mais havendo a. tratar. encena~se a reuniao, lavrtindo eu, AJ..y
Ketner Veiga de Castr<:J, Secretario, a
pre~ente ata que, ap6s lida e apro·
vatia, e Rssinada pelo Sr. presiden~e •

AT;\ DA 25.- SESSAO DA 4.lEGISlATURA EXTRAORDINARIA, DA .-2.8 LEGISLATUftA, EM 27 DE JANEIRO
irE lS55.
Extraordinaria

Re.ator·-

o

Sf. Georgino Avelino.

•

nobr;:! Senador Attflio' Viv9.eqtJ3.

solklta, ll:)S' terlllos do art. 49

tie.

CQn8titui~ao,

liCen!.fh para tomar :latlie
ns. ~onferencia ::nteramericana de Investi:nentos, a realizar-se em New 01'lean<., nos ~tado.s Unidos, no pro-xim/) mes de fevereiro.
Tratit-se de urn conclave a 'l1le. •
nos'iO paLs n~o pode deixar de com~

par-ecer

~u;

sua importancia no cam-

pa das rehu;oes econOmicas entl'Q M

do

bemis-ferio.
'.
naryoes
o senadol capixaba, uma das e::..
prest,oes da cultura do.Senado re~re-
s~ntara, sem duvida, com birlho ~ •
ptofc~ncUl. os interesses do BraalJ •
o "1.'_"sso pensam~ntc s6bre
pr()IJ1~·
ma.c:; e.specificos a. serem ali detnti- . . .
dos.
Aprcveitando 0 eruejo de sua nresent;a nos "Est-ados Vnido.!!. ning11eIa
melhor do que S. Ex.a pod erA d.est3cumi.lir-se da missao de levar ao 6enat'o Norteamertcano uma rnenSIB..g"W.
de slmpath.. e apr~~o do Senado Rr~
sileil(' e, toO mesrno tempo, assumir
o encargo cJ.e estudar a organiza.;iio
dos· -tervi~os legislativo.!! daquele grg,'lpe.fs trazendo a.ssim uma
precl<l'1&
cont.ribui~ao para. esta Casa.
. N::-.-,tas condt~6et, a Comissao de Re:.
laryoes Extel"iores propoe ao plenat10 •
segumte:

os

PROJ"El'O bE RESoLU~i\o

N.D 1, de 1955

Anigo unico. E. concedida ao Seno:t~
dol' ~ttilio ·Viva.cqua Ucen~a
1>!lt'"A
'part1clpar de. Conferencia Interarne·PRJ.,;SIDtNCIA DDS SRS. MARCON- TicaLa de !l1vestimentQs a r-ealizar~'
em '-J"~w Orleans, em fevereito prodDES FILHO e?cARLOS
rna flrandc a Mesa autorizada a
LINDEMBREG
tl'an~mitir .por seU intermedio, !to ~-'
nado Nort.eameriOtlno urns mensa,y~il
AS 9,HORAS COMPAItl!lCEM OS
de 1timpatb e apreco do Senado Bra:'
SRS. SENADORES
Sneil·O.

!?1\la das Comi..Oosoes. em '., de' .1a-13u;ndeira de .Melt' - Anisio Jobim _
Priuo doa Santos _ Alvaro Adolp 'to nelr? de 1955. -. Georgino Ave!tr>.l).
pff'sldente
e R~lator. - Djair Bof~'"
- carvalhD Guimarcies _
Joaquim
Pires - Onofre Gomes - Plinio Pom- deiro. - Sylvio· Curt1o. - Neves dll
peu - Kerginaldo Cavalcanti·- li'~r Rocha, - carvalho Guimaraes.
refm de Souza ~ A1JolOnio. Sales,
o SR. PI\ESlD.ENTE: .

Djrtir ?r';ndeiro - E~ecT!i(l.s da Rocha
- Ismar de G6es'- Neves eta Ror::lta
- 4toysio ae Cafvalho _ Luiz Tinoco
Comissao' de Seguranga
- Alfredo Neves - Pereira Pinto -:
Nacional '
Guilfierme "M alaquias - Mozart LaQo
- Marcondes Fiiho _ Euclydes Vieira
3.' REUNIAO (CONVOCAQAO EX- - Domingo:;. VeLasco _ Dario Ca1"dl)·.,o
TRAORDINARIAl EM 27 DE JA- - costa Pereira - ... Silvio Curvo
NEIRO DE 195>.
Flame Gu:maraes - Roberto Glas~~r
- Gomes de Ot~veira - Ivo'd'A'Qutno
.4.lberfo PasQu.alini
Aljr~w
As '15 horas sob a presidencia do
Sr. SenadOl' Pinto Aieixo, presel'.tes Silndl - . (33)-.

.0 .pa.recer con~lui pOI' um Projet{t
oe ResoluQao. Sendo de autoria, da
ComiSSao de Relru:;6es Exteriores independe de apoiamento.
Oportur.Amente sera. incluido
Ordem do Dia.
COMPARECEM OS SRS. SENA-

no:

DORES:

Vivaldo Lima . Victorhto Freire
- Georgino Avelino _ Cicero de
as Senhores Senadores OnJi'::-e Goo SR. PRESIDENTE'
Vasconcelos - Julio Leite - Durvt"ll .
mes, Silvio Curvo, Ismar .ie 06i$,
•
Cruz: CClrlos Lindemberg - Attilio'!
Valt.er Franco e. Roberto Glas::s;:)t, au-"","'nltro-!i'': pl"e.S~n.t~c; 33 Srs. s.en"3.-lv(vacqua _. Hamilton Nogueira ~
sente coin causa justificada, a ,::;enhor dOr<·oS. Hhvent!.0 numero legal,
"'s~a. Nestor Massena ~ Cesar VerfJueird
Senadol" MagaHliles I3lnna, reuuc-se aDena Q pessao. Vai~se proced~r a _ Agripa de 'Faria - Cnmilo :b-lcresta. ComissaQ.
I
leitu,:a da ~ta.·
do (13).

-'

.
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nEIXARAM DE COMP ARECER OS trar aos sells- companheiros que vefva natural que muitas. e mutta, vezes' fazer estudc ma~!' aprofundado .•JU:lQ;
SRS. SENADOltES:
pelos intere&ses do pais mais que toe- est:l(lassenvs, em conJ.unto, os 'J,'O- Albel'to ocupa 1ugal' de· cnmando. 11:..
bre os seus proprios.
blemas nacionais; e se nem sempre sejo. apen~l', prestando It homena~'( n
MagalTllies Barata - Area Le~o.Fo, sem ddvioa muitas vezes iI,. concordei {'am .3'. Exa., jamajs '''1'_ reque~'ida ,,0 Spl~:1do. d,·jxar :>qUl '1
Mathias Olymp!o Olavo Ohvetra compreendido na sua vida tao cheh c~ntre! em qualquer das atltudes d~ palavfa de saudade por rrll::m"f(lj mi;;ll
RllY Carnetro Venoso BorQes de dificuldades. tao cheia de lanc(s Joao Alberto d€sejo outro que 0 de comp:::.nhciro .desd2 os v"rd€'s ::!.nQ~ t- Asszs Chateaubriand - N.0vaes Fl- riificeis;. mas quem privava com el~, acertar e trazer para 0 Pais, naque- em quem nela. estracia da v:i(l n(Oc.
Iho - Walter Franco - Pmto A.let- poderia encontrar a todo passo un:a la hora tao grave, 0 melhor do ;;eu rte!xei. 11m ·jnst!"lte. de vel' 0 "nm:1'0 84 Tinoco - 8ernard~s Ftl,ho alma generosa, urn coraq:lo bond'J- concurso, do seu. patriotismo, da Sl.J~1 nl'ln'heiro Ie:,>.! po ~'iIt.O quo:' se:npre au.
- Vmindo Coelho - JC}ao Vlllasboas so e urn patriota' sem jac;a.
dedic'aljao e· do Seu esfor~o.
mirei. (Mh'to b!'~n)
Vespa~iano Martins Othon
Nao resta duvida de que Jo8:o AlSr. Presidente, quando se despeo SR. PRESJDENTE:
Niider. (16)
1 berto foi urn daqueles militares qHe de de n6s para n etel'nidade braSlSR PRESID!'NTE ~
~ouco se apegaram _ as posic;6es mi_ leiro ilustre como J03.0 Alberto, t
Em vota~f\o (, t'eqtier1n:ponfn.
,
Iltare.s. A sua voc8C;ao era de hornem necessario se diga no Senado que
Bobr.,.. a mesa Requerimento que de Estado; muitas vezes inconstan- o Brasil sente pesar, de perder UH'.
o.sn:. FERREIRA DE SOU~A:
.vai ser Udo.
te, mas sempre com arroubos de U'11 de seus filhos mais' dedicados, mai.s
(Para e?caminlwr a t'rta~cio) \N(to
corac;ao a proc:lra do melhor. Fc.i, trabalhadores, mais idealistas .. (!rIuifoi revisto pelo cmdor) - 51. Pre-"
Jt LIDO 0 SEGUINTE,
incontestiwelmente, urn hornem ec1.5- to bem!)
~idente. em nome da
b~nc:ld::l
aa
tico nas suas aspiracoes, hornem que
o SR. PP.ESID"ENTE:
Uniao DemocrtH:ca _Nacional. vE'nho
.
1
se 'paixonava pelo fe,to politico e
manifestar sua. !':f\1idariedarff' ~~, re··
Requerimento n.O 46, de ,955 multo mais peJo econ6mico.
Em. vot~~'f.o 0 Requerjmento.
querintento que V_ ExJl ~('aba d~ .;1),
t·
Quando mostrava 08 seus pend'lRequeremos, nos thmos do ar 19O res pelas viagens aos paises mats
Tern a. palavra 0 ncbre Senad,or em votado e cO'~lo'manjf"'<::b"ao rit"5'sa soUd1rj~dade, trago a p'llavra Of':
124. panigrafo tinico, inciso b, do .Re- cultos, mais civilizado~, jamais dei- Mozart La~o.
nossa profUhjla
saudarfe. do _ n~'J
gimento Interno, seja lanc;ado ns ata xava de colocar na ba::::e de suas 1110 SR. MOZART LAGO:
~rande sentimer.lo pelo d(;,<::flnRreC'dos trabalhos desta sessao, urn voto clinac;oes tao explicaveis na sua m,)de profundo pesar peto fale~imento, cidar.e, 0 desejl de trazer para 0
(Para enraminllar a v\Jt~do) (Niio mel"to do .ninistlO Joao A!bArto Lird
de Barros.
oeorrido onrem, nesta Caplt~l, dO" Brasil novas ide'I'as. novos -progr',
S
'
Alb
t
Lms
de
foi
revistu ~"Je£o orador) '- r.. Pl'eS[, Nao ha mfs~e!', mais, f!W'f·Jlle ()
Sr. Ministro J oao
er 0
mas, novas possibilidades e nov~,s dente,
.
tanwem pretendta UIZ"ei' aJnecrol6~io
comer.tar SU"1 vida, TJal _7 '
Barros.
conquistas.
_
g,umas paiavl'as sool'e a versonalid'ad'l' rar
0 munrin de coisas .:}1lE' egs~ h<'··
S~I~ das Sess6es. em 27 de janeiro
Jaao Alberto Lins rte Barros te-'e' Buske e a!~ljga de J08.0 Albtrw. Nau
de 1955. - Mozart Lago - Alfredo rapida traj et 6ri a na politica, talv ~z me atrevo, entr.;;Lanto, a faze-Io :lp03 mem fez no Brasil. dp lembmr su \
Simch Eu'clides Vieira Cesar efeito de suas qualidades corajo~:ts a iOrmos~sshna oracao prbferida peL> atuaciio ~onst,~nte e onimod::t nas (1'.
'verMO:: fpseg do ('\05.<;0 degenvolvimen ..
Vert,lueiro
Georgino Avelino e revolucionarias; m~s se essa tr~j~- nosso cole~a, oc.nobre Senador Apo- to politico, a c)mf!';:ar dao1)el ... ,an"
Attilio Vivacq1.ia - Vitorino Freire- t6ria foi nipida e segura, e~ se foi 16nio SaJes
Onofre Gomes ....:. Plinio Pornpeu rfipida t.ambem nos momentos da Vl_
Joao Alberto toi POI'S. Ex\!' m&.- de 1972. q'l:tn(lo. lenen~e mal sajd·~
Cicero de Vasconcelos - Alberto pas- t6ria qu~ fIuiu muito pouco, Jo·.o ravilhosamente olog1'afad'J; e eu, ne:'- da EscoTa :\r1'iliter. se envolvia' num~'"
]'evoJucao ';IUe al!cmmmh~ra ::lte 0 f1ouulini - Car:vallto Guimoraes - Ro- Alberto tinha
como
constante de ta hora, deoejo .:tpen83, par mim, pel') 'nal,
naquela vheem extrn')rd'mp...IJ:<.
berto Glasser Apolonio Salles sua vida a visao de novos e mris meu Partido, e especialrr:ente em 110- 'lelo int.erior do BraFi1. em nome ( 1
Alvaro Adolpha Euclides da Ro- largos horizontes em que sempre C:J- me do nosso chele, Dr, Auemar lle
11m ideal f. de urn esprito de re.ai!:tho Pereira pint" [smaT de locava 0 Brasil, Quando outros da Barros, mlinilestsi' nossn solidarledbxandre Marcondes Filho [voea .. coluna Pr€'stes se preoct1pnvam co'n de e nossa, dor 'pelo lutuoso RCuntecl- tencia nao muito comun!ll.
Tern rnziio q "Correio da Manh:'P',.
G6is - Ferreira de Souaa - Alexan- assuntos puramente politicos, de fU.:'il mento.
SE'U tr'mieo de ho.ie.
dre Marcondes Filho Ivo d'Aqui-'
de vit6ria, ele estava de 011'.'18
Vencido como V. Exa. Sr, Presi- noJoao
Albe-rto era hom(>m r!e Jmad~
flO - Aloysio dp- carvalh,o F~lho
abertos para as riquez8s do grande dente, ao 13Q.O de Washington Luj~, nat;ao, cufa
inteHgencia ia111ais pstan·
Domingos Vellasco - LUl_Z Tznoco
hlnte,rlo.nd brasileiro. Essa' c{rcunJ- na R'evoluQao de 19~(J, ')ortanto. e!H
Car7m: Lindp-mberg ...:. Guilherne Ma- tfl.ncia fol que 0 levou posterionne;l- campo opOsto a Joao A!bert~, ' ..all cou e - cont.lnU~"a ,c:;emnre crlA.'1r1o,
crianj'o intelectualmente, lant;rmd4)
Il1quias, (26),
tA f a se'toin:;rr nioneiro da manna tantou, ap€'sal' tia adversldade polf- ideias, QUI'! reaEl,adaa' ou n1\o, eram
par-a 0 oeste ditada -pelas condico'.;;.; tica que nus separava, que tornasse- ide-las iTlv::o"'iavp!mente .7t'nernsn~,· df'
o SR. PRESIDE!lTE :
dos novos interesses de hoje.
. mas amigo!! FOl urn bravo e, com;) orosperic1arlp, de d~envt)lvimento, de
Nao se podf' deixar de citar, ne<;~ todos 06 bravoe, tinha.wn cora~av rrnnd'P.'J:a ric Brflsil.
.
'
En1 votac;ao 0 requerimento.
ta oportunidade, auanto Joaa A!- generoso.
'N'este eSJ:';8<;o de tempo. nos bern
berte fez pelo conhecimento do in~
Meus sentimel".tos, portantc, $enho!' sabemos. a!Tese J:ada aconteceu ber..)
terior do pats, A Fundacao Bra::;t1 Presidente e do' Partido Social P~'o -a SUn coJ~born"'~o. I;em qne ~le tcSR. APOLONIO SALES:
Central foj urn sonho .de batalhad'\r gre..ss.lsta, pelo doloroso a'conteClmen- masse parte em a)guma cojsa. Nf(Para encaminhar a vota(!(io) (Ndo bra.sUeiro moderno; e quando <10. . . 6 to. (Muito bern)
nhuma .. evoluc§.o, nenhnm abalo dt·
fo,' Tev'·S.to pelo orador) - Sr .. Pre- Alberto, empolgado, rlescobria nOV~Is.
oualquer ordem,
nenh'lma luta dt,
0 SR. DOMINGOS VELASCO:
!idente, 0 enunciado do reQuenmen- t a b as d e indlOS, no_ 'a pOSSI'b'l'd
1 I a do
~s
ideias. n~nhuma COtnnos?f'ijo ... no camt.o assinado pelo nobre Senador Mo- para' as margens de:'iertas' dos rios
<Para enl~aminhar a votaqao) (Nao no noltico e-n{'ontrou Joa(l A!berto au2art Lago e quase todos- os 81'S. Se- do interior do Brasil, nao pensQva loi rev;sto 1)('lo orador) - sr. t'resi- sente. fnt~2ra]mente ausente-. Mesm('
nadores presentes a .esta Casa, no ammas, como seus inimigos dizialO,. dente, creia V. Exa e 0 Senlldo que no €'~ercdo de run(!oef; como" as df~
senttdo de que seja consig!lado vato em cojsas do momento; pensava p,n e com a maLar tmOcao que dou' mi- C8.r8t~r rfinJomRtico. em quP imrrrell.
de pesar pelo falecimento do MiOlS- muito m:'lis - num Pais tao gran'tp. nha adesao
hamenageI".8· qUe 0 l)arecla af8sta-l0 de cert.as COglt:\<;o,;tro Joao Alberto Lins de Barros f-. como 0 Brasil a .precisar" realmente, Senado presta a mem6ria de J03.0 internal!!, I'oubli-lo M preocupaA;oe-s (.~
para mim, motivo de oClipar esta para ser. grande, mt~gra~-se nR P<:~ Albel·to Lim; de' fiarros.
..,rdem poltieR all economlca.
tribuna, em nome' do P8D e no meu ~e tn,e tOd~s as .~~~. nquezas .jl.,Da gera\;RO de tenentes de 1923
Quem df:le se aproxtmasse - e £U
propri'o, num misto de emo~ao e de t8n P..' c10 .:toral CJVJ~IZildO e .cul~ .
sa1ram homeill! para. todos os seto· l)Oucas V~I'f'~ me alinhe-t ne-:;te grupo
SRudade. pa,ra' prestar homenagem al. sr , Presldente . ..:12ao Alberto. tmha. res, Deu E'la ao Brasil. (iguras em!' - tfnha oportunidade ~e apre~tar,.
iJusb'eopel'nambucano.
amda, ~ma I fek;ao (lu.e mUlto
nentes, que. ainda hoje. ilustram 85
uma tOIT"'nt-E' de Ide-fas, de ver
Joao Alberto Lins de Barros, nas- apl'az. ressaltar desta trtbuna - go:· posi(;oes qUt;! oculJam, mas entre todo:; '1eIe.
~omo aoll'~le homem, a~arentement"
~cido 18. no meu Estado, Who
tav~ l~'msamente das coisas da ~~l os compahr,eiros de mccid'ade, Joa'] <:~co, fi<::ic:'Imente forte. miHtar no Cl'h
do rofessor e. apaixanado pelo enCla., Talvez peJo seu temperame- ~'- Alberto
djsUngiu-se por quaiidades meoo fJf' -31ta vida. como aoue!e hose revelou possuidor rie to ~~~lm instd.vel e impetuoso, JO,lO que ninguern jan.ais lhe negou. e que, ""~m.
o~a
P
ff'l)n.('l. t;e Ile:::manc111-va pm soenslno, cedo
Albe to n'
t ;
f
d I
ntl'a inteliglmcia e detentor de inve- I
.r
. a.o
s:. er.a apro un ar 0 mesmo seue adYersar10s. sempre re- nhos, ern planOt: de realiz~oes~ IuJAvel fbrea de vontade, que 0 fa:· 1 nessa atlvldade, no entant,o. ~o~no conheceram. Era de Uma lealdade turas.
ria veneer na ·vida,
Coordenador da ecranomfa bras,lle' ,~J inatacavel, de UIha bravura inexceAinda, tern raz~c 0 HCorreto da MaJoao Alberto Lins de Barros ViV(,l1 , ao tempo dfl. guerra, quando vifl.J,:'- divel.
pouco tempo, pOl'que viveu apenasl va pelo Amazonas ou pete Pa.a,
Sr. Prest:l.ente, quand.o se apontam nhit" quando hoie diz "'Ac(mteceu".
58 anos, mas e a ele que se pede. preocupava-B! C0!l1 0 problema da os homens de coragem e de bravura JoAo ,"Alberto fo' algoma. colsa que
m e'rro a expressao das I uol'racha, nao JO no aspecto p{ n- em tOda a nossa c.ist6ria miJltar, aes- a.conteceu no Pais
ha. Que coapI 1.' 1..r, s
e,
.•
d
Ih ·t
.
~'d
e
Escrituras quando Se referem aque- 1 n?n:..c<> a co el? malS . r,;",pl a
de Pelotas e Os6rIo. qUe It'garam ao mentar: nao hli qUe dizer onde @le
Ie homem djgno; consummatus in! eflClf'nte d) ouro negro brasllelro, "~.~ Brasil exemplos do m~ior de..c;prezo t.inha. razan. Qua.ndo nao a tlnha. qu~
brevi explevit tempora muta aque\e! tambem",O' peias descober:-Qs clentl ... -. pela vid'a, pocfe:nos tambern incluir !CM1as defendeu rum adrto, Que ideia~
que, consumido em breVe tempo,' cas, a~s~buradoras postenormente (la~ Joao Alberto entre urn deles. porqueo, ?braC'l)u 'l!1TOneamente, se seus m~to
completou muit.os tempos.
COh9Ulstas da terra. p~ra a he'.E:~ na real1dade, era homem que nao U- dOB d'e R4iao. actuf e ,aIi. tOl'am tuftJ03.0 Alberto; desde mo.:;o, sobres- \ n.!'lClonal, d!,illt;ro dos lurutes da tec- nha med<1, e ~l!i:O apenas medo fisjce; clente!J par!t, assegurar 0 ~x!to de seu
Eaiu em meio de seus companhelros, t11C~ a~onomlca.
possuia a 'XIragem de, nos momentos olano ou r.e nAo foram Hd Rpenal!!
nao 56 pelas oportunidades de galNmguern me!hor compreendeu .0 maie grav~,Otomar a atitude qUe lhe '1ue cons~atar Istc - aconteeeu Jo§.o
g
Alberto, no BrR.si!. urn h()n~em pregar pastas e coloca~oes melhore.s nos papel do. Instituto de A ronon:'3 parecia mfl.!s_certa.
~pnte a tedns os fatas, f' Md.9 a'no5'~a
nanoos" .~scolares que freqilent,aJ'fI.; no No:r te , e qpantas e ~uan~as ~e
d~
bravo
e'leal;
Jotto
Albel~to
Alem
vfda. bun,.oso
vibrante. lan~[md'o
llluito mais que isso, avantajou-"ie zea t.lVe ensejo de ?lscuhr C)in
no meio dos seus contemporaneos, S. Exa., te~s agr?~OmlCas de alta thlha talento e cultura humanisticR Id~tas. sont1an~n sempre al~l1ma cot·
excepcional,
e
quem
a
conhecesse
nft
sa,
umamodlficac;§.o
qualquer en)
por ~er urn homem cheio de im ~,~. - prO[UndH:lJldeJ' ~ verAlfllbcayta, a todo
nac;ao e sempre ate-nto as mudan- ,:,as~o, que . oao
er ~ era, sem intimldade, reconheceria eomo se nMBo d'e~t:no.
E' 't)()r ,~~. S'r, Pres!.:'!ente, qUf! fl:
t;as da vida, para comecar primeiro (l~Vld.a, curlOSO· e aJ?al~onado da transfQrmava no convivio dos amigos:
que outl'OS as novas caminhadas as- cl~nCl~ . que hi de redimir 0 Brasl1 ninguen mats agl-adavel no trata pes- banctic:1a <f~ UnHio Demorrl'itica Na£encionais que percorreu.
das dificuldad.es em, que se agita; soal e, qua!squer que fdssem as po- cronar se SE'nte !'fa dever de vir aqut
Foi . e:le, um revolucionario convenPor ve~es dlscordei mUi.to. d.e Joao si~6es que !lS5umisse no tetor politico rnanUesf;ar tIlmMm R sua tristel'a, fl
cjdo l'iJio revolucionario a. procura Alberto, quando no .MlUlster!o da Jofio Alberto nos' C}Onslderava 03 mes- sua ptof'unda trfflte2:A.
De·!;apar~cen
de Po:sit;Oes.' Tinha em sua alma de Agricul~ura, e ~le n~ cooz:denaljao ~a mos companhelro.t de ideals da mo· urn bomem de t't'abalho um hOll'lf'D1
.'
pernarnbucano urn sentido patri6tiw economlR .. naclOnru, nessa. fun.:; lO cldad'e.
de n~n~~mento. Itm horn~m alta.rnentt'
Para mim, d'essa gerac:§o_ tenentisfn, InteUp'ente r M""p~dor de ideJaf!. c1~
co ,'y.i.rao"o.!inal'iv:' E! l;)rOCurava. n;:!,s lXlssula ~le poderfS, .I~xce~lonai~ no
lIuas -ciesMsombradas atftudM, ilem6!lt>- intervir na economia brasl1eirR. Era s~bre a q':ia1 os .historiat!orcs hA,o de Ima-1dna~§o, agftadol' de problemas dp
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tas homenagens que Sf' prestam a
memoria do M!~ljstro Joao Alherto.
()B
oradnres que mE' prece£leran1
dir ,eram 0 basta~te sabre a personalie' . . de do extinte. NBo Quefo d~ixar.
en·retanto. de ncentnar. na vida qo
llntr? de::aparecido. aquelc sentid'o

de a<;lio qu£ 0 fazia urn'. dol'; hmnens
da mais \,':'lriada ativ'dnde. das mais
dlversa!'! 1n1c!atlvv!!, alfumas delas dRS
mr-is empolgant€F nr administ.ra<;Ro
\ do pais. A da Fupdr. '!ao Brasil Centrill, por p.xemplo, d~\'~-"e a Joao A1be,·tt" que. 't:cim 11m pil~iJO dp. cnmpflnh ;iros, sc_ tornou um verdad'ei' a
b~' '1.deiraTlt?, busl':lndo. nas terras ('0

no

o SR.

'30

"hiJlt~rland",

Inr'1rporar

r('~lmfn,te

7,on!lS

homem

PRESID BNTE ,

pedir a ~ palavra,

encerrarei a

dis·

cassao. (pau~a).
.
Esta encerrada,
Vai-se proceder a vota~ao.
Tratar.do-se de vota~ao por escrutinio secreto, 0 Sr. 1.0 Secretario vai
proceder it chanwda lios Srs. S'omadores.
.
Os votos favOTaveis sao dados com
as esferas brancas e o.s contral'ios,
,com as esferas pretas.

.

·loao Alberto,

Discuss~o

Em discussiio 0 veto n.O 3.
Se nenhum dos 8rs.
SenadD!es

e<;t 'lec1da~ do nosso pais 'ft civiliz:l,

~A,.

" JaMiro de 1955

o

, 0 SR. GOMES DE OLIVEIRA,

,-.

(Seqao II)

prazo 'pbl"a ap1"eda~Iio, pe]o Senado,
o SR. PRESIDENTll,
d.e Veto n.t 2, de hJ55.
Fcram
recolhid~ 35· esfe.ras, que.
0 SR. P}(.E.SlDENTE - Devo in·
dao Q seguinteI:!5\11tado:
formar ao nl}.br" Senador Mozart apUl adas,
Es'f.eras brancas ••• ,... 32
Lt.-go que 0 prazo do' pres~te veto
EsfeTas ~etas :....... 3
e,.tirJ".guir-se-~ no dia 6 de feverelro
pr6ximo. SR. PRESIDENT':,
0 SR. MOZART !.AGO - Obrio
veto
foi -aprovado.
gado a V.' Ex,a; Sr. Pres:'<iente.

tod2. ordf'm nos campos economJoo"
aoc.:ll, politlOO, mllitar, enflm .. em to··
dos os setnres da vida brasileira.
.lJesaparecE'u, a.:;sim, uma dessas fl..
gU1 as rams no cemirio nacional. E
qu.::ndo urn d~s~t: hcr6Js cal ue.sta
tnaneira, nan hi oo!a~§.o de brasilei '0, coracso de hom em, que Se ntlo
col"tranJa e quI." nao lamente ver-~e
a Patrin pcrdida de uma inleligenCia
e de uma capac:.dade d'esta ardem"
U.uito oem).
(Para encamlnhar a 1:daqiio) (Nao
.'oi revisto palo orader) - Sr. Pre· side' 'te, • associo meu p'Rrtido as jw>:-

. OIARIO DO CONGRESSO N~C'[WAl

'd~

, (Procede-se d chamda).
Bandeir.a de Melo. - Prisco
dos
Santos. - Alv~rq Apolpho. - Car-_
valho Guimarties. - Joaquim Pires,
-; Onofre Gom·es.'':'" Plinio Pompeu.
~ J:ergtnaldo. Cavalcanti. - ·Ferrei.
ra de' Souza. - . Apo16nio Sales. ~
Djair Blindeiro. Ezechias da Rocha. .-:' [smar de G6e$. - Julio
Leite, - Neves da, RBcha. - Aloysio
de Carvalho. - Carlos Lindemberg,
- Luiz Tinoco. _ Alfredo Neves. _
PerEira Pinto, Guilh'erme '-Mala_'
Cfuias. - Mozart Lago. - Euclydes
Vieira. - Domingos Velasco: - iJa~

u!Zica do

vetA!

Glasser,

-

de Lei n. 799. de 1952, da Camara dos Vereadores, que concede
JJensoes as viuvas dos Srs ,Joao
l,im4 Monteiro de Castro, Alberto
Moreira da Rocha, Jotio' BatistfJI
:)alema Garctio
Ribeiro, as Sell~oras IPster de Souza Valente,
Mariq de Melo Pinto, Elita,- Cor-,
!teiro Viana, Dulce Evari..'~,to de
-. ji£orais e ao oomp<:sitor musicul
Andre F~lho. ten-do Parecer, sob
'''.' 53. de i955, da Comissao de
Constitui9ilo e Justiga, peZa reili(!ao.
. jelgllo, tendo voto em se1'lctrado
. do Sr. Senq.dor Gomes de O;zL'eira,

.CJ SR. PR~SID£NTE:
~O

"

Dele Ji7Ja. ",htao, am d::\S sellS -m3ig
:,ldversarics,_ r)
Oen!'!ral

Estfi' enc.erl'RLta ..
Enf \>·otacao. A.~ ":liba J..ionel, que 0 ad.n!ra-va niio
q ~r. .SeeretaxiD vru. prqf!eqcr A
tRt~t-o p('lo q1J€ elc tlnha fei!p. Pilrquc c.!u,mada dos Srs. Senlldor€S.
pe=mfmec~ra PoucQ temr,Q em S~,I . ('R:t~ede~se' if cham.a~{p
P~!lIo,

mas. ?q.br~tu<io. p..!lo que nR~
/tESP.ONDEM A CHAMADA:E VO,
dp'.xar~ Lzer.
TAM OS SRS .. SEN~DORE".
Fi$pt."tJ., It, h~ra do exop!!O.iente,
Bandeira de Mello. _ A-}'LlSio Jo ..
~:,l:sa--t a ordem do Di~,
Qi:1i". '~-:-: fdsc!J llgs Sqntos. -;-:- ~lvarQ
Discussao unica do veto n.~ 3.
d!:' :9!'4. dQ Pre/die do Distr;tp
Federal ... ao Pr~jeto rf: ~~, 1tP
195-8-49.
Cd1nara dos Vereadures, que distJoe .s6bre .isenype:s
iribzttdrfas e' dli oulras piovi!J~n:
eias, tendo pa"ecer~ sob 'it:.. 22. 'de
1955, da Comisslio de :Con~,tifltig40
.. t! Justi~f!. fl!pora",vel. ,
I

aa.

d.!Jolpho. - Can;al"~o (ruimarile8,
Joaqullli' P.ires, -- 'Qnojre Gomes.
Pf!1a 9 foll~e·peu .• .....; ~§t!1inqldr)
va!cant~,

r:a·..

Fe,!-~ira.~ Souza . . ~

MJoiomo , Sales.
~ ~zichia{

~

..... D;atT Brindciro',

dci R"p-chti.

~-:- Clce'ro tie

Ua~poncelos. Ismq.r de Pod. :.Julio Leite.#! - A1o!l:~io de Ciuvalhl),
:.- Carlos Lindenibei'{j:' - Lutz Tina ..
~. :..-~ Alfredo' N~ve5: -.:.. <G'uWl-elme
C SR MOZART'LAqO·
Jtl~laqtti~¥" -:"¥.qzart ?fLU9_t._ N~'..
..•... "' -. ••. -;. -,
tor &fassena.
Euelydes Viet",,: _
(p.tla (..cdIBll [l'!ao loi re:risto p~IQ p,omiitgos Velasco:··:..,· "Dario' Cal·daso.
q~~qr) , -". Sr. p.::estci~nt~.
e,P,€4~ ..!-: P.?~{fl' r{!f~!rc( ~~~i!vip.- ·~urt·Q.u~

s.:~r~

go~~:ql(" m~u

e,

possivelrpell~ Fl~vw Guimarcies,

s:r. -:

-

Ro~erl(J q'q~-=

que posv.:riort'!'lep.te
qa1!fCs '4-e PHvcirq, - .!~
riauen!re1. estirlUHia qtte a Mes~ !Iv!' .#·~~/11P1!q,. - .4Jp.,(;r(o f'qsfluUH·l.tt. :-{
tnf'Ofma&e q~ando ~ ~:l~~~e ~ 41fredo Stln.cl~.
'
'"

r:ll.ra

pl'Uyid~r.\!i'a

mate:ia que deve

aos

senhores funciontirios

#'1enado a escolha do tfome' dO Se.
?ih01 Jaoome Raggi de, Berenguer
Cesar para a 'cdr(Jo ·de Embaixado Seri}wr presiden,te - da RepuI r . O· t
d U
t

. J.lCG

_

'z

nen a

~

rugua.

Discussiio unica do Parecer da
Comissao de' ~elqqo~s. Ext~rionis
sobre a Mensagem n.tl 45, de 195~,
tEo Sf)nhOT Presidente da -'Repu7Jlica. sUbmetendo 'a apreciaQQo do
:1enado - ci escoiha do -'nome do Be·
nhor Ai'lt6nio 'Vilh~a Ferreira
Braga p~rq Q. cargo de Embaixador i'Zf1~tc? ao qov~rno q.o Chile.
Discusstio u;'Zica do Parecer da
Comissao "de - BelaQoes Extefiores
~obTe a lJIensagem. 'iium. ero 47. de
- 1955, do Se'nhor president_e da
Republ.lCn., su. hmetendi) .,. ah.-o11(t':'
"

-."

-

••

t"

.t:..

a - escollia do n9:alt:' ® ~lmhf!r ·4fpi1!ip 4e .l1~1f(~.
qap' d.o Sen4do'

Franco

FUho

para 0 cargo de
Gov8r1w do

EmtJp.i;a4 0T luntd qo

da1Ja..d~. .... . '. p'i~al{~~~ ii:Hftr:
CqWf~~qn.

41

(A
sessiio transforma-se em
secreta as 10 horas e 10 minuto$~
voltando a ser publica its 11

Tas).

o SR.

no-

.

PRESIDENTE,

Estfl. reaberta a. .sessad publica.
De . ac6rdo com ~ 0 deIiberado peltz
plenario. vai-se discutir 0 Item 'nu"
mero 3. da Ordem do Dia.
p SI\. ALOIZ!I? I1E CARVALHO:
(PeIa ordem)":'" fNiio fOi revisto
pelD 9r~dor) Sr. Presidente, 0

avulso mimeograiado, que esta sendo
distribuido ao :plenario, parece_roe~

s~lvo m~lhor j~izo, inco~pleto.

Gom~s de

a)'i{tl'o'~.$

de

tomem -as providencias nece.s.satrito Federal' (parCial) 'ao Prajeto que ra.s)
,
.
'

n."

'

Tl:atanp,o-se

70 2. de 1955. do Pre/eito do Dis· terminG

S!. Presf~er.~e, ~s O~iveira, - Iva .... '4qUino. - ' Alberto
-(Suspende-se a sessa1 as dez
jl 'ttas homenagens oue_ ora se p~es Pdsgu~lini. AlJi'edo' Simch~ (33)
h'Jras .e rtois m~n~tos, re07bril~aot.· "TI it mem6ria do n,i~ti~ brasileiro.
~~ .~ 10 h:orq$ e 7 ;ninuto~.,·,
o &R. PRESIDEl'IT£ ,
CJ\'~ fat, em tempo.c;. urr. dos ~mpa
o
nl~ ~ios dar; host~B trnbalhis:tas: a gu~
ReS(J9pperam A. chamada 36· Srs.
,~R. PR!:SIDENTE:
"
cleu 0 me-lhor- e mals aprecia-vel es- Senador,es.
Est.-'\.
rear~ert~ a ~~5.o.
f0~O. (M11itO ~). ::
'Val~se proceder a apura~ao.
SoLre a. Mesa requerimento que
{P.rocede-se a rupura~aoJ.
o SR: PRESID¥N~t:
vai ser Udo.
.•
:'oGBEBpe6,lA etaoin ghr~lu n n nn
,
Epl ylJta~iiQ 0 ~eq'leri,ment~;
. € LIDo E APROV ADO 0 SEo SR. P!lE8pl):!'I'r~ :
GUJ:NTE
..
.'
Os Srs. Senad{)res pue 0 aprov~m,
Aprovaram 0 veto 31 Srs. Senadl')· . ~ ,
ql :;inllll p:'emanecer .!:1ntadcs-. (Pau· t ~~ .
.
reB e rejeitaram·no, 2. 0 i,.eto rol RQ.uerimento
47, de195.5~
ap!'OadQ,
E<;ti aI:.rovado.
\ Mesa. as,~ocja...se i: justa homer.A··
Nos term os do art. 125, letra"1, do
Dlscussiio unica do veto n
4,
51 n guc aeba de Sf prestada
io
Interno~ requeiro' seja
de 1954,' do Sr prefeito do Distri- Reghnen~
N nistro ,Joao Alberto Lins de Banos.
em ultimo Lugar () veto
to FederQl ao Projeto de Lei 'l1U-' apreciado
'"e 3:0 Presid-ente uti Mesa f6sse
eon.s:anao do item '3,0 da Ordem do
1?fp'o l05-A~51, da .C4tnara 'do's U
!)!' . mitidll lembrar I rp ,epis6dip . a'l
Ve~Cldores.
que ·dispoe· sabre -a
la."
vi 1.1. do iluliotfe brasL~iro, ,seria para
(lpr~ensaQ . de v~icu1os itbmutona·
Sa!a._ das' Sesso.es,' em 27 de janeiro
d ,l.er lue e~ l~O. a:' 0.<; cl yttbrla, da
dos na vza pUblica., tendo Pareccr ?e 1955, - Dgrio Cardo~o.
R 'volu.yiio, 0 MinlEtn Joa0' AlbertI.
sob n. 17, de 1955, dil Comissao de
· a i . ;orin com 30 "arC's (e'id9.de receb'e.u
,0 SR:" PRE~IPfN'!'E :
Con~tit~i~~o c: Justi(}iL' p_eLa p,pro ..
o G(wfu:no de Sao P!l';lo em um 1110ao :
vae.
A
Mesa cUll1;lrirll ° deliborado pelo
· n~f';'to~ ('reio de di.' ·en~6es. 6dios.
ple:uhio. ,
" ."" \ . "
. 0. SR.
13n{!ores e lht.as en: re 'adversariCs
., PRESiD£jII'f!;,
-"
,
Discussiio . 'tinica do P(J,recer da
r .. 'Htkof' &lube, e" ,·t tanto, ~,pela -S:t[a
~ 4iscu..~o.
Comissifo de ReZac6es Exteriores
sP"eniqade. pe:.Q eqt:]ibrio extraor:;abre a Mensagem n.o- 33, de 1955,
d' 'laria . em homem t8. 0 jovem, e neh
Se nenhum dps Srs. Senadore~ pe ..
e<;..;Janimidl?-dE., "conseguir '- m3.nter' (1 eiir a paJavra, f;ncerrarzi a cUsCUSSM,"
do senhoT. f'restdente cia RepUt?ausa5.
"
l.sLudo dentro da ord-:m ~ dJ. paz.
Mica submetendo· It aprovaqiW -do
As~cio-m'?, pO!$;.

nomta.

o SR. !,RESIDENTE l

ntrme- ser apreciada em. sessaQ secreta," de-

parecer ref'erente a "esta matexia.
!pi pubUcado' no Diario do Conqresso
de ~'5 do corrente; entretanto, como a
Im:r,:l'erufa O'fic!al ainda nao nos enviou 0 avuloo, a Mesa mandou niim€oG'rafa~lo, 'para distribUic;ao ROO Senhpre'; $eriadpres·. ' .'
to 0 1i'?~lho, est!lra
pronto dentro
p:'l1~o, motiv9 pelo qU!ll vou sus,,:,
"io Cardoso, - Costa pereira, .::. ~m
pEpdfl"~ sessaq par cinco -minutes.
Silvia Curvo. - .Fldvio Guimardes.
~ta susQensa a sessaa,

CL..,:>acidadf> invulgar, de Inteligencia
Rm:1i. impos, em varins" ramo~ da
ab·, ldaele hrasUC:\ra, a marc'a' acen'~
tu~da cfa sua -'persol1alidade e" inteJi· gt leta tncc\lTIum.'
-'
,
- ' Rooerto

Senhor Presidente da Republicai
submetendo d aprova~tio do senado Federal a nomear;ao do De-.
putcu10 lIelif! Cabal para membro do Conselho Nacional de' Eco ..

,.,

i!,p' f.arer:~r qq

~eq~()mfa s"bJ~ ~

Do Parecer e relator 0 nobre Senador - Joa.quini Pires, mas esse pa..
recer foi ~inap.o ve~cido' por Quatro
Srs. Senadores, _tres, dos quais adotaram 0 voto do 'eminent'e Senfl.dor
Gomes de Oliveira, primitivo -relator
do ·p~eSs,!d() e que ficara y~ncido

Da Comiss~.

l'l:sse vote em se:>arado do SenadOl"
Gomes de' Oliveira' nao co~ta d~
avulso,?, assitn, para a))r~iar ~ Il!ateria, a elenario s6 tern em cat;sa. ~qt
elemente, positiyo. E' necessaria 01
elementp ~negativo, ate porq~e fut
voto i~vol'av~1 aa. veto, que; nE'ste ca..
so, e 0 elemento n~gativo.,
0 SR. PRE~IDENTE:
A Mesa 'nao tern· duvida em retiral'
tia ordem. do dia ~sse veto,' para fa ..
zl:-lo voltar cportunamenle, em~ra •
voto vencido do nobre Senador Gomes de Oliveira esteja .senda distri..
btlido neste' momenta .os senhor",.
Senad()res. •
,
Se a Casa enten~er que, r;lI!1 'lc dIStribuicao nest~ mOlpEnt-Q, ~deF-1:1. ser'
a Aise""".' 0'. a Mesa. 0 fara"
ab••
...... ',
~
\.I....."."
• I) SR. A~OIZH) ~E CA~V ~LaO~
~

(pela ardem) (Nfio fat revista pel<D
orador) - - Sr, Presidente,' em' fac&

da -distr-ibUi{;3.o do ~vot.o em separadQ
do nobre SenaC!or GO!l1es' dE'; Oliveira,
na,o v~h(l tmpedlho partt que a maMr~a seja vot~da.
.
0 SR. PRESIDENT!::
Ern face da maniI('stal;ao dO, l'J.q-bl'!!t
Senadrir Aloysio de CarvalhO. que
havia 1evanlado ~ quest~o -qe qr'1cm~
a '¥esa subniet~ A. ·di.scusS9.<? q vetq#
0 S)\. ALFI\EDO ~EYE~:
(Nao joi revisto pelq orac!ar).
Sr. Pl'e.;;idente, 0# assunto sq.':Jre. ()
qual versa' 0 veto q9 ·uu.stre . Prefi!lWt
do Dlstrito Fedfrlll faz-me VIr !t trtbuna para dar~ as ra:~6es por que, em
asSuntDs em -que 0 Est~do va.! rpgar

PenSoes a' e~-&ervi<i:6\'~ . Q~

1l!'i0, ~\t

.tenho sempre'mant1do dura-nW illell
inandaio:- urn procedin:]c'utq q.qffq~' ..
me. .
.
..
#

Nso vgjp por ,q~e .9, ~od,!!r }?q!.tlico
hlilja de distribUlr, deslg~Q-l~eq.~. l!J."
'vores entre l1omel1s pubHco~, fq.n.-.
donarics pu nao.' - ,,!,o41?§ ~E:'i{ep1~~,

nQ traUSCurso da n()SSa oe!'}~te:n.Ciil-.
pensa-r _~ttnta'mente ~a .vel~iC.I!. .f¥
pud"""'.n.os.· conhecer a Vldra 4~ !;!~~~.'
I
ocup'l"'~
de maion.!l '_d~qg:e fS 5lue . . '.- >,~ .'
situacoes vantajQsas !1~ a~lJ.llq.~b.~..
'
. lst' 1
h,p. ~r fUtlOfl
CRO ou no mag __er.o, s:_ .. ~ • --.- •
a 'conclusao de !1ue, 'se h~uye~s~rr- ew
cel1:.a fas-e d~ Yiq.a, lp._anp!4iJ ~,?rle~.
dade na&, d~as, se OOd()S ~ q~m de~P.f$~~' ~~~.~ "et~f·vl1ta. a
pr6pri.!l -t~l~,' ~r peff1? fJ. yeJh iee
lhes esmrla' asse~ura411'
.
'Cada. um~ p'onhp: !:!ge ~il'!-'? tl:.Jer:
Cfl:d1\.·'l!n1' nqrt~i'8: ~ua v{q~ ~~ I'f1e~.

!f4'cn-!!i¥'!'~m, ~umero ~. de 195." do ~hor lfie pttreee.
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~ N;Ao l raoo1:\vel, p,orem, Sf. t'fe.si-I amigo de muitos anOl' a quem; 1la
:F...9". era a sltuaga.o quando .. "lei - p.lrj!~l;OU. jUl\to a.o Deputf\do M:;.~nte.

Que a coletf,,\d ad{!,

qUt

paga bancada de jornali.sta, inllmeras ve- flllmtntllSe veio ber.eficiar a viuva,

(l~

noel

Vllaboj~ •.

wna pen.s<\.o. {(arias :!,SJ

impo.stos, seja for~ada a cont!~bulr res, recebi, aleas horas da noite piLl MdP()el D~lal'te, qUe Rnenas her ·j>lra contilr;6e& pl'edu'ias em que Lea. i..
Ij)l\ra 0 bern estar daqueJes que nJ10 atender a uma solicitat:;aQ 1avol'avel umr'.:a.n~ modesta, em Rio das Flo~'~s, o Pl'esidente WashingWll LUlL, 1',)&
ooube:'am acautelar a velhiCi! au a 1\ profLssao, que exerceu cOm t mto d~ndO-':'I1e Urna pensao.
'
adoL.l.l·... ... nOl"ll~a de ll~O 19n(:(:,,~ ~r
s<lbre\'ivenc~a da familia.
brllho e tenacidade.
P Sr. Mozart Lago - Essa atil:"lde pens6es de espe9~e al{;'Ul~Hl,' dech',lou.
"ts.se 0 meu ponto de vista, cilrto
0 Sr. Joaquim pires - Nao du- louvou sobremodo 0 GovernQ do,~·
aquiHe Hustre pal'ian!emal' que 0 m.11's
<oU errado. com 0 qual ~enho, si-ste- vido que a viuva desse I;ervidor n:to tado
que poderia fazer SEi"Hi. dar L.m·ei[lmatio;l.n1ente. \'otado nesta Casa con- mel'e.;;a essa pensao.
~ 0 ~R, ALFREDO NEVES _ 0011Q
iora as pensbes. Quando memb"O OR
0 SR..ALFREUO NEVES ........ Ev.l.- v~ V. Ex.a 0 governo do &Stado do Prf!gO pubhco a pal'en\e tia tele,'Hia.
CDmissao de Finanr,;a~, jamais pro- risto de Morais ganhou no Rio de JJ.~ Rio, amparando ex-governadores, .:rue s,en.hora. PeV.5<1D, 11£10 a cJnceder~a a.
jet.o ctessa natureza me che'?,o;: as nei:'o 0 dinheiro que QU1.s; pOl'que !'ina nele entraram e salram de maos lim .. quem quer que lOS~C.
maos sem que ell opjnnE~-e desfayo- inteJ.gencia sua operosidade e ~elo pas cumprlU 0 seu dever.
o SR. AL1"RED NEVES - 0 aparTfwdmente.
p.elas causas que defendeu 0 tOCU'j-.
o
,Sr. /oaquim,Pire8 _ It a "egra te do nobre colega reiorsa ll)eUI: Q~'"
Muitas vWe..<:, 0 me-u sentimt:n;a· ram urn des ptofissjonai.s'mai.<s t'i':m gera!,
gwncl1tos. .
Usmo - qualidad~ ina.ta em mliar pae'(~ na "poca. Se roais naa genh:Ju
o SR. MOZART LAGO - Sf i.l
o
$ . ALFREDO NEVEs - Q\la,,"Q
(loU menor ·pI'QPQtt;aO em cads. ure ..de foi PQrque 0 nao de.sejou, Nl\.o :'Alm .. aos f.x-governadores ~nefieiados Y'l Dibtrito Federal nao continual' l ,m,
n6s. - luta "':? c.om 0 meu eS"l'")lt'J [0. preeltdo, pois, .seja a municipaHd..u:ie essa lei, nao sei de ato algum ~1:i{. 0, regime de prefeit9s llOllleados, V.
de~'('r, e obrir!.ada ct ampa~'ar .sua [amma, ;>')T.
a cUhlpnmento po dever em que Evaristo de Marais nela DaO pen~
mim domina va as manifesta~6eo;: do sou .•
Eentimentalismo.
.
.
0 Sr. Muzart Lago _ Isto e m'lit.o
Nesta hora, 0 Sr. Pre-felto do DIS- comlln1· ent.re os homens de valor e:m
trito Fe~d{'ral vetou, d~m.ro d~s ~llaS noss» terra,
atribuic;oes, nove pensoes conce;}ldas
o SR. ALFREDO l','EVES - Sou
pela Camara dos Vereadotes,
N§.o discuto, 'Sr, :preside-nte, a'1 ra~ ami(,c de (OdOS os homens de val'll'
7~ que Jevaram a Camara do,,: Ve- nesta terra, e nao s6 de Evarbto ,·e
leadore.!; a conceder oen~ficios a de~ M(,rais., hvrt:.et1s CUjas familias cstio
terminadas pesso.'s" em detrin~~nto pas."!lpdo ,.,iticuldades. algumas d.l.s
-'- talvez - de' milhares de :lJtras quai~ eU c')hhe,;o. Nao vejo por QU~
nas me.smas condic;oes 5em ampar:> !'e .;e a' pensao a uruas e nao a tM-!3.
.aDS poderes pilblicoo, 11ultas .:Jess<)s ~estf.' raso que ,se faca l~i gcrat, a
vensoes d-estinam-lm a familia.!; de flm dp. qu ~ tQclao!: as tamlhas e!e hoprSS08.S de meu tempo quando ncs- mens ilust;,'f','S. que prestara.m s"'rvlr:m;
ta_ Capital. ha perto de 30 aDOS exer- ao l)l.strit" Federal. passaro, tam"'>~m,
cla. as atividades da minha prof~':;',3ao mp.lliante s,-mple..o;:· requeriment 3, se-r
de- medico. .
'\ •.
amN)r!ida~ pelos corres pubUcos,
!'!U

com a oonsc'.enc.la do mcu
Hmprt~

Sentilnentalmente,

•

Sr.

Pr2'sLlt.mr.e.

oeveria inclinar~me para de~apro%1'
o vet.o do Sr. 'Pl'efeao do DlstntiJ Federal. ~fas. se aE.!iim fizJ!..se,
contrariaria minha consctlmcia, assumindQ atitude o1)osta aquela lue;
nest·! Casa, venho sistem.etlca e
uniformemente man tendo
.
A m{'u v~r, muito bem and\)u 0
Sr. Prefeito cumpfindo .seu dever em
aetesa do Erario; e fe-lo par'l de
hflje ern diante, tel' f6rt.;a· monJ no
taS{) d-e se ver obrigado a contMriar
outros int-eresses, tambem I€g:i~;mos,
mas Qtle
situa~ao' do' Tesouro Municipa1 nao perrnite selam aLmrltctos.

a

o

Sr. Gomes de Oliveira -

Per~

c:t,."I1"J de a ~('emkia.de.
. 0 Sr. MOZart Larro _ Como a C,)!lgresso Naciona} j9 tem leite.
O· SR. f...LF'REDQ NEVES _ Mas
f~z

mal, ')CIrqne elaborou leis Iso i~
das que t6 beneficiam a quem t/:m
11m ~\migo ('IU padrinho em uma d:ts
CaiR." do' [·pgislativo,
o Sr. MLzart La[lo - V, Fx.a t('orp.<;Pnta ~m<l unMade da Fe(\era~~o
que" fez 0 mesmo para as viu\:as 'I~{I~
Flnti;>:o:3 IJret.identes do Estado incl.1~
sive 'Raul Veiga. ~
'\
() SR. ALFREDO NEVE!S _ :::-.)11tesTo esta <tfirmaciio. Raul Vriga foi
"rn tJomem' que jamais teve tens de
f'1rtul .. a. De))utad{l Estadual e·red·~r.t1,
Gnv"rnadol' do Fstado, nunea fJi perduJadc.. Nao frequentava os p ·nNentes IfIXIfOfl1: ~ era hl'rpl'lm oe vi ia rl;8cret.t ~ c~rto que SUIlS filhas .~~ eaSdram 'oem e hoje' sao element-Of! de "M.metrA IHQndeza nns rodas socia '5: mas
~,a,ul ·Veig,l, foi honlem pobre, sel:n!l!'e
V1Vf>1l dos ,;eus venr.imentos.
o Sr Mozart La.go - Mas foi (hvernildor . .:!, aindf' em vida, 0 Esta'\o·
RtTH;uju-lh~ pensao, - aliAs merecid 1rnellte - lnaugurando novo sistema

mite V. Ex. a. urn aparte? c.4.ssen ..
fimento do orador) 0 Sf Pre1eito do Distrito Federal fic:m deniro do principio que prec;.same,nt-e
·i:I-efend~mos em n()SSO j,)a.re::er, :.st(}
.e, vencer uma resistencia natural
lJ.1Je e a nossa tendencia a a.tend~r
tasos pessoaia. Se nao nos m~lntl"
.vermes dentro dessa nO"ma, dif\ci1~
mente poderemos telar' devidam-cnte
'PEla ooisa puolica.
.
o . SR. ALF'REDQ NEVES -;- V.
-E;x.a -tem t6da razao.
o Sr. Joaquim Pires - Pe:1nite deo!Jensoes,
RR ALFREDO NEVES ;... Pc!
V. Ex.a. um .aparte?
nad,lr de Flstado, e eomo fllUm'llo SR. ALF'REDO - NEVES - Os GOVfl
tJ.)Jartes, principalmente oS do i.ll€,U me;ttt:.. viesse en,fermo. sob 0 run:1al'o
:nobre c<?lega, sao semp!'e rec~bldcs da, hmilia, 0 atual Chefe do EXeC'lei\'0 tlH.minense, 0 eminente Sr. Ama100m multo prazer. .
'?'eixoto. adotou medida de or·j~m
o Sr. JoaQuim Pires - 0 Can~ ral
,
gr€'~
Naciorial £tcara. de rej-eitar g~rIll. . .
o Sr. Mozart Lago _ lI:tuita justa.
uro veto do Sr. presjdente - da· Repuo SR.. ALFll.EDO NEVES _ ..
blica dado nas ltlesUlas cond'(}oes.
A.!em do mais, trata-se je s~rvirtoles concf'dend')· pensao de Crs 3.aoo,(}Q
ila munic:!palidade, que c()ncorr~ram I)len.<lats aos ex-p:overoadores.
o 'Sr. Ker(1inal{lo CavaZcantf _ Fm
granqement~~ ,para 0 ~1:"n:en.t{J da ri ..
queza pubhca do Distnto Federal. verdc~de, 0 Estado deveria ~ ~e""lmr
A viuva de Evadsto de Morais e. a a todos as trabalhadores de mals de
de Morelra da Rocha e ·outro.s Pi'.5- sess,er:ta anos os meios necess;irtos
roas nM m-E:!smas condi~6es, nab se \'ida decente na. velhioo.
0" SR. ALF~EDO NEVES. - ~ra-.
pode' deixar de amparar.
Ade;n:lls..
n raza-o -(mica a'presentada pelo· Sr, noe! Duarte loi. como Raul . Veh!a,
De.'QHtM1o
f'stadual e federal, sena,,{r;l'
p~eito, para vet.ar 0 projeto. foi
declarar que· tais pessoas rec~biam e g'").vernad()r do Estado .. Nos .ulUmos
c.n MOl1tepio MUhicipal.. V. E.x.a. Sl:nos de SUll. "ida., durante a Revllln ..
nlio ignora qU{! a MOl"\tepio M\~UlCi~ :3:0, (:1~uem () arnparou um pouco fat 0
pal e uma soeiedade de R'ente 'riGa e JJu!'>tr:e Seno.dor Assis· Chat.eaubriq,"1j
ijue 0 prestamista, paga' para' q\"~ que, comllA,'decido de suns dificul.·l~~
,wa vilil'a ou seus herdeir(ts rec~tlam, des. sabed01 d~ qU~ estavB residin10
NM h justo Que '0 Pr-=felto tenha em R.io' daIS Flores numa ca~m modP'-S~
sancionado lei concooendo oitenta e tfs,sfn:a, fez que seu ,jornal () coniT-1"
tantas subvencoes a. soc\edad~s es~ tasse para ~Scre\rel' uma seri~ de al."tl-piritas e nao aceda em conce1er 'Zos porquanto se- trat~va de jOI'na1is~.a
f'sta pensao a Y"hAva de Evaris~u de brilhante.
Morais, urn dos gr{\ndes s-eryldor€'s
nom as .provento!'l. rtssim obtidos n~
lnunicipais. V •. Ex.a. e injust-o, ne-s- veu Manuel Duarte 0 resto da ~X13"
tencJ'a, E SR.OO 0 Senado quanto r~u~
10 polito.
.
.0. Sit. ALFRElJO NEVES 0 del'Rm esGe.fJ arBgos, escritos por fi~
!Ocbre colega senador Joo.quim Pi.... ~nr!\ t.Ao pminente?
trezentos ci'u~ invoca. Evaritto de Morais, men ~eir01 men:Sais!

a

o.s

V.

aesabon&.

o

.

Sr. Gomes de Oliveira -

~xl!-

um a,parte? (Assentimento do
]:sses homens ·viveraro e

oratior) -

deselllpenha.ram sUas atividades ~ ..
lando peL> interesse publico. Neste
ca.'!o - como, alias, ressaltei' em ln~u
voto - 0 Poder ExecUtivo esta no
dev~r de ampa1'ar-lhes as familiaE ou'
eles prop-rios.
o SR. ALFREDO NEVES _ 8r.
Pres.dente, quando vim tribuna, [lr'! ..
tenjla apenas justificar meu
'Mto
cO"ltrario a. essas pensoes,
pO',-que
semjJre Ole norteei neS!;e sentido. Noo
era Ihinha Inten~ao sequer fazer re ..
fen~"\cia as pessoes favorecidas p.,10
proJeto, Acharia muito mals raz(":3.~·(\1
que Ii Camara Leglslatil'a do Dis~i'!lO
Fedecal tiV(>sse inclufdo essas ~:-;t)1S
no Monte1'lc Municipal.
o Sr. ]oaquim Pimes - Mas 0
Montepfo ~ custea.do peJos °pr6p':io8
funcJ.onar!os. Nl!t,o hA favor algum.
('\ SR. ALFREDO NEVES _ Dais
t~ry~s do~ .fevorecidos pelo ,projeto .h\
SflO I.Jenef!CIArios do Montepio M\ln~'~I_
pal. Pareceu-me designal,
precisa ..
men1~·. eonternolarem"se pestlor s ;4
be?~ucIadas peio Montepio, enql'a.ntQ
eXlste um '\7erdadeiro exercito de nan
beneficiados, que continuarfto priV:J,j')3
de re<:ursos.
o Sr. Mozart tago _ V. Ex:l ~e . .
co.J?hf'cera. Gue noUve parcimOnia. c~"i ..
tt~r'o nD. conces.sao dAS pt::nsoes. Nao

a

loram atribuidas a

toaos.

'0 Sr. Joaquim P,ires _ Os J>f'lsio ..
nista.g n:c~Of'm menos que se pf.
a

Ja

urn'1- oo1'.lUnelra do trivial!
o SR. aLF'<EDO NEVES _ 1\8
cozmhelras do trivial. ho.le, perc ~hem
a .brlgagel12 minima de dois mil ~r:l_
zel1"O~ e nao trabalham urn dia d,\ s-e ..
mana!!
.0, Sr. Joaquim Pires _, E ~
slOn .. ttas recebem de cem a duzt" 'lWs

"m-

mes!! ~
.
SR. ALFREDO NEVES _

cruZf>jro$ p<):r

o

Ex."

nao

sera 0 meu canciidato ao pOst,c,
para aplicar esse rn..etodo no Rio de
JaneJrD.
.
o SR. ALF'REDO NEVES - V{jo
que, pelo menos, lunda sou lnrlicauo
para alguma coisa neste palS ... lRisO)
Meu nobre colega e .conterr;\.nco benador Mozart Lggo me q'J.er para·
Prefeito do Distrito lJ'ederal.
Sr. Pres!dente, agora quo fSWU
no termino do meu mandato, f<'.l.loUse que eu seria norr.eadu para deter·
minada Jeparti~ao, 0 movimento erJl
cont.rado foi enonlle. Alcgou-se que
se, tal ocorresse, eu i:ria a cabar (, .)m,
certas facUidades, J.,.erseguir os. fUn 0narios, tirando-lhcs as gratitica;, e:::,
e, ttl:ds que isso, criur dificuldadc' a·
companheiros de igual categoria, uri ...
gindo-lhe.s que comp.arecessem .da·
riamente a reparti~ao e ali perm anecessem durante 0 horal'io de tra.balbo.
Conforta-me tal cDllceito, porqufJe.
afinal, quem chega ao oeaso da. v1drt,
e \'~ que ainda serve, para <11g,l"Jlla
coisa, da. gra~as a Deus pOr havt:r
conseguldo a messe de viver Ur.l pouco Inais do que rr.uita gente.
Sr. Presjdente, repito, nao vinha,
diur senao que sou sistematicJmente ~ntra,rio as }}el1s(ies:' a1n.da tenho
a, mentalidadc· que possuia antes de
1930, quando 0 Congresso nao as ( )ncedia sob qualquer fundamento.
E2-;a.

PermitC'

V

~rran.Jara. \lma COZinll"~jTa

do trivial que ganhe menos de JCll
cruz~iros mensais. . p Sr. JO(lquim Pires - Afirmei que
VlllVas d~sses servidores nao, recr-'"oem,
de fl"'OnteplO, sequer 0 que se pa"', a
U1TI~ cozinheira do trivial. e V'. 'p:<.a
acaOa de ,iizer que tal eozinhe'ira c '9_
nha nada rnerios qUe dais mil cruz'lroo. E no te~se que- 0 servidor que ~ ,.t_
XOU 3. pensfi.o cont.ribuiu dura.nte lOr,.
gos anos para 0 MontepJo.
o SR. ALFREDO NEVES _ po,·
{)utrr- IR.do, ~ milioria desses saudJ,,~,'i
e HUstres ~ldadaos que tanto CDnY; ..
bufram oara a. prosperi dade. () emtv!lez'ln"ento c:. a grandeza desta Oa lital
t~m., hoj~. mhos empregados no 1lIe.!':
vllfO publIco sob 0 fundnmento dD (I'll'
~:a preciso amnnrar-lhes as viu\' tS.
Eu mesmo tenho plelteado lU1"at,
na Prefeitura do meu Estado, para
filh()s de antigos funcion~rios, alegando que deixaram a familia sem
rf'CUrsoS, sendo, justa que 0 Poder
Publico. ~ ern vez de conceder p<.'nsao
os coloque.
'
o SR.. NESTOR M ~.sSEN A _ V.
Exa, da lfcenGB. para um aparte?
(Assentitilento do orador) - 0 regime de concesao de pensoes a f.ranel
dat!i de 1930. Recol'dfi-me. como funcionario da Camara dos Deputados,
que B viuva: de certo magistrarlo. nao me lern'ora 0 n{}me. no mOnlt. llto,

Essas, as considera<;oes que jll: n ..
va -POl' bem fazer, sem, todavia, l Q.
por que me levassem a cometer, ~al ..
vez, inc:mveniencias. reyelando 0 'Ue
nao des~java dizer da tribuna do '3£1"
nado. (Muito .oem!)
DUrante 0 discurso do Sr. .I.It"e~

do Neves 0 Sr. Marcond·!s Filho 'letxa a cadeira do, presidencia., que t
ocu;Jada pelo Sr. Carlos Lindem.t~g'.

o SR.

PRESIDEN1'E:

Continua. a discussao.
o SR. IVO n·AQUINO :
(Nita joi revisto pelo O/'ador)

Sr. r::c ..

sidente, desejo declarar ao Sell ,de
que me pronul1ciarei de acol'do (vl"n
o vo'to veuctdo dado pelo n'Obre ~ ..
nador Gomes de Oliveira. peranL: &
Comissao de COJ;lstitui~ao e Ju~.lf.. ar
voto esse acompanhadQ por tres ru~ mbros daquele l'gao.
E pl'eciso esclarecer ao Senado ( lle,
na Comissao de ConstltuiGBO e Ju.s ..
Wia, 0 pareccr contnil.'io ao veto do
Sr. Prefelto do Distrito Federal obteve cinco votes contra e CJuatro a
faVor.
o SR. KERGINALDO CAV,ILCANT! - 0 Senado esta bem escln ..
recido. EU, pOl.' exe1l1plo dec}aro i;jUe

as palavras aqUi proferldas 56 me
convenceram de' que deverei \ 3tar .
contra () veto do Sr. Prefeito.
o SR. IVO D'AQUINO - Tel.cz
as mesmas palavras, q.U'e' e-w)a:·eceram V. Exa.
levam a votar con..
tra. 0 veto, slrvam de fundamrnto
para que eu e outros nobre.!; 'colcgas
o aprovemos.
o SR. VICTORINO FREIRE pais eu \'otarei a favor do veto, pOl'I que 0 pl'ojeto crla uma cl~e !JYlVi'"

me
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Ser;a melhor que a Cama-' nadol' Ferreira de ~uza, e durante habit pa.ra resolver os problemas da caso individual, 9.colhendo OS arguhouvesse apl'ovei-' muito_ tempo consegu1mos manter a nClcionalidade.
menws expendidos em defesa do protado n.s pessoas que deseja ,beneficiar orientaQao, reramente quebrada..
0 Sr. Mozart Lago _ Nao hft pe- jeto a: que diz respeito -0 veto em de:nas sllce:;sivRS t'eformas que tCm feiST. Presidente devemos tamar mUl- riera' Aumentamos brutalmente OS bate, Se 0 fizer, tera de conceder
to em sua Secrctaria.
ta ea, ut~la_ em assunt,Qs de&a ordern. v:n;imentos do Sr. Presidente' da pensO€s 3. milhares de funcionario3
emSr.idimticas
condit;6es.
o 0 SR. ISMAR DE GoES - Es- A sltuac;ao do BraSl I requ~r .exame Rf'Dliblica, hit poucos dias.
Ptesidentne,
eu ja declarei que
Gas p-essGas ja morrerarr..
atent.o dos homens r€:-:J:Jn£avelS pelo
0 SR. TVO .D' AQUINO Ao nao me preocupa a condi"ao indivi~
o SR.. VICTORINO FREIRE - sect GQverno,'
co~tni.rio, ha. grave perigo,. porque oS dual de quem quer que ~eja, preo:"
P:" t'll qliem sao as penS6e3?
Quando elabOrarr.os 1 Ccnstituh;ao inimigos da democracia sen-ern-se de cupa-me apenas a norma geal, 0 prin 4
o SR. JOAQUIM PI.RES - P::ua que atualm-ente nos rese incluimos fen6menos C<lmo este naTa sustentar cipio ao qual todos devem ficar dis' h os d os f unClOna. .
nela um. dis1)ositivo
aue desta Est
causando
que 0 re~Jme
e inoperanre. ineficien~ c,'plll' ados,
as ViUVRS e os f 11
'd
U'~
d
'
nos Erarios ae DlllO, as
a as e te para resolver os problemas naci.J~
. ___ ~ ____ -,.,.,..
rics.
dos mUnicipios, os majores onus e nflis.
£ste 0 motivo por que acolho 0
o SR. VICTORINO FREIRE - ,enca.rgos. A redaJ;ao qUe the demos
0 Sr. lsmctr de Goeg _ V. E:xa. V()to "rencido do nobre Senador Gc4
~lu..>tameJ1\ie·. Kltao, que fos.sem am- serviu de pret-exto para se criarem me permite agora 0 aPllrte?
mes de Oliveira e declaro que meu
'Paradas com empregos. E:3tou infor- duas especies de funcionarbs publi0 SR, IVO D' AQUINO _ Com voto sera a favor do veto aposto pete
mRd:l de que a .,itiva de um ,g-rar- CJS no Brasil: ados funcionarios em multo prar.er. Nao 0 concedi antes, Sr. Prefeito do
Distrito Federal.
da-municij;al, com s9is filhos. qque atividaoes e ados 'inativos,
't'Joraue nao havia ouvido 0 pedido de ,(Muito bem).
recebe men::;al::nente Crs 700,CO, rePais nenhuUl remunera da mesma V, Exa. '
0 SR. rSMAR DE GoEs _ INao
quereu I="ensao, e 0 t!roce~,so {oi ar- f'Jrma os funeionario.!l inativos e 0.3
0 Sr. 1:;mar de. Goes _ Dese.io. IOi revisto pelo orador) _ Sr, Pre~
quinl.do.
em atividide.
'1;oenas, me refE-rir ao raciocfnl0 de sidente, em primeiro lugar, folgo em
o SE. JOAQUIM PIRFS' - Nes0 Sr. Nestor Mas.'~en(f - Ha casas V. Exa .. Se 0 valor do cruzeiro U,s~ verificar que a. Comissao de Consti4
te !Wnto, V. E:.~a. pod.e ter ra"i:~w: em que funciunariQs inativos Tf.-ce- S~- hoje 0 mesmQ da epoca em QUe tuiQao e Justi~a, pela- maioria de sens
n:<"l.<: dar-::e em::m~go a r:na pessoa bern mais do que as ativos, porque se esses funciona.rios faleceram. V. Ex,& membros, opinQu pela rejei~ao do veto~
de se::senta a:rOI), nao e )·ossive1.
:l,posentam no penl1ltimo Ctlrgo de teria. rnz§.o. Naquela ocasl?o talvez em di.scussao, apesar dos votos dio SR. VICTOR-INO FREIRE , - nrreira e pcrcebem as vencimentas f6p'se snficiente Q pensao de .... vergentes de alguns, dos. eminentes
Seria melhor aproveitar parentes do 0.0 ultimo.
.
Cl·~ 1.200,(10. H"oie ~ deficiente.
juristas Que a comn6em.
l
o Sa. Ivb D' AQUINO - DLZ. Vos0 Sr. Ferreira~ de Souza _ As pe,nFolgo em verificar que, corroboran~
f l1:cio!lir:o
nas r: f 0l171aS dfI sa E"·a. multo bern,
ponto de v,'sta por m,'m defendido
, ' dfat"c!do
do- Vereado ~
.."
"Q~"\. t.ffl"n sido 9'lme.ntadas.
Sc:;rf'.81'13 8d C·amara·,
0
que-"
lei
cO"""ideTa
•
a
na,er_amen,
nesto
CoSo, a Comissao de Constitui- se cda
r::
P-.
0 Sr. lsmat de Goes _ E' absurd!)
<><
t
d
to;- " pm-quqe, es e IT.O 0, 1:3.0
~ to do vencimento jnte_uaI ao funcio- cr·~r Que
e J»otl·C'
examinou 0 veto de~tro
'l' .
atualmente a pensao de "a-o
.,.
<.W
ri:' J)rivl egw.
naria Que completa determinado nu· Cr$ 1. 2M.OO deix·ada. Delo funciona- da let-ra' ds Ilossa Carta Magna e
() SR JIAQUIM PIRI_~S Nao mero de 9nos de servico em deter- !'j.) .c=aUsfal;a a. manuten~iio de sua da Lei Organica do Distrito Fedpral.
cr'aTa ntmhum pl'ivilegio.
mlnado 'momento; e nio e admissi.- familia.
"
Pode qualQuer urn julgar in~onveo .. "1.. IVO D' AQUINOt - Sr. ~~~- vel que os vencimentos dos funciOl~a- 0 Sr. Ferr,eira dp- Souza _ As pen~ n!ent.e e perigoso a proieto mas nem
s:.Jente, agrader;o os apar ~,s e 0 '-.a- rios em inatividade sejem permanen- .toes. tem sid(l tMas aumentadas _ por 1sto temos QUe apoiar as rawes
~Jgo esclarecedor das palavras que temente jltunis aos dos em atividade. )'e1)ito _ inclusive as do Montepio do veto,oposto pelo Sr. PrefeitQ do
estou profcrindo. Vou, pon!m. decla~
a Sr. Nestor Massena _ Iguais ou M1micipal.
Oi.strito Federal, porque ~les baseiam
rar por que estou a fav:)r do voto mniores.
0 Sr., lsmar de. Goes _ Absoluta- na Lei OrgA,nica votada peto Sena~~
proferido pelo mEU il~stre .colega;
0 ,~r. AI.tr.edo Neves - Agora sao mente: A que Se refere, por exemplo, da Republica. Ao vot8.~la. demos mu..
reure.sentante de Santa Catarma. ~ E majores,· ""evldo
a liberdade que h oflOu
·'
h 'C" ,'u'stamen"'0 direito de veto ao ~eu
. engenheiro Alberto Roc a, _
~
qu·e. em primeil'o lugar. 6S razoes ve.
d C $ 1 20000
nhor Prefeito; est-abelecemos, entre ..
par' ele nduzidas Sao de tal modo pro~
0 SR. TVO D' AQUINO - 0 raeo
Alfred~ Neves _ Entao, au- tanto, que g, Ex.a s6 poderia votal'
cedentes que naD vejo argumento ciocfnio levou-me a concluir que n110 mf'ntemos tOdas 8S Dens6es!
nrojetos que atentassern contra R.
para contrarit.-Ias.
pode haver igualdade, salvo em dedos
0 SR. IVO D'AQUINO _ 0 no- ConstituiQao ou contra os interessesdo
o Sr, J~aqui1n Pires - Entao Vos- momentos, em casos prevlstos na lei. bre Senador Ismar de G6es tern razio, Oistdto Federal.
.
S~ Exa. nao 'leu 0 voto vencedor.
Estamos, porem. indo muito 1,1nq;e, en tese: Em virtude, porem, dessa
Pergunto eu: urn projeto que CO,n4
o ER. IVO D' AQUINO - Em se- lJorque a inat.ividflde esta .proool'cio- nlesma tese podemos aceitar 0 proJeto cede pensao a viuvaS'de funcionarlos
g:'ndo lugal', entendo que a mat~ria nando vencimimtos maiores do que v::-tado.
contraria a Constitul(}ao?
rio pode ser apreciada em oora~r :Jr,.'; da atividade.
Que deveriamos, entao fazer?
0 Sr. Flavio Guimardes _ Sou pcIa,
l:essoal, tendo em vista Cl cas'J.S Lr:0 Sr. Ferreira de Souza - FRtamcs
0 reajustamento das pensfies, atra- negativa.
dividuais..
.
~omo Q'\1e _c:mvidando os ativos a se v,~s de medida de ordem ~ral.
0 SR. ISMAR DE GOES - Absoo Sr. Kergmaldo Cm:alcantl ~{lrnarem ·inativos.
0 Sr. Ismar de Goes _ E' outro lutamentne. 0 projeto nao contrarta
V. Exa. d.eve pondera't em que 0
..
'.
os inter~sses do Distritd Federal.
Congresso Nacional rejeitcn, ha pOu- . 0 ~R. VIVALDO LIMA - V. Exa. ar~u~~:: CARVALHO GUIMARAES
0 Sr. Ferreira de Sou.za _ Permlte
cos dia.s, par' grande maior'a, um vetJ :leve.na C<lnh~er 0 que Se possa cop1 _ Procederwse-ia a. revisao das pen.... V. E:IC.a um aparte? (Assentimento
do Sr._ presidente de. Republica a urn matlV~s ~ no. . Amazonas,
.'
do orador) _ Perguntaria 9. Vossa
.0 Sr .. ~l, ...e~o N~tie>: - Ho)e em SC~·SR. IVO D'AQUINO _ Far~se-i'3. Excia .. se urn 'Projeto 'que atende a
proJeto concedendo pense.J.
o SR. IVO D' AQUINO - C;.be .i~a. funclOnanos' ~l?da mo~os. que uma revisao, a fim de que todos fos- 'casos particulares, modificando 'Pa:ra.
a-. poder, Legislativo apr:cia:r e~ses ,) ... dem. prestaf selvICos, aposentam- Sfm beneficiados e nao apenas dois:Oll esses CASOS todo um sistema de seg1~ro
<'lSOS sob 0 principio gerrl. No m{)- ::e.
trJs.
social toda a legls1ac;ao do Montepio ..
Mento em que sairmos d0sse prinei0 SR. IVO D' AQUINO - Obser~
~ ou 'nao contrario ao stnteresses ge~
:pia, nada l'esistil'a, e 0 pr6prio.~()n-. vase 0 Caso DaO s6 no domini() do
NaQ sou contrario eo argumento do rais?
.
NM t; »Ossivel conceder pens6es a
gresso se estribara nas SU"lB declS6es. runcionalismo: nos.Institutos de pre- nobre Senadot Ismar de G6es, 'En~
Nao e possivel deixa.f d"3 adota!-se videncia ocone Q mesmo fenomeno: tendo, semente, que ~l1e nao e favo~ particulares, contrariando £t, lei g-eral.
TUrno unico 0 certo. e aoo}11er as nC)r- tmbalhadores com menos de 30 an:":s ravel a. aceita~ao do projeto.·
0 SR. ISMAR DE! GOES _ SC:4_
:tnas oontidfls no Pro.leto lia CamarR de servil;OS estao se aposentando, e Sr. prestdente, como declarei mi· nhor Presidente. trata-se de caBO
dos Vereadores, 8. qt~e refere 0 veto hem verdade Que sem os salarios in~ nha declar~ao de voto nAo encerra de natturez. SOCiAl e, cemo tat 0
do Sr. PrefeiiD municip2.1 -ora em teerrfl.is m s d
ualquer f rna ca 1 novidade, Qutra nao tern sido minha
,.
1 C
do
'"
, a
e q
or
t - Ol·ient,. ... ao nesta Casa, hA oito anos. Governo tern
0 devel' de atender.
aprecla~ao
pe Q ....ena .
.:-ando preiuizo nao s6. 90s Ir!sti~ut.os
¥
Tonto ao.lm que 0 D,·a·rio Olicinl, Ira?;
'
T
Tenho-me invariavelmente batido
Sr, Pr esidente, entendo que 0 p-o- como a ~1es pr 6 prlOS
e as f aml.Hl,C;
' vpara...
' r · , a s p'ginas coutenoo auxfJios e
u
.
b'
. que. em rela<;ao Quer a vencnn~ntos, a
der Legislativo pode cancedet pensoes p:<,~q. e p~ssam a rece er pensoes U'" quer a salarlos, quer a proventos, quer subveuqoes, que sao encargos de 01'.
"
.
l'
.
os
JA
0
fi~
nsorlas.
em CMOS e.speCla lS$lrn .
. ~
0 . Sr Ismar de Goes _ Permite a pensoes, se adote, sempre, criterio d"m social, concedidos nPlo
~_ poder pU4
mos. por exemplo, em relf..~a? a VIU- V
t ?
de ordem. geral e jamais se procurem bUco..
.
V "o de Pres,'dentes do RepublIca: mas
.
a urn a.par e
t
0 ..."r. Kerginaldo
Ca"i)alcantf"'"
solu~oes qile a endam apenas M ca~
devemos 'considerar que n tutela do
0 SR. ·IVO D' AQUINO ..=:- Reje1- rater pessoal do caso au a necessi.. Constitulndo at.e, mesmo Orcamento
a
E<itado s6bl'e as pessoas desampar - tand0 0 veto do Sf. Prefeito; au seja dades individuais.
a parte, beneficiando tnstituicol's P.Sdas economicamellte, 56 se pode exer- manifestando-nos a favor de projeto 'A funcao do Poder Legislativo' __ sistenciais de tOda natureza, algumas
cer atraves de 61'gaos ou instituic;oes como esse d.l Camara de VereadQres, como nome 0 diz _ e legisJar, esta- ate mesma ileltftimRs.
criadas pelo Estado ou p:"lr ele a!1l- estaremos oomando rumo ll1ais grave. belecer, por tanto normas geraIs, prin0 SR.. ISMAR DE GOES _ Ass!m
- paradas. ~ra i.sto existen os mon- qual 0 de pagamEnto n~_o apenas ao cipios,. regras atraves das quais sejam ~omo. () Sr. Ptefeito examinaria as
tepios, as r:aixas de beneficencia, os func1onario em inatividade, mns mes- beneficiado 0 ma.ior numero de pes- subvencoes e auxilios dfg;nos. de serem
Instituoos c.e pr~videncia, Se 0 Con4 mo depois de morto, os vencimentos soas, jamais urn pequeno grupo.
atendidos. e tambem direito seu eXllgresso tomrtr a peito n. r:!solu~ii.Q da qne percebem os vivos, conforme es0 Sr. J(J(lqutUl, Pires _ V. Excia. minar'aqueles que nao devem ser conma.teria atraves de casos individuais, clarece
Sr. Pre-feito Municipal.'
qUe foi senador durante oita anos e cedidos. S. Excia. deve considerar 0
118.0 pal'(l:ra de conceder pf'ns6es. pOr0 Sr. Vivaldo Lima _ Se V. Exa. gozOU de prestigio como nenbum outro atenlUmento de
pensoes, nao como
qUe os argumento.s que r.mpar-am a compu1sas.<;e a legisla~ao do Amazo- teve igual, nao cogitou do assunto, caso particulares, individuals, rna.')
pensao ooncedida pels pl'e6ente lei nas a. re&peit{) do assunto, ficarla Podia perfeitamente ter elaborado lei' como encargos d.e ord~m social. (]"~
de. Camara do.s Vereador~s servil'a() £s~rrecido, escandaIizado. A praga nesse sentldo e nao 0 fez. Nao pode, 0 governo' tern 0 dever de atench>r .
.;prol.'a amparar milhares de peSS(las esta se alastrando por. la,
portanto, combater 0 aumento de·pen~
Sr. Presidente, esta a raz.o prine:ruts mesma3 condicoes.
0 SR., IVO D' AQUINO' _ Agra- wes concedidas nos servidores da naw pal para que se rejeite {) veto do
o sr. JO(lquim Pires - AssiIn f6s- nel;O 0 a,parte de V. Exa. Estou fa- ~ao.
sr~· Prefeito.
~ possivell
lando desta tribuna exatamente para
0 sr. Alfredo Neves _ A 1niciativa
0,.; meus dig-nos coJe{!'a.s do Setl!1{) Brasil nao tenba djante de sf de tal Jei DaO podia ser do Senado, do, Que ocuparam B tribuna par:'!. de:o SR. IVO D' AQUINO _. E mols, aquesituG.cao
em Que se encontra 0 Es- sabe-o V. Excia,
fender 0 voto, data venia. fugiram
Sr. Presidente. Criaremoa uma situa- tado do Amazo'nas. se continual'mos
0 Sr. Joaquim Pires - Podia. Como d~sse aspecto que e essencilll e uni~ao de tal modo irregular que 0 Po9-er a a:provar projet.o de lei como esta nilo!.
.
co Ml'£t, 0 exame do vow.
LegislatJvo jamais podera. fechar essa da Cdmara dos 'Vereado't€s do Distri0 ·SR. !VO D'AQOINO -"~xistem
0 Sr. Gomes de Oliveira _ V. iEx~
porta aberta. p.ara deter a. onda de to F'ederaI, nao sei que remectio ha- a:> leis e as"llonnas que regem 0 Mon- eelencia permit'e urn aparte? (AsSen.·
.ijledidos que a ela batera.
vera -para corrig-iT suas conseqU!n- tepio Municipal, como existern 9S que timento.do orador) - J{J..o meu mo •.
it COmi..<>.gao de Finan~as, a respei- e i a s . .
sl!oordlnam as In~titutos de Previden- desto voto vencido tol suficientcmen- .
desas mat~ria, adotou urn crH,eno,
Daremos am ntestado de que 0 re- cia_ rao I pOssiveI; asslm, Que.o Poder t"! defendido..,nesta Casa. A,:rora. pq_.
Seguido pela. opinia,o do relator, Se~ gime deJ?..ocrAtico· mio IS capaz ne~Legislativo proc'ure atender a cada. r~m, V. Exeja. me d~ oportupld9:de.
. d
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dt;;' defender tambem 0 por.to de vis~a 0 dil'eito de discuU-Io e rejeita-Io'l
SR, PI\ESIDENTE: •
nobre orador esposa.
Mas a pl'ojeto em causa nao e n0&50;
Continua a discuss§.o.
0 sa. ISMAR DE GOES - emu n05 nao somos legisladores da Cii]Jluita honrs..·
mara dos Vel'eadol'es, somos Sen;lo SR, ALFREDO NrVES:
o Sr, Games de Oliveira - Entfw dares incumbidos de julgar 0 veto de
IPela Ordem)
81'. presidente.
pC1'11lite-me dizer que dwcCJl'do de acordo com a que preceitlla a Lei O>'~
V. Excia. quando afirma q\H mio ha ganicR. Nao- devemos saber se 0 pro- purece-me que, no recinto, nao mais
interesse publico contrariaa;, no pi'o- jeto e incouveniente, e procurar fi- 5:1" eneontra 0 ntimero regimental de
jeto. Imagino V. Excia. a que 'Ponto xar-nos sobre SUa inconstituiciana!i- Senadores para 0 prosseguimento 'da
podem sem levadas as finanl;as mu- dade ou Ee (lIe atenta contra DB in- sessao.
Naturalmente ante 0 adiantado da
nicipais, se cada prefeitura fizer uma teresses do Distrito Federal.
lei concendo tavores de mil cruzeiros
0 Sr. Flavio Guimaraes'- Nao veio hera, muitos 8rs. Senadores reLi1'3l'am-se para 0 almD<;o, a tim de vol:para uns, de Lres mil ou c.e dez rriil inconveniencia no projeto.
para outros? Com tal atituut.! deixn0 SR. ISMAR DE GOES - Ainda tarem a este recinto a hora regirneuria de haver um principio urn stste~ que houvcsse inccri\'enle:!cia, como 0 t:d, - as 14 horas e trinta minutos
Rogo, pOl·tanto, a V. Ex',!I. proceder
ma, que e, 0 que 0 Pl'O]f'to e:;tabe- Sr. Pl'eSidente , a 81'. Senador JO':1 ~
lece a defendernos em noss") voto. A quim PifES referir-se ao aillmo e as a verific~ao; se minha alegaGao pofalta desse principio nos Jev31'ia, reeSLl'utUtaC;oes dos chrgcs civis e ni:~ sitivs.r-se,1.. V. Ex.a dflra par. encerl'aainda, ao desbarato l'1.nanccirc. por- litares. Se l!ntrassemos
no merW, dos os nossos trabalhos; eo- a disque dando-se a uns e, negando-se a desta que3tii.o, tel'ia.mos que atender cussao do veto continuara na sessao
'')I'dinaria de hoje.
outros, cl'iar':se-ia urna situa~ao jn- para 0 apal'te de S. Excia.
Essa a Questao de ordem que forjusta. A concessao de um ('~neficb a
Quando aqui votamos 0 abana para mula.
(.Muito bem!)
Urna viuva, au a quem dele p~eclsa, 0 funcionnJismo, e agora a reestrutlJ~
nao e injusta, mas assim poae Sc tor- ra~ao dos quadros da Secretaria du
SR, PI\ESIDENTE:
, nar, se se del' a umas a out.l'a.3 np.o. Senado, que elevatn vencimentos ...
Em vista da questao de ordem forEm casos como 0 contemplndo no
0 Sr. Flavia Guimariies - TamProJeto, em que a beneficio e c(;nee- bem ja' vatamos 0 3ume:nto do Su.h~ mulada pelo nohre Senadol' Alfredo
dido a uma ViUV& que ja percebe Lres I sidio do presidente e du Vice~Prest Neve.s, vat-se procedel' a chainada.
PROCEDE-SE A. CHAMADA A'
mil cruzeiros - e pa.ssara a ter cinco: dente da Republica.
A QUE RESPOND~l
a. injustil;a e flagrante. Nos, con
0 SR. ISMAR. DE COES - ' .. , CHAMADA
SENADORES:
o nosso voto, nao fizemos sen:'\.» (:e- quando melhoramos as nossos pr6~ OS'SRS.
Vivaldo Lima - Prisco dos Santos
fender um principio de interesse f;U- prios subsidios; futuran:ente, terao
. Alvaro Adolpho onofre Gomes
blico de coletividade,
que ser elaborados as vellcimentos do - Kerginalcto cavcilc.anti - Ferreim
o Sr. Joaquim Pires - Per:sunto funcionalismo civil e miEtar, nao po- de Souza - 1smar de G6es - Neves
aD nobre aparteante como ~ustifiC,l demos deb::ar de ~videnci:tr que a mo da Rocha - AO~/sio de Carvalho II, conce.sS8.9 de D.uxilio a oitenta e
tiyo principa.l'de todos er:;es aumentos Carlos Lindemberg -:.:... Cesar Verg1iei~
quatro Centr~s Espiritas d.a Capital e a e:eva(fao do eusto da vida. 0 cru w "0 - .E1!clydes Vieira - costa PeFederal, em importancia c~m \'el.es zeiro, com para do com n de alGuns rein,. - Gomes de Oliveira
Albereuperiores a-o coneedido a essa ';1u",a1 anos. vale hoje dez vezes menos.
to, Pasqualfni. (15) •
qU€ 0

,
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sao de seu Pareeer 0.° 18. de 19f15,
s6bre & Mensallem n,Q 32, de 1905;);
tendQ parecer favoravel, sob n,Q 19,
de 1955. da Comissao de Rela~o-es Ex-

teriores.
.
Votalfao, em' discussao unica.

do

Requerimento n .... 25, de 19j.'),· dO 5:nhor Mozart Lago e Dutros SenhQ:e.').

Senp.dorcs, pedindo urgencia, nos termos do al'iigo 155. § 3.°, do Reglmento
Interno. para 0 Proje~D de Lei da.
Camara n:<:> 233, de 1954, que prove 50bre a reVlsao oorigatoria dos proventos dos servidol'es j:,ativDs ciVl.s da
UnHio e das autarquias.
Vftarao, em discussao {mica, do

Requerimento n.~ 26, de U:55, do S.enhar Mozan Lago e outl'OS S1'5, Sem.dores, pedinao u.:'genc~a nos Lerma:"

do artigo 155, § 3.°, do R~gimento
Interno, para 0 Pl'ojeto de L=i da
Camara' n.O 169, de 1954, QUE' penDite

a couversao de licem;a e.<:pec:al em
licen~a-premio .
Vota~ao, em discus-sao
umca, do
Projeto de L,ei da Camara n.'" :186, d.!
19.)2" que diEpoe sabre zonas i.1dispen_
savers a defesa do Pais e da outra:;
pl'ovidencias; tendo Pareceres: d[~
Comissa.o de consUtui<;ao e Justi<;:a
(ns. 1.044, de 1954 e n.o 23. de 195;;,
p!:'la aprovac;ao, com as emendas que
oferece, sob ns. l-C a 9-C, e pt a
I'ejei<;!aa dn de n.a 26; da Comissao
de Seguram;a NaciollHl ms. 1.1..1'45, d,~
1954, e 24, de 19555. favol'avel 8..0 pl'O,iet{l e a"S emendas da Comissao de
Ccustitui<;ao e Justi,£a e oferecendo
as de ns. 10-C a 25-C, e contnlrio
a. de n.a 2'6.
Vota~ao, em discussao
umea, do
o Sr. Kerginaldo Cavalronti - Os
Sr. Kerginaldo Cavalcanti E
Pro.leto de D;creto LegislatiYo a.o 50,
o SR, PRESIDENTE :
auxilios nao sao sbm~nte dados f:OS sabe V, Excia. pOr que? Porque 0
de 19.53, orjgin~hio da Ciima!'a do.<;
c:entros espil'itas, mas tambem, a. ins- proprio Governo mand:~ baixar a
Responderam a eham'ada' 15 Senho- Deputados, que aprova 0 contrato cetituir;6es cat6hcas, pl'otestantes. a Nc. valor do cruzeiro.
.
res Senadores.
lebrado entre 0 Millistet'io da Agrl~
Sou cat6lico, mas reconhec;o isso.
o SR. ISMAR DE GOES - Vossa
Nao ha mimero para prossegui- cultura e a firma COll.c:;trutOl'a c can ..
o Sr, Domingos Velasco - Esbi Excelfmcia
tem razfw.
mento dos trabalhos.
servadol'a Americana Uda., para.
a eseola de samba,
Sr. Presidente, como nao atenr.arVou encerrar a- sesSao. Designo exeeuc;:ao de reparos oc> Bntl'2posa..
o SR. IS'MAR DE GOES - Aten- mos para 0 fato se algum daquele para a ordinaria de hoje a seguinte de Pesca do Distrito F.ederal. Pareceres favora.veis: da Comiss::;o d(~
clendo alto canceleo que tenho pelo funcionarios _ cujas fam.ilias sao beORDE.MDO DIA
Con.stitui~ao e Justi~a, S(Jb n,O 1.OOP.
ilustre Senador por Santa Catarina c neficiadas pel0 prajeto _ poderh, se
de 19.54; da Comissao de FinanI;N,.
tamb€m pelos meus dignos Culegas aqui estivesse, exdamal': "Senhores
Continuaqao da vota~ao, em dis- ,.\';) n.D 1.010, de 1954.
f)enadores Alfredo No\'aes elva d'- Senadores tl'abalhei, dei 0 melhor do
meu
esf61'(fo'em
beneficio
do
pais
l" do
cussao
unica,'
do
projeLo
ae
Resolu<;J.O
VotaQao, em discus!?ii.O tinieR, do
Aquino p~o pel'missao para Ihes dizer
() que laboram em equivoco. E i5:';O, Distrito Federal. Nao fui impreviden- n." 50, de 19-54, da . Comissao Direto- Ptojeto de Decreto Legislativo num,~~
porque foram l'ecusadas peIl5Des a te Deixei para minha .familia uma ra, que ol'ganju -os .sel'ViODS auxiliar~s 1'0 94, de 1953, que mantem 0 aUl C!)
pensao, que julgava razoivel; mas os do ~enad.o (em regime de urgeucia, Tribuna.l de Conta.s dsnegatorio vv
~ tuncionarios.
homens do governo
nao souberam nos termos do art. 155, § 3.", do Re:- registro ao termo do contrat{) _celf~
o Sr. Ivo D' Aqu.ino - 0 veto po de governar esta. terra. Muitos deles en- glffiemo Interno, em Ylrtude do R.e- btadQ entre () Ministerio da Agric"l.'t d
f
'br
quel'imento n.a 5, de 19.55, do Sennor t'ua e Marcelo Miraglia. para ~x(·fundar-se em dois motiv~s: ;JOl' ser ,
a f
cus a os co res
- d e servlCos
' de comp 1em en t
'
H "f
• pu
h l~ Joaqu,'m p,'res e out,'cs S,'s, ~~nado_....
cuqao
a-;a-I,
b projeto inconstitucional ou contr.i- rlqueceram
cos.
oJe
yen
camos
Que
nao
ouve
res,
aprovado 'l1a ses.sao de 13 de ja- equipamento e instalac;-ao ti-estinaQ!"
rio os interesses do Di:strito Feder'll.
imprevidencia de nossa parte. mas neiro de 1955), tendo parecere$ das R() abastecimento dagua no posl.}
o projeto, eVidentemente, e ~clltl'a crime
daqueles que nao souberam go- Comiss6es de OOnstHuil1ao e JustiQa agrowpecuirio de Rosario Oeste, E~.
rio aos inte!'esses. do Distl'!ta l"evernal' nosso pais; hoje, nossas fami- e de Finan~as sobre 0 projet-o e das tado de Mato Grosso. Pareceres t:·.~
del'al.
lias sofrem por aquilo que, jamais mesmas Comissoes e da ComissaQ Oi- voraveis: tia Comi..,o:sao de ConstlllUo ST. lsmar de Goes - Nao Pone jUlgavamos acontecesse. Os ricos :100- retora wore as emendas de plenaria. ~AO e JustiCR, sob n," 1.Q71, de 19~4;
e ser incon\'eniente.
tiuuam ricos, cada vez maia ricas; e
Discussao unica do Projeto de Lei da Comissao de Finan<;as, sob numeo Sr. -Ivo D'Aquino - E' .contrario por aquelas estradas e avenidas que da Camara n.o 264, ~e 1954, que _al- 1'0 1.012, de 1954.
o SR. ISMAR DE GOES - COn- ajudamos a tra-;ar, com nosso traba- tera as valores dos slmbolos rcferenVotar;iio, em discussao unica, do
tnh'io aOs interesses do Distrito Io'e- lho, com nasS{) esfOr~o e genio, ele;: tes aos padroe$ de yencil11entos dos Projeto de Decreto Legislativo n.1l 19,
del'al, absolutamente.
hofe por elas' passam, com seus auto- cargos em comissao e das funQoes de 1954, ,ol'iginario da Camara d('s
o Sr. [vo D'Aquino - E' contnirio m6veis de luxo, com sevs cadilln.cs.
gratificadas do Tribunal de ContL;s Deputados, Que mantem a Cieeisao d->
o SR. ISMAR DE GOES - Nao E assim oeorre, Sr. PreSidente, e da' outras provjdencias (em regime Tribunal de Contas denegat6ria (b
estamos aqui para dizer da convem- porque aqueles que possuem e deten1 de urgencia, nos termos do art. 155, registro ao contra to celebl'ado entre
encia. ou inconveniElncia do pro;eto, () djnhelro, expl::lram, pOl' Ve'l.es, atra- ~ 3.0 ; do Re~imento Interno, em vil:- 0 Minlsterio da Educal1ao e Cultur.!.
e, sim, para julga-lo dentro da. lei ves de'meios faceis, 0 trabalho e 0 tude do aequel'imento nY 19, de 195-:1:, e a firma lrmaos pangela' Ltda., parr:.
Organica.
suo]' de sellS semelhnntes.
do Sr, Bandeira de Melo e ·Qutros execuQao de obras no Museu Hist6o Sr. [vo D' Aquino - E assim esEntendo Que as raz6es relativas ~o Srs. Senadores, apl'ovado na sess8.o rico. P.ar€ceres favoraveis: da Comistamos fazendo.
merito' do Projeto, sao apenas con- extraordinaria de 2)-1-]955)
tendo sao de'Coustituir;ao e Justi~a. sob miD Sr. Kergmalcto Cavalcanti - N6s t!'?-argumento...
parecer, pela constitucionalidade, d,a mera 1.0705, de 1954; da Comi.'>Sao d..':
como legisladores, na aprovaQ3.0 Q-os
0 Sr. Flavio Guimaraes - Traba· comissao de Constituil¥ao e Justll';'a,' Fin:mcas, sob n,~ 1.Q76, de 1954.
votos, temos fun-qao politica e todn lho Uterario, discul'so, jamais argu- e dependendo de pronunciamento dr.s
Continual13.0 da discussao iinica do
funf;-8.Q politica envQlve conhecin~ell- mentos.
.
Comissoes de Servi~o PUblico Civil vetd n.o 2, d~ 1955, do Pre.feito do
to dos problemas soCiais.
0 SR. ISMAR DE GOES - ... e de Finan<;as.
Distrlto Federal (parcial) ao Proje:Q
o SR. ISMAR DE GOES _ E' aos motivos apl'esentado,<; pelas iIus- Disctlssaa imica do projeto de Lei de Lei n.a 7'99, de 1952, da CAmara.
dever dogoverno atender aos encar- tres eolegas que me antecooeram: da Camara n,~ 1, de 1955, que altera dos' Vereadores, que concede pensof-s
contrn-flrgumentos OUe uada valero a Lei n.1> 1.632, de 3<1 de junho de as viUvas dos 81'S. Joao Lima Mongos de ardem moral.
O Sr Flavio Guimaraes _ ACHba- e nada valem porque, como antetior- 1952, que fixa 0 numero de oncinis teiro de Castro. Alberto Moreira O"\.
mos de aprovar a abono cuja \les- nnente declarei. nao estamos legis- generals do Exercito (em regime de Rocha, Joao Batista SaJema Garr;fio..
peza e da ordem de 5 milh6e:s de cru- Jando, nem devemos apreciar 0 Pr3- urgencia, nos termos do art. 155. § Rlbeiro, as Senhoras Ester de Sou' J,
zeiros. Aumentamos 0 SUbSldlo dos .,ieto em seu merito, como se fosse- 3.°, do Regimento Interno, em vir- Valente, Maria de Mela pinto, Eliia.
Congressistas e do 31'. PreSloente da rnos Cimara' Revisara dos atOB do tude do Requer1mento n. G 20, de 1954, Cordeiro VIana, Dulce EVarlsto ce
Republica! Quando, porem. se trata Poder Le;islativo do Distrito Fe~ do 81', Rui Carneiro e outros Senha- Morals, e ao' composItor musical AT....
res Senadores, 'aprovado na ,sessao dre Filho, tendo Parecel', sOD D.G 53,
- a oeml.
d e conce d er uma pequeOlna pensao
Nao Sr. Presidente! SomDB, no extra ordinaria de 2Q-1-1955), depen- de 1955, d"a Comissao de .coustituiC;f.o
grita e enorme, quando se trata da moment.o, um tribunal, para aprecial' dente de pareceres das ComissOes de e Justi~a;, pe1a rejei~ao. tendo voto
coisa roals natural.
as raz6e.s do veto do Sr. Prefeito Ccnstitul~ao e Justi~a, de 5egurary;a em separ&do do Sr. Senador (lQm~l!
o SR. ISMAR DE GOES - Quero desta cidade, 0 qual a nossa' pezar, Naclonal e de F1nan~e.oS.
de Oliveira.
pedir a. atencao do Senado para a di- nao se enquadra de modo algum .. nas
VotaC;1io, . em discussa<J tlnl~, do
Dhcussao unlcA do projeto de Lei
1erenca dos dois casos. Se aQui trans- no;mas da. Lei' Organica do Distrito' pro.1eto de Decre-to t...egi.slatiro D.a 2, da CAmara. n,G 181, de 1954, que ccn ..
feren~a. dos dais casas. Se aqui tratl- Federal.
.
.
de 1955. que concede 1icen~ ao Pre- eede escrltura de propriedsde: aoJJ
sitasse urn projeto ne~$ cond.J;ot:~, 'sr.' Presidente; votarei "Contra' 0 sidente da RepllbHctl para se ausentsr pO~'~iros 'de terras d-enomiua.das F:t....
isto e, concedendo pen~oes a det~rml-" veto do ,Sr: prefeito do QistritO Fe- do- pais .(oferecldo . pels. Comlss§.o de ·zenda.. des .Munizes, no Municipio de
nadas bromas de servldores, terl~o8 ((eral.• (Muito .bemD..
-~.-.
. Con.stitui~aQ e Justi~a oomo conclu- alo BonIto, Estado _do Rio de Jant},o-.

o

mil

I

•
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N.O 96, de 1955
DL';cussa.o untea do Projeta de lfti
da Cama.ra n.U 217, de 195--1, Que prurDa Comissao de Edttc(l·;{!(,) ~
ro~;) })CID prow de vintp anos 0 ar.C :!l ,.:; emcnd.~s Que o.tf'!'ece u.cb nuCtlrtura. s6brp, a emenda (J,c- 1 de
tif. Q V', lelr:J. a., dQ Oecr~to 'I\,c 24.19-:>.
l, ('!"()S l--C e :l-C).
Plemirio - ao Pt(Jjcto de Lei au
?nrrl~ira di5:~·u.:;s~o d 1 Projetf.' d~ de 4 de mn!(l de 1931. que concede
Senado n,o 6, de 1954.
L 'j du ,s·wado \l.oP 11 dE' 195'1, que d~ ffl':ores as empre.sa:.: companhi:l.~ 01.1
r l:'U:;IS ao gen"I;O d.os r10rn~s d<,.~!g "firm.:.>..s cGmtH~:lrl?:l- OU qu~ ~e cons~
2.° Parecer - S{Ementla
D' dvos dflS ftrnr;oe;:' pl!blica;;;_ (In- tituirem no Pals dentrQ e,n <!tnco
Rrlatol':
S1', Costa Pere:l'a.
eno.l,) em Ord-e.nl de D .... em virtude anl'}S, pa:-a exp~oral' minas at" f)urf'
A emenda visa a que se p!'crtem
Q dispeI~::I dp id~rst!t:lo, conc~.-!Jda
e ~e\1S su'ol)Iodtl~o$. {!ncluidfJ em O!'11orr,enagem· p6stumas ao <>mipljr.te
n l :;e.ss{io de 24-1-55 a requerinlf>nto de.:n do Oia nos te:mOS' do art, %
o~. 51'. Srnadnr Mozart L,ag{)), tenJo
jeht. ct. do R"'girqent() T1it "·!V\. em brasileir<l .Agamemnon Maga)h~f's, de
p ~'.oCf'res: da Ctmli~.sa() de C{}nstHui- vlttude d'l Rf-{llH'rimevto U' 7 de auto\'ja do llustl'e Sen9.dor Alv!\ro
d. l e' Just-ica, sob n." 1.(}47, de 1954, lG55~ do Sr S"'"nadf<; Dario Car ... u"1o. Adolpha, estti em condj~6es de sel"
f(l,'uravt'l: Cia Conlls~ao de St'fvilfO "aprovHdo .~.'1 .,"""<;() i'" l:~-I-:ril. H~"-ti{J aprovada.
Sala das CQmissO~s, ern 11 de jaCr'lIlj~;:iC'
df'
P!li}!ico Civil sob 0..0 1 (J{8, de 1954, p'!recf"r ftlvcr;\vel -r!~
Flavio '3llmwnles
F.{'cnnmh po de-Uf'ndp'1do ~p. ·").rn !11Jn- neiro de 1955. ('.)~).cnirio· e dA ,COl1li.ss: 0 dt.' -BelucaI;? <J e Cultul'a, sub 11.0 5"::, de 1955, ftt- ciamento da C-om{~;:."o de I"!!1:mt::,a5. Pres'dente. _ Cicero de Vnsl" )r1C!!!i'!l·.
_ E-uclides Vieira. - costa pereila.
vLi:'avel.
Viscussao uniea do p;:oieto d~ Lei
RrIa~or.
EMENDA N.o 3
d t Cl1l1l[il'a n.V 7. de Ul ;5, que altera
r) t~'n\l(J Parect':r da ComIssao de Fi~
1, In,,:>.:> ~cb n.D Hi tie ,lD55 favura ....el

dL.. oosHivo dos D~Ci'eto" ns. Hl.527.
d· '10_22-1928, e 2.0 493, d€ 24-1-1;14.6
(I:lm referencia it OUtol;.il. no territ«io nacionzl, d3. licen~R au,'It)ral para

r~

.H'e.s:mtat.:oe.s. execu~on pUblicas e
tr .e-comH:!lc~~6, 5 peJo radio ou teli- .'isaO). Inc!Uido em 01'dem do D.a
eLl virtude de dispensa de ,intel'.:iti ..
ci 1, conceditia na seEs.ito de' 24-1 . . 55., a
n: .luerinwnto do Sr. S~ladOI' Mozart
L';'Go, te.)oo Pa-recer f;~voravel, sob
u.) 3{J, dt~ 1955, da Comi.:si3.Q de EduCt ;8.0 -e Vultura.
.
.
i.)lscllS~ao ilI1ica do P:'oJet<l de Lel
d.L Camat'a n .... 249, de 19M, que auto:lza 0 poder Executiv() a pagar por
cc:1ta do Ti!souro Nacioull e por lllte.::"tne-cilo do Banco do Brasil, -aS forneCfluell(,OS de canao na~lona.l as est.nldas de ferro perten<:.:me.s ao patr;'m61.).i-v naciona\ {ll1Clul.dO em 01'delll . do Die. em virtude de .diSpensa
de inten ;icio, concedida na 'sessao de
25-1-195~. a requerimemo do Sr. Bena.dor AtHio VivacquaJ,' tend.o Parec;:eres fa. ~·orave.s: da· Comissao de
Constitui(:ao e Justi9a. f'ob n.O 62, de

ATA OA 25" SESS,iiO O~ 4."
LEGISLt· TUj:l~ EXTR.l0RDI.
fIARIA, PA 2.· LEGlSlHiI~A
EM 27 [J E JANEIIlO DE 1955.

a

e

o

mew 67, de 1955.

Dlscus.s[>,o llnica do Pr{)Jf.,t~ de Lei
(ia Ct\ms:ra n.O :W5, de 11)053, q:.re 11ls"
tltui a Patrulhll Costeira e dB. ·O'.1t!a5
providenclas, (Inclu:ldo e:n Ordem do
Dia em yirtude de d:SPns~ de in_
tersticJo, concedida na t-;esj;}o e.e 26
de janeiro de 1955, a requerimento
dQ Sr.

Senador

Nestor

Massena).

tenqQ Payeceres favori\v!')is: ds. 00!ll1lS.<;iio dtJ SegUrB.nlia t-::actonal, 'sob
n.Q 7~, de 19-55; ds Oomi~,sao de Econ.o '12, de 1955; da Corr.i.5s~c de Fi ..
Di1nc;as. sol} n;o 74, de 195;).
Discussao l1nfca do Pr.ljeto de Lei
t\a Oamsr ,\ n.O 139, de W54, que flxa
em Crt 3,'.lO pot peSSOa fI entrada no
,Ca.:S do )?6fto do Rio de Jarieif<).
(l:'cluida em ordem do Ola em "lrtu~J.'l de tUspensa de interst1clo con ..
cedida na sessao de 26-1~55? a req\le~
rimento .00 Sr. ,,$enndcr Victorino
Fr~lre), tendo ParecerCf .favorAveis:
<II:! Oomis.'>§.o de Con!5t1tuIcfi.o, e JUc;··

hOtM.

,

Art. 5L A autorid!'lde adml!li!'ltr'l'"
tiva compe-tente. yerifirando a trart6gressao dn ptoibiyz..o constante 0') aTtig-o anterior e seu.s p(l.ra~rafos ',)r{)redera imediatarnente 8 aptl'pn<;{io
dos exemnlares do iorna1 ou neriMlco em causa. rem~tendo, em ?4 (vinte
e rtJ.at ..o) horas um d{i.~.<::f>S esem 'WIres; corn ofielo justiIicntivo, ao A-tl-

nlsterio Publico.
§

,

1.0 0 Minfsterio publicQ. no 1)r1.'"

!

o

n.'.,65, .de 1955; da Comissao de Se ..
Ru:-aru;:a. Hacionol, .sob n.1J 66. de 1955;
e ti!l oomissao U~ Finar.~as, sob mi ..

(48)

au

.ao

txl do Sr. Sen.ador Onofre Gomes),
tendo pa!"e<:eres favo1'A"e.i.s:· da Co~
mi3Sao de Constituif;ao t. J\1sti~a. wb

zeiros) por exemplnr apreendido. Es"
sa penalkl.ade sera impost.'l media'1ti!
process!) sumarlo, fena perante ;rualque:- jUiz ~~'iminal. pOl' inl.dativa de
Minlsterio Publico e com aUdiendll
do ac·u.sado. Que sera citado par~ S€
defender ·no pra~o de Quarenta e oit(J

2:0 de 5 (einto) digs -da datA do re··
1) 0 a.rtigo 1.°. diriia-se.
cebimento da ~omuniCflr:no. 1')t>dlr~ 3Art. 1.0 No primeiro aniversario do r:itacao do responsR vel l~'!al d(\ 'or·falec:mento do prof.eSs.or Ag'i'l1l\clT!nt'.l1 nal
perl6dico anrerndid(1 e de Quem
ap6s it data da ptomulga'lao apsta os estive.ssp vendpndo. expondo a VenPRESIOt1:NCIA DOS SRS, 1'6 \RCON~ Lei, n?s estnheleCiment.os 'ie '~n6ino da ou distrtbuin~Q, junt.<>ndo flO:::: aUnJts FILED. ALFREDO NEVES E fe«:lerals. {)u subVenClOl1ados vela tos 0 exemnlar e 0 oficlo rpnl"-tid{)S
CARLOS LINDEMBERG.
f Unilio, sera .pl'~stada ?mR hOl"{lCn~ pela 3.utoridade Il-dministrativ[t, ~
gem a memona do llustre homem alegand{) 0 que for mi~t.s.l' 'P"iI"ra 0 esclnecimento do fato. podendQ requeAS 14,30 tiORAS COMPERECi~N os· publiC?
"
.
.
reI' ('ilige-nclas.
.
SR.~. SENADO.RES
Pararafa umco.
.
.
'.
A homenltgem podera CO'1s"tj,r de . § 2.(1 A -pessoa on M ~ssoaS cit!1das
ntt
forma·
acillt':l
nodcrfi.Q.
n() ora...
Ban1iei1t1 de Mello _' Antsio JoOim uma dissertu(:iio sabre a vida ~d~ ~o~
_ . Carvalho GUimaraes _ Joaqvi""t men(\g~adO. a cargo de urn p. ores.::;or 7.0 de 5 (cinco) diRS anre$entar (jefe-sa escrit.~, Te!'Illerendo dmg~n.cias.
Pires _ Onofre Gomes _ Plinio Potn- que a lsto se proponha.
.
quando. necetdrtas,

peu -- Gem·gino ....Avelino - Apoloriio,
Justific«tiva
Sales - DjL'ir Arindeiro - 1?zeclrias
da ]locha _ Cicero de. Va<!c~l1'Cd03
Com a emendR fica 1"eSOt....l:.1.0 0
- Neves da Rocha - Alol/sin de Cd?'-'
valho - Pinto Aleixo - Carlns l,i'r.-- pric11)io da Iiberdade de catedra. Indemberg Lutz Tinoco AlJrpdo vocado pelo ilustre relator ,ja Conm:.~
NeveS ~ pereira Pinto - G!J.ill',et!"le sao de J!!ducar;\io. - Alvaro Adolpho.
'MaluQuias -- Mozart Lar;o Ber~
nardes Filho - Nestor ~fn,sP.n" - Parcceres ns· 97. e' 9,B, de 1955
Cesar' Vergueiro Eu('ly!i?5 V~P.i1a
19,}S: da CQmissao de E.conomia, sob - Domingos: Velasco _- na tio CotN.O 97. de 1955
n.,) 63, oe 1955; e da Com.issao de doso - Costa Pereira - Silt;lo C1'''i'0
_ Vespasiano· Martins·_ 1"10.110 G7I1FH~an~as, sob n.o 64, de 1955.
Da comissiio .de constituit~ti.o e
Dlscuss.\o imica
p_'o)eto de Lei maraes. - Roberto Glas,ger - Gomes
Justit;U . sabre b Projeto' de Lei 00
du, Camara n." 266, 'de 1954, que au- de nUveirn -- l1ln rl',4md"..., ..... Alh,.rSenaclD n.u 80, de 1954, que disp6e
toriz:a 0 l'oder Executivo a abnr, velo to PasquaHni - Alfredo Simc,1-j. - Cct· w
sabre 'PublicfJ.'1'oes 'Perivdi<:1l8 ihts~
Mmlsteriu da Educa~ao e Cultura, 0 milo Mercia (36).
tradas e plt'bUcaqocs destmadas it
Cl Mito (special de cr;l 3-4tL441,10,
inja ncia .
.
0
SR.
PR;:~lDENTB:
'pJ.r apar amento de gr:ttifica~lio de
Relator: Sr. Gomes de OliVeira.
m tglsteri0 a profes.'SOr€tf do· me1!mo . Acham-se presentes 36 Srs. SerA1. 0 Jll'esente projeto, que vi.sa a
lvLntsrerio, tendo ·PareCct iavorlivel. dores~ Havel1do n6mero leg d, f'~ta
Zll,':) n.lI 51, de 1955, da Conlissao de aberta a se~:siio. Vai-se pr:lce(!cr it re"ulal' a forma de publical$ao de pe~
l'i&iCJS ilustradcs e pub1ic!l.~6es desF1ilan~.as.
.
{ei.tu1'9, dn. ata.
til1ad::l.s
inHmcia, teve como primi~
Discuss·l.O unica do Pl~Jeto de Lei
Uvo relator nesta Comissao 0 ilustre
<Iv. CAma~'a n.O 26, de H.. 55, que moSR. 4.' SEGRETARTO:
Senatlol' JoaQulrn Pires, Que Ihe ap6s
.dUca a Lei h,o 1.125, de 7-u-1d50. qub
(Servindo cle 2,0). procede fI leftllrn rest.rj~6es no rnerIta, aflorando sua
&e refere ao Corpb de salide doEXer..
da
ata
dR'
sessao
anterior,
ql:e.
pnsta
p()~s.i\'el inconstitllcionalidade, por lhcit ,)•. na parte relativa ao .QUadro d6
01.ciais :Dentistas do .8xercito 'liu- em di5CUSS&O sem debate !l.)fOvadlt. fringC:ncia do art, 166 do. Constitui(,;ao
Fedenu.
·clrid.o ·em' Ordem do Dia em virtude
SR. 3.' SECP.ETARI0:
2. Discordanao, todavia, dessas
d.€ dispel:sa de interstlc.o, cOllccdida
0 ) declnra 11';,0 haver conclusOes.
(Servi1ldo
Ce
1.
decidiU Q. Comissao de
:na .sessa\) de 25-1-1955. &. requ-erimen ..

#

dera as exempIares que Iorem eooan-

trados em seu puder e inC<JrrerA aa
multa de CrS 50.otr (cinqUent:3. crll ..

expedi?ute.
SAO LIDOS E VAO A IM1?RIM)R
OS SEGUINTES

Pareccres ns. 95 e 96, de 1955
N." 95. de 1955

Do. C01nissiio de Consti'uir;ao e
Justi(:'a, sobre a Projeta de Lei do
Seno.da n.o 6, de 1954. qu"- tnsi.itue homenagem
memdria (.0
G01:ernador Agamemnon Magalhner;.
Relator: Sr. Anisio JOJim

a

(2.'\) Parecer -

SIEmenclJ)

ConstituiC;iio e Justi9a pela aprov3.£:ao, -rnl term os. do projeto ern. ca~
sa. a~'SinalandQ, que, quanta ao arhgo 1.0 e paragrsfos, poderia ser acolhi.do 0 argumerHo de abundancia ou
supp,"feta~aL, Ulr.I'.
vez . que aquelt:'s
dispositivos ja se inoorporaram a :egisla.~:lo brasileira, atraves da deno~
mim'ja Lei de Imprenslt.
3. Realmente, c5tabelece 0 art. V'
a proibi~iio para publica~iio periOdica
de tcxto obsceno e ilustr~6es irnoraL.~. Pteve 0 § 1.° a apreensao, peJa
.polici:1, das' ediQoPs dessas pUb\ica.coes,' estatuindo 0 § 2.0 a posterior
cassa~ao

das respectlV!:1S licencas

e

8

lnstaurat;§.o de pfQcessQ.. contra os seus
respon.sat'eis.
.
A emendn n.o 1, ao Projeto de l~ej
4. Esta, POl'eJl1, e mat.eria 1d preque 'Cstaueleee. bornenagetn ~D fale- vista,
e dft. maneira minudeme, na
cWo Governa dor Agamernn<)n Maga- mencicnadfl Lei de Imprensa 'Let nu,,:
Ihaes, da itutoria do nobre ~enador mero 2.083. de 12 de novembro de
sr. Dr. Alvaro Adolpha, e mteil'a- 1953). a Quai preceitus:
mente constilucional.
"Art. 53. Nao po4erno sel' 1mA citnrlA., emenda restl'lng.e 9.0 Pl'l- pressa3, nem postos a tenda 0u importaoos,
jbrnals au quaisquer publimetro anlvenario do falecimento, sallcionada a lei, do eruillente bomem ca~6es peri6dicas de ~:rater obsceno,
como tal declarados peJo Jufz de Me·publico.
nores, ou, n8: falta deste, por qualquer
Sala, Ruy Baroosa, em 6 1e .janeiro outro magistrado.
tl<;J., sOb n,o 76 de 1955' da O . pui.ss§.o de 1955. - Daria Cardoso, ?re;3idente
§ 1.0 Os exetnplares enc.ontradqs
tleTransport'es, Comun!ca~6es
e _Anisio Jobim. Relator. - AloY3~o sedo 8.pteendidos.
Obras publies.s, sob n.a 17, de 1955; e de Carvalho, com restri~6es, - Attt§ 2." Aquele .... que ,vender OU e~u
dB. COmissao de Flna,ntas, SOb nu.-j Ho Vivacllua. - Nestor. Mass'~tla.. - ser A vend:l outras ·1mpress6es. cuj!l
tnerQ 73.; de 19;)5.
LUtz Tinoco~.
.
c!rcu!s.~ao }1.0UVf'..I' .sido Droibid~ •. per-

........... , .. ...................... .
'

Art, 57.

Consjdera.m~<;e inCOrl1IJr:1~-'

cbs na C]:'£tsente Jej (IS disposit'o<>,<; dO

C6dioo Penal "'nao alteradas, -:expl'l'-SSA.mente e qque digam t·e.speitl) aoS
crirr.es aqui deflni(i.(ls."
'A Lei d~ Impreusa, pOis. confhntr:m 0 d-elito, fixou a.s penes, estabeleceu 0 procedimentQ proeessu~L :""eport,hndo-s,' ao C6digo Fenal cOmO
legislai;ao sub,sjdiaria. pgra a -e roma ~ao do de1ito previsto no proJeto:
"Art. 234. Fazel', .irrq:lCIrts:r, "xportar adquirir au ter sob sua. guarda.,
pa;a fim· de comercio. de di!>tribu~cao
ou d,e e'Xposi~aO publica. escrHo. desenho, pint.ura, f'st.ampfl OU qualqller
ob.leto obsceno.
a
§
1.0 Incol'l'e na mesroa perul

quem:

_

...

vende. dL<:trlbu! (m exooe l!l
~,~ publfc0, qualQuer <loS
objet,Q.<] rderidos np.FJe arti~o:
{( .,...- reaIiza. em - Iugar publico all
,ce.ssi\'el 3.0 Pllblko, represen~a:5.0
I _

"ends. ou.

-teatral. ou exibl~ao c1nt'matogrMIC\l
dr carate!' o}).Scenl). 1'111 Cl,llalQquer out.ro
esn2taC'ulo. que ten!13 0 mesmo en, ..
r{H~r'

.

III'.- l'ealiza. em lu'?,:ar 'Puh~i('? ~H1
acessfveJ ao publico. ou pete rfldJoJ,
audi(:fi.o ou recltacao de cadt~f ol):;·
ceno," (COd, pemd Brlls. ·l1rt. '234.).
Tais preccitos dls';Jr-nsam n.')Va lei
a respelfo. como 0 intenta f'!'Z('( ()
pro"ieto. ';Lt'~ern hebe-mas" -pm.s_ '\'1sando n obstar camlnho a obsc~'1hla
de lan~ada par~ dim; tIe QOJl1tfrcw ~
que, segunao " 'lucido ensinarnentQ
de MA'NZINL nada mai~ e que \) fe_

nocinio intelectual:
'
"Quale differenza tra fali S'Occulatori~ e un venditore clande:::tin~ di
.stnpefacienti, 0 un CQmu~~ rnffIan,f)?
Nessuna, perche s1 tl'Rtt9. de st:nt~
tori 0' aTti~ti Qui Tiduccno l' JorO cer'vello, dtl] Quale dovrebbe a.fRvi11nt'e tllminosa e pura, la divina srintilla. ad
urn lambico per flltu afrodisia.ci. e
che si famo lenol1i d?l1e l<lro ste.s.~e
creature, che genera no per protituirIe
al vizio del publico: e di editori che
l'iducono la prcprill 9?.if'ndh u~ lunldo mercato di aceitamellti vtsitJsl,
l'e.ndendose fornitori della 1fbidine attnli.
('Tr::l.~attu c.l Diritto Petlale ItflIt

liano, 1946. "1/01. VI, pag'. 46).
o rnere,"lmento do tlroje~a, cnf:r""tanto. re.-:ide no seu artigo 2.<'. Neste
SaO' fixadas condi~6es que assegurern
sej.a reservado. nas reviStas infantfs ~
ju-venis, .espa~o necessario " pUbl!cil~
~iiO de trabalhos de nrtl-""t:1s bra5UeIros e d1(usao dn~ epls6dio~ htst6tiro,."
e exemp10s dtgnificantes <'ILl hIst.6rif4
D!~'!~..
.

Pe'"1l1iti'.l-se a Comissao que se pr·')- taias do Sol v-ivUicar e
apenas lliooifW8t;aO nos 1ndl~ 1 teo _
ees percentualS, e.stabelecidos no proOs Parlamentares da

reconfo~~an-

moves~

jeto para a prodw;flO artistlca nacionaI (5Q%) l e para os as;:;utitos ati':
nentes aos nossos hom ens, coisas e fa·
tos (1<l%). com 0 total oe 00% (sesserit1. por cfnto), que se €ntendeu st.r
Elevado.
.
A propcSIglio, na6 obstante. ooUma
eleoo.dos objetivos, que a Comissao de
Educa~ao apreciara, oomd. lh~ ca·Je.
Corn ns modifica~6es sUgertd!l.s, a
ComissaD de Constitui98.0 e J"l.!st.i.I;a,
.sob 0, p.onto de vista oonstitl,lc~ollal,
opina pela aprova~ao do projeto.
Sala Ruy B!lrbosa. em 1 de deZ€'mbra'de 1954. - Aloysio de Ca"-valItQ.
Presidente em exercicio. - Gomes cte
Oliveira. ·Relator., - Lutz TinocO . .:..
Joa.quim Pires, vencido nos ten1l05 do
voto em separado. - Flci;vid Guim.ariles. -

AnisiO Jobim.

VOTO EM SEPARADQ DO
SENADOR JOAQUIM PIRES
0. Sella dot po:t Minas Gerais, ries~
tor Ma,ssena, na pl'eocupai;ao reforruador:'t.
dos . costumes,
mesmo OS
mats inveterados
tern apresentado
lIma serie d~ projetos que se aprovaCOS ira~ trazer urna revotu~ao incru~
enta dos no$sos, habitOs de vida.
o projeto em 'apr@90 tern tOlnO ob:.
jetivo ploibir a publica~ao e venda
lie revlstas, jorna.Ls ou quaisquer ou~
iros Ol·gaos de· publicidade com ilustragoes que .se julga imortals, obse:
llRs e como tais n6civas a educ3.J;.ao
da: juventude. A 1nten~ao e b6a, po~
rem nao oorrjge a pervesldade iior~
que so e iroora} aquila que cerno tal

o ternos. .

.
nn artistioo
tido ooino tal·
nao pede· 'nem dev'e ser eonsiderado
imoraI e imitanto nocivo ao:; bons
costumes. -AS lielas-artes, ou, melhor
a . pi l1 tura e ..8. e.scultura desap,..receriam desde IpgO des nossas muse;lS, das
es-:o:as onde se cultua- 0 belo e '0
firtistico. A Constituicao da. :\ Unl~
a:o Fejeral a competencia de legislar
oobr~: diretrizes ~ baSes da ed'lcaQao
Nac:ooal <art. 5. 0 item XV letra. d.)
No art. 166, subordinado ,ao Capitulo II do Titulo VI, diz que a edncaf1ao e direito de tOdos, que deve inspiral'-se nos principios da- Jibeiilade e
nos ideals de solidariedade' humana-.
E livre a tniciativa particular do ensino, .sendo estas nos diferentes ramas millistrada p-elos Poderes Publicos. O· Governo Federal m.antern
uma Fscola de Belas Artes na. capital cia Republica. Os Estados a fazero t?mbem em quasi todas as suas
Capita.s; S. Paulo, 0 Estado lider ja
Federacao, por 'ocasiao da passagem
do seu rv Centenario expos quadros
(,om p;nturas de valor· inestima.vel
com r ersonagens; digamOs -figuras.
pcompletamente nUllS. A 19reja. (:a..
t.6lica Apost6lica Romana em todas
Catedrais como nas maW mode..<;tas
Ermidas exp6e a Redentor da HU~
manidade quasi despido, it· adorac§.o
des pOV08 crent-es. ProlbjrmDs por
,um doent!o pundonar a, pUbUcar;ao do
NU Artistico e urn atentado nos princfpiQs de liberdade de que nos jala: a
Constituic;ao.
A hipocrisia publicamente ~ondena
o Nu artisticD, 0 Nu natural p01:'em
ost,enta em seus saUl,;!S telas assinadas pOt artistas de rename 0 mais
requintado nudismo.
.
Pela Edcr,;,ao do projeto com seu objeUvo che 6aremos a proibir estatuas
flue mnam nossas Prac;as, OS banhos
.de mar em Copacabana, no Leblon e
em toda arIa. atJ:int.ica do Brasil, nos
rio.s que COITem -pelas reglOes ~ordes·
Mn.a.s onde home!ls e muleheres com~
pletament& uus pracuram em Agu~s
bull~osas 0 refrigerante que neutra.liEa- '0 ca.lor causticante daquelas pa-.farrens •
-.
Nos PaiSe!; N6rdicos, que dao exemp!os de cuma civilli:a(Jao requi,<;itada,hom ens. inulberes e crian~M em PraJ;as PUbllcas recebem com prazer e
~e.m J!la~~Ji!. CQPl.pkta.I!lellt~. n~, ~

o

ou

D

!to

exigir a prova d.e ..;apacidade que
impoe, au seja 0 ron('urSD, que tanto pode ser de provns,
c\'mo de tftulos; na forma. preceituaOf, no art, r.o do projeto.
Por outro lado, se as .servido:r:es in;terlnos de_ que se cogita ·vem senda
rP~ntidos nos "eferidgs cargos, COIDpreende:'se que os exercerr com Cfl!:mcidade _ e de.dica"ao, ct'onde. concW~r
que e de jU;>~lt;f. 0 seU apr_Ov~ltBment~;
uma vez al,endld~ a eXlgencla constl~
tuctonal_ aClma citada.
~ .vista. das. raz5,¥. ~xpo.st.~, a 90!Tl-!S~:;a.() de ;e::-vlc;,o ~UiJ}JCo ely:l 0l?l~M
!lo sentido, de, ser:,aprovada a ma!er.la
S,ala das ComlSSOe.<;, em. 27 de .la·
neiro de _1955. :- ~r2SCo do~ santos,
Presidente. -=- MO'3art LpgO,. R.elsto,r
..:.. Vivaldo_l~ima. -;- I~Uts 'ftn~co. a

Sue-cia, Noruega, Finlandia e Dinamarca nunca. em tempo aIgum, lebram-se de
proibir eSsa pratica salutar. poque a
nudez a.li se a,stenta sem constl'angimentos. Os selv'agens {indio3) do
nosso "hinterland" estranham contrafeitos a pudici~ia de que a puCilcicia hipocrita procura resgunrd:ir ~co,.
brindo as partes pudentes do hemeni
e do. mulher. Sou contrario aO exihicionismo erotica; mas nao VJ-jo 1))
Nu art:stico -c6pia do Natural lU,)tiV.)
para um alei prolbitiva. A m.lJc!)'d~
humanu. e que devia ser pI~·scr:trt,
mas como?
0 que taz mal a mocidac ~ sit:\)
6s coritos de fa~ariflae fenlenirias cl.!
um Ta:ian e dutros Que taU, nas
conquir.tas amorosas escritas CDJ1i mn.l.
dade, pubHca~ee,g lrreverel)t'es que a:
ithportar;ao espalha em qua{Linhos
cri~n~o uma geragaq de h:padaxinas
cow-bOys e.outros indivlduos cO.no xe ..
rifes resabtisadcs qUe indu2eIb rrs cri~
anJ;.as a,andarehl armadas de pi ,tolas,
revolver~. e fac5es.predlsponco.as ,na
adolescencia ou na virmdade tornarem:se crimfno.><lS contuml:lZeB.
Spmos pela n~jei~ao do projet D. me
1 de dezenib!o de 1954.

Constitui~a()

nomica e flnanccira da VeJha Uro ..
\ .LUCia,' dOlllmada pelo m,~:5l1l0 hY-~ld:l
e OS mesmos proce::sos ~·~r~a ,it: )3
ano:" _com a unic.-l. interruC':{Jo UJ Lnihante fluinqup,n:o do en'"nente .J:neral E:dmul1do Macedo Sonrt~~" e
Sil\:a. f:sse 1Cmgo ctomfnio, 'l,t rn ,:Dr
parte exercido sob os po~ere.s d:~s
cl'icicn.lrics. acarretou naturalm!;llre
.para aR \nl5 t itni\o""s, a econotmd os
costumes 'e as p,raticas j{ot·erQan:l!j ..
+.9.1"1 1\m nrntl11"'r1""\ deS!r3'lte, tme ,iI'S"
tificava os 8'1::ieios re!1"Jv~H1!}reS d]8
correntes reprp..>::;g-l"1.tntfvas an (jp!1.i;io
miminell~e.
E1J mesmo., Atrave~ rl9.
orol)ria experii!ncia, de r1ec"'p~Ro ern
decep~.ao .. ante o. malc'{1'o de. lj~.;i
tUnfts· reivinctif;aq(ies ... jpnto

aD

Go:'

verno Estadual, l'ientl a neCf'SSlC'lde
do mqvimento promovfda oe]a..'l >/..' lSlDjair Brind~ro . ...:... Nestor Macena.
caes COlio:adas, antes d(' pcmUr t"kd..
sivamente ao!;_ seus aodos. C
.Or~aniZnl'nm:-H} e<:sas· IO!)str;D~" na
OOMPARECEl\f MA1S, OS
Alianc!t POt'lllar Flumlnen.';f'. C ilUSENHQRES SENALoORES
t)reendendo ~?is partidm;;.e q' ala d~s~
.Vivaldo Lima, Prisco dos Santos. stdentp de treE. sob a orir"}nt~c?ll n·)s
Alvaro Adolpha, Victorino Freir.e. Ke~- '$eus Hctpres mills a.~tados Lanr'vta.
g·inaldo Cavalcallti, Ferreira de Sou~ pm fl1em0TaVf'i crlnifc!o reD:lizaJI· na
za. IsmciT de G6es, Julio. Z:eite, Durtal Cidade i:I~ C~.mntJs. R mjnha ('·li'1iCruz, Attaia VivCtc:quQ, Hamilton. No~ datura .foi_ h.'1m(lloiad:i ~or entu'l:'>s"
yudia, Marcondes Fil}W. Agripa. de Mca conv~nG~.() d~$sas...ftm;.as par~"-:~"
Faria. (14) .
rins cia C1!,uital do FSt~Jo. E five
nor comp\ln~ejr(l de lufa. come. n.ndidato Ii vi(,f'-1'iovernadbr. urn co~s ..
Joaquim Pires •.
m:IXAM DE, COMPAREcER as
t.adlT~f1o fiustre, a Dr, Hor3<'I,) de
SENHORES SENADORES
Qr.:::vaIho Junior oue. anijgo dep\l1.~tl()
N.O 98, de ig.55~
Magalhaes. Bar~ta, Area:. Le~o. Ma- e!!:i.ldua.J e- Rf'crets.rio d:> Intnfnr e
Do. ,Comfssiio de educar:ao tJ tihas Olympio, _Olava Olweira,. Ruy justi~a. j'omnlista, e adv.Jg~Hio na Gn ...
l'
,
'p - .
narn,eiro, VeUoso Borges. ASsis, Chq.- uitai. d-i. F.",tll·lblica. cnnstltu1 uma
.. '. . cu.tura. s6IJre 0
rOJeto. (e Lei 1..'
W It
repu~a"ao...le eompetencia, braVUla •
N
• a 60
de 1954
teau~!a- nd,
No, vaes Filh().
a. er
y
II
d o Sen' a<..\.o
n..,
_.
VI
.
ill as~ .deo,J!,::ac,.a',{I'"
'
'It'
n'
F'ran"co,
Levindo,
Coelhr.,
J006
V
._
_ U-__caUSa publica.
R ear:
1 to
d
S
S r. ena or H a.m 0
.
Y . Dispo,stos a connuistar as p' osidlBS
Nogueira
bOas. othon Miider. (12)
.
~
•
pefns ma!s genuin~ pr~ce.".sos dc;ffiOo Projeto de Lei do Senado n.o 60,
0 SR. PRESIDENTE:
crtt.1"lIs._ nsrc:orremos tOd!'lS fiS regioes
de· 1954, di8poc sobre pubUca~oe.s, ptcontinua a hora do expedlenre, do Estado, qUase Que MUT'lcipio ':lor
ri6dicas Uustrcdas e publica.C;6~s de::- . Tem a palavra 0 nol:Jre Sen<'ldot ~rt!lnfciuio, rp:RJizaIldo grardes CI.P'l,t ..
... " ;,.. ,·nUncia.
'
'-5 - .lClOS de pro::n'l.gandn,.
excl.sivamente
t,fn~..l
u.-u..... Q
Pel'eira Pinto, pr 1m"elfO orad 01' .1.o..l
It seu autor 0 ilustre Senador Ne.,"" no~a CUB t
a 'e d os noS!' lS- amlg"S.
tor Massen§t, que 0 justiflca de mG.... crlto.·
sem fogul'tes. sem ll1u.sicas "em b~tn ...
neira. conVinCEtlte.·
0 SR. PEREIRA PINTO:
quetes. ~ecehidp..~ yjQn\ntr'nente ~e·
ins' popular6es de todas 3_'1 loca'lda ..'
Ides. expmernos 0 'nossO or"grama de
,Nil0 ,.w" negJ.T a 1mp'or~...n~:a. e _3. , (L~ 0 seguinte discurso):
atualidade do assunto,. tal a inven9aa
d~ publica~Oes ilnstradas, nac:oDaiE e
Senho rpre.sidente:
.governo, elaborado com 9 colab'1ra"
i
.
C!ao de umn e(mlne de
teeDicos e.
estrangeiras, que invadem as 1 vra.1"1,No termino do meu m;l.ndattl al 'l'lnlicado aDs problemas ~,aslcos do.
as e banca.s do jornais.
Ri d Je00 oonto de vista ned,qg6giro 'e 1'1- Senador pelo Estado do
q e ,,:,::" ,Estado; reeehendo caloroM1 'tnanHes"
neiro sem que tivesse q:tendo pIel.· hlt:;oes de simpatia-, B.poio· e s;)Hda... j
cUscutivel a ~ agno pernlciosa de .tcts tea_f 's S11~ renova~ao junto ao Par· .riedade:., ...
.•
t>ublicac;oes,( qu~ outro objet.vo n:1O Udo SOCial Democratico, pof haver ·Resistlndo, norem, ft. ess~s dertvms ..
tem sena o. pr.ovocar rea~DBs erotic J.:3; preferido aceitar a indicag§.o da wJ '. tra~6eg _inequivoca.s . das prefer~n: -laS
causando na crianqa e no. adole.<;cf'l- nha. candidatura a GovernadJr d:.J pooulares, 0. • Governador Amaral Pf't ..
te disturbios nervoS<lS que the alL;- mesmo EstadD pela Alian~a popUlar xoto insjstiu. em promover a sua sue.
ram profundamente n. perSona~idad3. Fiuminense, julgo oportllno e convo- cessao pOT-· pessoa de sua cQnfi~\nQa
A materia do Proi ~to em parte, ja niente formular desta. tribuna alg-u.. pessaa:l.' capaz de prolongar. 0 prc-I
e atendida pelo C6d:go Penal -e Pda. mas- considera~6es de ordem politica. prio dominic s6bre a unidade f- ..
Lei de Imprensa.
e PeSsoal. E' que preciso esclarecer derM,iva tie mre S€ snpne donatAril... l
Do ponto de vista.- do merito, 11~ definitJ.vamente a minha atttude, pDr, Alein de Chefe do Exp.cutivo es~,
parte de competl}ncjn. desta Comist \0, ser m;ta a ultima vez que terei a hon- tadual e Chefe Nacion~1 do Partido
80!l .pela apro"."a~ao do Projeto..
ra de falar ~o senado, expr~ar (','3 .Social Democr?tico, contava com 0
Sara' das ComlssQo, em 17 de j".. meus agradeciroentos ao e1eltaf!'J,fJ') amPJlro do entao Presidente de. Fe~
nelro de le55. .
que sufragou 0 meu nome e apre.5en .. pubUca e. por interrnectio dele, do.
Fldvio Guimar(ies .. President!. tar as minhas despedidas 1t<J8 preclr.- Partido Trll,balhista· Brasileiro. que
Hamilton Nogue2ra, - Relator.
ros colegas da representa~ao nacl'.>" sempre obedeceu iI. orientac;ao do SeCleero de Vasconrellos. ~
na!.
.
.
,nhor Gp.tulio Vargas. Com todos es~
Euclides Vieira.
~ !."~f
0 Sf Gomes de ·Oliveira - Pey- .c:es trunfo.o; tias milos, e mats as Tc"
ca~ta. Ferreira.
~mite V: Exa. urn aparle? (Assent'i cursos 1)T.overiientes ,da franca explo..
menta do orador) - Reeebo - e, rac;ao de in~os nas eidades fluminell"
acredito, todo a Senado - com pe- se.c;. cana1izados nara a ramo::;a "ea!..
Parecer n.o 99, de -1955
zar a despedida de V. Exa., amiff'O ;ltjnha'! sob a RUarda de 11m \'tuxiDa comisslio de servi()Q pti.bl~co sincero e precla:r.o representante do liar. a maior dificuldade que teve foi
povo
do Rio de Jaenlro.
escolher 0 seu candidato, dentre oS
Civil; sabre 0 Projeto de Lei da
o SR. PEREIR,,A PINTO - Asia- correIigion:hios e aliados que d-;s:e.
Camara n.o 31, d ~ 1~55, que cU<:p6e
sabre' a realizdbt 0 de concurso de d~o 0 aparte dQ nobre colegn. e javam- re-ceber·lhe a herall,<a. Ati.
nal, recain 1\ escolha sobn~ '0 dtgno
tUulDS 'fiam ins petores interinos amigo.
Escusado e dizer que n/io fut imw Sr. Miguel Couto Filho.
cI
1
do TraOalho.
pelido peIa amblcao ou a va.idade Oai par dlan~e, a camprnha suce!3'..
a 'DaJ.'ticipar do prell0 para a suees .. s.6rla correu s6hre os tril':1-os para a
Relator: Sr. Mozart Lago.
s~o governamentaJ do Estado do P..lo.. '31tuacfonismo- fluminen,~re.
Para os
Ser-me-fa roam tacH e vanta-joso, d.o comIcIos do candiciato oficiaI h:tvia.
Pelo ·Projeto de LEt d~ Camara nu- ponto de vista da comodldade e d)3 fartura de tudo: autom61e!s,. camimero 31, dest~ ana, "serao ~fetivadOS, interesses pessoaJs, obter do m~tl nhoes e "jupes" do Bstaio, "shows"
Ii1ediante~ concurso de tltulos," OS Partido a recondugt!o B mats alva com at:ti~t!:!-s dq RaClio Na ~ion"'l, ba:t..
stuais Inspetores int3rinos do 'l):'aba· casa. 40 congre&$o. Longe de.ser 11 n da de mmnr.a ('fa EoIicia 1 {iUtnr e di ..
lbo, do Ministkrio do Tr~balho, In-- peso. morto na chapa do P.S.D., pry.. nheiro da "batota" proterida. 0 Go ....
dustria e comercio, que tCI),h?-nl .ser- der~a. contribulr com ·.~a~or eontm: \'ernador comparecia ;i (~S testa!,
vl~os de zuaia de dois anos a esse Ml- gente para a sua v~torla, pQt s~ sob pretexto de inaug1'rar obras
nisterio".
,
manter una, coesa e forte a frente muitas inacabacias, recomf.ndando em~
Os cargos i;6bre eujo provimento partidaria.
..
__ discu~sos, na pra~a publica,· 0 se~
f ti
'disp6e na propo.si,:ao em
9 que me levou a aqUlescer l apre- herdell."o. E as nomeat;oer em rnas.sa.
e e vo ~e neces2arlos _ ~. 0 necessa~ sentaflao de minha candlgatura p'lra de tuncionarios e auxllia 'es de Poe;<ame sao ~
ndo {lcupados ern ca- Governa,dor do Estado foi a desejo lf~ia, _bem como a co1ab,1rac&o das
r108 que v m s.e id d
E 0 procesro ou dever de cooperar oom as .meus Pref~ituras. das Autarqtij2~ e d~ I.e ..
r~ter de 1nter~nb e~ para esse pro- c-onc~d~.dlio.s na. ~enova~i1p paUtlca e gf~o BrasUeira de Ass1.sf:.encla. serao
~;~~]~~ 6se~;..fu~~e:ptt .tfguJg, ~~__ ~~~l.S~ratjva. e !U\ reCU1Je,raca~ eco- _Estadual, et~., completavrun Q tr~
)"'.1;
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Tho de catequese a custa dos

.,
cofl'~s

rniblicos,
Nao obsta11te tudo iSso, ferido 0
nldto de '3 de outubro 0 resultad{l
foi d05 menDS expressivos para _0
pre~ti~io ofkbl. Segundo a, RPuracao
procevida pplo TribUnal. Eleltoral 1Y?tad~~al e oUblicado na Impr,ensa draria, !l vot:l(;ao pRra Governador se
(list ~'ibuiu da seguinte fm'ma:
,
248.51)2
}\I[ir ue! Couto . .., •.... , .. H12.
;.)52
Fer:'tl'a Pinto . • ••••••.•.•
'14.522
j',rL"io Tir~oco ' ..•••.• , .• "
12.191
1 'arunhos Oliveira . • ..•... _ _ _

Soma .' ....... ,.

-0(.'

270,2135
•
Ouer isc;o dizer que os tres c.a~di~
dates independentes admlt.~n~')
('omo tal 0 Sr. Paranhos de Oltvel~
.,. ~ _ "alcrm,.-.arar.l um tQtal de vot~s
~,.. lneri~r 21.7Q3 ao do candida to ofI·
','·al. au melhor, a Sf. M;q:uel Co~-

~) obteve·· P'1enas, 479% dos sufra-r 'as .de 518,827 eleitol'es {Jue tena;n
"--'C'nloarecido as Urnas, Logo, nao.- .tevt' a maioria abSolut.'a. 0 o,~e
,. llliva1eri~ f'm termM de democrac u\
n tf'P perdido as elei<·.5es,
A1ia~. as citadas cifl'ns TObu,stecern
PlUO t,{io:;e e'l1'rt'l~iMh pp.'o bl'llhan.e
nep·ttado Raymundo Padilha, em
HPa.. te ao discurso com fMe seU nu:;~
tre eolegfl Dr, Brigido Tinor:o. tam~
'ben\ can~ldato a. Governador pelo
Par:tdo Socialistn Bl'a"ileiro, apresent ~n as SUM desnedidRS ft Cb,ma
ra. [)isse entao 0 repr-esentante lTd~nist'. . . palavras que merecem T(!produ~ao:
'
'.
_
"F."";t}a\''e ~m V. Ex.", Que as for~;\O:: rla o1)osido, sepa-radas embora,
V, Fx.a de um lado e nos de outro,
cons, '!uiram, evidentemente, uma vet
som"'d~s, n sn-ande vit6ria. No cDme
c;o d. seU discurSD, V, EX,- deu exn1ic3~ao c'"l.bal dA po.<:11"!RO que tom au,
distil'\!~uindo-se das for(lflS coligadas
da f'.)osiC;iio, Mas 0 no"O f1umlnen..
se- T':sl)onderCt. a V. Ex.- Que continua. rom'a1 e e!pil'i.l qalmente. na n~s~
IDa p()si~ao, de Iuta -t •

Demais, - acrescento eu - muito
menor seria 0 resultado obtido pelo
Sr, Miguel Couto, se nao 0 favore~
cesse a fral\de mais escandaJos3., pa~
tente, sobretudo, em dua.s modalidades opostas, mRS conjugadas contu
a' verdade das urnas: - a reten<;ao
de milhares de titulos de novos elei~
tores, alistados pelas oposit:;6es coUgadas, e 0 derrame de outros tantos
titulos de fa]sos eleitores, utiUzados
pOl'.. individuos a soldo do situacio~
nismo fluminense, para votarem ate
3 e 4 vezes em sess6cs pr6ximas" Est'ldando esse "lOleitof3do fauta.sma"
em todo 0 pais, num tl'aba:lho calcado f10bre dados do superior Tribunal EleltoraJ, em confronto oom f)S
do recenseamento naciqnal de 1950, e
,?ub1icado na revista "Manchete H 0
J!?rnallsta O~valdo Mendes' che~ou f\
E=..'-ita conclusao no E'stado do RlO: Brasileiro.s alfabetizados maiores de
14 anos, com capaci~ade el,ei.toral
portanto: ,710,839: eleltores ahstados
pa.;~ 0 plelto de 3 de outubro: .;' ..

v

M

Ara ~uama
Car;lpos.
Mll"acema

••..
,_ ..••••••.•..•.......••
• • ..................... .

NitcI'6i '. • ......................... .
Paclti . • ......................... .
peL'opoliS • • .......
Sftl'ta Maria Madal .•.•••••••.•.••.•
0' • • • • • ' . · · · , . - ,

s.

9L.~81.

. • ...•..••.•••..•..•
Joao ~arra .....................•

Sr. Pl'esidente:
Qt!ero acreditar que a minha des ...

atU8 ~ao como Sen::ldar no conc'!lto
dos flU01inenses. De fata. diz-m~.R

cl"nrciencig. Clue, ert\bora

~m

os

))T~

dicr.dos mentais .que crnl'l;ffi os eml . .
nen"e.g colegas. nan desmered do seu
cortvivio nem do U1eu mandato, de
M

~~mpenhando.o

co~n -cdt~rio,

hones~

e natriotisma,
o St. Nestor Massena - V, Exce~
']encia honrou ~SSf' mandato, De.s~m~
tida(h~

penhou-o com brilho e eleva~ao, nao
56 neste plenario, como nal'l OQl.n~s~
sOOs, principalmente 119. de 'Econo:rua,
Clue presidiu.
·0

o SR. PEREIRA PINTO - M"i~o
obrib'ado a V. Ex,a..•
Se precisasse t::Onfortar~me com
uma prova. nesse sentldo, bastarin invoce t" B. cireunstA.ricia de ser mflnti~
do sempre, durante os nove I1nos que
exel~i as minhPs func;6es, peIo voto
do pleU'l\rio e dos meus pares, no
post") de presldente da antiga Coml'l.M
sao de Industria e Comerclo e atual~
men~e de Economh. Sem ser urn fre~
quentador da trlbl1n9.. dela nunca de~
sertd quando tlnha. a propugnar.
qUe£ toes de intere.<:Ses pal'a as classes
prOdutoras e 'trabnlhadoras, princlpaI~
mente no .tocante a _traru:portes en)
gtral. credito banccirio, nrevid~ncI9 p
tlsslste-ncia s-ociaf e . defesa das la",OUIa.;

de Cina e de,

~at6~

Janeiro de 1955

dicar;os re}.-resentantes nesta
:JA.Sl,
NeT.. por ~l3.Vel 6rgaos ,que disvirtuam
a su.' missao, POl" excessos de comOd.tivid,.de ou de irreverl§ncia, inc1usii'e
atl"o',;indo a homerJs publicos atit-Idell, tieclaral;5es e ate discursos n lew
1'Qs"lll'leis -,a imprensa deixa de/H'r
a gl' .. nde aJma da democracia ao li~r~
vicu das melhore:- causas,
semr)re
ale)'tn contra os erros dos. pod~r('s
cOl1stitutdos e em defesa das legitimas r.spirao:;6es coletivo'ls, Os jorntli.s
tas q~le a&l~m procedem, como infm'mantcs, orientadore.':! au gilias dos povas nerecem a: adminH;iio, 0 reS-'1e;l-o
e 0 J.C'atamento das correntes politi'~'IS
e da opiniao publica.
Com 0 mesm(! espirito de justj,?a,
deva te.mbem uma palavra de agr"'"
de('im~ntD aos funcionarios do Sena10,
desde os mais gradu.ado<: ~'''::; mais f.',)
desto,<. Co'npetentes, soHcitos e :relosas a sua contrdJUityRo e sempre oas
mais valios&s, quer para 0 trabaiho
indi"Hiual de cada Senador, quer pnT'1l
a" !'I.tv-u;iio coletiva do Senado, FO.'J"o
em d:-;rMlhes 0 testemunho publico dc.\
meu apre~o e de minha estima.
I1el";:)ndo a minha elei~ao para ~e·
nadoi' ao Partido Social Democrl.l/i('u,
nem por haver divergido da sua r.iUM
fia. IH.ra melh<?! servlr
ao Esta.do,
conslc:ero-me desligado de. suas fIlet.
ras. {'mbora destitujdo do pbsto (l'~
rjgenj~ que exercii pois os partlolos
nao tern outl'o dono 'que 0 pro)rIo
eleitorado:'" Continuando fiel A 1-)'l11~
deita poliUca que ajudei a lmplanr.o.r
na' t.-:'lTa fluminense sem embare:o'da
profunda divergfmcia com os metll'l'\S
polit~cos ort. em yoga, Volta a minha
~s'.<:ao de simples 'so1dado, a 'eSpera
de' pa:Ueipar de novas batalhas, f'Itl
favn.: do eaneam"ento' da politica, "do
engrandecimento do Pais e do for~.a
lecime!lt;) do regime, (Muito lJem!
Mu.ito hem! PaUnas. 0 orador cum ..
w

e

l

3.277
19.315
3.211
23.941

1.151
11.141
1.232
19,939 ...

9.:[;

597

9.230

1.818
10.445
4.368

Vou deixar

1.320
10.318

4.304
0

Senado com a

60
5.930
7R

o SR.

EZECBIAS DA ROCHA:

(Nao jai revisto pelo' orador) -

Sr

20,88"-) PrCSldtmte. (aleeeu 0 Professor Jl)se
7 de sa Nunes, notavel fi16Jogo br'l.;i~
4.707 leiro,
.

l~ 5~~

Noticiando

0

,i' to, 0

.

8
firm~

infausto arontecime-J'l~

Jornal do Comercio, de t,ef('"a
felra, inseriu 0 seguinte necro16glO,

QueM paBSO a

ler:

nesta. capital, I;trt
0 Professor Jose Plt
Nunes, urn dOB majs Ilustres fi1611)~ lIS
do ~ai8 e autori~ades acatada em dl~
ver~os setores da. lingUistica;
~regsor 'e estllista, no Sr, Jose ce
sa. Nunes se a1i~vam pendores artjsticr'S e el'udi~ao, a servil;o de a:pw',\t!o
sensa estetlco e profunda habilidade
no ~tudo e na in~erpretaciio dos fatt's
filol6gicos, A cultura nacional, mp;.·r~
deSJa capacidade de trabalho e 1~~:!e
d~vot.amentc aos problemas da Hn·~'.'a
pat..')8 flea udevendo ao
Profe5,3l)r
Jose de Sa NUnE'S relevantes serv;;os
e a~yersas gerar;6es collleram -os i:>eneficios de seus> ensinamentos, Sff,np-re ;>rodigaJizados com desvel0, \tn~
ves l!e cAt,~:>Qra e da contiI}uada- r'O}A_
boraqao em jQl'nais e pubtica~oes el:pecializadas,
cial de V: Ex.A.
o SR. PEREIRA PINTO _ M!lit..() Ern dojs est6r~ sue. oooperaeao as~
sum.iu re)evo fmpar: nos tra.balhos 6e
gr~~to 6.0. aparte de V. Ex,It. ac6rdo ortograJieo entre 0 nOOso l-sis
R.c1terando-Ihe aqul os prQtestos do e. Pc,rtuga1 e na a.ssessol'ia. filo16g1ea
meu sincere reconhecimento a gen- que pl'estou aos constituintes de 1946,
tileza cativante· com ,que toi sem.;n e
Fi1ho do Dr, Lydio de sa Nunes B \trat-.~do por todo-s os seus mem'll'VS, hiense, 0 Professor Jose de Sa Nunes
formulo vows 'ttusivos }lela 1encld~dc nas.~u em conquis:te., na "Bahia. a 7
partiCUlar de cada Urn, pelo 1>rogre3..4~ de junho d~ 1889. tendo feito seus f'l.~
dos Estados ·que dignamente l'"epl'e~ tuuos JUt terra natal e rec.ebido 0 ~"';ll
senbm e prestigio crescente da ma1 .!11 de. b~cha.rel em. eieneias juridicas e
elevada corpora.~ao ugis~ativa do SOC1l\18 na cIdade do Salvador a 8 t1!!
Pais.
_
.
dezembro de 1918,
P~rmito~me tomat' &te preito (Ie. Al.nda estudante da Paculdade' e'e
Justic;a exknsivo ao que ji se procla- Dire.to•. come:«;ou a c-olaborar em t't!visDlPU .. ~ quarto pod~r da Nac§.o'· - tas to jorn~is, ensiha~o vA.rtu m'\tea l.m.preris.e. - na. peM6a dos seU1l d.t!~ rhUl_em d~vensoa QOJeglOB daquela ~a....

convic~ao

de haver Uda a fortuna de , "Fl'\leceu,' ontem,

de uma das instituicoe,'~
mais nobrell. eficientes e glorlosas d;l
Republica. a. qual tive a ensejo de
prestar jU15ta homenagem na cidade
de Ca.mpos, Quando pron1ovi a visita de urn prestigioso grupo de Sena~
dQres a. minha terra natal,
o Sr,. Alf>?lsia de Carllal~w - ~I!r
mite V, Ex,'" urn aparte?
o SR. PEREIRA PINTO -:"" COM
muito praZf;:r.
o Sr, A20vsio .de Carvalho _ ""la
opo1'tunida.de de nOS5a' visita, que lj-'.
Ex,II. proporcionoil, conhecemos a veIha c grannt: civiliza<;ao de uma cid'vie
que se renova e opde se evidenclam, a
todo momento, vale nota.r, os man·"')f;
da ben~ficR- influ~nc1a pol1Uoo. e su-

van€'~dora. votMao para Governador participar

do Estado do Rio reflete. em parte,
o julgamento' dll minha mod~~t9.

(Se~§o Il)

Derrota.do ~b 0 peso .desses 2QO e
mIl eIeltores fantasmas, que. a
Jus.tll;a Eleiooral do ~tado dQ RlO,
ma.l~ cega que, a pr?prl9. Ima~em 9-a
~lustH;a,. na~ consegulU descobfll', nao
tenho por qu.e lamenta.r au, 9.rrepe:1~
der-rue da rnmha ~orte polibca-, For~ada pela corruJl(;ao ~ a fraude ...a
mln~a. derrota e rnRiS urns. ~ont~l~
buisao para a reforma, da leglsla,;ao
eleltoral do pais, cruzada em Que se
dev~r.n empenh~r todas as conenteS
1)( htlcas, se q.Ulserem salvar 0 regim.e de bacanalS oomo a de 3 de autubro. .
'.
Por lSSO ll?-esmo" sou amda mais
'n'ato &OS ~altIv~s ;nucleos ele1tQl'ais do
Estado que~ reslstmdo, ~ tOdas as {01'mas de compressii.? oflclal, me hODr a ram com a maion~ de seus sufraglo 1,
qomo prov~ d,e mmha profunda gra- ·pri'lnpntado).
t!dtio, deseJo lUcorporar ao lIle~ dizcurso os \,-otp.es dos nove mUDlcIploB
0 SR. PRESIDENTE:
em QUe trmnfou a mln~a candidatll· -Tern a paiavra 0 nobre Sen'\,\or
ra. ~!~rn. eles os .SegUlllt~, com :1S Ezecl11as da· R.ocha, por ceS&3.0 do no·
respectn as: v-ota~6es.
bre Sena-dor Gomes de Oliveira, seP. Pinto M, Couto - B. Tinoco gunao orador inscrita.
tant~s

"0 •• • • • • • • • • • • • • • • •

Sao GaneaIa

'DIARIO DO CONCRESSO NACIONAL

SUa

resid~ncia,

pital Foi urn dos propugnadores c.o
serv'«;o militar llbrigatorio em r1o~sa
terra tanto asshu que, a 19 de aovembro de 1915, jura \-'a bandeira e rf; ...
cebla a cadcrneta de reservista de Wi ..
me'n cate'5oria,
Denois de exercer a adv·)caein nas
cidades de Itabuna e IIheus. no Estado da Bahi'a, transfenu-s~ 'PRra
esta Capital. onde leelonou no -;olegio santo Imido enos curSQS notur ..
nos da Uniao Oat6lica Brasil~ira.
Juiz de Direito substituto no Parfl.na, preferlu uma prom-Jtoria i)Ublica, a 1im de ad',ro_~u, cxercendCl,
ainda, 0 cargo de b,~p",;tor escolar,
Com a a.bertUl'a de concurs') 1>31'a
provi"mento da cadeir;t de pDl'tUg,\ltS'
do Ginasio Pll!'anaense, em Curitiba

su:emeteu-se !"k'l t:rovas, senda cIas ...
sificado em. pl'i:neiro lugar, e nJ~f:;a ..
do a. 18 de fevereiro de 1921. Maia
tarde (I Governo do Parani\", 0 nomenu
professor catednitico rla Esc01a NOT~
mal Secunda ria, e a 1 de mar1;·) de
1925 foi designado' pa-:oa dirigir e::se
estabelecimento de enS~ni\, Criada a
Faculdade de Filosofia, Cii~nclas p. Le ..
tras da Univcrsidade dE- Sfio 'Pau)'),
foi convidado para l-echm3i' Filologia
Portuguesa e, mais tard~, subml"t.pn ...
do-se a conCllrso. fDl'amRlhf" conferi~
dos, em 12 de junho de 1940, 0 r;rau
de Doutor em Filolo2ia Portu~uesa e
o titulo de Dccente-liv:'e da referida
Fa"culdade,
.Voltando Para e5ta Capital. no in{;
cio de 1941. contin'.l.'>u 0 ensino do
idioma. patrio e da Ftloiof!"ia ~ortu
guesa. (luer nas suas aulas. quer nn
imprensa, prestando ~er"1co." ao Cn:J.~
selho Nacion?l de G-~ograf~:1 e a AC:l~
demia Brasileira de Let!"a~, na organiZR(}RO e revisan 00 "Pequeno V'D~
cabulario Orto~r{dico' e no "Voeabulirio OrtOs:!l'aficQ Resllm!do",
Possuidol' de n1lmerOS(ll'l HtuI;)s Jiterarios e hono)!1ficos, 0 Proff'.!::sor S:-i.
Nunes, teve MU nome' lndic.ado para
varies comiss6es no ~strl'ln~f'iro, ~TI
de um dos inte.lrant~., cfa ~omi::s'io'
Academica,
Que, ern reore-s~nta(',io
ofidsl de Go-vArn'o, p~t.l1dou e decid'ill,
iuntamente corn a Comis.sl'iro da A('a~
demia das Ci~ncias de LisbOa, as
Questoes relativas ao .AcMdo Que un ifieou 0 sistema ortog.atico da lingua
portu~uesa ,
Nao foi 0 Professor S6 Nutl~g somente urn Rutor de ~ral\ de linlUl~
~em, Vados tra'bal!1os: .turidiMS estao
entre suas ob1'as IiterBria,~ .. Slio Inti"meros os tra.baIhos literarit'ls e ~t
entificos Que nlltlJres de Q"'t'ande nomeada lhe confiaram ~ redsao oom~
pleta. a tim de se' \lnre!'lent~rem :HI
1)ublico em lin~ua(!"p-rt1 Mrreta e em
estil-O f1uent.e e h!lrm~nic),
.
Grande foi 0 seu 1:tOO1' na iM.t)t'e!1.<:\1,
sendo colabnrador !r~('l1!enle do "J.or~
nal do C-omerdo", on;:1e teve enS('\f\
de divul2'!'Ir n 11mel'()SlCl r1_'.t" snas m~i~
lmport:antes ctmt,rih'li('i'ie~ M'I (',I:.f,tt~t)
da

lilwa

portllgU~Sa,

Anfe-on~,ern,

{II,-

este jomal' nll!-'lJic"u .<: ...11 "Ut.lmn
tie-a, sob 0 tit.ulo "R?tificl'Inctn -e :R,~~
tificando", Entre ~I'TlS: pt'!pe!na{5 e<:~
tudos e ensaios, podem-s~ indtcar c-s
seguintes:
'''0 Sinditismo Prcnomtnal no Mf(l~
rna ll1oo-brMileiro", te.<::~ de c"nC1Tt'~1
e. catedra de por~ug,u~s do. GinEisio
Paranaense, em 1920. .
. l<ortOtn'ilfia". o?useuh enLn~o1 lia.
si.n1lj:)lifiea<:ao orto;nol\fic'\. ,...,..",facian.n
0010 GenPfaJ Dr. U 1\e!'at'J Bi.ttencourt
(RIo de Janeiro, 192e) ,
.. A ResT)osta". conf:;?1'enci.a.
(CuriUbR. 193''"1).
"cU'ritlba, perfl.'r1te s P;tolo~d~·'.

()T)-usculo RCereR
da capital do

(ill

do lVlme
(Curi.tibil-,

~l:Ifja

Parana.

19sn.
itA Ortm:l'a!ia onCl!!:l,9.0 Alcance de
todo's". (Curitiba, 193-1) ..

• "Tese de concUrso a cadeira dE> -pc.rtuques. do CoIegio. de Padro n em

1933.«Lingua V-ernacula _
e Antologia" -para a 1."

Gramatie~

2' .• sene

If

~o. c!ll'~o.. !un~all1:ent~l"l!o. ~i~~';'93'~

•

J8n~lro de 1955
demia. das Ci~ncias.!le Ltsboa 'conte-tOO ll~ jD'lpr~ eartoo_a. S. Exa.~, no
por a~lama~ao, M Palmas de momenw~ uro dqs mals nota-vets red.a~
Ouro", cujo_ dIploma lhe fai entl'egne, tores do vespertin~ ,iA V;lnguarda",
cqm as ilLSlglllas, em reunlfto .$Olene q-qe re edita n9 D!St-riw Federal.
daquela douta Corporayao.
Acredito que 0 hOllrlldo Sr. PresiM
~ _seu no~e. foi indicado pela 00- dente da RepUblica, it· quem muitos
mlasao Bra.slJ.eua d.e CooperaQao In- ;elegl'amas tern sido dirigidos n.es..c:.e
telectual, em harnumia com 0 - Servi~o 8'e.otido, conoorde em dar 0 nome do
de Oooperat;ao Intelectual do Minis- Professor Lemos Brito a pentenciaria
'
,
"Gramatica l\isoorica": edj~no de terio das Rela<;oes Exteriores. na se.s- lnd1cada.
Sr. Pre.siden~e, a 'Ver4ade e que em
,. 193R. (Livraria Acadlhnica de Saraivo. sao de 18 d~ ,maio de 1936, para participar da comi.ssaq lnternacional de nossa. terra ninguem tern cuiiiado me& Cia" Sao Paulo).
.
que Be reunju de 27 de Ihor, nero Il)ais er.uditamente do
u4-9r~n~ei a Lfngua N'lc!onal" 1.° Linguistas,
volum-e duma aerie de 18, 1. ~ edi'1ao, ag~to a 1 de setembro daquele arno sunto que este' eminente brasil.;!iro,
de Copenhague Como RUy Barbosa. e mho da Bania,
'J93~L (Livraria Academica de Saraivtl em a Universidade
E, por decreto de 2 de maio de 1945, Estado que tern honrado, pela sua
&. Cia.. Sa.o Paulo,)
~
"Aprendei a Lin,guB Nacional", 2 .. foi designado !;lara. integrar a Comis- 'extraordimlria. cultura e, principalvolQme, 1.3 edic;ao,' 194{). (Editora S. sao Academi~a que, em ren:re$enta~ao mente POT ser homem de bern, com as
aficial do Governo. adotou e deJidiu. tres letras da 'palavra. em IetrR6
C. J, Taubate. Sao Pp;ulo.)
'
"Prontuarlo da OrooJl'afi:1. t~9.cio jUhta-mente com. a. C{lmissao da A~a:- z,naiUsculas.
daa Ciencias ile LiSbQa, as
Era. 0 que tinha. a dlzer, Sr. Prenal", 5.110 ediQao", 1939. lLivraria. ACR- demia.
quest6es
relativas
ao
AcOrdo
que
unisidente.
(Mu~to
1Jerri!)
.
demica de Saraiva & Cia., S. Paulo.)
6.1\ edicaD. 194.f). (Tip. Haupt !,o'Ccm- f1cou 0 sistema- ortogr~f1co da lingua
0 SR PRESIDENTE'
port4€ue.sa".
.
•
panhia: CuriUba, Parana,)
Sr,
Pl'e&idznte,
alem
desses
e
ou~
Tern a palavra 0 nobre Sena·
"Memorial" ax~r~sentado a Corte de
tros tl'abalhOS
servir;os prestados 8Q dQr Fe'zTeira de' Souza, qUinto
ApelaQoo do Parana., 1936.
"Tese d~ concurso" a cadelra de Brasil, nfw devri esquecer que come- dpr jD.scrito,' <Pfltfsa).
Filologia. Portugu~s!l: da ~cu~dade de tida ao insigne filologo, So honr~ taN'~ se achanda S. ~a. prese-nte,
......
Filowfia, ctenci.as e Le-tr2·S da UrL.- refa da revisiio da tual C()n.stlLui~iio
Srasileira, como tamoem a revi.sl.iO do ooncedo a' palavra ao noore Senador
verc;idade de Sao p'aulo: em 1939.
orador i~r~"ComentArjo.s it Rep..ll~a de Rui Bflt- 'Prontuario ~~lfa1>etioo da.s Altera- Othon Madel', sextO
bos:? -:.... Arcnismos". '1!:lHl;a" de 19S9. !;oes 'Toponimicas" e da. "Nova No- to, (Pau-3a).
Nao estando S, Ex,t;' i~ualmente na
."Otto_~afia NAcion~l", 1..- edit;t!(). meclatura das Est~~oes Ferroviarias
':HMO. '(Fiiitora S. C. J., .....Taabate, do Pais", Por onde se v~ Q.~e acervo Casa. dou a pa,lavra so nobre :senados BellS estudos, daa' su~~ obras, dos dar costa Ferreira, setimo orador il:a!Sao Paulo'.
.
,
'.0 Moeu Gula '.Orto1P)iOco', l,a edi- seus servi-;os ao pais e a cultura br8- cnta.
p SR. CO~'fA PEREIRA: .~
~ao, 1Q+l, (Edtt!lra S. C. J., Ta ubate, silelra. e' dos maiores e da mais alta
3,a edir:;a.o.)
, relevanCia, 0 que o· tQrna benemeti- Sr. ~aident-e, encontra-s~, ~a
"'EsbQ.;o de CDJ1.SoUdal/ao do Forl11u - to da patria e 'da justa Imortalidade Caaa,
urn Projeto di.scente' a reforma
latfo OrtoQ'rMico". edidio de 1941, ao seu nome,
ortogra
.
fie •.
Sr. Pre~idente, trazeudo '3.0 conhe(Sert'lco Gr:i.fico do Ifl!'.Ututo BrzsiComo n~ terei opol't~ilade de teleiro .de Geografia e .E3tati8tica. Rio cimento jo senadQ ~ta dolorosa noticia, que nos oompung~ a todos cer cons1~erac;t3~ ~pre 0 assunto, M
de Janeiro.)
,
, "F'Qrmnlario Comentlldo de. Orto- '''quantos admira vamos 0 insIgne Me.s- . de ~ per:witir que sbb!'~ ~ ~esmo m~
prsJia Oficia1", I.- ~di<;:ao. 1944. (Cia, tie desa,parecido, quero, assim, pr ea- pronuncle neste instante.
tar minha homenagem a.o grande huJa por diversaa v~zea~ buscaram proEdltora Naeiona'l. Sa.o PauJo,)
"Ac6rdo lJ~ra a' lJ!)lrJRoe Ortoy:r:\- manUia ~ emerito malogo, ao· c\da- ceder. a reformas de prtogrl;\fia. e, por
fice. da Lingua -Portll~u~sa.", colp.t~_ "'tlao dlgnfssimo, ao preclaro brasUei- f6l'~a. disso, haa disputado tU6logas e
nea dps ilocUmentN orhtndol' da Con- ro el sobretudo, ao incansfl,vel b\l.ta~ pseudos fU61pgos. -r~na e que nAo'
1erllncJa. Intel'Rcndemi·~a de Lt.:'bOa, Ibador vela soJu("ao do mOplento:}o tenh&. perdurado 0 sistemi} pdSto em
tom introduGa!l do cotector,. (Im- problernR ortogri.!ico, que di7. tile de prtttca e~ 1911. lA em portugal. e
'J"I'renE-ft Olicia! do li'.stado'de S, P!luJiJ. perro rom a fa)1,l oe P.QrtugaJ e do aqui defenqidp ca]orosamente pot
1946) . .
.
Brasil. com os destinos da, ql!ltura e uma p1~iadf de verO$ Ollltores da
"Alvi$saras" ou "Alvicara.s"? Res- da Comunidade Luso-brwnletra, ta n - lingua em .que Bobressf\1rm:n um Ma.posta SOs fi1610gM portUgue.ses q\le to e dizer', com o· bril~o d~ cjvllizac;l.o rio BarretQ.' uiri SilV[\ Ramos.' urn.
defendem a ,st!gunda de.ssas grafias. que' portugueses e ~ra.sllell'08 plapta- P. A;: Pipto:' 'il4u~~eS de' tncm6rta
(~presa ?dltor:i "PrQ DOmQ" Limi- ram as marget1$ d9 At]~ntiw.
assinalada e ~te - entrado em an08,
tada, Lisboa, 1946).
Sr.
Presidente, quando fa1t<:tu m~ qe esptriro lllcldq,' ainda a. eon·
, Trabalhos mi16gioos, e litel'-arioS:
Ca.rneiro Rihelro, 0 notlh'~l educ8,d,or versar bonB autares e a transmtttr
I Na "Revista de Filologfa Portu- bat~no, 0 D('Is..<:o lTlp,lor grarnllt1~, dis- sa.bi~p1ente 1~c:6'!!S de vernac~~lid~de.
gu@Sa"; de Sao Paulo:
se '0 maa fam050 ~e seW! dlsClpulos, Pena ~ que se tenJ:la. postergarJo aqUe"Ru! BarbOOa e OS GaUc1smOS". o grande R.uy, 4~e. "se 1L1la~ara ~~ Is refor!11~ qe H>ll, pprQIl8 era elen·
(Na. 8 e 9).
luzeiro nos cimos. -q~ cuJtur~ naCJ(l- tffica, peneflclosa 1\' tOdas . as luzes,
o Professor Sit Nunes oolaoorou, nsl".
. piin~palmente 'corn as' retU1eai;6es
como dfssemO$. em diver::;os 6rgaos da
Sf. Presiilente. com a mort~ do Que se lile viiaIJl, dal a' pOurn e outras
imprensa, principalmente nos seguin- Profe.ssor ~o~ .sA NUDrs apagou-se Que se lhe propuseram. S6bre slm~
tes: Revista da Filclogia portuguesa outro IuzeiT-o nas cUIDe,adas da intefl- p1tfiear 0 emprego de consoantes,
_ S~ paulo: ReviJ;ta da LingUa Por- get-lcia brasUeira.
como 0 admitiu a reforma de 1943,
tugueSa - Rio'
Janeiro; Brasilian
SIDENTE
-..
ainda v1gent.e, a d~ 1911 adotara eon·
_ Rio de Janeiro; ~ceUiior ~ IUo
o S~. ~RE . - :
venientemente slnaJ.IJ dincr1tlcos e ~de Janeiro: Veritas - Curjtiba: A
_ cOntinua a hora do expedlen-' tee f!vadirtUri tOdas as d\flcu1d~des
Cruzada _ Curitiba; 0 Eco - Porto teo
quanta a pros6dia. A8S1m, na seAlegre; Vozes de 'petr6polis - ,petr6'rem a. palavra omobre 5ead<>! q~- qublcla cju, ar'lUriha-~e QU nao 'S; diepolis_: A Lingua. PoTtuguesa. - Lis- lherme MalaquifUl, teroeiro orador ms- Tese ou ,0 acentO grave ~ voge.l, cOn·
boa; Correia da ;M:anha. - &io .. ~e
forme a vera pronuncia. do vocabulo:
a. soar OU n5.0 a, reterld~ vl)gal.
JanelI'o; e 11:8 Reviste. da AcademIa erito. (Pausa)
•
Nio
se
achando
pre&ente
0
llOOre
nesse modo se facmtava 0 aprendlBrasHeira de Letras.
Senador
G\lilherme
Malaquias,
dou
a
zado
da ling-uft e aM sos closes do
Seria. difi~i1
enum~ra.r Milas, as
oontl'iouil;oes prestada.s pelo Profes- paiavra ao nobre senado-r ~oza.rt born faJar delxavam de CX'.orret CiT'"
sor Sa. Nunes, porquanto sao etn ver- Lago, Pol cessflo do nobre S~adl?r cunstsnclas deft:agradaveis qu., thes
dade bern nurnerosos 0.'3 "ens traba- lsmar de GOes, quart9 ondor lIl$Crl- salte?vam. de momento, l>etltos, b>lso.
tas v~es, de recursos a verifiea'toes
ihos espar~os par jcrp:ds e -re~tas to.
, :
imperiosas.
. 'folhetcs e Uvros, Que Ihe at~tam a . 0 SR. MOZART U!i O
Na sequencia qu,' pois, se Omis5!l' 0
fecundidade InVlllgar e 0 cannho es(Nao joi revillto pelo orador) acento grave OU a dlerese. ern papecial que dedica
~studos filoloSr. Presldente, encab~ado pelo Sin- tente a pronuncfa kf. E,sereviR-se,
gicos.
o Professor Jose de 81\ Nunes fo1· dieato dos, Jornalistas Profissiona18, v.g .. inquerito sern ~le, !o:JeIn 0 rilto
_ um dos fundadores do Circu}o de Ea- vern sendo feita, nests. Cl:\pital e- 'em aeent.o, porque,' Be _dizem()8 quesito
tudos Bandeirant,es" de curitiba. e alguns Estadas da. Federai;ao, - urn- in- qtlerer, malquisto -mapda a l6gica Sf'
I da- Academia
Braslleira de Filologia, tenso movimenoo de intelig~nciQ no pro1fram inquHki)r'ir, tnque (ke)'ritn
sao vozes eognatas oU da mll<lma
cril Rio de Janeiro; pertenceu k Aca~ sent1do de se· conseguir qu~ 0 GovMno
demia paranaen.se de Letras, e a de 0 nome do professor Lemo.s Brito famma. herdadas do lathn, nas CTU91s
a sa,bedorea do idioma 118rece fntlujr
. Academia de Letras n~ Bahia; foi s6~ a nOva Penitenciil-ria- de BaI1gu.
eM corre3pondente do centro ItaUa~ Sr. Presldente, a id~la ~ das maiB a:1nda 0 capl1, do alfabeto grego.
,np dl 'studt" Americant. de Roma e teUze-s e est-a tendp, oo'lretudo em Neete t!aso n,iio jnt-e1'vem 0 rRdir.al
socio efetivo do P. E. N., Clu-be do nosSo mundo' intel-ectual e cieIJ-tiftco, QU 0 tema do vpcA.bu1o para Ih~ mQBrasil, Por decreta de 15 de agbsto guarida inteirameite sattsfat6ria., Wis dJ!1car s t.onieidade. Tanto'a rai?:
de 194.&. fot agrac~alio pelo Oiiv~rno nao ba quem nao conh~a, llO ~ra~n. de cue8tto como 0 rq.dical ~e ·fnQf..ePortugu~s com {) titulo de C<lm~nda espectalmente no C::l\pftq~ ilo Dll'elto tito 1'~zem oonosco que mantenh1mas
dOlf e recebeu em sessAo 801ene a res~ Penitenciario. &te grande prof~r, pros6d1a -unUorm(!:.
Segundo a' orto~a, no flue faVOTf'- '~tfv& oomendi e 100 colar d~ Or~em double de' iorhaUsta e eminente es~
Milltar de Sant'l~go dll Espada, do CTitor-, que, 'ePlbqr~ compu1soria~en~ Clp. 0 '$al (Jisertt1eo, e~itM mado.
Merito Cientifioo Uteralio e Artfst!co. Q,poSeIltado:on f!ln~ao :Pilblica Que eqiif1>alente., eqii.UQr, eqiiJdarle·, eqilevo_,
ci:un brllho, cantinua. mJ1ltan- ~lJU.lpar~(Jo p£I1' n1 U pUviam 'escorE ft. 28 Go refe;iq9 ~ e ~!W. ~ Ac,a- exerceu
,
'..
'
(Seguiram~se

varias outras

edi~6es.

Livraria c,iQ alobo, Porto Ale~re, Rio
Grande do Sul).
"Lingua Vernacula Gramatica
e Antologia" para a 3. a serie ne (:\~rs'9
fundamental, La eru"ao, 1936. rSegniram-se vari!iS -Qutras cqi.:;6es. LiYl'<lria do GloOO. Porto Ale~;re. Rio
Grande 40 SuI.)

l'lU-~he.

as-

e

de

aos

ora-

::~!I

reitamente, a soar () u, tal loual v.g
caiam dos ~biQS de um aut: de l.n~
Carneiro RIbeiro, de Um utuniel
Mota, 'que, se fugiam 20 (:acOSSH~+,eto
muito mail; ao ilescuido de protl11n~
cia d~a:utp.l'i~da. E' Que a eies,
como a, amtgos do idioma, como fL
d~ensor~ do idioma, muito S6 Ihes
dava tambem da ortefonta.
Sr, Presldente, a reforTtla ort,o.rti\ ..
fica. de .19<15,' que ora exa.minamos
oferece ·mot~vos e. Que se ~j)laud~
pm quase todas as suas bases, Con·
fessa-io Importa. Fbi estudadl'~ meticulosamente, . aqui e em PQrt\l!~al,
tepilo-::;e vista a e1ementos etimOnicos
e a fllterac6es not6rlas na 'estrutura
da vocabulo. Raja vista ';10 trabalho
magnifico. ao livro pi-eelo'so que, sO ..
bre 0 assunto. Dublicou 0 notaveJ fi161ogo portugU&: Sr. Rebelo Gongalves. Abrindo·se-Jhe 0 "Tratado de
Ol'togrnfia da Lingua PDTtUgUe..~
,depar~ ..se-pDs
re~lmente
n~6es
magSstrais Que desderam' difieuldaoes
de manta. f\OS que Se compro:r;em dwe
cutta patr16tico ao ldioms. Ali se
fixq,u dncu~e~t~amente
prosociia
d.e vocA.bulos, mere!! de' no'4'l.8 esela-

a

l'ec~dora.s

m~tiplaa, ach{!gM que
0 tp"OSSO do r;o-olume e 0
eI\rlguece~. Be gr~at1coS propuse..
rtJm a dlr.~§l'I S0l'6r, ax16ni:q'lO de re ...
latIvq emt)r~o ~tre n6s, embora

e

1ustSfiea1l1

tu\.1a o.q que :prefiram SOror estrlb9do
em Leite ):te vasconce1Q8 Indigi~a Re ..
bela ~ pnmeira forms. como gp.uufna,

DOTq1Jtl tal)lbem. esla q\lea vaz pastula 0 I\eus!!~fv() $ororein.
.!'
:pltrep~~~os que' J)erfllharam essa
dQutrtna sadta a. eOM-peMncia e 0 zaJo
de Mario Barreto e de Otoniol Mot••
Se b~ os que lenham Madag4scnr
cpmo oxftono e assim ~t;.-lhal e 86...

e que BAa
n9tOrlamente tta vos~ M..
ruea a !l<'ntlilim. .fla!JQ. SabaT.,
agud!> ou SahAra, grave. ouveMse' matt
Erl'a~o n~o, ru~' Rebelo conftrmou
aqulJo de t=l-Qdolfo Datga.do: Cl1m'!)re
('nnserv!,:r ~~!l!ea a. primp]l'Q vog'aI:
saha...., ·datfiloo.. AD·· antTC>p<\nlnlo

19m, tetiffca.·o ~~lo:
v()C~qlOS

L\~'4sa (.) e c;o!t'lurn dar-Re~lhe ·0
diton~o. P.1l. cpmo se se cutdara d~
vm di~f1~bo, La' Be encontra no
"Trat~do" de Rf#belo 0 ~nsinamento
d~ ~ue ft?''Vp. Mal' 0 tI dis:t.intam~nte
one .~ Clu~dl} q:e u~ t.r1ssllabo: e
rfl:f~ri"~~ a. m'~i~ Rein, mAo de
~rt1ul0 f! !"J~ n~o, ~ mltlln1mo com

80

"rna

",le

,I::!~ co!).h~ee
tUha do Ceo e
dQ T~j'f~. t~l d~u, ens6jo a oue te
ft!lrOg~~A ~ ~r1'() da. llros6dja ctbel~.

Mft<t, ~, P!'esfpente, sahem VaS82 Ex~""~ncllt, e n S~tI~rto que bmR per ..

'f'!tq fo!"?!,! " n~t,urezA- hum8na~ Da
"A!"'rm~ rorMlca. de 1945. !lite ora ~xa, ..
"Y'''I''IQPl('~, I'ml'\.c;t.am re~as aue fJram
"'hi~to 4p. ~Pl)SUl'~ ~e parte de lnte ...

'''~h1A'~ ~rtticru~$;es e hr!\Sileiros, os
("IURi! nar 1t.t> t~m corl'ido de ~rguer
\11'

llrof-f',c;fos pnr Qmor do d('S-.
R malaria d~ oue fatam e

fJe\l!'l

n~o

eSf'''p,17<1m '!$ f10:e~1t Jfn~rua.
o Sr. Flf'r)tq Gllimar/ip$ -

l'el'mHe
meu nobre cnlp.pa, que :lcs\'ie 11nl
poueo sua }'!tenr:ao?
o SR. ,COSTA PEREIRA - Poi.
nA:o.

D

.0 Sr. F!aalo Guimar/fe! - V !'~
deve cpnvlr em oue, antes ct~a re ...
forma, os sfnais diacrfticos "lIJaSC' nao
existiam na lingua protugu~o;a-. Tan ..
to q!1e a!nda_ hoj'e os voca\}nl';')s pro-pa;roxftonos sao pronunciados como
nnraxftonos e tudo por fatta- de aeen ..
tl1a~fio. 0 quP. temos otualmE'''lte r,on ..
Qllls~ndo: no dominio de. sim1)l\fi-::acao
qr~OgrMIC!\. com nr9.veito parJ:l :1 cuI..
·f,nra. braspf'!irA, sao p..sforcos do Bra"
siI e de Portt1~al. dp o;;uas gernt;oes
qUe ,,?fvernw at-raves mats de urn sec'4lo . e, trahalharam tJelos proolemas
if) ldjoni~. 'T'P!'tHlS, ·b~.:nbem na ljn
~U8:!rem prpblcma f',o;tetJco. 1e 8COrd~
com a gl'~fjll e OS slnais diacritlcos.
•
.
e ~~fn~n~wnOB com D1t1ita ~renc~,a
110 ~ ~~~!l1!~a('l 0 veJho'mpstre,
que vela ~e GpIA.!, para nos ens1nlll"
- ( . , .·Do
~re?O Krfii0l}SA.
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l~cs que as escuiamos com respeito'l p~c;a.o",
admira
que, v,g.,
"redcn-..
h
Permita-nos que 0 i nterrompamos d e I r;ao
se· ouveram desprezaJo eEI:>EoS
I S

S:l,
1'0..'"

rS6~aO
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existem regras 'a que os brasHeiV • E xa. foi tam be,m 0 fe Iiz portD.dar
seremos infensos. Retifiquem-se de titulos. lembralH;as e votos de cidades .

Quamla em quan d o.
.
ne mos canones.
t-<>.ra que l'ecebam 0 l"~OSSO placet. Tamo SR. COSTA PEREIRA _ Com
Caso e que no discurso do tempo bern a nos nos cum pre helar de pa. italianas, para consigna-los a Cidade de ..
multo pt"azer _ Ha incoerencia e.im-.t~- d~ espatyO 0 valor foneti£:() de I'ogais Cr~m6nio tao rico _ II l"ngua portu- Sao Paulo, par ocasiao dos fcstejos coposi~6es (perdoe-5e-nos este ultImo olstmguiu a nossa tala da de Portu~ guesa --:- euja sintay:e fixou a pena de memorativ0S do seu IV Centenario.
vocahulo) que t,'adu'zem ciescon,~erto, g~l; e quem qUlser. a prova disso. a ouro Ide Joao de Barros, de Manuel
E tani.o assim sentiu a ltalia a afini~'
PoI' Que apIiea sabre os fone:nlls "os" [l!'ov3: pl'oVada,. e assistir a uma !ita Bcrnal'des, de Camila Castelo Branco dade que a prende ao 110SS0 pais, par
(1) Antollio e de onibus? iteslJandem at! pnema, orlunda do pais irmao, e C'L1j?...s galas tamb~m as defendeu' a tradi~oes antigtl:> e atuai.s, que conslgnou
que, no prhneiro caso, vista J~ houve Ve~lfIcamo-lo, ~az p~~co, e Olio nos Lg'ura mascula de Rul Barbosa, nao a V. EX2. a miss50 de tretzer d.a
a a ~errUl.""" da vogal, a tonicidade flue t'stlVera. ao, lado, um tllh.o de ~'~s-os- s') a de Rui senao que a de Carneiro cidade de Lucca, para Sao Paulo. urn
na.'} aD timbre; e que, no seg·undo, Montes pala, no: tradUzlf os dlalogos. Ribeiro, de Machado de Assis, de Ma- quadro do seculo XII, sagtado, pO'Gue
se obedecP!l a pronlincia t.H·ugUein, vel
a prosa,
enflm,. e nao
nos fora pOSSirio Barret-o,
de Joao Ribeiro et desse coutem 0 sagraJo ·s<.'mblantc do SalvadQI.'
entender
I
t
"
NUTlca Du~ri a ahwem proferir 6-ni. .
.
.
COlsa a gUt:na. Firmal'Rm .:ronista. bas as vezes IlTe"eren e, mas do mundo.
bn<:' e (luisera aeIot.al' tal acento em 0 prmcipw de qUe en- cor de rosa £8trenuo paladmo ea vernacuhda::le
.
,
n€;ve de haver hi fens e s e m A l 1
t Ca 10 d L t M ttl t 0 bem')
Bela e cxpressiva Itmbram;a, porque
's~u nt';:n-01Te 0 ilustre renre£entante n;;. locu lio •
(; es, v g, que 01 < r s e ae.
~
0'1 M"'~" ... h1(), r\ Sr" Sen:l:dor Antonin aue n ~ , cor de ca.stanha Querem
0 SR PRESIDEJVTE'
aqueles br3sileiros que tiveram fUll os que
Bayma? Em GoMs como "'m Minas d- d' 0 pllrneno c~so, ressalte 3 Ulll~'
.
foram morr~r combilt~ndo nos CClJIlI)O~ da
.
.
'.
, ' 8 e de sep..EO 0 que asse"
..I
COUIO nn
Bahia,
como
nesta., CapltaL
eXlstlr no se'" d
Q
.,mam naD
(Fa::;cndo soar os timp3nos). Comu- I,'I·
ilIa. e..... ocarao
Sf'I11pre atraves . !,Jessa
("'"ll"l1{) :')"1""1 PUaSE tndo n P."Rsil. 4.cet.o nao podem atlUn~ro'co;nomos
dOS.f.'l.ue (JlICO aos nobres Sen adores que
vou imagem doada aa Brasil, 0 cunbo reli~
que ntnguem pronunci~ Antl5:)in .. mas tivo It uma cencfolia ~ eS~~Cl lca- . transformar csta sessan em especial a gioso, da solidariedade humam, c' d<t
. ~A:ntfrrdQ, com a nMalac;ao que ii men- raia~ dO'incompreensivt>[ eAa l~ge ~s (I fim . de que a Casa possa receber 0 imortalidade d·alIJ;la. que faz: com qu<!
--..- cIOn::lda
a "ono'"nt" U"o. d e casta?lhp, cor de rm:a naonos"
cor Principe C"10Vanll1
nostA TvoO"aJ
I"' obl",.a
~"t
passam
Aleatta dl'Monte os povos. ca m"n hC.m m0 'nd
re 0 pe Ia I'b
t cr..
conto' e~~o~tr~ ~desconte~ ,em re- %e express6e.s c,o:uparativas. Verdade I'Reale. que se acha no Gabincte
da dade e pelos ideais da terra, mas scmpte
V "
• f' on 0 ~.
,
,que se classlflcaram as cores em Prc~id€nda e vai tomor pa~tc nos nossos conv)ctos de que a vida nao lhes esca~
more-n{'g 8. l!tUf:>· chstmtfSSlml'l doi.s sistemas: tricromatico e t tl' _
Ih
para ao penetrarem nos umbra is d~
do f\\'''1.t3do ?rf"sldentf' des'"", .Casl'l. rJn ClOtnatico' e d 't
_
,e a tra.'1. os,
E
'd d
Sr. Fen~dot' Marcondl"<: FUh'J Serin ores priz~arl'asa me· J .elro se, hloJe, sete
E!'>ta transformada a sessao ordinaria ternl a e,
uti! 0
'~
d d'
f'
'
r ve a d as pe 0 aspec-'
. 1
0 Sen ado Brasileiro. Principe Giovanni Alleata dl Monte Reale. salida em
..emprego 0 lacr tl.CO a f\eu no .. [.1'0 ~Iar,. Diremos: 0 vennelo, 0 ala~ em espcC18 ' .
me-, $_ TI'.'I.tural e escorr,eltam,",nt~ Ii.i- ranyado, 0 amarelo, 0 verde, 0 azul"
Dcsigno os Srs, ·Senadores Flavia
zemos _Mar"Ollde'
S
t
I'
N
'.
C
AI"
C
Ih
PI
V. Exa, u.-.brasilei.ro
no sentido senti...
....
s. _ etl8, 'j 1"
ao, ani!, Q TOXO, eomo podernos diber,' e
uimaraes.
OYSlO (ie
arva 0 e
E·
.--como ."t'>~.o () e. em Antolllo,. CUHt an- bem,'o cdr de castunhu, 0 cor de mar- nio Pomp<,u para acompanhar 030 recinto menti1J da palavra. lim grande amigo,
te?enultl?,Q sllabs ~f'mpre e seml)re tim, 0 cor de rosa, 'POl' que 0 emprego 0 jJustre visitante,
como Who prestigioso d a Italia adifO! consHterada tomca. e' de ti!U0::e at> h~fens t.ao somente nests ultima
Acompanhado da Comissao, enfra vando. a p_bra grandiosa e constante de
fechado. RecD~hece-o a romoetenc12 locu~!iO? EelS ai subtileza. menos gra110 r€'cinto e toma asscnto a Mesa aprOXlfi18\<l0 das .nossas duas grC1.ndei
~m('J oar ~; ettrnol"~·o Padre .AI}1Zl}<!tr t,.'1 que.r:.os lembra as de UTIS processes
a .dire.ita do Sr. Presidente. 0 Prin:! Patria5 (Maito hem: muito bem. Pal-·
a=onp, E ~e .s~ the. ver 0 prl~ffro d~ anahse 16gica nefastas ao aPl'en~
doe Giovanni A·leafa, dt Monte mas prolongadas).
volume do" DlClOnArlO . da Lmgna cl!z~dD da ling~a, Destinando-se 0
Po1'tugDe~a 'u Pg ,.. ll3:,'..
-"
aJ~ste d~ 1945 a s.impl!fical' e unifor~
Reale.
0 SR, GIOVANNI ALLEATA." D~
E,por.que o-nl-b~s.·, aua':1l;o a nf,s. r.nzar a. eserita, CRSO e que depara di~
0
PRESIDENT!::
MONTE R£ALt:
~utt o~ e p~ten~·a tnflu,enCla, at .. do hculdades em prova de sustancia. A
Senado sente-se d;svanecido
e
Respeitavel Sr. Pre~iden~e 00 Scnado
omn do Indefmido latmQ ."omms," base VI, resp~itado.s a "tllldicao orto~
eom(} em onipotente, onisciente e em gnrfica e .•. casas -em que nao e jnva~ honrado com a vi.sita do P-rincipe "(;io-:I Federal do ~rasi1. llustrcs. Srs, Sena ..
,
,
tod.... ~· n~ ";l\lY'Il'"I.f'/<:cto<!, em que figure r~avel 0,.. valor fonetico",", como vanni Alcatta di Monte Reale, a quem dores:
ta1.}n~eflmdo? Yteglstre-se .~ ~ncon- a1 se Ie, nos obriga a adotar cam dais :;attda, principalmente por sc trstae de . Nunca esqtteserr'l a honra que. hoie
gruenCI9. ~a refOl'ffia d~ 19.45; ruanda c~s: a/eer;ao, aer;do, coleec;ao, etc, E 0 personalidade illtimamente ligada. 210 tvlve. de poder usar da pa!avra diante de."
quP i';p ~mlr(1ue 0 Mento R.O"lido sabrI> (') timbre de g6sto a nOS30S amigos do nos,o pals,
. Ex~s.
"0" de {mlhuS" ~ se escrevam S7m ~le outro lado que sugel'iu esta regra, Se
DOll a palavra 210 nobre Senador GeorE nesta CClsa do Parlamento Brasileiro,
sem '0 IDe-SOlO acento, e com 0 f.;TUTJO COl colegao havia ,antigamente dois gi110 Avelino para sa\1dar, em nome do c.omo ~epresentante do Parlamcnto ~ta..
con'lOlli"I.nttco "mn", onipotente, oni .. ces, tambem havia dais tHes. Aos lu- Senado, 0 nosso ilnstre vi:;itante.
lIano hvc, de ~, Exa. 0 Sr, Presidente·'
presente, c;mlmodo., ' .. Supunhamos ~itan<!.s caiu um destes, porque dizem'
o SR. GEORGINO AVELINO:
do Senado Italiano. 0 grato encargo de'
J-que ~.,. veja em ·aula, a .IenJonar por- culeCao. Teriamos de cscrever activo
E' lim motivo de ('special.agrado para apresentar as suas mdhorcs' sauda\Oes
. tr;w A<!, II t1MtIO (f;>;:t.i"ntn role"""I. I) Se- e acessivel, oonservando-se no prjmei~
a V. Exa .• Sr, Presidente.
nadnr E~f>rbias da 'Rocha, fil.ologo e ra a
etilJ1016gico au a "tradil;ao or~ o Senado brasileiro fa=er uma pausa nos
0 nobre Sena,dor Georgino A'fclinQ
paeta e tao. afei.oofl.r1o. ao .manuseio t<)grMica", 0 que se ornitiria no se- seus trabalhos de rotina para 'acolher,
dos cHf:sicos. St!nonh~.mos que Iria g¥ndo, embora antes .;e grafanl. com em sen seio, por alguns momentos de quis hojc. faJar dessa particular amizade
a parte. d~' '!ramatica. di.cente~ a~ in· d~is ~es por arnor do \it;mo e da pro~ ~rata convivencia, S. Exa. 0 honarabile. e compreensao, dessa afinidade medi...
nuxo ehm~mico, E vai, pel'~untfl. urn IllinCla vudgar akcess;'lel, Teriamos de Pdn,:ipe. Alleata di Monte Reale, que tcrranea pela qual os paiscs latinos;'do
aluno, ~e se anrovasse 0 t't'Ojeto ora U!crever diegao e dfciona,.io, quando sigmfica para 0 nos.SQ pais, velas. suas mundo arabe e otomano em diversos
em C1.\rso: ___ Par aue apUea /sObre 0 a rai~ e uma, quebrando-se destarti!: 0
pontos chegam a identificar~se.
raizes de f amilia e pela a~ao propulsora
,.,
.
"0" de "unibus .... Quando ~Odi)IL dlz~- v!eCelto sugerido em favor de Egito, d<l
obra do .'ieu grande 3v6, Conde FranCo 0 espirito mesrno dessa latinidade
mos tJonibus" e podf'mos ~rS\far ou· C{lm .~, gral.(as ao egiptano, e em facisco
Matarazzo.
uma
figura
familiar,
a
que
nos
une,
espirito
do
parlameDtari~mo
tras vozes affns sem ela.? Por que Qni· ';or d~ carateT com 0 ce antes de te
que noS- congrega como me.mbrcs que.
bus sem o.'I'm" e uomnivoco" com por causa de earacteres, caracteristi- qUl!m nao devemos senao acres/!er mals somas
do Par1amen~o, embara trab"a@le? - Ei.s al um ~l'ro, ser!~ a rf'~· cos.
que oS titulcs da su~ atividade publica)1a Ibando em' ceus dJferentes.
post.<l imediata do nosso precl.fro eornTal apego. a "tradi~~o .ortogrMica" hali,:!. em grande. parte conquistada pelo
A creditamos, no entanto. nos princ:i..
panheiro. tao amigo do que e eerto, e, a outras= clrcuns~i'inClas de, somenos. trab<llho. de lIniao espiritual corri os
'
pio.'i impereciveis da Dcmocracia
parla ..
seja nf'''' culmi!1Br~cias da/catedt'i\, se- v..<;.all:do a este aU aquele vocabu]o, su- PO\'OS latinos (' P<'1<l fLInda\ao de urn'a ntcnt<lr.
.
ja na tribuna desta ta~a oU no CO'11- prlmmdo-se consoantes ou nao. de tal academia do Medikrd:neo" para atrair
p6r 0," seus versos melodiost')s, de sa- . arte que, como vim os. se he.. de em~ O.'i povos da baci<l do mare nostrum para
Agrade<o, ilusfres Senadores, a grande
Mt' at,ico uns
de reverencia a. vozeS ptegar um pe em ad()(]do (adoptionemj
populares outt'os. C{Ue a gente aprecifl, e nega-lo a redenqiio (redemptionem): a tradir;ao comllm da Rama antiga, ber~o honra que me fizeram, e hoje, voItando
a terra em que n~!tci, com a alma carioca.
como parto de enl!;enho· naq cO!l1um, de ta~ .a.rte q~€ se tern· d. iptro~Uz;ir dil grande civiliz<H~.aO ocidental.
V. Exa. se caracteriZ(l, tambem, ho: que.ro saudar os representantes de.sta
e de ou~ lZURl'da na memoria aaueJes pm ce em atwo para que nao dlgam
obra grande .Nar;ao que outros jil. chamaram.
Que nos levam ao passadp, ao jn.dec,lso ~s p~rtugU~Bes itivo ~ se teria, d.e rea· nOfabi1e Principe Allcata. pe1a
das d'stancles, .n11m!'!. evoca~Ao v,va amitiI' 0 poe de eatwo, se dlssessem, util' de aproximar;ao. com 0 pais em ha anos, <1"a terra do futuro'$>.
'
de tudo onl'l.nt.o benfa'l'. a. B.lma slm- ~omo n~, l!ativo, a abel'to - e~ ai qut, eventualmente, nasceu - 0 Brasil,
Nos, a veIha Europ·a. somos urn pouco
ple5. Continuemos, Sr. ?restdenfe. tncong:uen~la: a tbdas as luzes vltan· porqne, fosse em vjrt!1de. da. educa~ao dQ passado; vos soi.'i 0 pre-sente: e, .em
1HI
9nAlis~ 'do nr'lieto. Dih ll! h!'l<!'" n'1. e blzfl:ntImce de parte d,Os que. pap rec<!bida no ambknte -do lar italo·brasi- nOUll" dessa Latinidade qlle nos fft
IV Que, v. ~. '. se dP,VR el>crevlif' J!':'Zi!Jto rece,.se Julgam donos ~a hngus..
. leiro, Iesse pela vo<:ar;ao de seu'espfrito, irmaos. em. nome dessa irmandadc latina.
:. com «pe"_ Nisso ha log1ca, forca p
Re:za a base VIII: .As oonsoa~tet;
que 0 cQnres::;~mos, pois nos c;"\q·I'Ietcs fI, c,. d, get mant.em-~e, quer seJRl!l da sua ,ultura ou do aprc~o e devota' que tine as dUilS grandes P<Hrias. eu
impende 9. nl'onuncia "ag;\')tologo", t~udas, q\ler proferldas . E exemplI- menta a memoria de sell avo. V. Exa 2credito no futUro vosso e ~osso. que,
... e~jpcio .. , jle<!iptAoo"". B ::tind:l n<',S fl.ca-se: Jacob, Job, Moab, I:'5a.ac, Da- sempre "\'iu nas coiS<lS brasileiraz, nos sem du.... ida. S!"ra digno das tradi~oes
.
ellmnre ;;!'t'rlfar I'ca.racter" com 0 "ce" rId, Bensabat, Jos~fat, Madnd,: ... Ca~ problemas brasil!"iros .e em tudo aquilo que nos pertencem.
antf'C: do teo visfo no nlul'al far.el'-se Jecut. Melhor sena que .se ellm~nas que do Brasil pudesse chegar it Valia e,'
Em nome da Lafinidade, tive oca ..
ouvidl\ n Teferida· consoante: "cara- se, quando mu~a, R. consoante. fmal. d;:i h{l.lia. pudesse vir para 0 nosso pais; siao de, em Portugal e na Italia, muitas
cleres·'. Mas, se ninguero em nossa Se· se ~busca um~ormlzar a esc~l;a. por motivo de aHrma.;ao da· .~ua atividade, Vezes, tomar a palavr<t, Na. ItaHa,\tive
terra pt'ofira "ndopcao" nao t:':l1l tu .. q~le na~ a prooola de \locabulos. NU~~ do seu interesse c da sua magnifica a honra d~.- enfrevistado pcla Imprensa,
gar aQui 0 tlpe" mudo, como nos cn~- ta OUVI Ja~obe nem :Iosafate, Res'pel~ r:.tuaC;ao.
e falando na Camara dos ,Deputados,"'
natos desse vocibul0, Exist,irA ItlE'Ha- to de, Davld e DaVld~, ~e Madnd e \ V. Exa. da a e:sta Casel urn minuto de defender os direHos latinos de Portugal
no Que pronuncie "a-do-p-ta.r? Pa- Ma;lnde, devera.m ter mdlc~do H. pro~
rece-no;; que nao. POT Que, e:Qtiio. se la~'ao .exata, destarte se e'.'ltando que aco11chego familiar, porque saudamos a Goa; e pode ser que ent~o eu me Jem-:no,; quer impol' esse ,"pI! mndo"? uns dlgam. de um modo e outros de hoje, no Principe Giovanni AUeata di brasse. de te-r aprendido, aqui no Brasil,
Qual 0 motivo da novidade? Dee~a outro, Fehz~ente a o.a.se X. que ta~ Monte Reale, esta tradir;ao· que aqui a lingua de'Camoes e conservar no sanCOiSR I1bstrusR em a.ssunto tao pon· manha cel,euma despertou em ,por- para nos <Issume grande sentido, qual gue ,a cultura Luso.brasileira. gloria da
deNso? Se nara evitar f)!1e oS de tugal, abohu o'..preguntar, Imagmem st"ja a da fusao do sangue italo-brasi.' Latinidade. a qual de:u aos grandes. vul ...
Portugal" profiram " ....tlutar'';" a n6s ~e {oramas lev~dos a e.screver pr6gun~ leito, 0 da cria~aq, em lorno c!a ra<"a t05 do passado a possibilidade de aumenmulto Sf' nos vai ni.sso. Somos maio- l.ar e a pr?fenl' perrlUntar!
nova que "portou ao Brasil, uma pro- tar~nl eSse capital moral inestimavel, que,
ria. consideraveI e a eIll nAo 11od" 50- S~'. Pl'es.ldente, respei~a.ndo ,a sobe~ puIsao maior, mais constante t mais como ,disse, tanto e VOS9£) como nosso.
brenuiat' "tYItnorla proporcionalmp.nte rama desta Casa, nao e p08Swel, que
Tive a homa de, em Sao Paulo. e·ntrc..
menos cuUa. Se aos cannre$ d9 eti- nos convert.amos em meros amemstas alt3. acresc{'.ntando os esfor~os. de tre~
molMia. de. deve esse "p!U de "ad<l" de Unl acbldo. onde, mau grado noa- ba.Jho e ~rogresso da Nat;:lo. Bra.sllml.. 9ar m.e:nsagens de muitas cidade.s ita..
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,.
)janas. A do Prefeito de Roma era,
o SR. PRESlDENTE:
penho patriotico dos Primdr09 Secr.- PTfoside:11;., p:!rfaz-se 0 tc~"l d~ 32 5,1..

j:ratic<!mente. a Olcnsagem de todo u
italiano aos hrasileiros. A ltalia
:nunca esquecera aquela terra que, pOl.'
nnas e anoS. fOi para eia de urna hospita~
lidade fraterna. e jamais deixara de se
sentil" orgulhosa por tel.' O)otribuldo
para 0 surgimento desta gr~nde civiliZa(03o: deste mundo que cresce de nianeira
~ovo

~spantosa.

Voltllndo hoie para minha" -cidade
lJa1rl, depois de doze anos, vi' que akan\,8ra formiciavel progresso nas constru~oes. e, diante dos meus alhos, no azul
t10 ceu. como que divisei as palavras
o(Ordem e Prowesso>. Esse progres:io
t uma reaHdade maravilhosa.
Sr. Presidente e Senhores Senadrlr.:s,
a~rade~o-vos a paciencia que tivestts d~
Cluvir 0 meu pessimo linguajar, e terminando, dedar!) que levarei de tIltnha
Pabia inolvidavel recorda·!;ao de-stes dl<ls:
~s italianos sabedio a honta que foi hoje
cC)Jlcedida a um lidimo representante sen.
Obrigadol (Muito bern; muito belli!
Palmas prolongadas).

o SR.

PRESIDEIITE:

o . Senado

agradece. desvanecido e
e:IDoeionado. a sauda!;:ao do Principe
Giovanni Alleata' dt Monte Reale. em
tJome do Padamento italiano. ~
nobre Senador Georgina Avelino,
f:lU palavras que' b.?m demons tram 0
fu1ijor da sua inteJigencia, interpretou
perfeitamente os sentiroentos do Senado
brasileiro; ao reeeber tao· ilustre pers~~
nalidade. :e. nosso desejo que. (etotnando as atividadei\ pariamentares, .0
Principe Giovanni live ao seu Pais
.agradecimento do Se ado brasileiro por
fsta grata· visita e, ao mesmo tempo,
transmita ao Parlame to itaJi<!no a sauda!;ao afetiva do no 0- povo.
Esta encerrada a s ssao especial.
Suspendendo os rabalhos. por dez
minutos, para que 0 Senhores Senadores possam cum prim ntar 0 ilustre visi.. tant€'.
A scssao e suspens as 15,55 ~ reaberta
8ft 16 horas e 5 tni utos).

o

o SR.

PRESIDIlIITE :

Irea erta a sessao.
E sta····b

.

Hit sObre a.Mesa Jm requerimento que
V;Ji ser lido pdo S • 11' Secretario.
.£ lido e apro ado 0 seguinte:

RegTJerimento
Nos termos do
Regimento Interno,
illtersticio para 0
• camara n, 31. de
figure na Orae:m d
guinte.
SaJa das Sessoes
J\.-lPs5ena.;

• 48, de 1955
rt ·122. letra

a, .;do

Estava ontem em discussao a: t~end<i
n 9 18. quando se verificQu falta de nil~
mero para votalZ"ao. Assim, submeto no~
va mente a voto a emenda 0'1 18. de ple~
nario, aditiva, com pareeer favoravel das
Comissoes de Constitui~ao e Justi~a e
de Finan~as e (ontraria da' Comissao
Diretora.
~

o SR. ALFREDO NEVES:
(Pa~a encaminhar a' votarao)

(N.'o
revisro pelo orador) Sr. Presidente, a Emenda n,~ 18. foi, ontem,
amplamente debatida neste recinto.
Torno, agora, a palavra para explicar
o que ocorre quando 0 Presidente de
uma das C()mis~6es do Senado, a requerimento de urn de sellS membros. au
ex-officio, pretcnde publiear llrn pareeer ou urn estudo para exame daquele
6rgao.
Os ori\jinais sao remetidos a Secre~
taria, submetidos ao 1.0 St'"CTetario, que
<1utodza sistematicamente. a ptlblica~at,),
,e segtleOl depois pura a Imprensa Nacional.
. Esta Reparti~ao. faz, cnUio. 0 ofl;amenta da impressao, e 0 comuniea a
Diretotia de Contabilidade do Senado.
Paz-se 0 empenho da respcctiva verba
e 0 trabalho e impresso. Pasteriormente, a conta e aprcsentada· <'10 1.0 Se~
creta rio, que manda detuar 0 ·pa~a~
mento.
Pretende a Emenda ft.o 28 qU~ 0
Presidente de uma Comissao, diretamente, remeta os originais a Impre .• sa
l~acional. a fim de que scjam compos~
tos e impressos rm avulsos.
Adotada a emenda. as servi!;os da
Contabilidade serao perturbado.<;. hav~nl. altera!;30 no sell ritmo de trabalho.
A despeSa pretisa ser <:onhecida ante~
cipadamente pelo 1.° Sectetaria, porque
se porventura ja estiver csgot<lda· a
verba. ~le autorizara a impressao fora
da Imprensa NadonaL NessI" ca!JO. a
despe·sa COrr"era it cOnta de verba dife~
rente,
Ve V. Exa., Sr. Presidente. que a
inova!;:§o em nada aproveita a boa
marcha dos servi.-;os desta Casa. que
se Vein fazenda, Cite hoje. no transcurso
dos oito c100s e-m que aqui me eneontro.
sem ter havido. jamais. recIama~<"io pOl'
parte dos .'?rs. Presidcntes de Comissoes.
Pe!;o. assim,· ao Senado. rejeite a
emend fl. acompanhando 0 pareeer da
Comissao Diretora. {Mrlito bem}.
f

loi

equeiro dispensa de
Projeto de Lei da
o SR. APOLONIO SALES:
1955. aHm de que
,
(Para
Cncaminhar a votarao) (Nilo
Dia da sessao se[Ot revisto peto orador) - Sr. Presi27-1-55. - Nesto( dente, embora r5pidamente, de.oejo renovar a? Se'l1aclo a. exposi~ao das razo~s
que me Ievam a me pronunciar em '[aSR. PRESIDr.NTE:'
vor da Emenda n.L> 18.
projeto entra a na ordem do clia , Niio ha auvida· de que 0 1.° Seerctaric tem. e cleve ter, ~utoridade para
1'0·
sesstio
:nado 0 :Ipediente. passa-se a mandar imprilnir aquila que pare,a
conveniente, P,:]t:l 0 bom ar.d<lmento
ORDE'l' DO DIA
dos trabalhos desta Casa. Nem lhe
. Continua~al da vo(ar;aa, em dis· desejo Erar essa pr.:-rrogativa. que
c sao uniea, do Projeto de Rcso- alem de justa, e simples corol:l.rio a
itt ~o n. 55. e 1954. da Comissao confian~a que 0 Senado deposita naDit'etora qlle~OrganiZa as scrvi90.) quele que escolheu para tao alto posto.
auxiliares do Scnado Federal (em
Entretanto, • Sr. Presidente, nao meregime de ur" encia, nos termos do nor prerrogativ':! devem ter aql1eles que.
ert. v55. § 3,", do «Regimento in- nas Comissoes do Senado, acupam a
terno)), em v~ude do !?equetimen- elevada ·fun~ao de Presidente; por ['sc?~
to n°. 5. de 11955, do S~nhor 108- lha dos membtos desses orgaos.
quim Pires e utros 8,3. Senadores,
A prchica parlamentar aconselha a
aptovado na sessao de 13 de ja- se conferir ""tambem a esses Presidente-s
:'neiro de 195 ). tendo parecere,s da:. autorfdade para decidirem da conveni,
Comi.ssoes d Constitui~ao e Ius· encia a' de se publicarem trabalhos aU,
tira e de Pi anras sobre 0 projeto nentes as respectivas Comiss6e~,
f: da.5 mesm
Comissoc3 e da CoFelizmcnte. ate hOje, nao houve
missao Dire r a sabre as emendas qualquer divergenda entre as intenr;ol's
,de .'plen~rio.
de Presidentes de Coroissoes c 0 deseD;l'

o

tarios. Entretanto, nao legislamos para S01ildore~.
mas sempre de modo geral. E
~ reieitada a seg\linte
todo.9 sabelo' perieitamente que: 0 Senado da Republica, embora mantc.nh;i '"'I
EMENDA N. 1&
sua ,radi~~o d..: serenidade. e uma Ca··
mara po\ihca. e. nessa qualidade, deve
Ao (lrt, 17, alinca c.
sempre agir na previsao de dificuJdad,~
JncJuir EPOS a expre;<;ao «Pri~m i;-o
que as paixoes politj~aS' muita.s vczes Secret<'li"io». as seguintes palavras: '~ou
despertam.
dos Presidentes -das Comis!:iocs::-.
pe~soas

o

Sr. Gom~s de O!:veira - V. Exa.
- S6hrc a mesa varios requelimf'ntmJ
po de ria apontar .fato otorrido ncs;a (que vao. ser lidos pe.'o Sr. 1\0 Seo.:cetcirlc.
Cosa em que as presidentc.s das Co -'
miss6cs ndO tivcsselU sido iltendido em dos
Sao lidos e. sem dehates. (lprova ...
publicat;oes • de5'ta natureza?
suce-"sivamente as se.guinte:;

. 0 $R. APOLONIO SALLES
V. Exa. clevc ter·me ouvido dizer" que

Requerimento n:· 49, de IS35.

ate agora nao se registrou n~nhum caso
Requl'in.... nos termo.<; do· art. 125. k,
de divergcncia en~re przsidcntes das· do Reaimento Internl,J. a ·retirada da9
Comissoes e 0 Sr. Sec:reMrJo.
emendtls ns. 28 e 30, de minhn auto ria.
Sr. Gomes de O/iueira - Por isso oferecidas' ao Projetu de R :.'solu!;ao
c. que fiz a ptTgunta.
55 de 1954.

o
o

SR.

,.

APOLONIO SALLES

u1.as afirillei tambem a V. Exa. e 0110
Sala das Sessoes, em 27 de.· Janeiro
Senado que .~ao estamos legislando de 19 55. - Alfredo 3imch.
para pessoas e. sim. em tese.
t
.
_
Quis ';Lnonst'.r que. senco '""a Alta Requenmento n.· 00, d~ 1955
-;:amara uma caSa politica pot exceRequeiro. nos termos do art. 125, k,
lencia, pode acontecer qu~ advenham
conveniencias de ordem politicas ·qu. do Rcgimento Interno. a relir~da da
estfIbe·ll"<;am divrrgtncia entre a Mesa e Emenda n, 32, de minha autoria. ote"
a- Presidencia das Comissoes. Na CA- teci~a aa Projeto de ResolU!;~o n. 55111
mara dos D~pl!tados. como fui infor- de 1954.
mada pelo nobre senador Nestor Mas• ~<.lla das Sessoes, em 27 de juneiro de:
sena. e de praxe os pre.sidentes de 6r~ 1955. - Btmdeira de Me/c.
g~os h~cnicos pedi.rem as puhlic3!;Oe.:i
necel;sarias ao born andamento das CoRequerimento n.' 51. de 1955
miss5es que presidem ..
Alias. e razoavd que 91"- pense assim.
Requeif'o. nos·term()s do art. 125, k,
Quantas I" quantas veze~, na nossa Co- do Regimento Interno. ,a r(!;rada da
mfsao de Finan<;as. que c numerosa, Emenda .). 4, de minh .. autoria, ofere-4
Foi decicljdo !'le imprimissrm par~ceres
dd.) <1.0 Projeto de ResolU'i50 n. 55
antes do respectivo julg<1mcnto. (
de 1954.
Poderia acontecer· ainda que. por
Sala das Ses.soes. em 27 d~ janeirQ
qualquer circunst?ac:ia 16sse retard.>.da
a ordem da p\lblicao:;:ao. ou nao fosse de 1955 - Domingos Velasco.
I
mesmo publicado 0 pareeer ,ue a Comis.<;ao. por unaniroidade. entendeu de~ Requ~rimento n.· 52,' de 1955
ves!:e ser.
Sr, Presidente," digo sempre que nao
Requeiro.:., nos termos do art. 125. k.
me refiro a pessoas. Meree de Deus. Cl do Regimento Interao.~-a retirada das
se·renidade de,<;ta Casa jamais foi per- Bmem.bs ns. '2. 12. 5J de mlnha aU(O-4
tu:badaj ma3 nem "eU 'nero ncoburn jos ria, ofereddas ao Projeto de Resolu'iao
Srs. Senador~s tern mandato perpetno. n. 55. de 1954.
,
para nao pensar nas vicissitudes poliSala das Sessoes. em. 27 de janeiro
ticas que amanha: nos· possam esper~r
e possamos continuar' nesse modo de de 1955 - Kerginaldo Cava/c8.'lti.
agir. que tanto tcm dignificado a atl~
EMENDAS 'lETIRADl\S
tude do Senado.
Por is.90, julgo prudente e roesmo
N. 2
necessario possam os presidentes das
Comfgs6('~ encaminhar. at"e a publka!;aQ.
Redija'se assim 0 art. 33:
os trabalhos dos 6rg30s tecnicos de~ta
Art.
33. 0 tempo normal de traba..
Casa, tao ardorosa e dignamente pOl'
iho a que egtao sujeitos os servidorca
eles dirigidos. (Muito bem.).
da Secretaria do Sen~do e de· scis he-!
o SR. PR.ES\DENTE:
ra:, diarias. DOS dias de reuniao normaL
Excet.o para as Redatores que sera de
Em vota!;aO a Ernenda n,O 18.
cinco horas diarias. Para 0 pessoal da:
Os Srs. Sen<'\dorE's que a aprovam. Portaria 0 tempo sera de oito horas:
.
queiram ficar sentados. (PBusa).

.

..

Esta rejeitada.

o

SR. APOLOIIIO SALJ;ll:
Requeiro verifica~ao da vot.. ;:..,.

o SR.

PRESIDEIITE:

Art.

53.

Onde se le: « .•. p<'lssanlo rl'spe'div&f
mente para os nivcis 12 e 1].

- 0 Senado acaba de- ouvir 0 rt- , Leia-:se: .•. passarao respectivamentc
.
querimento do nobre senador Apol6nio para os niveis 15 e 11.
Sales.
-Q~eiram levantar-se os Srs. Senadores que votam a favor da Emenda
n. 1~ \Pausa).

N' 12

Acrescente-se:

Art. Aos AuxiHares de Pler.ArloJ cal"
Queiram sentar~se os Srs. Seni1dores numero de tinco. corresponderao veDl"
que votaram a Favor da' emenda. e Ie- dmentos do Divel 1l..
1~
vaDtar~.se os que votam coWra. (PauPani.grafo
tinieo. 'Serao apl'ovej~
sa) .,
clos nos cargos a que Sf' rc(ere i$t~
Voillram a favor da emenda, 9 Sr~. artigo fur.~:,onarios da Portaria it .I~r"t
Sen~do,e:s ! 'pntra, 21. C;om 0 votO do vj~o do Piem'irio.

•

essa dim~nuio;ao e ape-mls aparente. Tira-'!le . 1..!l1 fU!.1~ion3rio necessarlo de
un,p ·$e~iio. scm que se lhe de sul?sti~
tuto para ser 0 pagador. Logo, a
lIlvacada diminui\.3o de de:spesa e apenas te6rica. 0 funcionario. aMm do
seu vendrncnto, recebera uma gratifica~
r;iio de tres mil c.ruzeiros; _ \
Imal]ir.emcs que d quadro do funcioIUlaginemos que 0 quadro do fun~
dora\! -1110 cada vez mais se tome

po e a hora e, ttJ.uifas vezcs, sao rea ...
Hzados sem que 0 funciom.'irio Be preo~
cupe com a saida do.ponto.
EssCi hist6ria de que os servidore.s
do Senado nao trabalham, de que 0 funcionalismo do Sena-do sabra. pede· set'
filcilmente desmentida. Alias.. pe<;o aos:
nobres colegas que verifiquem :0 tra ...
----~---'balho dos nosses auxiliares e' testetnu..
I·~Ul!1erO
Niv-eJ
nhem 0 exagero ne5sa alega,50. A len~
'
de
cu
da 'criou~a a imprensa, no combate as
~Cldrao
C">\:jVS
~prrtado.,
iniciativas desta Casa relativamente a
I
Sr, Fcr!'ci!'a de ~ousa - Nao hil reestrutura~ao dos servi~os e melhoria
I
.
esse perigo. Htt sabra de funcionarios. de v~ndmentos.
I
i
SR. ALFREDO NEVES' - 0
Sr. Presidente, 0 Governo ja enviou
I
Projeto redDz de 108 Ofidais Legisla- 'a Cn:ara ,dos Depl1tados ,proieto de
S
I P;:;,;r'::o PiA I
I
'
tiv0S para apen<:ls 70, a que sera alcan- reestrutura~ao do fundonalismo publico
Nivel '15
12,00000
c;ado dentto de. dais 'anos no maXImo. civil e militar da Uniao; e nenhum or..
6
1 Taqujgrafos • '•••••••••••
Acr~sce que os servic;os do Scnado se gao da hnprens3 comf'ntou ou critkou.
I,
I
I
ampliam- din a dia.
desairosamentt, com base; a proposta
Nivel 11
10.950.00
I 'Taqt:lgrafos .••••.•.•.•• I
6
I
Sr, Ferreira de Sousa - Permita ·do Executive.
I
I
I
'Nivcl_13
o nobre arodor urn Bparte, Sera ape~
No entrctanto.' quando a Comissao
6
! Taq1.!J:grafos ••••••••••••
I 10.050,00
nas uma pcrgmlta a mals. Disse V. Diretora, cumprindo compromisso as~I\.l'"
i
-',
I
mtdo
. neste }"(>cinto, apre'senta projeto
4
I T8quigraros •••••.•••••. I
9,650,00
Hive! 12
EXil. que )).30 deve tirar-se urn f unciode
reestl'uturac;aa
dos Servi~os do Se..
b
nario.
porqne
fara,'
alta;
maS
0
no
re
I
I
colega acaba d e d ec Iarar que a qu a - naco e attlhUi aos ,fundonarios venet
d ...
I
I
dro de Of ida is Leglslativos. e de cento mento~teto igual ao da proJ:losta
c1
e oita e que 0 Projeto os redu: a se.. Governo, a Imprensa toda" critica, cen:'
§ 1'1 O,aumento de dois (2) Ta~ pria. no~ao prl'cisCl d~ Sllas respensabi-, tenta. E a demonstra~ao -de que ~ trinta sura e d'.ega a denomiml-1o de «noyo
quJgw,fos·Ue-"i"::ores jeSl.lna·~e a fad~' Jidace." e, mais do que isso. ficar su~ e oite. sao desnecess~rios; e se V. Exa. ·trem da alegtia».
.
littlr . a re:vis1io clef niUva das notas je-ito a !1ma fian~, elevada, capaz de alega que sbmente dentro em doL~ anos
Sr.· Presidente. 0 que mais toca a
daHiog!'araaas ues ,disCUl;:iOS de'~tinaU:L"' giwantir 0 inovimento diario des pa:
e possiveI cair na norma1i d a d e d e· se- alma· do individuo ·e a injusti~a;~ e nada
a publicar;ao 11il ata ilnpres!;a, por JI.:- gamentos.
0
tenta -Ofidais Le.gislativos. e evidente ,compcnsa 0 sentirr.ento de repulsa ~ uma
slgna<;.ao do Ditcter do St'nti\o,
'
Imdginou~se qu.e 0 Dirdor GerC11 -con~
injusti~a. Dos func.iot1~rios do Senado
S nad
d todo- 0
9
§ 2 Serilo e-xtin\c:;, a mecHda qUr tinuaria a desc!llpenhar a fun<;[;.o de que servidores podem ser tir ados_ d as
funr;6es
que
exe.TC,
em
s'em
quaJquer
prenao s6 d~ e
Of'.eIDqa' Senteemente
vagarcm. ~s ~ atuais ce.rgos .. de 1'3~j"11- T esoureiro, -tnus' que 0 pagador recePeder LegisiatiV'O • U
se
Grafos- Niv~1 12. - ,ocr;" geterminaaa quantia presu..•i1:e]. juizo\ para 0 serVJ~o.
" 0 d'," que na·o trabalham.• nue sao demais,
SR.
ALFREDO
NEVES
"
~
·mente sufi.cicnt-: para as despesas di;'l· argumento de, V. Exa. e simpH~t~. que nao tem competencia; entretanto,
,N° 32
ria.s~ resWuindo a tard~, anteS de rct!·
Sr. Ferreira de Souza _ Tlrel-'Oo sao lendas que se formam. que se es..
Ao para9rafo unko do nrt'- 28 de ri!r-sl:', 0 saldo ao Diretor Geral, que da exoosir;ao de V.Exda.
palham. Nao' foi par autra raz(io '1.ue
Projeto de Resolu~ao n° 55 de 19,-1.
e 0 tesou!"ciro de fato.
o
SR. ALFREDO NEVES' _ Que nesta tribuna cheguei a fazer urn apelo
Suprima·~s;;- •
A emenda, pbrem. prcpoe que, em faz 0 projeto? Cria 0 quadro de.Oficiais ontem atendido, alias pelo nobre SenaN' 51
vez de urn pagador efetivo. seja desig~ Auxiliares. vale dizer. de'_datilografos. dor Domingos Velasco. para retirar duas
Na Tabefa II. da ,Port<:lria, substi~ nado para a func;ao um Oficial Legis~ Como oS atuais Ofidais Legislatlvos emendas'. que dariam a impres.s:io la
tua·se 0 item «1' elctr:cista, Divei [2» Iativo com a gr(ltifica,ao men~al de excrcem. tambem. a funr;ao de 'datila.. fora; de que n6!=, realmente, e~o!'bitch'aCr$ 3.000.00, e da con£ian~a do Dire· grafos, com resultados nem, sempre sa- 1ll.bS da nossa missao. atribuindo
pdo seguinte:
I aoS.
t
tor Gera].
.
tis~at6riQs _
as reclamar;oes sao su- nosses serviaores vencimentos, ttl 0 te 0
,1 etetri<;ist3 nivel i~l$.
ida -muito adma daquele proposto para
Essas sao. Sr. Prcsidente. as duas
cessivas,..
d
I
. d P
SR. PRESlDENTE:
modalidadcs.
Sr, Ferreira de Souza - De 1930 funcionArios e 19ua categon3' 0 0"
.-' .
Ccm.:ssao
Diretora
prefere·
que
(0
A
der
Executivo.
Sabre a mesa outro requerimt..'lto q'J(
para ca JanialS se rea Iizou no S e.nad o.
d
cargo seja isolado e cfeti\.:o e nao fro
_1
- concu,so', mesmo para datiloEspero. Sr. Presidente. diante e55a.<:-'
vai set lido.
qu;,.uquer
considera~oes
verifique
'0
Senado.
qnc
comissao.
E lido e aprovado 0 seguinte
grabs.
,
, •.. a a econoIDla
'....0;- aparen t e e, portanto
Te ~
SR.
ALFREDO'
NEVES
--=.
•
O
Foi l1es.'IC sentido 0 seu parecer que
did
jeite a Emencla. (Multo bern)..
t
0 53
d l(l~~
agora :'mstento perante 0 S('nado. pe- Comissao Dlretora, pa~a aten e.. as, efl
~'"::I
SALES'..
...
Bindo rejcite a Emenda n.'I 10, (Multo liberou resta b
c eceri
0 d
qua ro. d e d a til'00' SR. APOL' u
Hem I) .
,.
grabs, Preve a abertura de concurSo
.
)'
Pceferenda pari! votae;;]o da e-n._~rJa,,;
para precncbimento das vag~s, a fim d~
(Para encaminhiir. ,a vota~§o
Nos Utmos do art. 125" letra i; do
0' SR. ~PLfNrO PO'MPEU:
que 0 Senado possua, em' curto praZb, (Nao foi~ revisto pelo orador). - Sc:
Regime.nto'lntcrno, req,uejr.o prderc ... ,- '2
•
.
dat,'I6grafos realmente datiI6m-afos'.
,'nhor Presidente. ouvi com aten(:ao u
Q
(Para
encilminllBr
a
votardO)
(Niio
~.
d f'
'nobre S Dador AUredo
para a emenda n • 10. a Hm Jt: S~I
Ferrei!'a de Souza _ Sobra.. Ne esa queh 0 d £ "er do
e seu ponto de
.
O S...
l
oi
rf'visto
prlo
orador)·
Sr.
Pre·
..
votada antes das dl'mais.,
-a-o
trinta
e
aito
Oficiais
LegislativoS'.
eves
aea
a
e~ Ea .... nd do' Dobre Se
sidente,
das
51
emendas
a,
presentadas
ao
'
.
•.
Sd13 das Sess6es. em 27 de jan rc
Se 0 quadro fixado e de setenta) e VIsta) contrano a me a
•
\!'.
Pro,lc t.o de R('fcrma d<l Secretaria- do
d
PI"
P m eu DemoDstrou cfade 1955. - Plinio_ Pompeu.
::r
cxistem cento e cito. trinta e- oito so~· na or
lmo 0 p .
ramente' 0 ilush'e autor de prcpost~
Senado Federal. e5sa talvcz seja a um· karao.
o SR, PRESIDENTE:
ca· que diminui, a despesa.',
0 SR. ALFREDO NEVES _ fl;sses que sua intenr;ao. ao oferecet:,. a fmen'"
,
U Scnador Alfredo.. Neves. tao doso
d I
. d'
d
c me
Emtnda aditiva n" to, com pare"t'r~'s
....
trinta e oito. a proporrllo que V'agaretn, a, oi nao so re UZlr a espesa. a .
. dar ao cargo de pagad:or, ri~Ao esf<lbi ..
Uvora.veis cia Comissao de Constltu(· na qefesa dO$ co[res publicos, d~\lia tt!r- serao substttuidos pcr',datilografos.
lidade. mas rcspo1lsabi.lidade.
cresC'en'"
~ao e lu1"I]~a e, da Comissao de Pi· Ihe. Iportanto de.clo 3s:-;entimento.
Ademais. ~ 0' tesoureiro. do Senado e 0 Sr. Ferreira de Souza - .A pro- tau que' ta1vez seja a unica t'cmenda quC'
nan~as' e pareeer contrario da CO'lliso Diretor da": Secretaria.' responsaveI pon;ao que vagarem. P-resume V.Excia. reduz a despesa com 0 funcionalismd>
.sao Di:retora.
.
pelo pagamento' aos funeionarios e se- que~ daqui a dois an08, de-vem vagar~se. desta Cesa.
.
0 SR. ALFR:BDJ NEVES:
nadafeS. A pe5soa ,que vai Ser u pa- trmta e aito eargc- de Oficiais. Legis-Ha difertn~a muUo-,grande entre eSS<lS'(Nao /Qi revislo pelo orador) (Para gadcr cleve 'ser, pOJ"tar.to, de sua co.J- liltiVOS. para voltar~se a normalidade •. duas proPQsi~oes. Quando 0 cargo· ~e
encmnisnhar a VOta('40) _ Sr. P:-61~ fianc;a .. Um .est-ranho-' poderia talvez. E' possive1. portanto, que. desde ja.- em pagador. se, constitui em. cargo es~ec\al'
pelo menos.
inuUlmente no ·com estabilidade. que p:odera
dente. a Emenda -0,'1 10 determina que dj 0 digo
d malbaratar. mas.
'D
' vel; de permanecercm.
'
d acontecetl
_
l.'~entet1 er~se com 0 proprio
ire tor ... a quadro de Oficiais-dLegislativos. exer~am -E' evidente .que no- caso., e que nao·
a fun~ao de pagador. com 0 caratex: de S
A'
",' £
f'C!'e-taria., cresce que a nomear;fio a· funr;~o de paga or. 00 outras neces~ seja' cilmpridor: ~o seus deveres. tenl
un~ao gratific.ada de nivet correspon- sera frita_ pela Comissao Diretora, 'por
d .
"a dep.te ao simbol0 PG.3, se-r~ ex~rcida
sarias.
que respon er por sua DdO ex:a~ 0 ~
pioposta do Dirl.'tor da Secretada~
0 SR. ALFREDO NEVES - Con-, por seu compromisso t'm rda~~o ",
par pessoa ja' pertencente ao Quadro
N:ao ha emendn nrais jusfa. jii que testo. 0 adjetivo utilizado pelo Dobre fian~a estabeIecida pelo ReguJamentb,.
de Funcionarios
' d-0' dtz . 0 desejo d.0 no b re- S ena d or pk'
r
Ddo Sen ado..I d("signada, est..-mos procman d 0 d iminuir as d espe- Senador F_erreira d e S ou'ul~ quan
1ID10
I
pe a .....om.issao, iretora, -mCll~ante pro- sas do Scnado. .
,
que,.'05" ttinta- ~e olto Oficiais Legisla._ Pompeu. ~ colocar 0 oeupante do car~
posta do Diretor GerD-I".
Espero, Sr. Presidente,. que essa -tivos 'ficarao scm funr;ao. Na genera- go 'de pagadot" :::empre no dever moral
Sr. Presidente,· atualmente <l funr;ao Ernen~a· seja. aprovada. (Muito bem!) 'Hdade. na Quase totalidade, pod'e.. se afi~~ de bomem capax de assumir S(';\1S c;omde tesoureiro da ~Secrefaria e exercida
L
O' SR. ALF.REDO, NEVES:
mar, que oS- atuais·Ofidas eqislativos promissos. em face. nao de uma uaran~
pdo D ire-tor G eraL Verificou·se. entre~
tem fun~ao nos setVi~os. au1ti.!iares do tla lllonl!"taria. mas de uma imposi~50
tanto, que 3S fum;oes inerentes ao cargo
(Para explicarao pessoal) (Nao loi 'Senado, ora~ como, Ofici<lis ... Le-gislatt- de suas atividades.• de vez que mereceu
de- Oiretor Getal;' fkaral1l granclemente rcvi..to pe/o oradot) _ Sr. Presidente; vas, ora COlllO datilografos.
a· confian~a dO. Tesoureiro da: casa.
perturbadas. D Daf haver 0 Proieto. de cJ?:amado nominalmente e invocado 0 ar~
Pi.5Sim. se deis. h'2-s- QU- ChICO servi.' Sr. Presidente. €.i.':-e iIospe<.':to e de
Resolu,~o n. 55 .propOstD~a ctiat;ao do gurnento de que a Emenda vai dimi· dores pol"ventura n~() trahalham. as mais grande importanda. Cargo~ como- i!s--..e
lugar de pagaeJor..
nuit" despcsa. preciso justificar a ra~ao cxercem sua, atividade com: dedica~aol jamais dever sel" mtivos- e, Rinf~ de
! It. ConL-,ao· Diretora, quando o· pro.. que norteou 0 pa.r~cer da Comissao Di· arnor e interesse.
"
~bsoluta canfian\,<l. para <ine sC ten:ha
pOs;. teve em'vista que 0 fundonatio- retora.- Realroente, ... ·a:- Enienda dtmfnui
Os-. Sl".'h Sel1<.tdores. !Jfio, testemunhas como garanHa m.Utto lnais valicrm que
,_ R,Lte 0 ocupar deve . tee aut.:.nornia pr6~de 50-%~ a despesu- com' 0 pagador; ms.:...~~~~~ ~~-~~~~s._aervi~<)_~d~nr a- tem- 0- simp~e~ ~ d_ep~~~ de dhIhei':'u.
ct:r ..

N° 28

N° 30

II~du,,-')e'

r..o p3r:'.Jr:::b unt:o, do arSJbstitu'l-SE' a art. 51 e seu::: parati.'Jo .34. entre as p?l.!<n.'r,ls «Dj.dor
Jrafos p-:-lo s:::gUlnte:
de Se-rvi~8') e «cs hmc:cn[:r':c.s cos
Gab:tl-etc... ;, 0 :,qumte:
.
Art. 51.. A carreira de T2.quigrafo
st>gulllte c,assJfica~ao;
<. .• as Cl~fe.s de Se1;aol>.

\

o

l Taquigr<lfos~Rcvis;::rcs
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f

t-e2a d~ D1erccer a confian~a do Diretor
cia Sccretaria do Senado.
Esse 0 pensamento do nobre Senaclor
Plinio Pompeu. E' eVidente que a economia que S. Excia propoe nao e apareute. Seria se 0 Senado contasse com
poucos funcionario~ e urn fosse desviado
para essa func;<lo. Abrir-sc-ia um daro
por se preencher.
Como bem disse 0 ncbre Senador
Fetreira de Souza, em aparte, ha excedentes: e portanto n cargo nao sera
preeuchido. Portanto, Sr. Presidente, a
Honomia e real. Sc DaO a for agon',
qnando es!;e cargo ,'agar, sera real, pelo
menes, dentro d€stes 10 anos. E uma
f'conamia clevalda como a Que se refere
liD cargo de pag<;ldor e apreciavel nest<1
hora de austeridade, que tanto se prega
¢
reconhecc.
. Sr. Presidente. sou pela em,cnda do
l!lobre Senador PHnio Pompeu. por9ue
Tcpresent<l economia. porque representa
Ild principio e porque gar anti a maior
mao stC'ra depoSito dinheiro, .Jllas a confianr;a dos cheEes. (Muito bern).

o

(Para ctlcaminhar a potarao)

(Nao
Pre,idente, quando, apa.rteancio meu grdl!de amigo 0 nobre Senador Alfrrdo
Neves, opus-Ihl! 0 argumento dt: l1a.
vcr cx.::esso de pessoal e. consequentem ..nte nJo ser necessaria a cria~;:io do!
um novo cargo,' como 0 de pagador ...
Sr. A!frcrh Neves - N50 der
€Jarei que havia excessO de p('~soal.
o SR. PERREIRA DE SOI\ZA
_ N5.o. V. Excia. repetiu m"inha
(';..p:ressao: «sabra».
o Sr. Alfredo Neves - Aiirmei
EJue a propon;ao que 5C .... erihcdss~:n
vaga.s no quadro de Ohcia:s Ll!n:s1atl-vQ..S, tais vagas seriam preen~hidas
por auxiliares legislativos, que ser50
clactil6grafos.
Sf.

o

o

SR.

SR.

FERREIRA DE SOUZ,\

o

vi~o.

o

SR. FERREIRA DE SOU'ZA -

a

. .. porque
Comissao 0 retora ,reSolv€'u f"ZPf uma' restrutura\ao. reduzindo 0 n(lmero de Oficlais Legislativos e cr[ando. ou procurando cria.,
o quadro de Oactilografos. E esses
Gf ciais Legj5Ja~ivDs passar50 a Dae·
til6grafos.
Em pr:meiro lugilr, Sr. Pr~sidente.
Vamos set claro. Nao se ccnhece re·
forma administrativa no Brasil - e 0
01!nado .030 a fara - baixando a eatE'goda de funcionarios. Que se suprimam cargos de Olicia! Legislntivo, all
se reduza 0 seu nUn1tC'ro, mas os que
Oficiai
LegLsrestarem
continuam
lativos em cargos ext:otos, nao pode-ndo descer de -categoria ou passar a
DactiJOgra{os. no toc:ante a \'l'ndrqt'-Otos, a categoria ou mesmo a s\,rvii;u)
o Sr. Allrdc. Neves - Pelo Re~ul.dmento da Secretarla do Senado. os
Of,ciais Legisiat!vos exercem tambem
a funo;;:ao de Oartil6grafos.

o

II)

SR. FERREIRA DE SOUZA -

men tar e a con .... icc;ao pes.soal e 0 .s.en>
tido da coisa publica.
A nossa divergcncia' e.'ita no dawbern». 0 quadro de Dacti16grafos vai
ser urn quadro - retiro a exprrssao
«subalterno») da mesma cat~goria
funciontd dos OIiciais Legisl~tivos; teni
o mesmo vendmento e a mesma posk
I¥ao na hierarquia de classe.
ConseqiieIltemcute, fazer com que 0
Oficial Legislativo' exer~a s6 a fun\"030 de dactilograJo e urn rebai.xz:ne:nto.
Que Cle exerc;a tambem a fuo\ao de
Dacti16grafo. mas que continui na fun~
~ao de Of:cial Legislativo. E desses
38 Oficiil:S Legislat:vos que exced\"m,
nilo . hi mal algum em que mil delI'S
.... tmha it eXCrcer a fun~ao de pOlgador.
Amanh5, qoando,. a vida conseguir
fgtlalar '0 oumero de Oficiais Legi5lativos do quadro com 0 ntimero resta:Jte.
entao 0 ~enado. que e soberano, vera
Se ha mister de se eriar a fun~ao de
ragador. de natureza permanente au,
ate, vltalicio.
Nao discuto mais; hoje, se ha ex~
cesso no qUddrQ. mas que se 'perm~ta
ao menos isso: qUe· urn dos 38 fllncionarios que exerCCm a fun.;~o de OfH'lill
Legislativo exer/;a- a de pOlgador. mc~
diante comissao.

o SR.

PRESIDENTE:

Vai-se proceder a votac;ilo da
Emcnda n.O }O. que tern pdrt'cer favoravel da Comissao de Constitto!!~aO e
'u~ti\a. contdl.rio da Comissao O;retara e favoritvd da de Finan.;as.
as Srs. Senadores que a' dP ·...vam,
queiram conservar-se sentado.s, fPaZl5iJ.)
.3 aprovada a seguintc

EMENDA N' 10
Acresccnte-se, fazendo a de\'ida alna tabela:
.
Art. A h!O,ao de pagador. (:om 0
caratcr' de Ium;ao graUicada de nive!
ccrrespandentc ao simbo!o FG·3, ser;!
exercida por pesSoa ja pertencente ao
Quadro de Funcionar:o.s do Senado, designada pela Comissao Dirt>tora me~
diante proposta do Dlretor 'e-ral.
o SR. PIIESIDENTE:
. - S6!1re a mesa mais urn requcdmento que Vai ser lido ..
tera~ao

Tml/hem tt fJ.tnJ·ao de Dactilogralos.
("- dambem» ~ 0 explicativo· no caso.
Nao vou dizer que se recus ... m a eX{'-f.cer, tamhcm, a func;ao de Dactilografos, mas poderao redamar contra a
medida qne os transforma em simples
Dactilogr<'lfos.
Ora,' Sr, Presidente, dizia eu: Para
que isso? 0 nobre Senador Alfredo
Neve~ diz, coin raziio. Que 0 Senada
I'; UDO E APROV APO 0
tern admitido funcionarios Oficiais LeSEGUINTE
gislativo e que nao sao Dactil6grafos;
que nao s5:o capazes ...
1955·
St' .. Alfredo Neves - Nao declarei que nao sao dacrilografos, mas
Requeiro, nos termo~ do art. 125, k.
que nao sao bons dactil6grafos. 0 que
do Regimento Interno, a retirJda da
e difrrt"nte.
o SR. FERREIRA DE SOUZA _ Emenda n'l 36. de minha autoria. oferecida ao Projeto de Resolw;ao nQ 55, de
• •• (:IU nao s!'lc: bons dactllografos.
Ora, quem me vai convencer de 1951.
Sala'''dz:s Sessoes, em 27-1-1955.
que aqueies qlle ~icarem no Quadro de
Ofida! Legislativc nao serao os que Joaquirn Pires.
nao ,sao bons dactii6gra"fos e que os
EMENDA RETIRADA
capaze.'i fjcarao oa fuo\50 snbalterna de
N' 3.6
.
dactil/Jqrafo?
A Comissrio Dirctora, nesse pa.!I.\O.
Acrescente-se:
St'". Alfredo Neves _. A fuoc;ao
(om meu ap!auso, prop6e qu~ na /111<31 de Dactil6gra"fo nao !! subalterna, parArt. Para atender as necess:d.1des
T\,('z,lrutura\i'1O ~sses cargos sejam redu- que ~ inerente aos cargos que ocupam do· policiamento do edificio-sede do
zir('l:;r n 70. Vale d;ul" a Combsflo e nercem ate agora. 0 Senado ha Senado e suas dependcncias, e criad~
l)iretora. tomando 0 n(tmero atual d(' quatro anos vern funcionando sem Dac- a carreira de Agente, de Seguran~a,
Ofic;ais L;-gislativos, de clara que 1~ tilografos; h:'l
Oficiais Ll'gislativ~s constituida na forma abalxo:
exceclem, que 33 sao desnccessttrlos. i'xE'rC",~ndo tambem essa func;ao.
Nivel n - 7.650,00 - 2 ca.rgos.
-sob:r<:m. nesse sentido no sentido
Nivel 11 \ - 6.900,00 - 2 cargos.
"SR. FERREIRA DE SOUZA de plano. naa no sentidQ individual. A nossa div\!rgenc:a esta no damhem)l.
Nivel 10- - 6.150.00 - 3 cargos.
LOfjo, dizia eu, que ha 38 OHciais
Nivel 9 - 5.550,00 :....... 3 cargos.
Sr. Al/redo Neves - Dificilmente
Lf."gisJativos em excesso, que vao licM podern urn medico discutir com urn
Art. 0 primeiro provimento dos.
OliciaLc;. Le~i~lativo~ ern cargos pra4 homem da inteligeneia e hablto profis- cargos a que se refere 0 artigo ante'
ticamente exUntos. naOO devendo ser siona) de V; Excia. Por mais que eu rior sera fe:lto com, o'·aproveitamento
rremchidas as respectivas \;agas quan· Queira argumentar com V. Excia. n11n· dos servidores do Departamento Fe,~o se \'crificarem.
ca conseguirei, porque 0 nobre colega deral de Seguram;a Publica que em 30o Sr. Alfre-do Neves - Nao serao. e bachareI dos mais nota\'els e eu sim- de junho de 195-4, estavam a disposl~30 do Senado Federal. observada.
prcenchidas por Oficiais Leg:slativos. ples medico de a!deia.
SR. FERREIRA DE SOUZA - para 0 seu enquadrami'nto nos nj\:tis
m<-t!j por Anxiliares Legislativos, que
.V. Excia. e Senador que discute com aeima. a partir do mais elevado. a
.sao os. dacti!6grafos.
.

Repito. Sr. Prcsid("llte, qU<'I!lrln
dissc nilo ser necessaria a crlaC;ao de
novo cargo, 050 fiz, Sr. Preside,'te
tcntando rl"c1arar ser inutil 0 pes.;oal
ca ('..-asa, n§'j() D ljz por pensar seja
verdade 0 que na imprensa uJ!
lora dela se declara, l'Iao &ei q h"lU
declara - que D pessoal do Senado e
incficaz ou inc<'lraz. Tomei, ap'!'1;).S.
() atg~lmento do nobre rdator da Comissao Diretort!., e pele tirei uma con·
seqilcpc;a que, a meu vcr, contraria
iii condusJo a que S. Excia. chegou.
E" um ponto M vi.:.ta. E' .urna questao
ppiuativa, que oao significa tenha eu
pensado em acusaf Q pes~oal do Senaco de 'incap<'lz. Capads.simo ou nao.
pf'sado au na~ ao fisco. preguit;oSO au
trahalhanor, a men pon~c de vIsta foi
I)
selJ'linte: M.. atualmeute,. e' os
numeros foram. declaradu!" :iCi tribuna
pdo nobre Senador A;fredQ Neves
- ha, atualment.:. 108 oficiais legis,
lilth'os.

o

o

o
o

o

Janeiro d" 1955 2.n

FERREIRA DE SOUZA logica. r boa Ie; ve os problemas com dassifica~ao hierarquica qUi atu?lmen"
propriedade I" nao toma atitude scm te lhes ,cabe no quadl'o a que ,per:eoser s:ncero. e a melhor forma de argu- cem, £. entrc os d _ igual situa~50. C~

Se 38 silo excedentes. nada hit dt
mais em que Urn dele.., seja comiSS)(lnc.do para exercer as fum;i5es de pag"dor.
~5se argumcnto eu 0 ut~li:::ei contra
outr~ do nobre Senador Alfredo Neves, quando rebatia. a proposi~ao do
nobre Senadcr plinio Pompeu 0 de
que riao seria possivcl tirar urn Of icial Legislativo para exetcer a fun·
r;ao de pagadot. de vez que. se 0
quadro e (Omi,leto. esse eficial tern
uma ftln\ao no seu cargo; logo, sa~ndo
do 5CU cargo, se dada uma vaga, um
vi-zio, lIm'a fun\ao que nao mai.s feria
ql,E"_nl ft desempenhasse.
-'
Ma.' h5. 38 Oficiais Legislativos .• em
excesso, Oaf) mais neC:essarios, E bses
que sobram vao fazer serv!~o de dae·
tilografia. . .
.
Sr. AI/rcdo Neecs - Todos os
Of=ciai! LegislaUvos fazem esse ser-

SR. FERREIRA DE SOUZA:

iOi revisto pdc orador} -

o

(Sa~iio

Requerimento n.· 54,. de

critcrios, para desentpate
dade.

em antilJui·

·0 SR. PRESIDENTE:
Val-se praceder a \·ot<l~.lo di!
Er'llcnda llQ 43, com porec.::res: fa\'ora·
vel, da Comissao de Cun.sUtui~ac e Ius·
ti.;a c conti"iirio, dOll; de f'illilnc;as e Uj·
rdQra.
Os Senhores que a apwv«.m. quei-ram consen'aT-S" sentados. (Pam<tJ ..
B. rcjeitada a'seguintc

EMENDA
NQ 43
Ao artigo 19, sub-set;ao IV. modifio
que-sc a men,<;ao:
«Diretoria do Arq\jivo)o
r
para
«Diretoria do Arquivo c DO'"'cumcnta\~o» .

o SR.

PR£SIDENTE:

vota~iio a Emenda n~ 16. com
contrario 'das Comhsoes de
C .. nstituil;fio e Jllstic;a e de Finan<;a3:
e favoravel. da COr.lissao D:rEtofil.

-

Em

p<l1"eccr

o SR.

FERREIRA D'£ SOUZA:

(Pda ordcrn) (Nao IOi revisto pdp
oNJdor) - Sr. Presidcpte, 0 Sentldo
vai perlllitir. antcs de tudo. urn e$.CIa..
rcciDl:!'JtO.
.
E: que nao me senti a, - entendel1do
mesmo que nao devia - em condh;oes
de "otar 0 proieto. Cheguei il fa:e-t'
apelo d Comissao Diretora por que a
proposi.;<1o fO.sse rctirada, deixando--a
para as novos Scnadores.
.
Os ac\)ntecimento~;, entretanto. me t~Dl
obrigado a intervir. de qu:dqller fotma.
n~sta e naquela discussao. da qmd gos""!
tHia de estu livre.
Desejo pedir a aten~ao dOl CFlsa parm
esta emendC/o que tern significa<;iw quan""
to a servic;os. E, nao s6 pela Comissao
Diretora - atraves do seu Primeiro Se--.
(retario. a hobre Senador Alfredo Neves - comQ' pelo Sem{do, gostaria de:
ver consid('radd a emenda.
Ate agora, parece-me que ('IS cargos
de Diretor dt; Ser\'i~G s6 sao atingidos
no final" de Carreira, par funcionilrios
de carreira. apos. natu:ralmente. tOda
uma, serie consecutiva de padroes 'Jue
forem .;endo atingidos.
Assim. 0 funciomirio com('~a no pa....
drao. dig amos. d~, atinge a «):. e assim
vai sub indo, ate c.hegar ao epice da
carreira, para, urn dia. atingir 0 cargo
de Oiretor de Servi~o.
,
Agora, porem, propoe':.se que funciO"l
narios de cargos i.solados po"sam tam'"
bem comp('tir, 80 lado de outros miis,
·antigos. a DiI'etor .de Servi'I).·
j
o Sr. Alfredo Neves - £s.~es car~
.gos isolados passarao a de carreira. Os
Oficiais Bibliotecarios e Arquivologis"
tas poderao competir com os Oficiais
Le.gislativos. qtH: sao de carreira.
o Sr. Plinio Pompeu - E ess('s car""...
gos jit -ao"padrao 4:.0»..
i

o

SR. FERREIRA DE SOUZA .....

E:sses funcionarios. que- atualmente per"'!
tenc&m a cargos ir.olados serao equipa",
rados ;::;os de carreira, para que poSsam
competir com OS OHciais Legisbth'os
a Dirctor de Servi~o.
.
Praticamente.. 0 que se da e 0 se~
guinte: ftm.:ionflrios nomeados para car...
gas isolados, atraves de emendas que
conhecenws, que nao tern sufidcnte ta"":
timba na Cas;); esUio hole em posi\i"io'
de iguald:1de 'quase para competirem com
os de carreira. E mais que iS50: pode.tQ
ate .da!lta-los. a rIm de lograrem 0 ca.......
go de Oiretor de Servi<;o.
\
nobre- Senador Alfredo Neves, hOll
PJel11 de bo,,·£e. cuja argilment3\50 sent..
}d"e tern boa 16gica. diz que e-sscs fufl'l

o

•

r-.
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o SR.

va<;ao do Presidente ou do JO Secre ,gislativo, 0 (jU~ .'1aO se conct'b~ e- a
lario e outro ie para a Contabilidade, supressao desse direito ao ocup ..mlc oe
nobre Se-nador Mozart Lago re· OIJ ,linda para 0 Arquivo. a Biblio- uma carreira' espedalizada.
quer,;o"" d~staqlte para a rejei~ao do dis- '(Cil ou 0 Expediente.
E claro que 0 Bibliotecario I.' 0 Ar..
positiVQ c.:onstante da letra c, da EmcnNb(.' ha ainda no Senado _ a nao quivologista s6 poderao ser nome-ados
d<l n.? 16.
ser os da- Diretoria de Anais e da Ta- Diretores. respectivamente. da Biblloteca
Tem a palavrO\ 0 nchre Scnhor Sena- (~l '~lTalia· _ cargos de dire~ao e~re e do Arquivoj a proprio rextc: do pro-dar Alfredo Neves para'" encamiub'l( a .:::tll < Jr.cnte determinados.
jeto determina que os funcionarios de
vota·c;5c do Requerimento.
.tJ'lreceu ao Relato!. e a Comi:::.<;ac- ,carreiras especializadas exercerao cxclu~
lJ,,"( lera aceitou, que seria equi ;ltivo sivamente funl;oes a elas pertUlenti'S.
- 0 SR. ALFREDO NEVES:
que seria uma emulal;ao, dar a passiA emenda - repito - e prLli'mda(pcia or~·enl) - Sr. Presidente, pedi Dt, "Joe a urn desses Oficiah. Le~;Jls mente justCl-> portanto. nao hi- ril2ao
a p;o:iavra para encaminbar a \Iota~jo btivOt;, a tamoeni aspirar ao· lugar de para qUe 0 Senado desa::ompclnne 0
D:r,·lOr.
"
parecer da Comissao Diretu::t. ll\llIito
lllais ant:;:jos e, nao obstante, em pa- da Emenda.
1\'las, Sr. Presidente: 0 fato de set bern) •
dtocs ,nais iulcriore-s. E tudo ista atraSR. PRESIDENTE :
f,!,td (1e modo geral, a escolha. ja e
v~~ de rrmd.apo;a de cate-garia fuucional
o SR. PRESIDENTE:
Pondero ao nobre Senador que ha deT.v,l'.<.tra1;aa cabal d'e que _ ""laO h:j
,e de proieto qu(> transforma cargo isorequerimento
de
destaquc
para
a·
r?jei·.
pengo,
nem
e
justo
0
alarido
qu>!
Sf'
Vai-se proceder a votal;ao do reque ..
]ilOO em <:ar90 de carre-ll a e the oa,
el1Uw, ..) post!"' ultimo da carreira. na- ~a':) da emenda. Se aprovado. fica 0 ar- f-.::. l·r.l t6rna dessa emenda "que". se rimento de destaque. A Mesa t'scldti90 tal qual figura no Projeto, ~·e re- !laO' :6r julgada justa. e pei~ menu:- rece a seguintc: 0 projeto. na Ie.:ra i:
qUf>la ':ii egoria.
~ j~itado,
voltaremos a ,discus:;~u
da eql1lt:ihva.
do artigo emen,dado dispoe:
~r" Presidcnte. se tcdos eks vies· Emenda. Portanto. aceito 0 requ.:-nrnen·
!01cITi estas raz6es que lev ... r?m a
«os demais. entre os re;pectiv.lS
';szm de llma carreira. eu adn'·itiri<l que to, cstara. extinta a discussao.
CI..;rn,HaO Din'tora ·a emitir pan'c>!~ fa~
oficiais legislativos de nivcl maiS
oS.! cogit..l:s-e as ora desse ponto: entre0 SR. ALFREDO NEVES:
vor<:i.vel a emend'; do nobre Ser,;'luor
• elevado em qualquer das carr..-iras».
tanto, vaLe considerar para 0 Senado
Domingr Velasco. (Mllito bern),
A emenda exc1ui u palavra (ie{Ji.s~
que a m;m parece que o~ car!=lOs pro·
(Nf,o (oi "el'jsto pe!o or·adO(")
lativos» .
pr.amt'"nk tecnie-os, especializados neste
(PlUa encamin/;ar a votafaO) _ Sr.
0 SR DOMINGOS VELASCO:
Se 0 Plenario aprovar a reCjueri~
ou naqude .servi~o. naG. devem ser :ar· Presldente. 0
Requerimento do !lob,'\!
(Para encaminhar a votafBo) (Nao mento de rejei~ao, prevalecera a ~etra C
~os q.le 'il<;C:J1I" concocrenda aos da car- Senador Mozart Lago restabele:::e 0 qut:' fOI revlsto pelo orador) _ Sr. Presi~ constant!! do projeto.
relrc pr6pri<lment.e 'adminjstr~ti~a.. . ccr.sta no
Prajeto: a' !>ua aprova':taJ.) ,dente. desnccessana sena a defesa que
OoS Srs, Senadores que aprovam 0
A fun .... ao de Dm!tor.e admmlstra~lVa, eouivale a re,lel<;ao da emenda.
farel da emend a, dadas as exphca .. 6es requerimento, queiram conservar'5e ~en~_
nao c- te.:nica. de alg uem q?e teoha lim
0 parece, do re:ator, acompa'lhado do Senador Alfredo Neves.
,
tados, .(Pau.sa).
concuno de Bibliotec~nomla oU qu~i- I pda i!ustre Comis.s~o Diretora, fOi fa·
Quem ex..\mina 0 proi""~o, ve que dob~
Esta aprovado.
quer o(\tro aqui prevl.sto, porque nao ",'oravel it emenda. No meu espirito e Ioram os (riterios adotados: pa~'3 a
Fica prejudicada a seguinte
tenho 'If'llhllm a vista.
com a boa-fe que domina todos os atos Dirptcria da ':"aquigrafia e para a Oi
EMENDA N." 16
- A fU>J.~dO de Diretor nao e tecnica, de minha v:da. defendi 0 pa'recer naque- r~toria de Publicar;oes. 0 de som','Ne
nluS, ~im. administrativa. Consequ~nte .. Ie 6rgao, Entendi ser equitativo 0 que admitir como Diretor desses ServI'~os
Redija~se 0 n." 3 do art. 20, como
mente, a €ole cleve aspir~r 0 pess~~1 da se pre~endia. Atualmente. por eX('lOplo. os Taquigrafos ou os Redatores da se .segue;
administr:.c;ao; das carrelras admmlstra- um T aquigrafo e promovido a Diretor Di.retoria de Public:ar;oes.
. 3) Os de Diretor de Servi~o por
~ivas.
_
_
tie Servi!;o na Taquigrafia. potque naA emend a procura estender aos B> merecimento, sendo: '
projeto, a meu ver•. naa so_mente ql1ele setOt s6 trabalha1ll Taquigrafos; bliotecar;os e Arquivologistas a posa) 0 da Taquigrafia dentre os Tancqa ~sse princi12io e ad~lte que a fu~. urn Redator e promovido a Diretor de sibili.dade de tambem sere-m ditet.)res, quigrafos Revisores;
~ao d·.! diretor possa .asp1rar .q~em ~ao Reda~ao e Publica1;ao. porque na sua respectivamente, da Biblioteca e ~10
b)
da Diretoria de Publica~oes denfac;a parte da
carreira admlO1strallva, divisao ~6 trab31ham R"datores de Anais Arquivo.
tre os Redatores;
.
coma transforma em carreira. jogando I: Documentos Parlamentares e _ atual- tJr '. ~residente,. quando se ~ria uma
c) os demais dentre os Oficiais de
• :para 0 ultimo posto fundcm3.rios que rnl'"nte: _ Redatcrl's e Revisores. As de- cal relra e se eXIge, para 0 lOgr~ BQ nivel mais elevado de qualquer das
passar50 agnra a competir nessa promo- rna-is c!iretorias, entretantc, chefiam-nas nao apenas a concurso de provas, se~ carreiras.
.
-;ao com aqueles qu~ vinham tendo di~ u_n Oficial Legislativo e:evado a ·Oirer nao tambem prepHro especi<!lizado, ot.<
o SR. PRESIDENTE:
leita :'l £":8.
. _ ~Ol. Ternos, ainda. Sr. Presidente-. au· seja, no caso. os cur£os de arquivologia
· Essa a razao par que pec;o a aten~ao tras diretorias especia'izadas. como a e bib:iotecooomia, nao se ha de admiVai·se proceder it vota~ao da
a-o . Sena·do, pais se nao houver uma ContDbilidade. 0 Arqui."vo e a Bi.bliotec;).. tir~se que qualquer pessba teja capaZ Emenda n." 40, com pareceres contra_
£'xplicac;ao cara -:- coisa que nao est€!
Ei:stem, presentemente. dois Bibliote. de exercer, as fun~3es inerentes a tals rios das Comi.s.soes de Constitui<;ao c·
na ell1enda serei obrigado a votar carios em cargo isoiado. A Comis3ao cargos.
Justi1;"a e Dire·tor~ .. e favoravel da Ca~
contra e pedir ao Plenario que fa~a 0 Du·dora, entre tanto , eotc.ndeu Que ja er~
Eo evidente que a Comissao Direto:a miSS30 de Finan<;as.
roesmo. continuando 0 poder de ascetl· tempo de ali estabelecer urn inkio de' podera escolher, para dire tor c:;} J31Os Senhores Senadores que a apro..
~ao a clire<;ao reservado s6 para os fun-. CClrreira. lima. vez que a Bibliotcca sc· :Jlioteca. urn oficial legislativo Compe~ Yam. queiram permanecer sentados.
ciomirios que atualmehte pert~n~<lm a va; dcsenvolvcodo e que. no novo edi- tente, de reconhecido merecimento; mas, (Pausa)
.
carreira adruinistrativa da Casa. l.M-uito ficio do Sen ado. posslvelrnente. te,orr parece-me profundamente injusto que 0
E aprovada a seguinte
bem !}
mos uma bib:icteca completa c<lpaz de Bihliotecario Dunca possa aspiror,
no
EMENDA N." 40
a~other nao ap~nas 5 mas 20 a- 25 Senado, a promo~ao a Diretor da B~·
SR. )IOZART LAUO:
Biblictecarios. Est3mos.
tao somente, blioteca.
Suprima-se. no n,9 6, art. ,20, as 5e"
na Comi<;sao Diretora, plantando a _SeSe. para dirigir a Biblloteca, nJ.o guintes express6es:
."(Para encaminhar a votarao) (Niio ment<". Que acont('ce.ra? TOda vez que ·fo:.sem necessarios conhecimentos de
«Em todos os casos de mereciniento.
loi n:l'is(o pdo orado,,) Sr. Pre· houwr uma vaga de diretot de servi~o, Biblio,lconomia; en tao seria desneces· sera este verificado por concurso de
sidente. a Emenda n,o ,16 parece~me -reo o Bib 1iofec<\rio mais categorizado, em saria a cria~50 da carreira. A pr.:va- provas de taquigrafia e reda~ao',
digida de forrll..a incoerente. Nos seus ~~ua\ao jJ~ntk.O\ a io Ofil.ial ·Legislati~ lecer ta; entendimento. seria urn cuuSR. PRESIDENTE:
.a~is primeiros Hens, a hierarquia csta vo, de salario t~to. figurara J1a Jista trassen:,u nomear~se Diretor da Bibiio
preservada. nas Ietras a e b da Eme-n- para prorno~ao ao cargo de diretor.
teca Nzcional um cidadao que nao coEmenda n.lI 38. com pareceres
da; mas a letra c destoa' intciramente
Para 103. chegar temes. primeiramente, nhece~se patavina de Biblioteconomia; contrarios das Comissoes de Constitui ..
cio- pensamento das duas anteriorcs.
a selel;ao feita pela Comissao de Pro: do mc:;mo modo que absurd a gena a 1;ao e Justisa. Diretora e de Finan~as~
POt esse motiv~, envici a Mesa re- mo~6es, que nau. tamara a esrno um nomea.;ao, para 0 Arquivo. de alguem
SR. ALFREDO NEVES:
Qucrimento de destaque. que p~I;O a ofbal bibliotcGi;""),), co!ocanri~,·o n'lma que nunca tivesse tido noticia de ArV. Exa., Sr. Presidente. a merc\: de !ista cam di..l;~ Oficicm LegbJativus. a quivologia.
___
(Para encaminha.r a fJotariio - Nao
lllandar ler.
fim de proper a Comissao D;ret')ra d
A f'menda e justa. porque pc.ssibi (oj reuisto peio orador) - Sr. Presiescolha de urn del~s ,);lCa 0. CilCgO de lita a Comissao Diretora a oportLlni' dente, a Emenda n .... 38, com parecer
SR. PRESIDENTE:
Diretor.
dade de nom ear dire tor da Bjblicl"'C=l contra-rio da Comissao' Diretora. "pre..
S6bre a mesa requerimento que vai
A Comiss.3o de ~r.]mo1;51;"~ t'Y;1mb-"ri! oU.do""Arquivo urn bibliotecario ou t'm tende que: dentre os funcionarios de
ser lido pelo Sr, V Secretario.
se entre os {]h:.i3i~ Lcg1·,JatlVQS, os arquivologista.
igual merecimcnto, tenham prioridade
Bibliotecarios e Arqt:ivologistas se ('0.
Negar esse dircita. depois de criada nas pron.o!;oes as porta dares de titu~
, E LIDO 0 SEGUINTE
contra urn qll~ !'~eer,:ha as rcndi\oes a carreira, e a mais compieta miusti<;a. los universitarios au diplomas de cur~
0
t
• 55 d 1955 que 0 reCO!Tl·:~lcL~"'J;. rt.mbem. a M:C e3- 0 Sr. Alfreda Nive:s - V. EXCIil, so. superior.
.
R
0
colhido pda Comissao Dire-tora para permite urn .?parte-1 (A:ssentimcnto do
Nada mais injusto e que ma~s deses ..
· Destaqu(' de disposir;ao paTa deter.. 0 cargo de Diretor; incluira tres nomes or·ador) - V. Excia. precisa ter &.uitc timule a fun<;ao publica do que essa
numa lista e submete~la-a ~ Comissao culdado na aplicac;ao do termo «tarn- prioridade, pelo fato de possuir deter..
minado £im.
• Nos termos do art. 125, Ietra m, em Diretora, Esta escolh~ra urn deies. e bern», 0 nOSSo ilustre col ega Senador minado servidor urn titulo universitacombinac;ao com
§ 4.° do art. 157. re~ e-xaminara inclusive qual 0 servi~o que Ferreira de Sousa veio a tribuna por ria.
posslvelmente pcdera causa de ,urn «tarilbcm».
Para . ingres..~o, no funcionalismo do
quc.iro destaque, para rejei<;ao cia se.~ a fuocionario
0 SR. DOMINGOS VELASCO Senado, nao S'e exige titulo universita..
guinte parte da emenda n." 16: - c) os chefiar.
£i:. sabido. Sr. President('. que. as e· precisamente. 0 caso, Nada impede rio. Toclas as fundonarios s30 iguais.
demais dentre.,E:lS oficiais de nivcl m::tis
elevado de
qualquer 'das carreir~s. OHciais Legislativos nao sap preferen. que a Comissac Diretora, no C':lSO de adquirem os mesmos dircitos, as mescialmente e~colhidos para ~sta ou aquela juigar que nfllhunl bibliotecario ~ati:;· mas prerrogativas, os· mesmos deveres.
:(Projcto n.~ 5.5-54). _
SaJa das SessCSes. £m 27 .de janeiro [liretor. ia; rod~ um OficiaJ Legislativo Ifa1;a as condi/;6es exigidas. nomeie di- Ora, dar-se prioridade, llllrD<1 Iista de
~ir para a Ata par esct)lha e apio- retor da Biblicteca um Olicial Le- proml?r;ao par meredmento com tres
Ole 1)55. - MozaJ/ Lago. .
Cionarios

de

cargo.s

isolados

seriam

t!'anstormados em de carreira. Acant€'C€'. purhn. que 050 Sf' trata de servico'
res (!lH' hOljam fe-ito carreira; fO~Am noIDeados dirl'tamcnte pnra cargos iso'ad,)s. E. pur efeito do projeto, pa.~sarao
Pdf" llnl Fosta de carre-lra.
· Ccns('"il(,Tllemente. esse pessoal que
ja ai"<":tSlOU nil categ;:>ria fune oll<31 autro!;
.fun~:ion~r;o.s ma;s antigos, a"ora iriam
atastnr ~s df' carreira, dehnitivamente,
d:ls posto,s m2is elev3dos, de vez que
St! cobcaram na frente de funciomirio5
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natureza de ~uas fun~ d~ funciomlrio:s que fizessem a revlsac Comiss6es de Constitui<;ao r 1llsth;a e

de diploma de curso universitario.· re~ ~6es. sejam cles taquigrafos. redatores., dos avulsos e dos anais.
Diretora e favonivef cia de 1" nan<;as..J
Diante clesses inconVcIlientes. parecpu
presenta grande injusti\a; porque para oficiais Iegislativos. bibliotecarios ou
SII. ALFREDO NEVES:
ao relator qUE seria me~hor fieasse ,calia
o ingrcssa na lista sao exigidos reqtli- arquivologistas. etc.1
sitos esseudal de merecimento, no
Agora mesP1O, criamos meclida de ex funcoinario integrado .nas sual proprias
{Niio foi re-visto p"/o ornde:)J
exercicio da fun\30: as~iduid<lde ao ce;;:o3o, com a apro\':3.<;ao da emenda tun~oes e nao fOssem alast,idos para (Para encaminhar a IJotarho) - Sr •.
trabalho, dedic3<;ao ao servi,o, respei- antecedente. A continu3rmos com ess(> exercerem cargos diversos daqueles para Presidente, a Emenda n. 9 48 procura

I

to aos superiores hierarquicos, devota-. criterio. e;;tariamos estabelecendo restri~
mento e inteligencia no cumprimento ;;:oes odiosas, que nao sao curiais dentro
clas ordens.
scrvidor que figurasse do regime de elasticidade de s:!r ..':\"0,
nC':S'<1 rela~ao s~m possuir qualquer do~ como e 0 .do Senado.
Alem 10 mais, as fun<;5es de secr!:'~
requisitos :ndicados. muHas vcZes nem
mesma 0 da assiduidade, iria preterir as tario de comissao afieial e· auxiHar de
demais ":e rncrec: ..lerlto real, comprova- gabinetes, sao privativils dos oficiais
do clia a clia no exercicio da 1UI1<;30. legislativos.
Tamhem n50 vejo Ta2"O~S pnril. a eX'
Sf. Presidente. a erne-ncla e profun·
ce~ao, no que se refere aqueles que
damente JDjIJsta.
0, possuidor de titulo au diploma tern de servir nos giJbiaetes, constituinur,~"0r,sit,hio pode repres!:'ntar melhur do uma especie de imposi\ao, Quando a
escl<lrecimento para 0 desempenho de esc61:1a deveria ser urn bta, d(> consdeterminadas fun\"oes, mas someute com ci€ncia,
Nao nos cabe restringir, por est!:' Oll
trabalho continllo, pcrse\'erante. c:hegani.
seu detento( a adquirir merecimento e aque\e criterio, a escolha desses auxiliares: rna~ bcultft-la den,tro daqullo que
con carrera com os outros.
De resto, jamais se yiu titulo ser melhor consu~te os interesse3 .""\(1 ."~rvl!;o;
Iator di? prDma~ao, em parte a'.9um,. dai por que espero que 0 Senado aprove
Espero, pois. que a Senado rejcite a a Emenda nl' 1. (Milito bem).
fmencla. (Muito hem)
o SR. ALFREDO NEVES:
Dctrantc 0 di5cnrso do Sr. All
(Para encallliflhar a votar;ao) (Nao
freda Neves.o Sr. Mareondes Fi~
lho deixa a cadeira da presidencia, fai revisto pelo aradoe) - Sr'. Pf£>si~
que e ocupada pdo Sr. Carlos dente. a. Comissao Diretora, accitando
a sugcsUio do relator, fOi cor.tritr1,,-\ a
Lindemberg.
Emenda n P 1.
SR. PRESlDENTE :
A primeira vista, parece realmente
_. Em vota<;ao a Emenda n." 38. que preteuJemos criar uma situa~30 de
com pareceres contt"l'irios das Comissoes certo privilcgio para os ofidais legjsla·
Diretora, de CO(1stitui~ao e Justi~a e Bvos, mas a disposi\3o do projeto re·
sultou da exper:encia «de dona de ca·
de Finam;as.
Os Senhores Senadores que a apro~ sa» que venho adquirindo ha ccrca de
vam, queirarn pennaneccr· sentados. dois anos
Os servi~os especializados do Senado
(Pausa)
tern 0 numero indi!;pensavel de funCiO:E:. rejeitada a seguinte
narios, A TaQuigrafia tern oS t;aqui~
EMENDA N." 38
grafos necessarios ao servi~o de apaAo' art. 21, acrescente~Se 0 s.eguinte~ nnamento e de revisao de debates. A
Paragrafo tinko. Dentre os funcionj~ Sec\ao de Reda\30 de Anais e Do'
rios de igua1 merecimento. terao, nas curnentos Parl.amentares e a de Red ·,irOp.rorno~5es. prioridade. os portadores de res~RevisNes tinham nun:ero excessivo
titulos univefsitarios ou diploina de cur~ de Iuncionarios e. par isgo. a Com issaC! Diretora. presidida pelo eminente
superjor.
Senador Marcondes Alho, nos ultimo."
SR. PRESlDENTE:
quatro ano~, obstinadamente. deixou de
- Em vota<;ao a Emenda .n," 1. de preencher as vag as que se foram dando
na Casa. Assirn. estas Sec,oes Cantam
plenarios •. supressiva.
com nada menos do que 6
o SR.. KERGINALDO CAVAL atl.lalmf"nle
vag as. das quais, 0 Sen ado concordou
CAlin:
em suprimir uma. As restante"S estaa
(Eara cncaminh~r a vo(apio) (NlIo contidas em Projetos de Reso\u~ao que
foi revisto peIo orador) - Sr. Pre~ transitou pclas Comiss5es Permanentes.
aideote, a ernencla ora em vota<;ao man~ Com a aprova~ao do Projeto em votada suprimir 0 Paragra Unito do art. 28, «;ao, e$Sas 6 vagas nao serao preenchidas ..
asshn redigido:
Como a Comissao Diretora designou
Patftgrafo tinieo. Nao paderao
set designados para servi<;os div~r- para a Comissiio de Constitui<;aa e Jus50S
daqueles eJJl cuJa finalidade ti~a 2 redatores~revisores, que foram
esteia comprcendida a natureza das transferidos para as fun;;:oes de aSSes~
fUll,bes respectivas os seguintes sores legislativos, mnis duas vagas se
luncionarios: os Taquigrafos, as verificara".
Assim, 0 numero atual de fundonaRedatores, os Oficiais Bibliotecarios, os Oficiais Arquivo!ogistas. oS rios, que e de 24, ficara reduzido para
Auxiliares Legislativos. as Motoris- 15. mats 0 Diretor de Servi<;o.
Ha. ainda, os oficiais da Biblioteca
·tas, ':>. fecnico de Som, 0 Mecanico.
o Zelador do Arquivo, 0 Adminis- e um Arquivologi:;ta, hole Oficial Artrador dQ Edificio, 0 Conservador quivologista. gste ultimo; e ate que eu
de Documentos e seu ajudante. 0 viesse exercer a Primeira Secretaria. es~
'Medico. 0 Enfermeiro e a Alma" teve por mutto tempo afastado de sua
fun(ao precipua. 0 arquivo. se~vindo
xarife.
no gabinete do Presidente da Casa.
art. 29 do proieto estabelece:
Por sua veZ. varia.:; Redatores de
Art. 29. As fun<;5es de Secre~
ta.1o de Comissoes e as de OHeial Anais ou Redatores-Revisores tem estae Auxiliar de G(l.binete sao priva- do afastados de suas atividades. a fim
de secretariarertl coruissoes ou trabalhativas dos ·Oficiais Legislativos.
Ora. a emenda visou nao' permitir rem em gabinetes de secretario. e isso
criar-se . urna especie de preferencia oU com grande prejuizo dos servi~os das
priviiegio em fuul;;ao desses OficiaiS varias se;;:6es.
Para pree~cher todos esses claros, foi
Le,islativos. Nao ha. razao alguma que
justifique a permanenda do Paragrafo preciso requisitar oficiais legislativos de
(Inteo do art. 28. as-sim como do ar~ fun~oes completamente diversas para
tigo 29.
.
_ . trabalharem na Se~ao de Revisao de
Por que raz:io ntio podem lsse$ funl Anai! e Documentos Parlamentares. de
ciona.rios ser designados para servi~os vet que 0 servi~o aU passou a atrasardiferentes· daQueles cufa ffnalIdak e1tii se ma15 do oue habitualmente, por Ialta

a

..

o

'0

o

o

os quais 1aviam sido norr.eados.
Cabe au Ofida I Legislativo, pelo Regulamento, <llem da!. fun:;oes inerentes a
sua carre.ra, mais a de secretClriar as
c(1missoes e prestar servi,as nos Gabinet('£
dos varios Secretarios da Mesa.
Como. porern, es.<;a deterrnina~ao nao vinha seodo cumprida. 0 se.vi,o vinna.se
ressentindo: e ainda par outros fatores
que pe~o licen~<. para n10 recordar ao
Senado. iulgllei Mil e interessante para
o born olOda:'1le[1to dos servi~os <'IU"i!i~res, Hcasse «cada macaco no seu ga
Iho».
Eis·o que determina a disposic;ao que
o nobre senndor Kerginaloo Cavalcanti.
weu dileto am;go. pretende suprimir do
proieto..
Sr. Presidente, espero que 0 Sen<ldo
nlant(!''1na 0 par('C'er da Comissao V;retora. {Ml1ito bern).
o SR. PRESIDENTE:

_ Em votas;ao a Emrnda n.O 1.
com pv.recer~s cOlltrarios de t6das as
Ccm.ssOes.
,
Os Srs, S~nt:ldores que a aprOv.;lm
que;rdm p~f!rl"'neCe~ sentadns. {Palin)
:B. rrjeitada a seguinte:

EMENDA N.'
Suprima-se:
o pad.grafo unico do art. 2a
art. 29.

o SR.

f

0

PRESIDEI;TE :

_ Em vota~aCt a Emenda n. 9 5Q
de plenario. adltiva. com pa~e.: .. rt>.s CO'!trario da
Comissao de Constitui~ao
e lusti~a e favoraveis da Diretora e
da de Finan~as.
Os Senhores Sen adores que a aprOcam, queiram permanecer .sentadv ').
(Pausa)
E' aprovada a s,ouint.:

N.' 50
Ao art. 32, .acrescente-se in-fine na
parte do bonirio para 0 oessoal Ja
Portaria encarregada da limpeza, etc.
¢respeit8ndo~se, pore-m. 0 :nlwero _nOImal de horas de servi~o diiriO').

o SR .. PRESIDENTE:
~

o

p~omo\'er uma prov den cia sa!u:ar ao
servi\o da Taquigrafia. cllja Dirctoria
s(, presentemente ressente da falta de
DacU6grafos pelo num<"rO insuficier,te
de Of CiBis Legislatjvos ali.lotddos eo
com a itlcumb~nc·a do servi~o meCal'O'"
grMico.
A p:retoria da Ta-1uigrafia o('ce..<;sita.
no minimo de dez funcion;lr:os d<lc:tilo....
grafos, ntimero indispens;ivel a boa nur...
rna dos sl'rvi!;os.
0 1.'1 S("creUirio ve-se em grandt's
:~f ct1lda~es . ~ara matl!er naquela se....
...ao funnonanos ('om eSse mister. por.
que 0 trahalhu e contmLado. tatiqante.
sem horar.o. Durante do:s allo" foram..
~f' revl'zandos os fUllciontU':os ate che-ol
gBr a urn pon~o em que a 1. 9 Secre ..
tUrio teve que faze!' pe firmc e nao
,lam t"r a transFerencia de nell hum mai.s
Jos que ali estavam Iota dos, n~m mes-.
~? a 'pedido dos Diretores de Servi~o.
,10 eXJstem atuaJmente no setvi,o seis
funcion;1rios exercendo a fun\30 de
drar copias.
!je entr3tmos n8 mtunda em que cstci.
instaladf) a l?iretoria de Taquigrafia.
veremos os 1 aquigrafos. na SUi! maio...
ria, ditill1do a S1 tljCStllOS. parque ("stao
batenclo na maquina 0 que vao tra..
duzindo. Por mais diligentes, veloz('s t!
ht~cis que sejam, () scrvi,o e sempre
rna.ls den:to~. do ql!C 5e 0 Taquigrafo
csbv\!s.se dlt<lndo para a sell <ll!xiliar ..,
. Assim, para edtar que eSsa Direto..·
rIa continui na mesrna luta, ("om S<:ll
Diretor ~empre a procura.t 0 1." Sette..
tario ou 0 Diretor Geral. a lim de su,",
ptir as dificuldades em que se encontra
quando, jii em meia do trabalho, qual..."
quer Senador the manda pedir <:001
,urgencia copia de seu discursl) para
distribuir a imprensa. e que a Comissao
Diretora, propos a medida 'que se· Coq..
tern no Projeto.
FOi justarnente objetivando prenchet'
essa lacuna e remedia.t a falta que fJ..'
Taquigrafia fazem eSSes auxiliares es...
nr:cia1i:ndos que se propos no projela
f6ss('m esedlhidos dez dactilografos pa ...
ra <l Ta!"]ui}irafia, dentre as do~e que
serao nomeaaos logo ap6s Q concurso
a reaIfzar~se no prOximo mes nesta

Casa.

Emenda n.o 23.
A esta emen:b foi apt"p~ntad"l Utn~
.!.l'hemenda que tun prefereacia pr:l a
vota«;ao, parque e substitutlva do dis·
;m:-.ltivo a 'i~r a:terado.
Rm V"ota.;aa a subemen.ia a EJ1cn~
da n .• 23.

Esta. Sr. Presidente. a explica~ao
para a medida COllstante do projeto.,
Pe.;o ao Senado rejeite a emenda. pois·
presta\a grande ·servi~o ao Clndamento
do.!.. tralillhos taquigraficos da Casa.,

Os Senhore3 Senadores que aprovam
a subemenda, qtleiram permanece.: Itntados. (Pausa)

(Para encaminnsr a votarfio)- (Niio
/01 revisto pelo orador)" - Sr. Presj ..
dente. creio que as palavras finais do
paragraff) 1,9 do art. 16 sao· desueces ..
sfJrlas, . contraproducente-s. e ate contra~
rias A- boa ordem do l!Iervi~·().
• .,.
?eti. autor declara: «Por que u5Q
delxar que a. anota~ao se fa\a depojs:
do servi<;o::t 7
E htl ttsda raZao nessa interrogac.;aol
No § 1. 9, do art. 46. se diz:
"lnidalmente. Serao nomeados.
entre os c<lndidatos c1assificados em
concurso de proviJS, apenas os doze
(12) primeiros colocados. dex (lUll
dos quais. serao lotados na Dire~
teria da Taquigrafia".
Sr:. Pre'sidente. a permanenda desse$
auxiliares legislativos. nesta 011 naque....
la d!.e~oria. deve licar a catgo do rtill'
ponsavel pela lota-cao normal do fun..
clonalismo do Senado.· ,
.
Sf'. Alfredo Neves - B pelo pro.:..'
ieta fica. Apenas se fax uma e:c:c:e~a:o

E' aprovar;la a seguinte:
SUDEMENDA

Emenda, n.- 23
Redija~se do seguinte modo 0 paragrafo unico do ~rt. 3-1:
«:EsUio isentos de
ponto () Diretor
Geral, a Secretario Geral da Presidencia e os Ditetores de DivIsaoJ1.
Fica prejudicadfl a seguinte:.

N.' 23
Ao art. 34. pa.ragrafo tinico.
Apos a palavra eVice-Presidente:..
acre.9cente~se: . ¢e os Assessores LegislativoSn.
..

o SR.

PRESIIlEIITE:

",;i;;4;;,.

o SR.

I~MAR Dr. GOES:

o

Entenda n.·: i8, supressiva. tie
Plenario, com parecer.es: contrarlos das quando • Toqula<oIillo
-

a-ia Iilt>wldaolel

OiARIO DO CCNCR::SSO IIlAClmML (Segiio II)
Janeiro de 1955
~~~~====~===========~
"l:u.e f,~' It-m de manter run::ion3! 10::;
qe'J,\ Dird()fla.

A subettl{'nda a,_ re3er.ta~a manda st.:'I>-! A sua aprova~o prejudicara a pd· instruir o~ processos com elementos ne~
tiLuLr, no projdQ, 0 Art. 52 e no § l"IJIleifd parte do pur<,cer da Comissao ce~~<irios a boa orienta.-;ao des Srs. Se-·
SP.. l~;f'.'lAR DE GOES cud .. se diz «8», no corpo do artigo. do,! Fi.null\as-. 0 p{:Irecer da Comiss~o nadores na
elaborat:;ao de pareceres.
PI'J)"t'c d~ R\.'~ojl1~ .. o llhmt.m d.'z- dc.ss.-s C:jga-s .. -tIl> e, onde se diz «5», rto de Fill::mps c favornvcl. mas di.vidc-se Caso contrario nao valera n peua eri,u'
.au..: L"lf<'; Jotddos 11,1 TClquigrafi<-l. E!'.- § l,". d;,?",·se "S". A sl1bem("t1~a, por-fern duns parte: umLJ. eent subctncndo, os <.:.a:-g:os de AS!l.essor.
~,a c.'l:-rm na',;lo e- .•ui-g(·nens e contra- \ t:.1 ... ~~Ub!;tjtL.lt~va da Emcnda e mIJdifi-!outra. ~imp!esmt'utc favoravel. Quer di·
Sr. lsmar de Goes ~ Permita. 0
rl \ i1 ~,.:;~, ord~·.:n do !;er','J~o. V,lInos Ict,tJVd du PruJfIO.
Zet, Clpro\'ada a Subemenda, 0 texto do nobr .. Relator tlm esclaTeclmento: ct>mo
"U,te, ljUe, <H~' flha, ,:1 T;:J.qL!igl"dfia ne-I'
Sobre- a me.~a rcquerimc?t? que vai artigo passara a ser 0 do Projeto, subs-! pretendc V. Exci.a., 1.~ Secretal'lo da
.
' .~o.: \' .(t' Hl Tl~ cit' ell'z illl"J/ }'r<:>s
N~(' ~er .Jj~? reIn Sf: 1" St.'cft'Wno..
Ititllilldo-se apt'nas uo art. 52 d n.O 8 C<tsa, fazer a distribui~ao dcsses Ass.e3~
1X'1 \T<l l--'-;:di':o.~ perqu~ hil um projeto
L hou 0 scgumtc
por [[ e no, § 1.0 e us. 5 por 8.
sores peJas diversas Comissoes.1
c;:e r,~~c;"r,,:(" c! ... !e~';:lir'_ar..:I.c ql.:e LlP~;:l:.l"
0 SR. ISMAR DE GOES - Agra0 SR. ALFREDO NEVES - Tres,

o

na'

a

a

n.O

l_~ta,;os naq~~'J,l, ?~~ao.
Reouerio'cnto
5-5 de 195G ,ct'\"o 0 esclarccimento, Sr. Presidcnte.
E"'ia" 51'. rn:SlUente, que
I
, ,
i1!_.71 t"-;'UI [('/;.-rlS a IUl'did;-t e <lIe c o o - ' "
() 8ft PR1:':HD£NTE:
tr:.'·j \ a bed OrOCI.l do ~.:"'/;',:o.
Nos tcrmos 0 <lrt. 125. ldra i. do ReEm \.'ot~l'~ao a subemenda substitu'o.iva.
lvI-lear I'-~na suprnJlr a !JMdgraro j91111t"tltO izul'!nu, re4uel1o p[-.!leI~n,__ a
fu',l c<'mo 0(,,<)1,'" a 0 ~ut()r cla PU1endd, p,ra a SUhcuH:l1da Gil COInI:;Scl0 de Fl0 SR. ~LrREDO NEVES:
J"Cl(1' ~ '],$11'1 f!car:<1 a crll~r.o do re"-I n;m\-<,>s a ("n1l'nda n" 21.
raIl" ,,,I peh) it.nc!dn,J .•nl) da S:creS. S. em 27~IS). _ Georgme. Ave(Nii!) fot' reuisto pe'o ocador) (Para
t.iU,' do S~r:..':(b ·F.:delOl! !'cl5 dl\('r!-.ClS tWO
f'ncd,lltirdwr a .votarao) Sr. Presi:.ie ..,,j's I DirC'toria. dc-si:;tr:ar func:..,ma.
dente, a Subelllenda da Comissao de
Ul
.: .
.
0 SR. PRESPlEN'I£ :
f"innn1;CI';, moc.'ifica completamente 0 de__ rio~, um!orme ~ convemenca do ser·.'l~
d
P
d·C
Di'A'l\.'
.
b '
.
t (e-rwilla 0 no rojcta a
omissao
I le-~<l 11i10 yat S~l me~<,r a va ~l~ClO retora.
<J.
~. Pr'~"i,J("lt(:. £~:l po 18so, f<n'or~ o. r~'qtll'l'l/ll~nio do nOi)re Senador. (J~or-!
1-\tLlaltil'i'nte. ·trC.'; sao os Asspssores de
",,>J a emend l. achand.> qll(, teal iutcJJO;> Avctmo. porque 0 rcq.uE'noJE'nto On,;'amc n t6. Cargos efetivos ja prov~. ~;:,.::d l;~~::':.o ue s::'.r •. (Mu:to b:m)
peal.'. eXdt;lml'Lltc 0 que ddernuna 0 He, ,
, 'I
'f"
gime-nfll, isla C. que a sUbernend.d. da ClOSt' CUC~'ll r~s.:::..caaOo~ n,lagOi lCOS'
d
C . - d "..'
~.'
,umlSS<.O
tre ora, aten d en 0 a
o SR. PiU:SJDTINTf;:
omtSS~o \! 1.~matlt;:<.3 .cnhC! pre c:.~nC!a
·lh
. - d P 'd f a
E:n v{)t~t;a6 a Eml",~d;) n.O 48. (om .;6brc <l Emcnda.
- ':l~la. v: a a.5~lrt\l~~O 0
reSl en e a
1..0trUSSao de Const:tui\"ao e }usti(a, que
pan'Leres con[rarios d3S Comissbes de
CGustltui<;ao e JI!sfi~<l e Dire;oti.l, e
o SR. ALfHEDO ·NEVES :
tambl!-Ol p!citeava para os Seus servit;os
h\ 015'\'(>1 cia Comissao de P!n;mt,:i':s.
tres as~('ssorc$, prcpce. a cria~:ao de tres
(Pelil ord.::m) Sr. Preside-1He, peuirla
()3 S(,Hadar€'3 que a apro'''ant qudl'<un
cargos de Assessor d-cstinados a esse
d V. EXcij. mu'nd<::sse ler a SUb(',;1t'nda
p;:-rmane({'t s.."Ilwdos. (PaLlsa}
6rg",0 kcuko, a &t'I'em precnchidos por
.:!a LanllSS(-jO de Finan\-us pcrque uta a
E, r.:j£'ftactac" d !..eguinie
b~char':i!" em . Dil'eito, preierel1Ciaimente
"~:;._

,~'

I .

).'1'<:.)

\-.

Cl1contro no Avubo.

.

EI'-.lENDA N .... 48 '0
o SR. PRESIJJ£!lTE:
l\Q art .. 40. ~ 1.". SUpl in1a::n~se m:
A sub~m-("r,\.b diz respdlo ao projcto
pai<l\:tClS finais «dez clos quais ficarao_
lutagos nn Dire[oria d? T aquj~Jtafia». j':: esta "ssim rcoigida:
Sub.stl(ua-,'{' pdo .seguinte: no
o SR. PIIESIDENTE:
_

~mt'Ud3

n,"

art. 52 e ~ 1", unde se diz ~o;p
(oito» e «5 (cinco I », di~n-tl! <\1

27. -Q

A Mi..'sa teln em seu pc'der re-queri·

(onze)l' e «8, (oito)>>.
No corpo do artigo do projeto Consto:
«C)s atualS cargos de A~1>t:~sor
Tecnico do Or~<Hncnto passam a
dl'nomlnar·!,c AS.'IfSSOr LeglsJatl\-,o e
terao sett nu.mero de-vada para
aito (g), a serem di.stribuiclos entre
'as Comiss¢es pda Comiss.:1o Dlrc-

tncnto do nake Senador AHlio Vivacqua. pedindo prde-rencia pilra a Emend'! n." 27 sebre a de n." 33. Como,
patem. a prime-ira vai. ser ~'otad3 antes
cia s£'gunda, 0 aludido reqUE'rirl1cnto 050
... necessita ser submetidQ il <lpreda;;ao
. do- plcm'irio.
.
Em 'i'ota«;ao a Emenda ~,Q 27, qUi'
tora,~ •
tem parl!ccre~ favoravei5 das ComiSSDes
A sube-m~nda manda substituir a nltDire-tara (' de Fjnatl~as e contrflrio da
;.J.cro l:i; ?elo numero 11.
de Constituh;ao e J-usti~a ..
§ 1'" do a~t. 52 do Projeto diz:
05 Srs, S('.uCldores Que a aprovam,
«0· Clprovcitamento .dos cinco (5)
qUeir:JD1 conservar-sc sentados.
nqvos cargcs, dc' que trata Cs.te ?rJ:; aprovada a seguhit.e
tigO m::ra feito pela Comb-sao Di~
(
EMENDA N.' 27
retora. preiel'encialmente t:'rltre 1utlAcrescentc-&e ao art. -49, in line 0
dOn<'lrios da Secrctar!a do Senado.
seguinte:
port~dores de diploma ad .. quado it
«... ficando efetivados as atuais
especialldadcl> .
~cupiinks interinos~. '
E no § 1<I - a subemenda m;mda subsSR. PRESIDENTE :
tituir 0 numero 5· pelo numero 8.
Ernenda n'" 31. com pare ceres contrao SR. ALFREDO NEV.ES:
rios das Comissoes de Constitul.;;ao e
(Pda ordem) (Nao foi .(evisfo pelo
J~stit;a e Diretoria· e favor;i-vetda de
orador) .,- Sr. Presidente. era meu deFrnan~a~.
Os Srs. Senadores que a aprovam, $('10 mandar a Mesa urn reqllerimento no
quelram 'permanecer scntados. (Paus.:J). s('otido de ser vot<ldo preferencialrner.te
o corpo do Projeto. mas como n50 en£ rcjeitada a' se'guinte _
contro base no: Reg!mento para esse
l
D
'I
meu' desejo. deixo - de -faze-Io. (Aluito

o

o

<,

EN;N3 t

SLibstitua-sc a reda~ao do art. 50 km).
.
'0 SR: ISMAR DE GOES:
o Proje-to, de Resoiu.;;ao, peb se~uinte:
cA Red::u;ao da ata, quer datdogra·
(Pda ordem) (Niio fOf (('vista, peto
fdd3. quer impressa, cabera a dc:s orado!") _ Sr. Pr:csidente, V. Exa.
Oficiais da Ata', ,culas cargos serao anunciou a vota~ao - da :.ubemenda a
isolados de provimenta efetivo, Nco?lIEmond.
n." 24. Aprovada a subemell"

.R

~5nci:e:!,~0 CO~~i:~on~eernte~p'~~'eitald:"

os fU:ncionarios que atualmente eur·

da" - ,e a minha 'pergunta prcjudicada a Emmda?
'

!icara

A Subemenda. diz respeito apenas ao
~em eSS3S fun~Oesl>.
nUmero.
assessores; ao pa&so que.,f.a
,.: 0 SR. PRESiDENTE:
\ Vai-se procedec a vot<I~ao da Emenda Ernencla se refere nao s6 ao -nurnero' mps
ti.:mbem a Sua
dist-ribui~50.- (Muito
n 9 ' 24. com pare<:eres contr<flrios dns Co- bem!)
'_.
:miss5es de Constitui~ao e Jtistit;a e, DiT~tora. Em relar;ao a Comissl3o de' Fi.
SR. PRES'IDENTE : o n
, nan.;;as, 0 pareccr, se divide em duas I?ar~
tes: Ila primeira, e favoravel mas apreA subemcoda. - e ~ ~es~ esdare~eu
scnta subemenda referente ao corpo do cste ponto - e substItuhva. DetermlOa
llrti.go; na segunda' parte, qti~ ~ a para- q~e no art. $2, § I." oade se diz a
~:raf('t. " pareeer e simples e faVO:TUVct •. -'C. 5, d:.ga.!-e 11 e go..

ae

o

l

A

com pr~tica forense. Considel'ando ainda
::J:ue a Comisslto de Econonlia, essencialmente tecnica. nC'cessita de um funcio.
;1<lr;o capa.: t'm assuntos dcsSta hatu~e-za;
desdPoH-lilC tambem AS5cssor TecniCD -esp",cializado.
d;.~cu~'-''''' ... P . t
Q .',.",do om
~
v
ro)r- 0, 0 :10bre S"!lad.or Prisco dos Santos justjricoll a crja<;fto de uma as.sessoria na
COnli~s;1o d", Servi~o
Publico Civil,
.<1mDf'm cspecinli;:<lda.
Resolwll, entao', a Comissao Di·
r'..'tOra propot em vez de tre!i, 8 Asses~
.'>ores, que passai'iam a chamar~se Asses.50re:s Legis <Itivos».
A sube;n~nc\a da Comjs~ao de Pinan\clS pro poe que S!! allmente 0 seu numcro p3ra on=c, vale dizer, cria nao
cinco corgos de Assessor, .mas oito. distrihuidos aos diversos 6r9~os tecnicos
pela Comissao Diretora.
Ve V. Excia., Sr. President .. , que
todo Q arquHetado no Projeto. no sentido de prover os servit;os do Scnado de
Asses$ores Tecllicos, especializados. C<li
por ierra diante da subemenda da C0missao de Finant;.as_
Se eX"amiriarmos 0 assunto,' no que tem
de real, ve-rHicaremos que nao mais se
pretende Assess6res LegislativQs, altamente credenciados, uteis na mstru<;aa e
enC<1ffilnhamento dos
projetos. Multo
pel6 contr6rio, procura-se transformar
tais Asscss6res - que de-scjamos tecnicos .e$p<."cializados, em simpl~s e mero~
Secretarios de Comissoes.
Que laz('r
desses Assessores Legislativos?
En~iar um para a Comissao de SaudI.'. Publica, provflve}mel1te bacharCi,. em
Direito, portanto, teigo nesse assunto.
~m que padeni set eJe litil a essa Co·
missao 1
Sera apcnas urn distribniclor .oe par!"·
ceres m:1nuscritos it, 5e.t;ao' de MecanograHa; e 'nos dias ·de reuniao" sentar-se-a
ao lado do Pre-sidente para tomar notas
e elaborar a ata.
--""Para esse lim. nao e preciso criar
o cargo de Assessor LegislativO.
Outro Assessor sera para Comissao
de Seguran~a Nacional.: mas 0 fundo·
naria Oll pessoa estranha' que va ser
Assessor • da Comiss§.o de Se-gurant;a
Nadonal deve ser alta mente capacitado
para eSsa funt;.3o. t! preciso conhet;a
os c!"gulamentos militares, se interesse
pelos assuntos de Dir(-ito Militar, t.ertha
de-ssa or9anlt<l~1o n~fto perfeita, para
H

-

,_

.,,,'--''-'

para. C:0missao de , ~i~ano:;as; 3: para
Comls~ao de CbnStItUl~ao e Justl~a: 1,
para. de Economia; e 1 pant a de Ser~
vi~o Publico Civi.!.
.
.
....,
A OomLs~§'o de JolinfmC;as, porern. ~
apresentou 8ubemend!l,' mandandO
elevar _ de 8. para 11.0 .nu!llero de
asse~so:€s a serem' dISt~'lblil~~S ~la,
Comu;~ao DlretOl'a, s:-m se eXl.gl:· desses tres noves assessores conheClme!'-""
to dos a.sWntos versados nas ComrssOe.s tecni.c"" para. as quaiS setfio
enviados. '
0 Sr. lsmar de Goes _ Em parte,
estnu. de aC~T<io com V. Excia. En-'
tendo .... ue ria Comissao de Sau"
de ha nece.s.sidade' de Assessor Tecni00; mas das outras Comlss6-es nao
contempladas com asses.soria tecUlca.,
peIlEO que 0 mais razoa"Vci sera a deslgnacao de um para servi.:r nn Comls...
sao de Segllranca Nat:l.ona1.· Sabe V,
Excla. muito Pem Que e.ssa Comissao nao se compile ,somen~ de oficiais militares. Nela predamina 0 elemento civil. E urn' ass~&';or tecnico,
entendido na legisla~aO e nQS r~gu
lamentos -militares, podera p!'estarIhe servi-c;o ine$timavel. Por isso, no- bl'~ Senadol' Alfredo Neves, entendo
que 0 ntimero de oito talvez pudesse
set 'aumentadQ, para fazer face a possh'eis necessidades de out-raB comJ.ci.soc-s, inclusive a pr6pria Comissao de
Seguran~a Nacional, porqti~ eu .5e1,
de motu pr~pria, porque dela fiz parte, que, muitas v~zes, -hA necessida~
de da assess{1ria teenica. pelos m'Ot,iv~
que~ jA expuz. Constitufda as vezes
por -elementos civis, nem sempre esta
afeita Ii esses assuntos mllitares,
.0 SB..' PRES!DENTE :
(Fazendo soar os timpanos)

00-

munico ,ao noJ?re orador que fp.!tafn
cinco minutos para termino do praro
de que dLspoe.

o SR. ALFREDO NEVES - S"nhor Presidente, em sintess, 0 meu
pen.samento, apoiado pela comissao
Diretora,. jli foi ~xPb~to ao Sen~l)o.
Julgo mconvemente e ate prejudi'"
cia1 aos pr6prios: servi-c;os do Senado,
criemos agora- mais oito cargos de
Assessores Legislativo. 0 servi~o &-ta
p!anificado. Realmente, sao essEs c3
que'mais reclnmam tecnico.s e onde
as tecniCO;S mais Be justificam.
Assim: (j-enlro do ponto de Vista de'
neo criar cargos, e quando 0 tizermos.
dev\,;ra ser pel'feHarhente justificado.
e nao vejo como 'poder-em()s transl"ll
para crial' mltis ttl's ca1'gos de' Ass€SsQres Tecnicos. QUe-riam. mals dais
ou tre.s cargos? Propu.sessem, ent~Q.
a Comissao de Finangas que se criassem tres cargos de Secretarios de Co~
missa~_. Nao se exigiria, para tsso.
nenhuma especiaJidade.. Pode-riam
continual' a ser 0 qtif': sao hoje-: run·
cionarios que apena'S exerc(:m a fun·
~ao de assLsteneia as comis.s6e-s. Tecnicos, pon~ni, na-,o sera j)Ossivel. .sem
que escolhamos entre aqueles €specializa.dQs realmente cis mals capazC3.
pa.ra tarnar menos arduas e penosa
tarefa dos Senhores Se-nadol es quan·
do iivel'em de emitir parecer sabre
projetos de deterrninadas especiali·
dades por uma comissao Que nao ~.
muHss vezes, aquele da sua profts~
sao. mas que ha necess1dade de a
Senado OS obrlgar a fazer parte dJ.
mesma.
S.r. Presidente, e.sp.ero que 0 Se ...
nado, meditando beIi'l s6bre 0 a.ssWl,"
to. mantenha 4) pa.tecer cti COmlSSttJ!

a

,If.
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Diretora, rejeitando, naQ s6 a subCom rehv;ao a Comist\o de FUlan.. r ruissao de Flnaooas. prin<:ipn!men~e ..la, rios da Sccretaria ,do Sens-do, portndc.
eme.nda como tamMm a emen-da l1pre_ J;as, se lamentaruos ve-Ia privada Ue epoca do Or~ameuto.
r~s dEl diploma ade.q!.tado it. especi:tHseittllda ao art. 52 do projeto. (Mul- dois de seus componetltcs, tiV'emos. pur
Assim, foram criadas tres !uga:'es dade,
..
to bern!).
Dutro -lado a satisfac;ao da demonstra.. de Assessor Tecnico do orqarnellto.. t Sou contra essa preferencia visto
~ao de sua capacidade com () seu
0 Sr. Kerginaldo Callnlcanti -:t{M que 0 cargo e tec::~l.co, e es-peciaIiz::.~
o SR, ATTILIO VIVACQUA:
apr{)veitam€~~~o para coopel'a.r nos .s~~ Be coropreende que ap~nas a Comissao do, d.c·;~r.d() a concol'!'I3,::;cia para seu
(Pela ordem) Sr. Presidente, pe- Dutro lado, a ~atisfa£.ao da demonstra· de Finan~as. merer;a asseSS01' teellico: Pl'()Tl:rne~!o' ser a mais' nmpla pos~
nao se justifiea esse direito parDue siv~1.
•
~
'.;0 a V. Exeia. me informe se nS.:J se cao fedetal.
Sr. Fresident~, se ha urn nspecto do €ss~ Comissao n5.o e melbar, nem 'su~
0 Sr. Kcrglnl:!ldo CavalcaTrti - De~
encontra wbre a mesa um requerl'
projeto
que
desafia
as
criticas:
e
aqu~~
pertar
as
outras
comissoes
do
Se~
sejo
di1.er
a
V.
'Ex.a
qUe
desde
que
r2a, para reje1ca.o da parte final do
.
~ ,
entrei para 0 Sentldo, maniiest.ei-me
menta de destaque de minha. auto- le em que procuramos dotar 0 be· uado.·
nado de um aparelflament.o t~crucv
0 sa. ISMAR DE GOES - DesejD contra 0 werito dos concursos, e C'Onti~
Alt. 52, emenda n.o 24.
de atender as nossrtS tarefas pondera! 800 nobre Sfmador f{erginaldo nuo mantendo esse ponto' de Vista,
o SR, PRESrDEN'rE - Est" "' eapaz
Cavalcanti que, como Vice~PrE'-sidellte porque, muitas vezes, Ilum concurso,
mesa 0 requetimento de V. Exc1a. legislat1vas.
o Sr. Georgino Aveltno _. Multo da (lQmissao de Finam;as...
llm fUncioHaria campetente, a.pto, lraque so podera ser dado ao conheci~
0
Sr. Kerginaldo Cavalcanti
cassa, enquanto urn i:n"lecil pode ser
menta do Senad() depo1s da vota~ao oem !
da. t:;ubemenda.
. '0 SR. ATILIO VIVACQUA - J'II-au Quanta a Cmnissuo de Financas uao aprovado.
recelO, 51'. Presidente, que tenhamo.s a- jUlgo melhor nero superior Sal,,'
0 ST. Joaqu"!m Pires - Concurso
o SR. 'ATTILIO VIVAOQUA _ l1S Assernbleia Legislativa funcionru-!08 tras Cotiliss6es do 8enado. QUt'ro naa vale nada.
,
OClOSDS.
·aproveitar a ocasiao par.a levan'·ax
0 SR. ISMAR DE GOES - Pel'l
Ohrlgado a V. Excia.
o publico sa-bera. julgar-nos melhar meu protesto contra lsso. 5e a Co· projet,o, exige-se titulo adequadn 1\ eflo SR, PRESIDBNTE - Em vota-. se tomar conhecimento das' deflc1en- missiio de Financas tem diretto a ali- pecialidade. A emenda, C<YnO se ve e
¢o a .subemenda.
etas dos serviC;os de documeJ1ta~iio, de sessores, as demais tamt>em devem ter. bern m.e:'hor 40 que 0 projeto.
'
In!orma~ e pesquisa,' indispema,veiS
0 SR: ISMAR DE GOES - Estou
0 ST. Kerginaldo Cavaicanti -. 'Eu
SR, ATTILIO VIVACQUA:
ao estudo e elaboraQo ade nosso.s tra- apenas fazendo um rust6rlCD.
:prefiro concurso de titulos.
balhos:
. .
0 Sr. Kerginaldo Cava1canti - Es0 Sr. Joaquim Pires
E' ht".JU
(Para encam!nhar a votacao) (Ntlo
0 Sr. Kerginaldo Cavalcanti _ 188U tau r€petlncl.o 0 qUe tenho dito mais ruelhor do que urn ~oncurso de prOV33..
fo! revtsto pelo oraq,oT) - sr. Pre.sl~ ~ . . verdade. ReaJmente, tambem n:i de uma vez ao Senador Gomes de
0 SR. ISMAR DE GOES - Dessa
dente, na sessao de ontem, Rve oca- Comissao em que trabalho, in!ellz- Oliveira, ,prestdente 4a -GomJssao di'! forma, Sr. Presidente, deEde que nao.
518.0 de e:ltpar meu ponto de vista. a. ntente, se veritlca B. !alta de ASSe5SlJ- que fa~o parte.
e possivel adotar~S€ o.criterio de con ..
respeito da &.sessoria Legislativa, 0 res; 0 resultado .§ qUe nao podemos· 0 SR. ISMAR DE GOES - Sr. curso para ptovlmento desses cargos,
que con.stituem objeto da. subemenda produzlr obra eflciente, co;mo aeseJa- Presidente, sou testemunha, como vi- que, pelo ill€1l0S, seja aprovado 0 § 1.0
da Comissao de FinanCaB, aumentll.."t- mos.
ce-presidente da Ccmissao rle Finan- da Emenda 24, que determina 0 apro ..
do' para. 11 0 numero de a.ssess6res.
~as, ds. feliz ideia da crialtao deS8es veitamento,' para os me~mos cargos,
Nao e po&1vel organizar-se uma
0 SR. ATtLIO VIVACQUA - Agra- cargos de asseSSOl'es tecnicos do or- ent.re candidatos ·port..adores de titu ..
institui1;iio dessa natureza s-em que lXe~o a V. Ex. 0 o,parte bastante llus- .;amento, como tambem da. sua. feliz los adeQuados It. especialldade.
5ena1io-dfsponha de pessoal capa~ t.tatlVO. ,
...
'escolha, talvez porQ.ue a Oomissao
0 que
e pO-sslvel, e que um 5::1"1,c!tado .para exercer essas funQoes,
·0 SR .. PR..ESIDENTE -:- (Fazenao Finan~as foi cuidadosa no examinar pIes titulo de fOt'Qa razae e direHo
cUja. tmportancia nao precisaria:mos loar lM tlmpanOS) - Pondero ao 110: e selecionar. Ninguem ignora 0 se:· aos portadores des.<;es titulflS.
. de salienta!'. Sao func;oes que ext- bre oraderc:que faltam apenas dois nu viQO inestimavel que esses auxiaa·
0 Sr. Joaquim Pires _ E' uma prt:! ..
gem estudo, dedicac;ao e operosidade. nutas p~ra. 0 termino do praza. reg!- res tern prestado aquela Comissao. D,l,j sum/ao.
porque com ests. reforma, surgiu a
0 Sr. Kerginaldo Cavalcantt - Para
Fizem{ls, Sr. PTes.ident>c, experi€m~ mental.
chi a mais preciosa. que se poderl.a
0 SR. AT!t..IO VTVACQUA _ Se ... ideia. de se criarem novos· cargos de lsso e que estudamos.
desejar, coni a criac;ti.o dos cargos de nnor 1>residente, asslm sendo, o. ~e- assessores Menicos, nao s6
efetivos
o SR.-PRESIDENn:
assessor teenico para a comissao de nado nao podera delxar de tlprovar a da Comissao de Or.;amento ocrno tarn·
Financ;as; em segUida, vemos 0 exem- suoemenda cia Comissao de F!nanqas. bern efetivar outroo•. da C.omissao de
(Fazenclo toar Ds'timpanos) _ Lem..
pIo da CDmlssao de Constituic;ao e que gtende as iinnlidades precipuas do Constitu1C;ao e Justi~a, que estao tra- br
Just~a. 0 Senado pode dar test,e':' Projeto. (Multo bern, multo bent.). balhando em carater interino, cotuO
0 ao nobre orador que esta fin6..o
.,
0 SR PRESIDENTE
tamMm,~ distribui-Ios por outras co-· o prazo regimental de que dispunn:l..
tnunho da. eompeWncia. de.sses c o m - ·
:
missoes.
_
Solicito, assim, a gentileza. de abrcpetentes colaboradores d~ obra legisA Mesa. convoca para amanhA,,· 0.$ 9
"'-13.1" SUGS conside-ral;ues.
lativa.
ho!"'as. uma sess§.o extraordinaria.
Sr. Presidente, nao sou contra a
0 SR, ISMAR DE GOES _ Senhor
Estamo.s, a.ssim, ja a. base da arga~
"Vai-se proceder a votag!io d3 SUb.. ·criacao desses cargos de assessores, Presidente, vou terminar, embora t~...
niza~iio. com fundalllentoo experl· ernen<1a.
. porque sei. bem do servi~o que tem nha sida prejudicado pelos e.sc1areci...
mentaia que - a esta altura - fe0 SR. IS MAR DE' GOES ~
prestado na elabora~iio do Qr~.amento. dos' apartes do nobre colega. Senauor
lizmente podem .seT apresentados ao
.
Mas a dificuldade xemde na escoJ...'1.a. Kerginaldo Cavlcanti.
Senado. A orientaca.o do projeto' foi
(Para tncam!nhar a tiotaQt1o) - Se·· df:Stes tecniC?s. Nao. se trate. sO de
Na. imposibilidade de continuar co:n
_' por "assim dizer - alterada, ou _ .nhor Presidente, de.seja.va encaminhal' CXlar 0 cargo e nomear 0 assessor, minhas consi~eraq6es, quero crer que
po~ outra - melhorada, quantio me- a votS91iO ds subemenda, Ulas VOMa 's~Il! .saber se 0 mesmo esta. em con- 0 Senado, a bern do pr6prio Bervi~o e
dltando s6bre emenda aqul apresen- Excta.. anunciou que estava nnda a dir;oes de desempenhar bern 0 ser- tambem _ por que nao dizer? _ "por
tadas e aceita. pelo plenario; pro- hQra regimentaL..
vlgo que lhe esta a.feta. A solu~ao !lma questao de,ordem moral, nao delcure.! jmprimir i\ asse.ssoria, 0 car\10 SR. PRESIDENTE - A Mesa s.eria
COn?urso de provas, mas ve:r:1- xara de, ao menos, aprovar 0 f 1.0
ter de 6rgao de colabora.;ao, onde os n.§.a fol interpe1ada sObre a mathia, fICO no p~oJe~ que es.<i.e concurso naa do art. 52, tal como ests. redigido na
seus diveroos component~ pudessem mas, como V. Exa. n~o ignora, pelo e::;ta 'prevlSt~ e 0 prOYlmento do car- &mends n.O 24. (Muito bem) ..
constituir-se- para trabalhos' d.". equ1- Regimento, deve ser !.estitufdO, no ~r-, go !lao, e felto pela melhor forma.
.
-w
qu e el.
I) SR, PRESlDENTE·.
f.'pe, com objetivo de pe.sq-qizM. estu- ml no d a S···<..o:>oao" 0 praz.o e
, ' 0 Sr, Kerginaldo Cavalcanti - Em
dos e investiga~Oes.
e.st;eve suspensa, durante a. vi!nta que pb.j-te V. Exa. ·tern razao . .pelo conVai-::;e proceder a. votaCao da sub..
c8
A Comissao de' Flnanc;as, Sr. Pre- ho,le reeebernos.
~ario 0 Senad~o, ~oi~a. m1e't:n° & ?ou e.tnenda a primeira parte da Emenr}l
sidente, a que tomou ~a iniclntlv8. da
0 SR. ISMAR DE GOre -. oort- e .apl'OWlJ"_ lSPOSl vo.e e wan d0 lD- n." 24, e constUui sUbstitutivo da
'
t
6" gada a V. Exa,
termos e ~ao .houve gnta contra et;se emenda. porque mod'u"I'C' 0 texto do
su bemen d8, f 0I precl.Samen e 0 rgi10
0 sa. PRESIDmIT'E _ A Mes'i\ faw.
§ 11) d
art ~2 d
. . t
Ha. funcionarios de carreira Que
. 0
. oJ
0- proprIO proJe :}.."
Dnde se ensaiou essa experiencia. Nao rtpenas anunctou que tal\avam. alp'ouns
se poderia, por isto mesmo, invoear
. .
R€ZCt
a
subemencl.a:
"Onde se diZ 8 e 5 diga~Ee
patrocfnio mail; autorizado, para essa minutos para 0 termino do prazo re- ocupam cB!goS isolados. 1\ le.l !1 etenru 1 . I t·
Ad'
'd h
~imentaI ordinarIo, porqlfe desejavn
por .f(~r~9: da Const1tU1~ao. uma
11 e 8".
•
rug a Iva.
emalS, Sr. PreSl e te\ lembl'ar 0 adiantado da hor. e a ses- umca extgenCla.
a de que para a
.
trata-se de 6rgao que exerce, nesta
.. .
.
'. •
.os
Srs. Senadores que a aprov.lm.·
cass, a eminente inspec;ao s6bre as s!io noturna de hoje do Congresso ptlmelra mvestIdura,. em se traum- queira:.m· conse.rval'~.se sentados. possibilidades e recursos fin, l1nceiros. N'!,C!ona1.· t e .
't d
'e'A ',.,3 do de cargas de can-eIra, haja•. de fa- :'Pausa)_
. n.o;:a,j m,p.n . ,~escon an 0, v.
ell uO to concurso,
Esta. aprov"da
~
Temos, atualmente, SI:. Bresidente, com
Regimento, 0 prazo em que a
0 SR. PRESIDENTE ~ (Fazendo
... •
ome ·comiss6es. Nao serla. eXl;1gerar, sessao est@ve suspensa, podera a mes· SOar os timpa1Ws) Lembro 80 nobre
O·SR. ALFltEDO NEVES ~
destina..ssemos TJ1l1 Assessor para ser- rna orosSClroir Ate as 19 horns..
oradDT que faltam apenas tre:; minuvir junto a c!lda comissao. Nao e., po0 SR. lSMAR OE.G6IS _ Em ver ... tos para o.termino da hora rp,gimental.
(Pela ortlemq - Sr. Presidente, reo
r~m, apenas com base nesse racIocinio dade.' eu n..iW tlnha lev»do em conta
0 5a.. ISMAR DE GOES _ Sr. queiro verific8c;ao da votac;ao.
que devemos encarrar 0 niunero d~s- a suspensiio aa sessao ordinaria, em Presidente, tenninal'ei.
~
0 S'R. PRESIDENTE:
., ) j
6es funcionarios, eles nao irao servlr. virtUde de. visita oue. hoje rf'cebeI)lOg.
A questao de !uncionario interino,
0 5enado acaba de ouvir o· reql.laapenes perante as Comisoses perma0 SR. PRESIDENTE _ Fara me- que fol efetivado por atQ da prOpria r~mento do nobre Senadol" Alfr-=d(j
nentes mais perante qualquer outras thor esc19.recjmento, .9. Mesa informa. Comissao que 0 julgou apto...
.
Neves. '
especlais, ihclusive as .de inquerito.' E que, mesilla fhi.do 0 prazo regimental,' 0 ·Sr.· Kerginaldo Cavalcanti - Nao
Queiram levantar~se os Srs. Sena..
mais, prestarao coperac;ao teeniea. a se nao est1vesse termlnada a votQ.((ao f! por isso, V. Ex.a. e.stA pressupondo. dores que votam a fa,'or da sUbenten..·
tectO$. os senhores senadores, conforrne da subemenda, a sessao· prosseguirla, 0 que se de\l foi 0 seguinte: fez ,multo c1a.. (Pausa).
preceitua 0 projeto.
ate que tal votR("ao se conssumasse. bern 0 Senacl.o, porque em se tratando
Queira,m sentar..:se as Srs. Senado"
o SR,. 'lSMAR DE G6ts _ Senhor doe fato, de cargo .tsolada, IJ SeJ)a:do ree que votarrun a favOl', e levantarTrata-se de um trabalho I'n
dos I malS Presidente, se realm.ente houve....
)
-.e urn. tern competencia, como teve, para ,c;e os que va tam . contra. (pausa.,
Ingente5 QU· e A
por exce 1;: ca. U trem d.a alegria. 0 a,&';.unto da emenda oonverte~lo em .funclon8rlo efetivo.
tr~bn1no do Parlamento - dtzia Wil~ n.O 16 serJa 0 v.agao de Iuxo.
.
0' SR. ISMAR DE GOES _ Nao
Vctaram a favor da subemenda, 14
gon e - 0 .trabalho das Comi.ss"Oes.
0 Sr. Joaguim Pires _ 0 tTem da estou. tirand~ essa competencia do Be- 81'5. Senadores e contra 4.
Cada um de n6s, pode ,perteitamen- alegria ja. descarrilou... perdeu as nado, mas apenas aitmand'o 0 fato Nao ha nti.mero. Vi se proceder it
t!) dar () proprio testenmnho as hotas duas .coll'l..nosi4(oes mats importa.ptes; de provimento, em Be tratando de car- chamada.
''I"
ftngustiosas Mm ,que lutamos sozinho.!l, hOje, e' 0 trem da tristeza...
gQS da maior responsabilidade.
O. SR.. JOAQUin P,lRES·! .:~.~)
no .si1eneio dos gabi:netes ou no turb10 SR.. ISMAR DE GOES _ Sr·.
0 Sr. Kerginaldo Ccroalcanti - Ga..
,
lhao do senado, paar a so!u~ao das Presidente; a questao do Assessor Tee- mo ~o e qualquer uni des que acabam
(Pela otdem) - Sr. Presidenfe. re..
mats variadas quest6es.
nico nasceu nesta Casa da Ilecessija- de B~r criado.s.,
_
faltam qumze minutos para as 19
Com refer!ncia i\ Comissao de COIlS- de de se dotar 0 Senndo de fundCna-j 0 SR. ISMAR DE GOES - Sr. h07as. Podel'iamos, crejo, dlspensar
titulr.;a.o e Justi{a,_ trago 0 meU depOi~ rios capazes, entendidos. verdadeiros Presidente, 0 projeto fa.1=- no aprovei- a chamada, porque e viS:i~el a. _~~~
mento.
Menicos, qUe pudessem auxilia't' a 00- tamento, de prelerencj'~, de Iunciona.- de ,quorum ..
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I

nhor Mozart Lago eo outros ,Srs. se-I s:gr:,ativQs _das funQoes pUbUeas. (tn- ,Hrmas con.stituidas ou que se cou.sU,..
nadores, pedindo urgenci'3; nos termos cluido em Ordem do Dia em virtude tuirem no Fais, dentro em cinco a.uos,
do artigo 155, § 3.°, do Regimento de dispensa de intersticio, coneedida para explorar minas de .ouro e seUJ3
Int-el'l1o, ppra. 0 Projeto ::Ie Lei da na sessao de 24-1-55 a requerimento subprodutos. (Incluido em Ordem dO
Camara n.Q- 233, Le 1954 que pruve do Sr. Se:nador Mozart Lag(l) , tendo Dia nos termos do art. 90; ~r.tra a.
sabre a revisao ohrigatorls drs pro- Pareeeres: _ da Comissao de Consti- do Regimento Interno, em virtutk' do
ventos dos servidores inatll!Os civis tja tui.~f\;o e Justi<;a, sob nY 1.047, de Requerimento n.o 7, de 1955 do Se~
Uniao e das aU;llrquia.s.
1954; fav(lnivel; da Comissao de Sel"- nhor Senador Dario Cardo.'5G, apron,Vota<;iio, em discusseo U'1I::a do vigo Publico Civil. sob n.O 1.048, de de na seSSaO de 13-1-55), t-end!J pllre~
Reql.lerimento U.<l 26, de 1£55, do Se~ 1954; contrario; e da. Comissao de eet" favon\Vel da Comissfj,,) de Eca ...
nhor'Mozart LagQ e ~utros 81's, 5e·· Educac;ao e Cultura, sob n.O 54, de nomia e d'ep~nd-endo de pronunciangdores, pedindo urgellcia nos termos 1955, favoravel.
mento da Com;.5':{f' de Finant;a",
do artigo 155, § 3,". 'do Regimen~o
Discussao unica do Projeto dE: Lei
Discussao unica do FroiNo de· ~{
Interno, para 0 pro,t.eto de T..lei da C:l- da Camara nY 7, de 1955, que altera da Qamara n.o 227, de HI'54, que au~
mara n.O 169, de Ig54, que perm;tt;' dispcsitivo dos Decretos liS. 18.527, tcriza 0 Poder EXecutivo a aorir, peto
a conversiio de licenc;a especial {)m d{' 1(}-12-1928, e 20:493, de 24c 1~1~6 Mmi.s:erio da Agricultura. 0 erect ito
RESPONDEM A OHAMADA OS
licenga:..premio.
(com referencia a outorga, no tern- espeCial de CrS 500.000,00 para u.ten_
SRS. SENADORESVota\=ao, em discussao tinica, do t6rio nacio:laJ, da licenr;a autoral pa- der as edespesas com a realizac;ac da.
llandeira de Mello Prisco do:; Projeto de L€i da Camara fl.O 386, dc' ra retlresentat;<oes ,execu~oes publicas In Contereneia Rural 'Bns!lE'ira em
::'unios - Joaquim Pires PUma 1952, que dispoe sabre znnas indispen- e tele-comunicRl,;:oes pelo radio ou ce- Sao paulo, tend(l Parecer favora-vel.
sav-eis a defesa do Pais e da ()utras levisao). I.lncluido em Ol'dem do Dia 'Sob D.O 52, de 1955, cia Comissa,.o de
rt>1iipt:U. Kerginaldo Cavalcanti Ueorgino A'VeUno - Ezechtas da Ro. provideneias, tendo pareceres: da Co- em virtude de dispensa de ink~sti Financ;as.
miss:'\.o de Constituir;ao e Justi<;a cnti- cio, concedida na sessao de 24-1-5a,
Discu.s.sao {mica tIo Projeto de Let
(.hit
Cicero de -Vasconcelos
Innar de G6e.
Aloysio de Carvatno mero 1.044, d~ 1954 e n,O 23,~d,e '1955), Il requerimento do Sr. Senador M·::.- da Camara n.O 3-1, de 1955, que dispo~
- P:nlo Alcixo - :::o:rlos Lindembcrg pela aprovac;ao, com as emendas que zart Lago, tendo Parecer fa ,'or::;, vel. sabre. a realiza<;ao de ooncurso de tt_ Lui:z Tinoco - Attilio Vivacqua - oferece, sob ns. )-C a 9-C. e pele sob n.O 30, de 1955, da Com!.5.::ao de tulos' para inspetorf'--s interinos do
.
trabalho (incIuido em Ordem do Dia
.A/Indo Neves - Marcondes Filho - rejei~ao da de n.o 26; da Coml.<:sao Eduear;ao e Cultura.
Sesuran~a Nacional (ns. 1.045. de
Discussao -allica d.o Projetl de. Lei em virtude de disp.?nsa de intersU];uclydes Vieira
Domingos Vela,~co de
1%4, e 24, de 195,'), fa.von\vel ao pro-· da Cama.ra n." 24, de 154, Que aut~,-,j
- Silvio Curvo - Fltivio Guima.rd~, Jet-o e as emen-das da Comissao de za 0 Poder Executivo a pagar por cio concedida na sessao de 27 -1-5-5 ..
requerim'ento do Sr. 8£:nador Nestor
_
(2{1) •
Constituiy80 e Justl<;a e oferecendo conta do Tesouro Naeional e pur m- Massena), tendo Paro;>cer ja\'oravel,
tiS
de
ns,
10-C
a
25-C
e
oontnirio
a
termedio
do
Banco
do
Brasil
.05'
forsob n.o 99, de 19:j5 Nl Comissao de
o SR. PRESIDENTE:
de n.O 26.
necimentos de carvao nacio{la.1 a.'l e.5- S2rvi.;0 PUblico Cn'll.
Responderam a. chs.mada 20 8enhoVota~ao, em discllssao umea, 'do tradas de ferro perteneente:s ao .paDiscussao u~ica do Proj-eto de Reres Setlat:ores, Por outro lado, a Projeto de D?creto Legislativo n.O 50, trimonio nacional (incluido em. Ordem soluc;ao n.O 1, de 1955, que c(lnceO.~
A1.esa vcrlfich que, no momento, e.stao de 195-3, originario da Cl\mara dos do Dia em virtude de dispensa o.e ll- ao Senador Atilio Vivacqua licen~a
1\0 recinto apenas oito.
Deput-ados, que ap!'ova 0 contra to ce- ters~icio.' coneedida na se.5sao ,de 2§ para participar da Oonferencia 1nAssim, nao l;lavendo numero para. lebrado entre 0 Ministerio da Agri- de JanelTO de 15f), a requerimento do tel'americana de Investimenoos !l
pmsseguililento des trahalhos, vou -a'\- cultura e a. firma. Con.strutora e Sr. Sena-dor Atilio Vival!qua), tendo realizar-se em Nova Orleas em' :fe~
cerra-los. De$igno para a sessao t!x- Conservadora. 'Americana Ltda., para pareeeres tavortiveis: da Com~sao de ve.rei.:l'o de 1955 (oferecido Pela. Cot.raordimL'ja de amanhi a .se,guillte e,xecuqao de·reparos no Entr~p6sto de ConstituiQ80 eo' JUstlr;a, soblQll.° 62, de . mlssao de Rela\=Ges. Exteriores como
Pesca do Distrito 'Federal. Pareceres 155; da Comissao de Econom!a. sob conclusa,o d~ seu Parecer n.O 94, de
~ . ,
ORDEM DO DIA
favor8veis: da coml.'3sao de Cnnsti- n,o 63, de 155; e da Comissao de Fi- HISS, sabre a Requerimento n.\) 3t d.e
1955.
"
,
tui0!7ao e 3ustj~a, rob n.o 1 069, de rlan'9as, sob n.O 64, de 155.
/'1
Cont;nuacao da' vota.-;ao em dis- 1954; ds Ccmis::Bo de PinanQas, sob
Dlscussao tiniea do Projeto de Lei
Encerra.....se a sessio as 18 horas
1
cussao a,nica, do proieto de R"esoluyao n." 1.(V7(), de 1954.
da Camara n.t> 285, de 154. que £'ue 55 minutos.
. ,
11." 55, d.e 1954, da Comissao.D;retora,
VotaQAo. em discuSE.aQ nnies. do" Loriza 0 pocer E.'(ecutivo a abrir, ,pe1o
DISOURSO
PRONUNOIADO,
PEW
ql).e 'orgaulza os servi~Q.S auxiliares dO Pro.feto de Decreto Legi.s!ativo n,· 94, lVli.n~terio <la. Educa~ao e Cultura, 0
SR .. SENADOR FERREIRA. DE
Senado l"ederal (em regime de ur- de 1953. Que mantem 0 ato do Tri- credlto especlal de crt 343.441,10,
SOUZA NA SESSAO' DE 34 DE
gencia nos termos do art. 155, § 3.°, bunal de Contas dene'2'at6rio do reO'is- para pag-amento de gratlfIca~ii(j ce
JANEIRO DE 1955.
Regiment<> Interno, em virtude do tro' ao termo d-o contrato eelebr~do m~g}st~r.io a· professores do mesmo
ReQ.uerimento n.O 5, de 1955, do Se· entre 0 Ministerio da A'STicullur-a e Mlfi1sterlo, tendo Pare::er favoravel,
...... ):l.hor Joaquim pire.;; e outros Srs. Se~ Marcelo "Miraglia, . para ex:ecu;;9o· de 5~b n.o 51, de 155, da. Comi.ssa~f de
o SR..Fj;RREjRA J?E SOUZA:
nadores. aprovado na sessii-o de 13 servi~o1S de compl€'menta~ao, equipa_ Fioonc;as.
de janeiro de' 1955), tendo pareceres mento ·e instala~ao clestinados ao
Discussao tiniea d.o Projeto .de Let
Sr .. Presidente, nao tomei parte em.
Cas Comissbes de Constituioiio e Jus- a.bnstecimento dagua n-o p6sto agro- d~. Cama.ra. n.u 26, ~e 1955, qque mo- qualquer das sess6es das Comissoes
"Ui;a e dz' Finanl;as sbbre 0 proj~to, pecuario de Rosario OCste, Estado d~ dIflca a I.;el U.O 1.125, de 7-6-195<1, que de ConstitUiQRO _e JustiQQ e de Ftnane.das mesmas Comiss6es e da comu;~ Mat-o Grosso. P:1r-eCf'f{'.<: favorAvels: se refere ao CorP(! ·de Saude dO gxer~ ~as, Quando tiveram de opinar. sObn~
do Din'tora s6bre 8.5 emendas d.e da comi8sao de Constitu1c?o E' Justi- cito, na parte relativa ao Quadro de as emenda.s aferecidas ao Proje'U' de.
!)lena.rio.
~a, sob n.O 1.071, de 1954: da 00-. "Oficiais Dentistas do EXercit~)( in_ Resolu~ao 11.° 55, de 1954.
Discussao tmica dQ Projeto de Lei missao de Fin-an~a!. !Ob n,O 1.072,. clui~a em Ol'dem do Dia em virtude • Lem?ro-me, porem, que, presente
da Camara n.O 2M, de 195-4, que altera. de 1964.
.
de dispellsa de intersticio. coneeQ.ida a sessao d.o Comissao de Con.s.titut-Os valores dos simbolos-referentes acs
V-ota~ao, em discussao unica, do ua sessao de 25-1·-19-55, a requerimen- f;ao e Justi(=a, no instante em que Ollipadroes de vencimentos dos ca!'¥-<?s Projeto de Decrdo Legislativo nO
to do S~ " Senad.or Onofre Gomes), nava s6bl'e 0 proJeto, declarei, J>O'lldll
em Comissao e das fum;6es gratIn.. de 1954, orie'inario de.. Camara do~ tendo Pareceres favorave.i$: da Co- de lade qualquer preocupagao de
cadas do TribUnal de Contas e dil .Deputados, que mantem II deci.!!8.o do missllo d~ Constitui~ao, e-Justiga, sob con.stitucionaIidade
au .de legaUoutras pravidbdtls (em regime de Ul"- Tribunal de Conta.'S dene lr at6na de 0.° 66, de 1955; ds. Comissao de Se- dade au Qualquer re<:eio quanto a<).S
gencia, n:JS termos dq art 155, § 3.°, ~'egistl'o so contl'ato' celebraoo entre 8'uran~a NRcional, sob n.o 66, de 1965; seus: reflexos sObre as tinancas do
do Regimento 1nterno em virtude do a -:Mi!listerio' ~a 'Educ9.l";s'o e Cultura e .?a Comissao de Finan!;as, sob nu- pais,. d~larei nao podia compreenRequel'irnento n.Q- 19, d~ 1954, do Se_ e a fU":l1a 1rmaas psngela Ltda .. ~)a~a ~l ...I? 61- ~de :955. der, no que de mim depende, qua 0
nhor Bandeira., de Melo e outros Se-- e?,ecu~ao de. Qbras no M~~.eu. Husto~ . D~ussa() unica do Proieto" de Lei S.enado Be entregasse, nOs ultimo!
Dilores Sl;nadores, a-provado na sessao n~G._ P-arecere.s . fa.v~raveLS. ~ Co- d.a ~l1mara n.o 3-65, de. 1953, que inS_\ dIns do seu tuncionament-o, quando
extraordinaria de· 20-1-1~55), tendo m~ssao de Constltu:l;-aO "e Jus!J1:~. wb tltUl. a P~trul.lU Cos.tElra e dB. outras dais teryos de seus membros 0 V8.0
])ar-ecer, pela.. CQnstituclonalidade da- '!,: 1.075, de 1~54, da Com!ssaQ lie p~ovldellel~s. (lne-IUldo em ordem do deixar, poucos tendo tido ~ oportucQmlssao de -constitulc;~o e Justi~, Fman~~s, sO_b n. 1.~76, d~ 1~54.1
Dii:\,.e~ vlrtude. de dispen.s!i ~e in- nidade de voltar e outros aiastadoa
e dependendo de llronunciamento da.s
ContmuaQao da _dl.Scus.sao unlca do terstlclO, ~oneedlda na sessao de 26 pela' trail,;:ao 'dentr() do seu -pr6prkv
CumissQ£s de Servi~o Publico Civil e ve. to .n.o 2, de 1965, ~o Pretelto do de Janeiro de 1965. e. req'..lerimento partido pelo predominio do dinltelro
de FinanC;8s.
D1.5trlt!l ,Federal (parc:aD ao p'roJ~to do Sr.. Senador Nes~or,. ¥assena) aU pele' interesse eleit.oral a urna till Discu&ao unien do Projeto de L~j de Un ·n.O 799, de 19;)2, da C'I).ma-:.oa tendo- .Pa.l'eceres favoravels; da Co- ref dest
'
da Cama.ra n.O I, d~ 1-955, que altera. ?OS V~re8d9.r:.es, que c~nced.e. pensDes missao de Seguran<;a Nacional, sob seu~ servl~o or~ems ~ef(lr01a d~
• Lei n.0- 1.632, de 30 de junho de a.s~ vluvas dO$ Srs. Joao LIma ,1.\1011- n.O 72, de 1955' da Comissao de -Ecos· e ecre ana.
J95-2, que fixa 0 numero de·oficial:l terro de CNastro, .Alberto MOl'eird ~~ nomw, sob n.C: 7'3. de 1955; da C()- .0 Sr. AI/redo Neves - .,Di. V. Ex;·
generais do Exercito (em regime de Rocha, Joao Batlsta Salema Car~a':) roissao de Finanqas, Sob n.O 74 de lIcen~a para urn aparte .. ~As~tt, .... :u.rg{h"l.eia·, nos termos do art. 155. § R.Leiro, as Senhores Ester dt:: Sousa 19-55.
.
'
mento do orador) A C<lmJSSao Dlre~
!3.D, do Regimento Intern'O, em virtu- 'lslent€, .Maria de ,'.Jf_l(J Pint~ Euta
Discussao unica do projeto de Lei tora ~presentou.o Projeto d~ reestrlltide do Requerimento n." 20, de 19M, Col'd~iro. Viana,' Duice EVarht.:J .de da' Camara n.O 139. de 1954, que fixa tura~~(1 de ~ervll;os da Secr:tarht do
lido Sr. Rul Carneiro e outros Se .. MOl;alS, e ao compositor music,l Ah~ em cr$ 3,00 por pe.s.soa a. entrada no S~nad?, a fun de atend~r a compro~
lnhores 5enadores, aprovado ns. ses .. dre Filho, tendo PareCE'T, Sf'b, n," 5a, Cais do porto do Rio de Janeiro. n;lSSOS q,uando da rejeif;;ao .de .ante,·
83.0 extraordin6.ria de 20_1~19fj5), de.. de 1~50, 'da ComissA·) de ConsW;u!~ao ~'(lncluida em Ordem do Dia em vir. Tlor p:0Jew no mesmo sentido . .ltsse
't>endendo de pareceres dM oomi~sOes e Justi~. pela relet!;B.o, tendo' voto tude de dispensa de intersticio-, .con- 0 ID?~1VO par Que ofere~eu a oonslIde Constitui~~ e Justii;a~ de SegQ" em ~pu'ado do Sr, fl-enador Gomes: cedida na sessao de 26-1¥55, a requ~- deraS8<l do Se-nado- 0- Pro-Jeto em cauranclt Nacional e de Finan~.as.
. de OlIveira.'
rimento do Sr Senad-or, Victorino :'la.
\ 'Vot"a~ao, ··em Pd1sCussao tiniea, do
Di9CUS6~( tinicR rfl) Projeto ;ie Lei Freire), tendo P.a.receres favorAveis:
0. SR .. F'ERRlEIRA DE SOUZA ,Proj&to de Decreta Legi.sla.ti'Vo n.." 2, da. C~mala n.Q 1&1, de 1954, que oon- da C.omissao de Oonat1tuit;ao e Jus~ ~r, .Pres.rdente, oompreendo a justJ~
'de 1955, qlie ooncede.1ice~a ao Pre- cede. escritura. de propriedade aos ti<;a, SOb n.o 76, _de 195-5; da Comis- flcatlva,_ nM dig-o oposta as mtnhM .;
idente da. Republica })QTa-.se ausen.. possel~08 de tez:ras denomin~d.a~ F,a· sao· de -:rransportes, Comuni"caq6es e palavras, mas ,que s.e adiantaram A~'
a.r· do t>ais foferecido pela comlss~o ~]:da- ,d~ Muruzes, no MUnICIpIo. de Obras PUolicas, .sob n.o.77. de 1955; ml:qhas
oonslderac;6es, formuladas
dtt, O:mst.itui~A.o e JusMf;9. corp.o con.. R10 BOmto, .Estado do ,Rto de Ja-?elro, da" Comissao -de Fina.nC8S, sob n.O 78, pelo no~re $€mador Alfredo Nevei!~
ctUsao de seu·Pe.rec:-er n.O 18, ~e 1%5, tendQ pareeer da Coml&<;§.o de Fma,n~ de 1955,.
.
iU.o haVla mister ouvf-la. Nove $no.!
~bre lI. Mensagom n.O 32. de t~: ~u, SOb n,O 10, de 1955, favorav«:l,
Discu.ssao tinica do Projeto
Lei de convivio parlamentar, 0 nobre'Setendo pan:Jcer fa.vorA-veI. soh ·n.O 10, com, as e,mendas qn~ oferece (sop nu,~' dS; ,CAmara. n.". 217, de 1954, que pror- nad(lr .fluminense sempre se me atl ..
\1".1155, da ComJssaoAe RelacOes:ms.- metos 1-0 e .~ ..C)._
.' r.'
toga p.e1o prazoq de vlote anos 0 '8r- gUl'OU -: e di.sto est,(lu oConvencido~"':"-"
Uti(lreo!.
,'. _
.
_
Prime-ira. dlScussno do ~oJet:.o "d,e tigO 1.", letra a, do- Dec:re-\:9 ,n.tl" :M.l00, um dos Senadores mais intere!$lJ.dol'",
L-~v~'taoao, em disellSS8.0 unica.: dd. ~~_ odll ~a.d.ll J).c_ U,·· de 19M,. que de -4 de ~"io. de 19~, que c.(}11~ede p~la colsa publica, urn daqueles mavi .
~~~~e!l,to .B.O.
~ ~~I dO. ~~~, norma.s: ao .g~~rQ doa 10mes de. ~~y£z:~.s. as' e~p~s, e~U1~nhiac_ ~u a.g~e.~rid?s ....qot)tia a getjlagQgt~, maia'-'
SF.. PRE3IDENTE ;
.
,..,.
Cump-,,-e-me ponderar ao _nobre ;:,~.
I\~d,?, que o. P.-e6'.memo nao perU1~t,1?
!\ dlsp~ll.sa aa ch~mad~, e expres..ioJ
r.t.sse ser;.tldo. Al€m dlSSO, estam,.'~
Ctf'ntt'{l dR hora. da sessB.o, p!'Orogaj;-l
que fOi, 'l.te as 19 horas. e~ face ·dd
~:'spen~lio de 30 minutoo destinad'lfl
a reflHzr.:;,:"o d~ se3sio especial em hv·
n:f:nagem ao ,principe Giovanni ABe]'.
tc di Hor.te Reale.
Vai-se proceder a chamada.
(Pro-::ede-se a chamada).
Q
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=

tnen.<; de
ou negoci.3.r:tes
d.13lria recurso.s de ma[or ampliteae I niscoHSO
PSLO
ca de pOS1COeS e de negoclos, prmclpes e proclona, nece..,sa,lo ate 'ju5p:;"n~el"
SR. SENADOR EUCLYDES VIE1..de$ta Rep-ubHca, examlUeUl 0 casu e :-,erVl<,:"::; 1 ublicos allt..'l'iz-.).-d'ls no or\'3.'
RA NA SESSAO DE 2~ DE JANErdeCldam como querelll a. SUa Secre- llitl.'C para evitar tl~ con.:.e~ti.!ncla::;
RO DE 1..955 QUE SE REPUBLICA
tUfia..
(;1.t2~,·!6ficas do dejicli qUIe a (',1:mi3POR TER SiDO PUEL:CADO COM
c
FHh'tJ.
Par que nos,)11 se~ responsabUi~~· m .... da Ca:n~ra dos D';)u [';(,3, I,,, Pl't, j INCORREC6ES.
.
o Sr. Alfredo Neves _ Muito obr'1p de nesses SerVlj;OS, Ja sem pOSSlbllt- ~'el' a Ri'Celta, COn~l'.1 os Calcll]o!: .!.:I ~
,
S.ido.
dade. de Ihe provar os resultados, .:i¢- 5£n.1':<(" nao imped~ ~"'O'ja maio:' r!i,H~ Q. 0 ~R. EUCLYDES VIEIRA;
o SR. FERREIRA DE SOUZA _ reruos os reformadores?
iJ·t:tl.<"to.
Conheca bem, Sr. Presidente, 0 COntPOl' que Sr, presidente um te~taSr. presidente ~sses argumentos eu
81'. Pl·eSid~nte, inscritu em sext.o
prom:.<,:::;o pOT S. Ex,a. refe1'ido e to- menta dessa ordelll?
as exponho jmpeljdb pelo desejo de iugar para Ialar no expediente deL
mad.o como condil;ao de rejei9~o In.Os Poderes publicos vivem tamlJem, ser utjl, com sacrificio de convellten- sessao de ho.e, nao e.sperava, nes1e
t p "ral do proJ'eto apelidado pelo povo so\)retudo nos regimes democn!tl(:~"<;, cia-s, de Slmpatias, reao-indo mesmo· lIWmtl:ltc;, usaI' tla palavra, mas nu.n
"t>
do respeito e da consideragao pvpu.a- contra 0 meu. silEmcio
ao'ora.
I perdel'ei a oportullidad.e.
de "'I'rem da Alegria". Estou certo .res. A legaUdade os justHica e Ihe.3
0 dever me obrig-ou a vi~ a tribu0 Cang-resso Nflcional foi convocaque a Comissao Diretora procurv-u da far~a as de.libera96es, m:is, tOla ns". Poi muito mai8 pOdcl.-osa do que do para. no periodo de 2~ de. dezemcumpl'ir 0 prometido,
dela, ha que cUldar· ao respelto que- a!; prcocupagoes de a inino-uenl fetit oro de 1954 a 31 de Janelro coro que a ~jm me parece de cerW rido e livrcmente cOllsentido e qu~ como as que Be ocultasse sob unm neu-" rentt:, apreciar pl"o~etos conslderados
m<1do estranho, e qUe 0 Senado a ele dispen.sa a farr,;a.
tral.~d.ade coval'dc.
lmportames e, denJ;re es,::;es, talvt%
Be apegue e, afastando-se des planas
Pergun~emo-nos:
_
Ha urn problema serio que _exige em. pri~eiro lug ax, 0 cia Fevisao da
da Comissao Diretora, 0 emeude, tal'E' pos~llvel esperar uma repercu5sao exame minucioso e analise delllOl'a;" LeI El€,ltoral.
taml.:'nte, profundamente.
simpatica des~a atitude?
da, sob os· diversos ponto~ de vista
Ja..s~ po.de lamentar, h?je. que at~
o Sr. Aloysio de carvt.:lho - Vas:!!u Po-deremos lUStItlcal· perante 0 povo, aqui atacados, 0 econom:co, ()' poli- 3.1 de J. .ane~ro nada se fara nesse .se,n_
ElI:." permite um apartt? (As..sentt- que nos, c,le.get.! au que nos delxou ele-, tieo e principalmente 0 financeiro.
tldo, c:amlllh~r~mos pata as elel{,;oes
l1umto do orador). Para 3urpreza de ger, a mlclatlva com 4.ue, ~o apagar
Sabem todos quais serao as conse- d,e .outubro J?r~xlmo com a mel)ma Lei
V. Ex,a. a Comissao Direto1'a deu p!l- das .tuzes do ~oder .~"gJSla.t,IY~,. vamos queneias desta lei" sabre as finan~as Eleltoral defIciente, Que taytos· males
tecer iavoravel a varias emen-das que onelar. ~s ,c~fles pUbJlCO.s 1,Olkmcnte, nacionais, tendo-se em vista que as tern cau?ado ao no.sso p~lS.
,.
altel·am profundamente 0 Projeto. extraoldlUanamente?
suas· dispos1f;oes de aumento de desAs elelc;oes passadas na? sattsflzeo SR, FERREIRA DE SOUZA -_Reconhecera a Na.~ao que t?Ul,?s.1'a- lJoeSas valerao por aument()S decuplica- ram,. e~ a'csoluto, ~?i:i anselO~ .~o \.lOVO
Dis muito bem V. EX,a, para surpreza z~o qu-e estamos .culd.ando da eficlfm- dos, pois beneficiarao tami>em oS b~asllt~Ho, como, ahas, se venhcou em
&ninha.
.
CIa do outro C,ongres.so, Que est3,-UlOS Juncionarios da Camara dos Depu- dlV~tSOS Estados, .
o Sr. Aljredo Neve$ - VV. Ex.-!!, pensando no MIt a dos novos re-presen- t.ados. do Tribunal Federal de Re- E grande 0 numero de tecurs~s
estao equivocados. A Comissao Dire- tantes do pot-:.0 e dand<?;.lhe.'5 os ele- cursos, do Tribunal de Just i 9a , do apre:sentados eontr~ resultados ele~_
·tora: naoO deu assentimento a qua,· men~os de a¥ao, ~ aUXU~tles (',e que Suprem..., Tribunal Federal e do Tri- kml.ls. Embora, ~palentemente, 0 plelgaer emend~l Que aumentou despesas. precisam?
,_
bunal de Contas.
to tenh~. decorndo co~m relati~'a cal'l\)da:s ela.." tjyeram pareeer contra.Poderemos pensar asslm? Nao!
ma, venflca-se que nao {oram divuldo, 'alias justWcados. butra;;, pt.Sr. Presjdellt.e, mais q·l~ nUllca e
Sr. Presidente, poucos'dial) faltam gados os verdadeitos resultados elel:r~tn, representam
colaborat;ao 90 ~reciw c~~y;:nhl'mos que a hora HaO para ausentar-me desta Casa, a qual) torais. gtave irregular~dade teg-istrada
t1'abalho da qomissao Diretora; e na:o e de tacllldade.s, AtravCss\'Uj5 urua procurei dar ttldO quanto me era pos- em quase todo 0 Brasil.
poderlam dejxar de ser aceitas, uma eLse econOmic.! muitQ foni~ unn cri- siveJ.
~No Fstado de Sao Paulo, as eJeiVet; que, a.o seU ver, nao modifiea- se financeil'h i,;}l.l.racrdh1&'1';a, NUl d,'!0 Sr, Gomes de Oliveira _ Pel'- ~oes chegaram a causar serias apreratn a estrutura do Projeto,
licit tremendo no On;ament(l d..: poLS;
. ens6es, diante da propaganda em
·SR, =n~A DE SOUZA _ e - por Que nega-lo? - t'mll crise mita-me V, Exa. um aparte. Pare- comicios, com ternlO,s sempl'6-- violenO
.~.~..
III"
d
'
ce-me que ouvi V. Exa. dtler.. que to d
did t
d d
A minha' experli.~nda de nove an08 po lea pengosa, A eUloc.rac~a q1,le teria sido eonvidado a afastar~se da
s e can a 0 para can! ato. 0
Senado ja me ensinou e convenceu se vinha formando e tor'1ando respei- Comissao de Finanr,;as.
11l"opri'l Governador do Estado, em
de que nao hi emendas inocente~. t'l\'el ate determmada e-pocu., sob 0 l'Ecornicios eleitorais, 1l1rigiu-se ao pova
do ,ponto de vist.a financeiro, em pro- gime da chama<ia "Prim~;,ra Republi0 SR. FERREIRA DE SOUZA
em linguagem que destoou da pon_
ca", de 24 para ca COm~\1ll a ceder ,.\bsolutamentel Ell me afastei, dei4 derat;!ao e cu}tura de S. Excia. Na
Jetos
dessa
ordem.
t erreno s. ser a b·1
tora,
J 0 Que predomi4
E' e6sa
,me~mo uma das fallias d~
a a d a por f a t O~ d'iver- xando d, comparecer As Cbmissoes e campau h
a I
eel
L
80S e a pel'der a COnfian~':l populol". a declarei justamente 0 contl'l\rio: que nou [oi a paixao politica.
.
I
nOSSa teeniea' 1leg
0 .oli"e,'"e
0 5., CESAR VERGUEIRO _ Se houv.
d slativa
N- quee apen"",
fa' no sua -unica segura ..l"a
...
" ~. sAbre
u
tinha sido convidado a participal'
J
aos novas eglS a ores. ao s
..
0 Qual pode elevar-l)e, e 0 EstadQ Novo das reuni6es, , mas que 'deixei de e-.xce.5$o,s do Governador foram repre..;
Parlamentc, em
como
~ste,
f~t:.... desaparecer, A Restaul"a"'a-~
de ~'5, CQnlparecer por nao me sentir habl114
,
siUa aDs .atoQues
inJ·w;·-·
II
fl
"0"
~
...
"""" e violell.
' projetos
d
o estu a dOS seus re exos
nan", ~ reCOnhec.emo-lo, ainda nao se fixcu tad\) a ex-aminsr os diversos proble- ti<isimos Que Ihe dirilgiram.
rOtl. Nada se calcula. E 08 interessa- dr maneira definitiva. nao t"ravou r.\'li0 sa, EUCLYOES VIEIRA _ 0
d-os -os justificam alegs.ndo .!Ierem zes profundas no cora~ao do -povo e mas que 0 proJeto com suns emendas ~ue afirmo, realmente, e que a campoueos os benefiCia.rios 0':1 insignitt- na mentalida-de geral. Ai C...,ti'lO as ill- estabelece.
panha fol violenta# cte candidato para
~:~e~~sd~::S:_. AOs numeros, po-' ~~t:o,e~!1~::me~s q;:ta~~~C~::mtradi~
NllO e possIve), num regime de ur- eandidata.
.. Lemuro-me bem - ja que 0 mo- espirito publico, a cultura, 0 trabalha, gencia e em" final de sessao des~a
0 Go;vernador do Estado, homem
menta pode se:r um pouco de reee!- 0 patriotism~. 0 pais em geral Clcei- dorodsempo'rquQaUne~tO~~Od~~e~:~~m, ~s QP::~d~ que deVla manter-,se sere~o, ponderadag6es - do pr(}jeto que se transfor- ta, pelo menos tolera nas tertlfi9S -e
v
do, de ac6rdo com !l dlgllldade do
mou na celebre, na famigerada - Lei nas convtrsas, a id~ia do golpe; () n6s outro,s que daqui vamos sair ten- seu alto cargo, t'.lmbem to-'?l~l..! pal·te
200 em cuja discussao eu e vd.rios amor· as instituiQoes jur5diea.s admite tamos
reorganizar as nossas· vidas nas ctl:nlpanh~ Vlo~enta~, dmgmdo-,sB
eoleg/ls . nos insurgimos fortemente 0 colapso da legaUdade.
particulR.res,
nao e possivel, repito ao eleloorado em termos de.sabouado.t
d
e dl i in
.
penetrar 8 fundo urn projeto des~a res, contra -os hom ens de hom-a que
con 1"8 uma emen a que s
zll POT incrivel que paret;a muitos de ordem, medir-lhe'tadas as consequen- dfsputavam 8.S eleifoes nQ Estado de
3ign1ficantl:.
rl6s. que flzemos juras d~ ndeiidaJe eias sentir~lhe todos os efeitos em Sao Paulo,
Per mais que recOblamassemos urn es- a. democraeia, a. ordem l!;'g':lJ, so.mos rela:"aa ao Tesouro, fJ. ordem publica,
tudo demorado .t ore ~ $tIll! c?nse - levados a, em "determinados lllomen- :\ ol~dem econbmiea e i\. J)OUttca~ Por
Se condenarmos a atitude de can..qU~ndas, a malorla nao 0 qu s. E t-QS, fazer apelo a desordem ao golpe,
d
.
_ didato para candida to, nao podemO$
tal projero inocente,1oi apro'Vado, 2Ir0
1
d t
'd
ti&;a, evitei
e comparecr, polS nao deixar' de lembrar 0 estranho procever da maioria qUl\se in6cua, ange- pa.rta reso VIer e \rmmft. as fJ~·es_oe.s e queria, com as minhas duvida.s, per- dimento do Sr. Gov~rnadoI', pela sua
eVI ar rna es .rnalOres. TrUtO porque ,tt:rbar as dLscussoes.
. .( 1
I
·
,
lical, danoo lugar a uma Iel cUJos as homens nao compreend-em a deli-·
pOS1Gao ~espon.stl.ve
pe a. campanha
efelt-os na terreno financeiro ate p.oje cadeza do instrumento democnHj!"o.
..
( bavida.
"
.
Devo dizer QU~ Urn impacto sent- ca JCll Ja ctos pe I0 T esouro Na ~ Pol' ,que urn dos 6rga-os do Poder Lenan sao
Sr, Presidente, com relativa 0.1.
' h
mental me dominou naque1e momen- m~.
cional. Sel que dt1a
Ouve
em
que
os
0lslativo
vai
assIm
eI't'rent1r
a
anti-'
porem, a.s eleh;oes se processa4
d
f
I ~
.
to. Agora, porem. esse impacto sopagamentos de a rasa OS oram YU
patia -publica, sujeitar~sp. aD ji.J1ga- fi.eU 0 combate da razao, 0 dever. ram no dia 3 de outubro.
.
to$OS que 0 tesoureiro do Tesouro mento geral, gem argum€ntos segurO:S no sentldo da coiEa pUblica, e, qua.isLogo aDOs, 0 Tribunal. Rea:ional
NacIonal encerrou os trabalhos' ant.es de- defesa. sem sequer sermos l..gui,
1<'
Eleitoral' do Estado de Silo Paulo
quer Que sejam as·suas consequ'l:;nclas, d
I '
da hora lJQr se haver esgot a d0 a Ihoados pela necessioa-n,a?
va eu contra todo 0 sentimentaiismo eu nic1a. as apuracoes do pJeito, e
l1wnerario a sua disposiC;ao imediata.·
£r. PresideDl e, nove ano.'; neste Seai comegaram, entao, ·'as irregularida4
n.-l
d
i er··convenCl~O
· . . . O~ meus terese
passivel,este
contrarie
aquele
in- des -·-tante
.'rl'as,
em par'.
~sul.
S r. P reSl'ct ente, no apressado dus n""-l.o
evem
sentidoeste
da ou
coisa
publica
~
t:
~ .....;;
urgencias, ,dns dispensa.s de interstf- eminentes pares e 0 BrasH de que na-o manda Que eU apele, que eu fale, que tantes da }Jressa demasiada das apucia. e de publicaCa.o, nao e possivel, sou demagogo; Nunca cedi em .face
ii
ra<;6es com a ad~ao de medldas
. 'lr 0 eI el'j0 do interesse pl1blico nem disputei as grite aD. Senado por qUe In 0d encerre
.
s"
,
verificar ate -ond e """
l-"'"'"'-eru.
t
em!
r garosa 0 bervanCla
da lei.
A"_"
i
da mais simples, d a aparentemen t e palmas das galerias, nem espere1 te- o ,<;eu mandata com uma ei es a 1or.
~lln e que a Le EleJtoral determais iuocente das disposi90es, Na hi- clama~6es. Ao contJ'!~'io mUitas "Yew dem, antes cuide de lei, en(im, ers m1na, taxativamente; no Art. 91, § 2.-.
p6tese, se pemamos em que qualquer zes enfrentei eSSflS pos~~bmdades· e que restaurem, tentem restaurar. ou que· 0 resuJtado de. apura~8.o de cada
lei referente ao quadro do pessoal da arrostei antipatlas-e- '\t:-\que~,-po!' ('n' sejam instrumentos de restaurac;ao da Urna clf!ve constar de boletim eleito_
Secretaria do senado im-porta. em mo- tender que 0 Bem PUbUco 0 exigla.. moraUdade.
ral, a ser distdbufdo BOS partidos inl l ate-~conv~ni@neirts
...
..
Estaentender,
porem, catastr6fica,
que .!Ie quer~ votu',
no ter essa d os. ~-'"
• nem
diflcac6es correspan d en t es d0 pessoa.l e
.8 que
e, e7f1 certos meu
a lel que
_es bole \'inS, porc-m
da. Camara dos Deputados, do Supre- casas, perdi amizanes.
nao nos recomenda~ e um testamento sempre toram distribuidos sob a aleruo Tribun-al '.Federal, do Tribunal" FeNaa falfO aqui 1""!ma~{,gtl, nem " p t e - ,
dlnJ ga~ao, da f-alta de impre.s.so.!.
'
de.r;al de Reeursos, do TribunaJ de ~end-6 tl{,S curvemos 3C'S an,~{>jo'S deste perdoe-me a Senado roe
a A Lei determi~a que, vlnte e quaJustt~a e do Tribunal de cantas, tal~ (\U daqu~].e; a .1mpo'li~ao' de~s9 oU da- a-gora, aos dais terc;os qtJ:e, como ell tro haras depois de apurada cada.
yOz lim mes riM,baste para a oonta- quela categoria JIlIo~iA.l: dee;ta ou da- vac deixar a Casa, e a cIa voltar~o ou Urna, 0 Presldente do Tribunal deve
gem do que 0 Tesouro ira pagar a que1a empr~sa d& jernal au <ie rAdio. nao, mais ta'rde - ,urn' test~mento ntandar pUblicaI' 0 8eU .resultado em
mats.
,_
0 que vejo ~ a seguran!;<\. 10 lJr6-priG tl'iste~ doloroso.
drgAo olicIal, ~a publlcar;ao, n{)
~l() £luero, 81' .. Presidente, contra- regime, o,a:pret;O· ~ue 0 Poder PUbliCO
NAo acuso a. ninguem. Com.ba.t-o,.8. entanto. jamals
If!z em Silo Paulo
1"111.1' os interes.saaoo, nem pretendo im- deve merecer por partt do 'PoVo, prill... Pl·ecj,pita~~o. E prect:pit8.4;Ao que•. aD ate hoJe. .
#
pecHr .se organizem os serviws da clpalmente agora que 0 aovt!rno' aeer-' ao lado das SURI tunestas eonsequ~n- . Um dos delegados do Pal"tido
Ci\sa. Quero apelar - .se a~Io pudes- tadamente faz apelos lancinantes pOl" tern tambem --' Deus queira. que cIa} l'rogresslsta requel'eu essa -publiat faz.er por que -0 assu.ntD se de1i~ que ele aperte 0 prnpl"io cmto e 0 nRo, Sr. :Presidente .~ tuaestIsimas c2fio ao Sr; prestdente do TrH;imal
. ra: ~o novo Senado a raun:r-se dentro .amdUe no te~no n'1[tn"~!rrJ; o:,ntrat repereussaM-· n~ ~n() p~l.WCb. Re:!cioual Eleltoral, e a re&posta. d~em "breve: 05 110voo Sen.dores,
h~ • • '"'Mlto, ~. 00
~~. ~ .. l!!:' (!!lufto~) ". , - - . . . po", d~ ~~.i<I!l II. 1:!:II.w:tUnenlo. !o~
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,co

ne;atl'la, po:S ate hCje l;'i.o se.fez ne~ nas de wdo Q Brad1. multo inflilla 0
-dinheltv.
pt!b1ica~
Timdo assumida cOm meus eleitor!.'-s
QUo nl0 houve, l'cspundeu a Secreta~
como dizia - 0 cnm?romi.sso de
ria do 'I'ribunal que nao era possi~ -apurar
verdade ~leitoral, al)resentel
vel fazer, .que a verba sena elevada recur~.:), a vi.sandn
a recontagem d-e vocsquecen:":.o-se, entretanto, 0 Tribu~ t0S. De inicio, 56 pDSuia iniicios {!e
nsl Relional Eldto'.'al, 'de que Sao
Paulo tern 0 sell "Dlario Oficial" irregularidades, porquanto, nae tcndu
pejn qual p.od~ri.am ser fejtas as pu- hav~do~ publicar.ao dB boletins ele:h)·
"8iS, I.j!O dispunh!l de outro a.poio G.
bl~ OES.
.
Sr: Presidente, 0 resultndD das elei- nii-o ser os m;:l.t)as existcutes na S~·
cretarig, do Triuunal Regional EH~jt04
~6es surpreendeu, reahneme. a ,opiraL... Ap!'esznt:ldo 0 :CCU1.'S:> de oW11Jniao oucHes. de S,a,o Pauia.
Houve momentos em que 5e supu- mac5.o, foiwmc entao pns31vel. fnrlllunha, pelas somas ar.ullciadas dos '1'0- lando requf'!'imento ao Pres..Cent-:: 10
to.9 COl1stantes des mapa.,<; eleitorais Tribunal Regional, e pOl' inter:nedio
que um dcs candidates a- Governador de pesS-:J3S de minh9 int~ira,. ·C.'Hl~
seria 0 cleito, mas lo~o em seguida fi"U1';fi. Ob~H c6pias de Pt>lent1s un
resultad.os completamente diferentes numero ~<;6mertte de 1.414, c:)lh.(lrlS
e:am anunciados. E 0, paVO, natural- em 12 dias e n~ presen~a do Sel!'f~
ITfente alarmac!..::J com e.sses resultados, M,rio dnquele 6rgao, entre 8.466 ~x1S~
senti a emc-clonaao; dcsagradavel sen~ t~nte;:;. .
Muma pubUca<;JlQ.
ReclUCt'-da. c~ttid.ao de, que

sa~ao

de intran:Juilidacte.

Entre diversos boletins que demoustram irreguJal'idades;
AllaHsando a t:.olentim da urna n'.lmera 322, da 2.& zona, 55.6 sec-ai)
ai.stl'lW de
Tucurtmvi da Capltal
com 280' elej~ores,
foram oontados
pa~'a 0 IDeU companheiro de chapa 86
. . -oto,s, para SeU supl~nte 73 e para
mim e meu suplente, que iiguravamas na mesma cl1apa~ zero.
.Mas em 75 urnM dessa zona a media da 'minha votar;ao 101 de '15 votes combtnandQ maw ou men:lS oom
os yotas dados nessa Ul'na ao suplen~
te do Sr, Lino de Mato.s, que foram
78,
Ora, os Sr3. senadores, politicos
que sao e que ac{)mpanharam {) mo-

vtro<>l"'.to I'!:leltotal sabem perieltament€; nao podem sabe-Io talvez Ju1-

r.es - oue a telldencia do eleitorado
e uma ,s6: nilO se divide peLa ini<..:;ai
dns nOIUe.>; poderia ser dlven;a. se a
chamada para cad.a urna f6sse p..\r
clas.se de tra"balhadores ou classes socialS mas, senGo como e pela .Jt'.:£m
alfa!ktica, se em 75 urnas U1U cao.')~
data
uma determinada vo t,1.yfw
e natural que· noutra tenha tambem
pelo mencs alguns votes. Adcmais, e natural. que {lS candimaior V,Qt~oo do que os seus suplentes, apresentando cedulas avulSas: os
datos
para
Sellador,· obienham
suplentes sa-O eleitos ()Om qualquer votaeao, de a-c6rdo com Q reg1stt:o do
candidaoo,
Deva 'slllientai' '"que em S. Paulo,
em t6das a.s seQDeS a votar;;ao de Senao.{)r Rool11panhou sempre. oop1 10
a 30% a. menDs a vota<;ao para GQvernador, de ac6rdo rom cada pat-

Na:o sel como urn ilustre e di5"110
ambiente
remante nas camadas populares. 're~· Millistro do Tribunal superior E!e.!to~
solveu 0 Tribunal apressar defllasia_ ral l)6:ie afirmar, .lu.stl[lcando seu padamente, as apura~5es que se proces~ recer e voto Que para mim f\l;:-1 am
tern
uma ooncessao de excepci1Jnal W)e1"a~
savam,
lirl~de
permitindo-me
examinar
os
Na . Capital p[l.ulista foram os ser~
\'icos eleitorais diEtribuidos pOr gran- boletins soh as vistas do Secre ....it!o
de numero de Juntas If.1eitc.rai.s, com do Tl'ibunl:tl Rt!glon<:ll Eleitoral. ~a
turmas de apura.;au, p.ois 0 Estado co-n!'f'ssao - aiirn:.ou, fora de ex~'! 1diSpbe de elevado u'.1merc de juizes riD!'';'} libcl'alid;lde. F~Ia lei, os v"de direlto, Segundo we consta, 0 letins devla:n ter sid.o pubIicados e
ser'lil}o de 9.!}uracao f.oi d:stribufdo nao 0 !-oram.
par 58 ~uizes eleitarais, cada um com
&1'. Presidente, Senhores Senadores
3 tUl'mas de apura<;10.
colhi c6pias tiro. boleti!l.S pa!"a justifiOra, Sr. Presidente, cada partldo eRr meu reC1.1rso; ~sses boletins pCje~
tinha
~ direito e- :po~so mesmo r:\o ser mat iulgados por juizes, mas
afirmar que e dever - de acompa- certamente serao bern compreendidos
nhar as trabaUlOS de apuraca.o das par f,>Oliclos, POI' V. Excelencia.~, ~~'r
elf'i·~6e.s a'craves de um fi~~al em cada hOn'~n5 qu~ oonCO'Teram as eleigj:-J,
tiq,o: .
turma,
ou \i5 acom1J8.nhl;tram.
'
Ademar de Barros tev-e na ,urna
Mas, em se trutant'lo de trabalho
A yerrJade e que na apreciac-ao de' 322, 86 votes; Janio Quadros, 155,
com inlcio as 8 hl?ras, prolollgando_
se l1q~te a _dentro, impossivel seria a meu recU!'so, dois honmdos e dlgn'J~ Aura Andrade, 140 votos; este, aoomum fiscal de parLido aCDmpanhar, miI'l·"tros !)~lnaram favoravelme!lCc, panhando a votat;ao de Jiinio Quacom seguran-:a, os' resultados eleito- com clareza justiflcando as sellS va·- arcs e nOs, a de Ademar de Barros.
Na. urna 664, 2.8. Zona, 28.\\ SeCao,
rais. />.13 Juntas Eleitorals foram 10- tos, etlquanto que quatro outros nCcalizadas em edificlos diversos e ne~ g~!"am-lh~ pr-oV1m~nto, sob a alGga~ Di$trito de santa OCilla. e que n30 e
perifel'!a
da Capital, como ouvi dizer
nhum Partido podia nom ear mais de G~io de gU€;. 'nit? orystante serew. cv;
cinco Delegados.
dentt'k: os mdiclOs de eITOS, havla. a no Tribunal Superior Elt'ltoral, e !lim
rona central - atribuiram-me 4 votos
Assim, che;ramos a resultados ver- preclusao.
comb €to meu suplente, 64 ao ·meu
dadei:r:amente edificantes.
pelo atuaI c6dlgo eleitoral..Sr. pre- com:~anbe-iro de chapa. e respectivo
Quem leI' 0 notic~~rio dos jorna:s
paulistas, de vespera e do dia da pro- sidentc, parece-me - GaO sou juris- Sllplente, Para Adhemar de Barros
clamaG3.o dos cundidatos: vera jntei~ ta - 'sao previstos prams para re- 72 ,€; para Janio Quadros 42.
a t:m de dir:mi.r as du\"idas
ramente· 3ustWcada a surpresa do cu!"50S,
e e'!OS' de cJntage-m de votos.- E
Para Auro Moura Andrade 4.9, mats
ebitorad::l U!lulista.
esses pralOS deve,-'~m ser contaa.as .ja do Que para Ja.nlo Quadl'.?s.
Como satisfa!{BO aes meus amig·os (' puh!~cal;ao em org3.o oficial (a.r~b:o
E" evidente que a{ apuraram para
MS eeut.ores que me honraram co"u al paragr~!"o 2.~) que_ nao houve.
mlDl_ sbrpente a chapa eneab€'yada.
'gens v-0tn; - felizmente posso '3ffrmar
.
pe10 meu nome, e pa.ra 'meu compaque MO foram soroente cor.. eIigt.an~
Entretanto, quntro dignos e honn- nheiro de chapa os V()tos de que ele
ri-os que v.otar.am no meu nome, m~s dl)s jUlZes do 1'. S. Ef. negaraIll' pr:}~ encabecava cOm 0 seu. Nao somaram
t.fl.ronem eleU.-,res indepen'aentes d~ vimento ftO recurSQ, considerancio t€;r noss:Js votos. De;,'eriamQs Wr. nOs'
outn>s Partidos 0'1 nao~ rs~",et~lmcm'~ havido preclullao, nao levando en-. dais, 68 vows e ,Ilia Euclides Niei.ra
na capital paulista - ilssumt 0 c-)m- considera.;a-o a talta da refer ida I)\jw 4 e Lino de Matos, 64, E' evidente
prom1ssn tie apresentar recurso <:<>n- blir:a~ao. Os· boler-ins que tenho em ,que deverlam somar os noSsos \-'Otos
tra a proclamacao do CJi'lcl'i,da.to co- rna, '" como di5se se nao constit-l~m ruM nao somaram.
'
lor-ado em sf'~ul1do lugar. Encon~,\"it!:l boa orova otlru os \Utzes, devem sel
.
.....".
pol\ticos. c.:': No l1toral, em RibeIi'a: urna 60 tIo-me com 38.165 voros a sua frentf bern' comureendidils por
no dia 21 de outubl'o, 'de um in:m'l.en Conse1'vo~.o,5 p;irar dem-onstrar Que ie,8 Zona - I4.a Se~a{), AdMltU' ~e
b, p.ara qutro, as 22 horas dE-;)Se dIS. hop.ve serias il'erguladdades e 'J;''''~' B,anos t·eve 105 votos; JAnio Quac:os,
fiquei com 1.402 a menos. E isto com na apuracao de vot.os d.os candida~os. 2, AUrD. Moura Andrade, 2.
N6s_ devIarnos a.prox1mar~os da
a: soma de votos de ooletins das iilU- Se-:-RO el'ro.s engano.s ou resultado oe
mas ,:~ona$ eleitorD.is ..adicionados, Jtle fraude,? oontic. ao criterio de ~'aja votaJao do ~r.· A..d4eme.r, de J:!.an'~.
Nao e c~bIVel que num,a uma oomo
em oonjunto nao eram de in{luencia urn a classifica,;Ro .. Hi t\videncia de
J;€3SJal de detarmmad-u calldid..lw, :.negu!arUudes. Sr. Presidente, p'Vfi naB: demalS urnas~ no entanto d,eram
meth-or
esclareclm~nto,
ip.formo:·
('rn
zero
voros a mlm e ao m~u -suplenlie
mas como as desde 0 comeco cont'leros: do lit-1Jrat. do interior, dn. 'peri- Sao Paulo a,resentaram-se quatro to tambem p!,-ra L1~_Sle Matos e seu
candfde.to.s para. GO)TeTnaC10r e SCl~ supltbte. Nao_reglStraral;l1. os no$OOs
feria e tio centro, da. Capital.
.
. Nesta ultima roma de. rna-pas, fc- para a. Se'nat6ria. 0 P.S.P. 1pre~ votes, ~ 0 que se sup5e.
rAm incluidas os vot.()s de 13 zondS do sentou para Governador 0 Sr. -A1e~ Nito e crivel que numa ,unw como
interior e 12 da cap~ta1. ;t.J pavo P"'lU~ mar de Barros e para. Sen adores, c.n a. de n.O 6Q~ quandO tivemos vof:acao
llsta nao Pl\l'~ceu, Ql1e ~ste fesulted;), chapa' unica, qustra nomes,. seaoo, em t6d.a.s as auuas, Ade.Dwr"t1ve.sse
reOO:,~ido \'Xlm surpl'esa geral, tru.se Lirro de Matos com seu suplente An- 105;, JA.n!o, Qua.5!ros. 2;. <Atn;'O Moum
toni-o Emilio de Barres FiIbo e E:!lcli- 'Andr~a 2~--e~~ml e -'meu/ companheiro
justo.
_
Sr. presldente, jamais· lui liOracJn des Vie~ra com. seu suplente Syneslo do'-(}h~a. ~ro.
qUe pleitea..-::se pos.:.!.=ao, quer· lia lrida HoeM; uma. 'col1ga.;ao de pavtidos, No mterlOr do esta.dot em Tupa:
profitsional, Quer na piiblica; as qUe: que apre:sentou para Governador 0 urns. 1.054 - 143 Zona __ 11.11 Setenho ucupaclo. ca~egui. sem ..pedir, 81". Prestes Maia apresentou para 9 cno. 0 me.1s votado foj Preste.s Maia
Fui ele1to senaa:or, porque a mel! 8enat6'ria, em chapns separntias os eom 106 votes, tendo Janio Qua<iros
partido c'}n....ldou-me, tendo garantido 81'S. 'Hugo Borghi e Deputado Padre 52 e Adhemar' de Barros 46. Para
mtrum primelra .elei~ao. Aind.a ago- Calazsns 0 1.° pe!o.P, S. D. eo 2." Auro de Moura Andrade cOntarAm 33
rs, por mdica~ao do Oir,et6riQ Esta- pela U. D: N .. ; -O'Utra colitalfao d.~ \rotos. para mim nenhum para Lino
dual CQ me.smo, ratifiMda pelll Ccn- partidos, sustentou a candidatura. 1') de Matos 44.
• .
ven~§.o. foi que me apr~entei
ur- Sr. ·Janl0· Qua<iro.s para ~overnadol' .A votacao deste, em:nbina, quase
nas para a ree~ei(!a{). Nao dlsponho e apresentou um s6 candIdato para eXGtamente'l com a VOta~M de Adhede l'-eCllrSOS -pecilniArios -pare. pr<lpa· Senador, 0 Sr. Auro ,Moura An1ra .. mal' .de Barros; -para meu supl€nte
ganda elej+..oral, 'sempre nlUito disp.-.m- de;' 0 Partido _TrabaIbista Brasi1ei 2 e para 0 suplente de Uno de :Ma:tos:
dfrtsa; dal 8 Eugestao, ha P<HlCO reCfl- m, spresentou·)Jal'a Governnlicr 0 42. Os l't)tos: dados ao meu suplente
birla, para que diS5eS.'"e Que, nas e-I~'.. Sr. V]a{}imiy PjZR' e parR t?€;nador () de\.'em ser peJa chapa encabeQada peIO
soes de S£.a PaulQ, .ctlmo eert~m::·hte Professor, Canuto de Almeda.,
rnSIJI nome. somados com os da C~Da
A

tim d'e desanuviar 0

°

as

~ conJunto, encabet;-ada per L1n~+
<te l\Illaotos dariam 44. voros; no entan..

ap.arec;o

UI,

com

zero vo'toS.-

, Ainda em TuVa. Urna 1. es9~ 143.tI..
Zona, 16..8 SCf;8.0: Ad~mar de Barros,
teve 48 vote.s, Euclydes Vieira, zero;'·
lino de Matos, 42 ~ () p-leu suplente,
41. Isto prova que a chapa em conJunto ex.istia e foi votada. Nessa
urna eu d.evia tel" 41 votes.
Na Capita.l, distrito de Taiuape,
urna 1,249, 4.11. Zona, 22.8 S~ao:
oom.parecimento de
eleiwres 282;
A<i-emar de Barros, teve 70 .v.:.,t()S.
Jani() QU3dros, 172 e Moura Andr3de~
253, isto e, 91 votos' a mais do que'
.Muto Quadros, quando ele em t6das
as urnas se..rnpre tf've menos: a mtm6'3 votos e a m.eu suplente 62~ Uno.
de Matos, 71, e 0 seu suplent-e 62.
A. CQincidencia da vot6<;§.Q atribuids.
noo 'nossos su,plentes, demonstra -quepela clJ.a.pa em con junto tiv.emos os
votos de 62 eleitores.
Ora, se soma.rmos 62 votes c-Om OS.

263 de Aura Moura ft,ndrad-e teremos
325 votos, correspondendo a 325 ele'lt.ores e compareceram apenas 282'
eleitores, De qualquer forma, me-.sm6
t.dmitindo a possibilidade de' votosern conjunto. Com outros eand!datos'4
i\uro Moura. Andrade, no maximo P()~
d€ria tIT 220 voto,.<;.
Ea, evitlent:emente, urn. ·t'!rro que
() Tribunal su~rlor EJeitoral,·. nw
f)Od1a. 6eixar de recorihecer, eada.
eleitor podla votar ,em 2 oo.ndidat.os.
mas nunca'dar dois votos a um can ..
d1dat-O.
,
Para n:1o tomar multo tempo aD,
St'llsdo. vou resumir, declarando queem diversas urnR.C; a:oarece constante ..
mente meu suplen~' no minima com.
um voto a mw do que os dados a
rrum, pa~ndo ter havido 0 cu!dado
de dtminuir,oo de mens vot-os para
que out-ros paSSMS€'ID a 1rente ..
Assiin: a Urna, n.o 243. 11 8 1..ona,
23. 11 Seeno. municipio de Arace.tubaJ'
ttpresenta:
Ademar de Barros, 58.
Janio. QU3dros, 4.6.
Auro Moura Andrade, 33,
Euclydes Vieira, 47.
Sinesio Rocha, 48.
Lino de Matos.. 5~.
AntonIo de Barros, .48.
L·
d
Inn 'e Matos podia ter male; voros ..
Z,rn eha~. !.~~hds. comoJ tambem eu'
~LVe 'f':m dlV€TSas urnas. mas na.o os
nnssos suplentes, eles n[o fizeram
cedulas a:vu]saS.
Alguns amigos, .,em quem depDsito
absoluta eonfianga - pais Que a me ..
r-t'oom - garantir~m-me 'seus vo-ros~
I,

~

:porem,. pelos boletins das umas

iJ1dlCadas. proc.urarmos vCl"ificsr, n.§.o
os enoontr~uemos.,
\
Se os voto.s r.ontados niiD atin~eni
os do meu sllPlente. os avulp.os niio
i'('ITam computados, e 0 Que se dev9
'supar.
~
.
. 0 SR. 'P~IDEr.."TE ~ (Fazend()
soar os timpanos) - Lemb!"O
ao
tre:hre Or.aanr oue ~tlltam apen.?.8 trB
mmut(l5 Ol3:r:t ter.:nmar 0 prazo regimC'-ntnl de (Vue d~6e.
~ 0 F~. OOl:rWaos
VELLASCO
- (Pe~a ordl'm) - sr. Presldente.
]')ego ~ \'-..Ex:,a cons.ulte a Casa -sowe
se consente Nt :pr<Qr:rog~ao regimen ..
t.al do e~dioente- a fim de Que' 0
.no~re co1ega Senador Rudy-des Vieira
ultime ·:mas r("rnSldf"~5es:
0 S1:L PRESID~ - Os Srs.
Semid-ot::es- ~ue~ ,s.provam 0 requeri ..
men!? .1(!rmul?.d:o pdo nobre' Senador
Dnmmgos Vf'l1ascD. queiram ooru.er ..
var-se'sentadoi>, (P!lusa).
Etta. apl'ovado.
i~
Continua com a naIavra 0 nobre
n
C::-e '1{l{)l' Fu('lvrlp.c:: VIeira.
0 SR. E£JCLYDEg VIEIRA _
Am-a,de1}O a-O tlrezado colega Sl"nadar
DOmineos Vellasoo e ao Se:naoo a
l)~~ogaca.() cancedida·, Que me :OP1'-m!te cDntlnuar mais Qlguns Jnst,ant.es
com·a. p9Iavra.
'
Como dizia. Sr. Presidente. em diversas tJrnas encontrei "'em]lre a. dj ..
fe-renes de um dais, set~ a'ma18 votos vara meu sunlf';1)t,e. Nan nrpt.t!n ..
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do ocupar a atencao dos meus pn:-Io voto pelo dinheiro, a possibHidadel gewJ. A.»iru selldo, a Comissao d.~ i;'i-I Vlio.meute feitas. E, a.f.';lm, me li ~
zado~ colegas com estes pOtJ;1enul'cs,' de sub6rno . e torne as elei(,oes $, em- llull",,!.::1 opma cQu.fi,rmm~ni.-.= a aluJioa bertaria. das ineW'soes depl:ejarJrj~.
quando temos tantos assUntos lln- pre verdadclras, de modo qtlc Os elel- Uli'D,>.Ia U~ CXCC .. UQ.
. que C~~Ul~g faze;: JllU> vmh9.s oJ.
partantes a tratar - lntl.S, erll outras tos venharn para I)S postos eletivos
.f\ e;JI~·tiu", 1/
b tietennina que 0$ tempo I'>lne.o.
Ul'nM, coma a de n. \1 4B9 2. a Zo~a -Ilegiti-m~t'len~e
co~ql:li~tados. assitll dtu,\is cX:trdnUlll~rdrl().s 1..0tiU at<.tdos la'?: ' Sr. onofr~ G...O·~H;S -:- M~ulto
7 .se«;ao ............ ,ellcantrUlno... : merecend.o Justo respelto t\ vontade ,_.
_
_
e.
obligado ao nob~e c"h.ga. tie :J.i6um
Adhemar de BalTos 1\)5 votos-- JAnio dos ctd.adQes eleit05. •
,
n."lflfUS q.ue,_ocupCill tUil,-<,'l" ~e carater
dia tlver memol'.as fI: e.screl'cf', v.
Q<1actro~ 56.
,
La.nento que 0 representante de pCrnlall"'tHc, passelll a CL'Jl.fI,l,3.0, de ex- cXC,a ml) estani no c3.pJtul0 dos US!.lrkut.'lyrle:s Vle1ra 89 votos; Sinesio Sao Paulo, que vier j:mra 0 meu lu~ .r.iUu;"c~a.·.o ru.ensamaa, Os comratados jl3.dQr~s.
•
~
RJocha 100.
'
gao r.o Scnado' mio possa afJrnJat, e tan::ltOtt'Js. pela uatult"za Qe suas fun0 _SR, . ASSIS ~CH~\T~nUBRIAND
Upo tie Matos 105 _ Antonio de gem a" rccontagem de votQS, ter sldo ~Qe.s Pl.1f:Il.1cllte tramlilonas nao pooem --: .'?e-lo-a pOl~ aeo de c:~\n{:ncla GO
B~rt'C5 6i ...:.. Auro Moura Andrade realm€rtte eleito. porQue estes bole~ "el equiparado.::> aos Illl;'nsaiistas que dlStll~to, sena~or pelo Ceara" C;~~
_ 61.
tins pl'ovam enos e talvez fl'aude. c:-..en.:cm tuo~oes ass('mei)1c\dJ.s. aos tun. Il1tl1Cla.lgUalc~ com qUe no~ grd~ t~Nilo
~
'd d
:\:1 • It i tel' eI'te c a.uaz
:"d
.
ea0 gaUl
na f l'e
a!:a.
, h ouve
a Purar;ao
CUI a osn, ,,' 0 ... " eu D, n 1lg ' - ,
_ de banI
CiUOdrI()S uo qua .0 permaniCore. c:;.aSr 01to
Gomes _ Eu e que
pc'~il;.e nao c passivel que eu tenha l'ep:':::sE:r.tar 0 nosso Estado n~o po~ oe,\:!CE1' uenne -lS C'0tHratadds e t.l.ll'e- ailhla .'l,.;las 'testenmD11arei 0", meu.s
39 votos e Bynesio RocJla 100; Lmo dera, contuq.?, desta' tl'lbUn~ ass~~ lell'-vS, os que exfJ:CeHi iLuiQti!:'::; d~ 11:;1.- agradec'imentos :1 Y. ex,a, p::rC'jue te'.
de MI.HOs 10[) e Antbnio de Barros 61, V~\l~' que mmhas
declar~.t;;ces na? "urel.a pCLlouanente, sen;f1. e..:;taoc,ec>::;r nho a cel'teza de que a~ ma'>lC':al<\
Aul'o Andrade 61 e JanIo Quadl'os 56, eXl~t'Hnem a. vesdade. (MUlto bem, tun cIHel'-v su.ojf.'UYO, ocaSl<;mahdo ill- publicar nes ~'Di6.l'ios Associados".
lUeti.os d() que 0 Be ucundluato flo Se- mUlto. bGnl. Paltnas).
~erprel.a\:oes Juo:as e pl'ejuCtlCla:..'3 ao
0 8R. ASS!;::; CHATEAUB'RIAND
nador.
sru i'1~.Q punlico, Nesta.:; cOlJai\(oi;:.::j, a _
Sao, eSSQS, a ~~gtmda trihl1n~,
Em outra urna da capital, a de nU- PARECER DE AUT\')RIA DO SE" vOill~ssao (1e l"mant;us Opll1U .cunt,<\.- aqul e no cant. do lucidD a~itador
met'o 4tHi, 2.a Zona - 7/' Se~aQ --.
nameute a emenaa,
de kleias e do fino el1~ai;"t:t dos asCOnsolat;ao: Adhemar de Ban'os 68,
r-.:rHOR lSMAR DE GOES NO DIArI. cmcmla 11, I Vlsa ~sd.Jreccr 0 ar- suntos bnlsileil'Dj. que cc-existcm em
Janio
Quadros. 44. ·EllClyaes
RIO 00 CONGRESSO NACIO- tigo lu do projeto, llJdnd<:trldo ucre.:>cen- y. ex....
CO>
Viei.ra. 60; Bynesjo Rocha
100. Lino
N ...~L DE 22 DE JANEIRO
DE 1955,. t.<>.l' ao rneil1110 a pa!a .... m 8.pWellt<t(H~::;,
.
•
Aquilo qU'o;: repl'esenta no n08SO...
d e Matos 66; Antbmo de Burros 48.
A C01U.l5.'ia{l de l'\lll.<iH,:a.s ol,Mla ;.J.\'O- pais uma efetiva forr;a brasiIeil'u.
- Aul'{) Moura Andrade 48.
('R"p"bl,Ica-se por ,e, s ,,'do com "TI- l'IH21men,e a l11c-JuS~'.\.! ua ~eleIlda pa- que naD se des::\grega e que, golpea~
Vota~ao suPerior a de Janio Qua~ '-'
-'
J""
. ,
.
A"OS.
cortc,Des).
aHa paJ'a eVl ar _ pOSSlve1S lllGeCpl:e- c'a, se recuI(era, se al1lnna
liD selD
""
..
~a;:oes Cuntradltol'las do texto legd..
do I!!xercito, Qua'ado feio a JnmoWen
hum votos
interesse
ter1~ aa apurB(,:iw
suplent~
, ' n,' 2~, d C 19·5
" '.
Ad'
d :JS po If,'e
S pn'vodos
em'
OOtet"
avulsDs;
Ao ~p coJeta
J , ,q, e .. on
('men u n. v -lUI;! man d a compu t
ar '
r~a
1 os hul'a.'>l'le.l' c.
esta endentemente ernwa e aelnOns~ cede .lbono especall tempo!'<lTlo aos ,) abGoo no calculo dil l>resta'iao de ser- de raz&o e, de semo ~om\'lln, lem'd
'f',
"
d' ut as vi"os e:{traordiniHlos to"£.' a SlstemaCica bro-me Que ao Brasil alDeR the re3tra nenbum cuidado dos encarregados sen.:l, o.res. m~ I ar~s e cnns,: f: il 0 r
..
"
t
h
a
Iu do do:;;
9. uma c ave para
~o, <; £3D
~ a
d o sua contogem, utr,bu,'rom e'1.5 vo- provldeuc:a.s, Coram ofcrcudas, em ple- du projeto que e~due 0 abono do cat- !:eus
problemas fundamentals,
WS aus ca.mHdatos sem conta!" e, com tlario, em ,udas em nt/mero de nove. em ~,u)o de ~lldlqll,er pagame~lto de van- pa.xiotismo e a
c:l£tl'ivldenci:l i'o
os vOtuS em m'anco, acertal'am a sOma sua maioria ampliando os benefieios do ,agem _0.0::. serVldores pubhcos. A Co- Exel'cito dais fatores com OS Qunis
d.e fLc.lrdo com, 0 corupal'ecimento de :Jbono a outras categori<ls de- scrvida~ mlssao de f'manC;<ls opiua cOlltrariaOii!n- nos sel:a ~ licHo poder con tar nos
eleitores. Sem re(:Ontagem ficarao 1m_ res.
te it elll,"oda n. 8.
momen~os dificeis da n05~a evolugao
:pi1l1£'s e em Qutras e!t.'j~ocs procede2, A emcnda n. 1 que csteode 0
A cmcnda n. 9 que iudue as grati!i- pcEt.ica e social. .Qll!lnd9 v-emos ~e
1'9.0 da mesma forma.
at(.f!Q or pessNl da Campanha Nacio- ca:;6es pOl' tempo de servlt;0 rio cak~lo t:>dc s as ladas, a !lnarqm8 dos ,esplNa Capital a Uma n.>;) 141 - 2.11 nal COlltra a Tuberculosc. visa tornar pa_ra dcSlOnto do IPi\SE, deve ser re- !~tO-s e a .m,cdlOCnd'i1:l.e ~Q patl'lotlsoona. - 32 seraa do Disttito da Casa
.
d
1 ,e'{ada "orqued jz respeito a assunto rna, n:::.s fllelras part.1c.1na.s.
'Vcl'de, apresenta:
---- Adhexnar de coerent, 0 proleto, COl1Ccdeo 0 igua'
...
I
ld d
d
.BarNS 100 votos _ Je.nio Quadros dade- de tralamento aos servldores das estranho ao projeto e llcnhuma vantaQu s set so. a 0, no come<;o _ a
147. _ Auro Moura Andrade 142; Li~ duas C3ropanhas Naciooais, a de ~dul~ gem traria aos servidor{'~ que passarao minha carreira! e ainda hoje me ~r
no de Matos 94·, Euclydcs Vieira 83 c ~os e lo! de Tubcrculose. Senda Justa a desculltar mais, reduzindo sellS parcos rep-eD.do de l1~u. ha ~'er perman<;;cJdo
.
t
.. - f"
t
na for~a de Imlla, quando nela me
dOlo;
5uplentes .f,.ntOnjo Emidio a emenda. a Comiss50 de F :nan~as opi- venc(men as que ,a sao m:HI I,Clen es p'a~ alistei, ainda esLudante de direito.
de Bal'ros f'ilho e Synesjo Hoehn na favoravchncnte a Illesma.
ra atender,!lo ~lt~ custc d~ vlda. Asslm
0 Sr. Onofre GOm(s _ Permite
Zero. NaG [oram apuTfidos Os vote:s
A emendl.l n. 2 que m311da acres(en~ sendo, <1 ......omlss3o,de Fmanc;as want- v. ex,:l outro apar!;..'!? (AssenLilnento
pars. os supJente.s, mas a soma de vo- tM ao art. 13 do prvjeto, a pessoal tc.sta'se cOlltrariaJIlcnte BO que pl'opoe do oradOr) - Estou certo de i':1certos, CDm os, em branco, c~mbina com extranumeratio da Umversidade do a mencionada eUJcndu.
pretar muito bern 0 pensamento do
() compareclmento dos .eleltore~.
Brasil e superfluo. 0 citado art. 13
A vista do exposto, a Comissao de Exercito, apresenta,n.:',\J tiS expre.s~5es
Dessa forma com 0 Jogo dos votos
.'
P d E
r
b' ~. Finant,'as e de' pi;irecer favoravel as da. no.ssa triSteza por na,:) termos
~ro brancos as irregularidades. enos a~tonza 0, 0 er xeeu IVO a II rtr .. re- Cmf"ndclS de ns. 1. 'l: e 7 e de pareC('r POdldo contal' ~om v, ,ex.f>, s.Gbrett!~o
ou a fraude nao slio apreciedos pelo dlto ts)ewll ~ar~, ~~gamcnto ~o abo~o
d" 3 5 6 Q
9 llV Quadro malS alto da hlerarqUla.
Presidente d.a Junta EJeitoral.
a todos as beneflclanos do projeto, nao, contrario as ens ..... , , , ,\.l e " que cel'tamente atingiria, para aJuOra Sr. PreSidente, se logrei &3 vo- havcndo, par conseguinte, nccessidadc ....
dar :t nC~S:l in!:titulG5.0, C~:!l 0 br!~
tos e Lino de Matos 94 os nosos su- de dispositi"'o cxprE'sso quanto 80 peS- DISCURSO PRONUNCIADO. PELO 1ho da !.'Iua cultura e com 0 ,If!.lvoir
plentes deveriam ter ::tlguns sufragios soal extranumeriirio da Univcrsidade d~ SR. SE!-lADOa ASSIS CHATEU- faire que a experiimcia da vida the
Poderia continuar a enumerru;iiu, Brasil. Nestas condil;oes. a Comissao Bn.L>\ND NA SESSAQ DE 21 DE tern prcporcionado,' a corresponder
oxportdo com a ena1ise de outrOS ,bo~ de Finant;aS opina contrarlamcntc a
OUTUBRO DE 1954
ao .seu permanente ans,~lo de uHnar
letins. ,as justas raz6es que me assis- mCsm.l.
de modo integral com as aspirC.'\-~~
hn
em prosseguir com 0 resumO
e os ideais do povo brasiIeirc.
"
A emends 11. 3 que esten d e 0 a bono
agora ao Egregio Supi'emo Tribunal <'10 p('s:,;oal do SAMDU, nao pode ser
0 sa. ASSIS CHATEUBRIAND
0 SR. Assrs CHATEA UBFtlAND
Federal. Es'pero que este maiS e1e· aprovad?. Nao sendo 0 SAMDU atgao - Se 0 Jiteu genetc::;o amigo, sr. pre- Obrigat':lo a v. ex.l\. Urn goIpe
vado orgao dD Poder Judicie.rio, recosIdei1te, genernl Onofte Gom{!s, al- de vista, l!m<:ado sabre 0 pal1el das
nhe~a que 0 T. S. E. debwu de con~ da administm,.§o centraliz<lda. nao cabe gum din. eScrE:ver a;:; :;,uas memol'iaG, classes armadas, de 1839 ate hole,
.sldel"Rr, de tomar conhecimento de no projeto dispo:sitivo beneficiando os certamente estarei entre oS seus anli- mostra qne a pous3es d:lS sua.'!, rc~
dispositivos da lei eleitoral para che~ savidorc.<- dzquc1e arguo. A Comissao gas, no capitul{) dos usurpadol't's, e beliGes foram sempre para reparar
gat a uma conc!usao denegat6ria, e de Finanps opina' contraLiamcnte ao dos usurpadores que Hie tomam a.s eI'rcs imperdoavpjs, comet idos peios
!a,ze1Ulo 1ustic;a, d(! provimenoo 80 que sc propue acima.
horas nesta Casa, para nada, au qua- partldos pOUticos E." pelas adntlnis~
nieu recul'so. para a recontngem de
A emenda n, 4 wanda modificar a se nada. 1t2e me cede os e.spn;~os que traGo2s civLs. Pbde dizer-se que 0
votos.
parte final do artigo'17, retirando 0 adquire na Ca.sa, a pre~o d'2 aten- Exerch.f do Brasil .~ uma. excet;ao
Assiln, garo.ntindo 0 re.sultado eer .. minimo de 33 horas semanais de tra- ~a-o e qe vigilancia. SOU Ul11 p~rla- em qu~_se toda. a America espal1hola,
to da.s- eleir;oe.s prestigiada continuarll balho para perecepgao do saM,l'jo ll1i~ mentar privado dos cuidados, que 0 a Anl~l'ica dos protmnclametlto5. das
a maglstratura do pais.
l),imo da regiao.
nobre colega poe no Regimento e na qual."teladas e (los generals messiani~
Ficam ~stes boletins a dispo9i~1io
0 Decret{) n. 26:299, de 31 de ja' execm;ao de eada urn dos capitulDs, cos, n8 superestimat;~o das suas v1rdos prezados colegas que, como po~ ncito de 1949, estabelece 48 hQras se~ em que e1e se desdobra. Eu tenho tudes de salvadores, tJma das tab.!!!
litlcoS pedel'ao examina·los e fazer manais de trabalho para a industria es~ urn criterio InfaUVf:l para pouco au dQ podet cid1 -em nosso pais tern
dSles 0 juizo que mereCerem. Nao tat~l. Reduzir esse limite pa.ra 33 horns qUa~ Dada pOder falar na Casa. consistido em 'seu Iamentavel comque • lei seJa d,es, od "
Qlvido as inscri{:o2s, a tempo do pIe-xo de infcricridade, para vel' a'
podenlos e' de;"at
'"
", Ii ca Ebral'cS
' " d 0 rna t er1ReSta a existen- tornaria mais onerOS3 a pr U~aOd e se· or a d or peder dfSpo r d 0 dl'r',
C10 d a. op fn f'uO pu;}
l'!:!·speitada. provado
cia d~,' erre.
ria llma guwe injusth;a em face a in~ palavl'a, na hora que mais Ihe con- lis-mo' das classes pos$uidora.s do poNao veJo rnQfivo algum para que dustria civil. Por outro lado, -a fixa<;;ao vier. -4inda na~ apr-endi a tirar do der. Em 1930 Quem senUa a. ansia
o TribUhal superior Bleitoral, de .Sao de novo limite horatio para 0 pessoal estatUUl--qUiLJege os nossos tra
oncional peo voto secreta, aleffi ae
e que tr<lbalha com risco profissional eu Ih.os,- (} !!'endimento-41'
AntC}11in Carlos? Em 32, que 8. era
PhalUl? t.en}la deixado de, PdUblicar. os funcionni a1tcraria dispositivo jil. con~ exfrafr 0" parla..rnentar, 0 Qual-possui do apostolado revoludonarl0 estava.
o e t iUS 2't h oras d epo s a I1pura~
~ein--.J't, .. 'l"u'do 0 tenl"-o-q"'e~e _ po". eneerl'.da e que Ol'a pl'•.hiS'o, pol',
".
com0 detetffil'na a lef em 'igor
.agrade na legisladio
cspecifica que yconsagl'a,r_as_suus-a.t1Yldatles-ee~mern:__ ~ 1
_ l'
... :;: CH: _ ....
yuO
'
•
..
camivhRl' par~ AS e1ell,'op.s? -~Em 194~,
Sbmente com essa pubHca~ao oS par~ rege () ass unto, com prejuizo para oS bro _Q,o_,C9ngl'esso.
quando ~ tropa reg'ressa do tzatro
tidos e candfdat{Js terJam certeza de citados servidOJ:es. A Comissao de Fi~
_ "'1501) anos sao passados?" per- de batalha. dora a a~uda seI1'iiblque nao haveria, daj par diante, qual- n<:ln~as opina favora"dmcnte 3 cmcnda gunta-nos uIrInsos Karamazov", 0 lidade do sr. Jose Americo,' e 'no
quer modifical;ao nos resultndos apu~ supra.
grande Inquisldor, Que, por sinal, 6 seio do pr6prio Exetcito. onde se
rados. Na sltuacyao atunl, ningu~m
A emenda n, 5 vlsta es(ender abo~ run jesuita. "Anda.olha. homenl. joga, a cartada para decretar a capodenl. garantir nao tenha havido no ao pessoal das' Caixas Economicas. Quem levantastes ate a ti?"
ducidade e10 poder pessoal do dita~
modificaf,<ao, de bole tins, para que Q A concess~o do abono 80 pessoal da~
Eu qui!iera, Sf. presidente, levan- dOl'. A estrat~!tia defenslva dB Ct-_
some. final dos mesmos pudes...;e sa9 It. tar ate-' a mim, nao os reis do s<tcu· d.em cjvU Quem com ~Ia joga do.
tisfazer a candidatos rna is fe!izes.
autarquias de ac6rdo com 0 art. 9:t 10, prfncipes temporais, ~mas apenas os .sold ados que -IVol\'l'tn do front
Que-m podel1i garnntlr na~ tenha l' d~ projdo, de\'e condidonar-se as 0 Regimenoo da Casa, para Jipltcl\~ externo. E quem surge cotno () porhavido subdrno nas e1eic6es? Mul- possibiiidades financeiras de <,ada entl.. JQ li. minh.1 rvUna p!",rhmer.hr, Eern t:1do!' d'a :'IU:! reen.!?,:;~m ~.O che'e
tOll a admitehl.
clade, mediante prevja, nutori!!;acav do que Dio milis tivesse necessldade de do golpe de 37 ii 0 prdpria orleta} stt- !
51", Prenidente, preclsamos de utu~ ~r'esidcnt1! d<i Republica. As Caixas pedil' aos ilustl'es, colegas 0 t&.npo perior que 0 escorou, 0 general c:aa~ J
lei el('ttar:.1.1 que evlte fl desc{IllfianQa, Econ6micas GaO pdrnJo Jugir a( regra dO!l 'seUj tesouros de inS'cri~6'C's,
vut-ta. teto JllIJtmlO eu 0 "e
OUV1."
__ ._.___ pre- par
___
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• jA Q disst, <10 pre~idente Getulio pO:,lCO progredido ate agora! 0 pro- lhiaes a. prop6s1to da asslstencia que
Vl'lrga!'l.
ble.na s6 depende de nos, do nosso e~.:;"a companhia tefn dispensado a
o nomadismo cia vida do mUHar nao poder para integra-Io na eStrutura d{l "Fetropr:'ls".
o impede de radoci:nar e sentir em Um pl'ogl'Rma de rJivindic~6e.s do seu
"EstOll s2.ti.sfejto (diz 0 Cotermos de cidadao, acerca das (!OlSaS proprio destin~, do destino que ele
ronel Juraey Magalhaes) com os
c.a patria. pa~r~a., e5La nossa, que tern devera tel', e Que ate h3j€ nao enCODprlmeil'os cantatas de negocios
l'ivido, apos Solano LOl)ez, abrigada trou uma -elite decidida a conduzi-Io
com a Standard Oil Company of
(W pErtH aa imrgsJo eS~rIz:-:g~l:a. e as ate la.
New Jerse-y.
duas c.lmpanhas navais submarin<l.sUm debate como este do petr61eo,
As vlsitas dos tecnicDS daquedas conflagra~6e.s de 14 e j9, mediD- nos traz a sens2 Yf:.o _de Que estall10s
1... enlpr{l..s\\ a.!! refinnrlas ([0
cl"cm:nte nos atingiram. entl'etendo em mundo medie\'\ll. Em um p-ais (:0cubatao e M3.taripe toram basfor~a.s armadas. a!1tes para a Slla
mo 0 pe~'u, surgiu un:a elite militar,
tan':e proveitO:ias para as nossoo
gU!'all~a interna do que externa, 0 a qual [01 CB.pr..z tie ma:'car 0 ."'eu :'!sh~rvlCJOs,
e as Sugestoes que
inimlgo aqui nao e como na Europfl, cendente s6br~ as cOn"entes do "naap.':esentaram senlo pootas e::u
que ,csti do Gutto lado da fronteira, cJcnalismo" COl11unista e vence-\o.
l~:ecucao muito pr6xirnamente".
am€.a«ando-nos. Quem acredHa nes- Tanto na venezuela qtu>.nto no E'~ru
'0 8.-. Domingos VelascJ" _. Permjta Ce!TR em lifea de fut.a com a Ar~ as classes armadas n:o hesttarl'm ern te V. Ex." um a.parte? (Assentim.en~
g<:"~ltm~, p:.tis do qual nuo nos separa tl'atar 0 pelr61~o como utna fon~ de to do orador) Tl'!lCa-£e aa carta
mais· hoj~ tl8ul\.uma 'divergenc1a de riqueza, igu::tl a qualqt;er outra. I\qui ct"l.:e 0 cel. Jur2cy M:::galhaes escreA
LmiL-es ou de In~el'eSSeS? A divisao, a press§.o de uma prop9ganda exte- veu a Standard Oil?
ql:e se vai b:Iter na Eu~'o/)a, em H'r.~,: 1'101", nao s6, ml0 brHsi!eira, como nia
0 SR. ASSIS CHATEAUBRIAND
hto eaminha para umot guerra (');jJe- lacidental, tem tido forga para alte- _ E:satBmente, S. Ex.lI, dz modo "escHlcamenLe nOSsa. a inimigo Contra rar os dados do protlema. A propa- pot1t~-:\eo. agradeCe a prestacao at!
quem ekt )clc.iaL·:i nao desafia'-1 a n\)5- gand&. ru!Osa concent!'ou, entre 1.10S, a 1 :ot!l'vh;,cs deslnteressados, sem onus
~ ,f:;:\ pa.z. N[.o e que par f~2:,r-n(}S da ([sua aQfto na orblta da sobp-rama. A pam a "Fetrobras"
que lhc fat e.
:paz urn sist-erna poIfticQ, uma ('Olsa exr.lcl'a~·: 0 do p(>tro eo, pOl' com (la- Standard de Nf:w Jersey.
inuh'lS!l, pas.s[l.l1lc$ a, consJrtera-Io. nhias est:ranheir.:s, sig.'.ifica. "eatl.o a
0 Sr. Dom,ngv~ Velasco AI1a:!!,
lU'imelro, um agn:ssor po~el1cHU, e, perda da lioerd:'lde nacionai peJo
isto nan e de s(:: estranhar. V. Excl:mais t:1.JZ"l.iii\ mfmigo canCra qrlell1 no.s um guipe pru-fl!lldo no) l)l.J",·lgl'.J fenCla sabe que os ';trusts" de pe<.ieveriamos pelejar. As duas gl1erras, da jnd~pend~ncia. do palS. A qlte~tl:lo, tl'Oleo, afil1Ul de contas, :;ao organipeias quaiS daqui parti.lTIv.s para lUWrjWrnanclO-se [lo!itica, ~n.\"~,tie ns este- zac;:oe::i.· comercials. 0 ~Ue os ··trusts"
lla EuJ'op<1, 5:'0 uma e ouirt\. gUerras ,a~ ob~cUras do nlisttcls.mo '1~w\""n"- j quer.:m, antes de tUdO, e Vender seus
dc pnnclpiCs,. gU1!"rrus ld,,016gicas. Se- lista psra perder todo 0 conteunO t)rodutos. A experIencla tem demon::,·
l'a 0 adve!'s~ri'), antes um agressor r(>al1sta.
t~fi.flO Il'Clusive no Bra~il e a do
imcInacional do que nacio,nal. Ele
Eu ~:itava no Canada, em 1946, .If)'\"( COl"~l~eJ ,}ura::y e urn testemunho j:;."rturta, n:.\o e individualment~ :.l e 1948, quando os c."ljJt()_C~!l1Unlstas tIlle, quaIldo encontram u:na barreira
ncssa trar:(IUILiade, a nossa paz in- dOn1e!)ticoS ~"tr.3veJ-fe!IC\"s '. P:':: apo;ana pOl' .iustos motivos, por pa:--,
terna. A posj(;ao que c"Jntra e e ire- c~ravam .partlr aessa ~oncep~a~. pald. te dos que nao lhes querem entl'e~ar
mos temar e a de um g~nda,m~ '",'to- pDr fora 00 palS 0 capItal ame!lcanO, a eX')lora~ao do piotr6leo eles se acof;on~a reI pela oraenl da ~ocled,ade das dcc~~i~o a empennar-se a . ~~nci~ . no: mnd9::n e se propOem ate a aJudar.
Na~oes, que 0 ·'tmuble maker' amea- negoc:os .•d~ p~tlo.eo. 0 sO.Ida oJ l\1l
Ou\'i Isto nao s6 do Coronel Juracy
fWou, e esta a atacar.
sensa bnbmco dos can.1d~nSeS esma- Mae:alhaes, mas tambem de outra se.
Desse modo, ao passo que na Eu- gau-os, nes'~ a.c'sso fe'otlJ ~.eta greve :'eno patriota, Q ..te e t) Genel'al Estapa, os exercltos sao, ainda, entida- con}'~a 0 caPlt~llS~oQ"'tC~Sl~~P?b!s~urso tel)!(} Gaio de AlbUqU?TqUt>.
des de pocel'Osos quadros profiS~io·
l!:.tH:n~E' ~ de a[ t:-· '" d lara ue
0 SR. ASSIS CHATEAUBRIAND
hal\: sao mstrumentos de a«ao p<..lti- da Se"vldao Vo un ana '. ec
q
- Exdf1mente. Eu ia tam\)em Cltartlc~" debrUQ"''"'os para alem das f"oll- os teatrcs Os jog~s, as tar~,as, 05 e~- Ihe
nome. Enccntrel 0 antigo diteir~s, lutal~ \~ .bela indepelldencj'.[j e pet~cuICS de glgdla~ore.s:, a.:: annn',llS reto"r da' Refjnaria de ClI.bstao, faz
Dela 11berdade das SU;1S patrias llll}ea- cur!O~~, os med~!hoes ~e Imagells e do)s meses, em Um aviao come-teial.
~adas cte fora llqUl eies sao uma fOI'I;a out.1o.s ..,ortim~ntQ.\: d~
ragas .seme- Que VIajava de S. Paulo para 0 Rio.
d" sOl(iadoS-cidad"os de esplritoo pa- lhantes comt:tuem, p:lr~ ~ os povos Nunca ouvi eJog-ios Dlais francos e caciticos porque m~iS' volvldos pata os ant;!!"os. as !5ca~ da ser".ld ao:
[)le- 101'0500, na boca de wn oficiaf genept"oblentas internos do Que e;'{ternos. C;~ da ....sl:a lIberdade, as lnstquuento s f<l.l b",,:silelro, a corre?ao das ~:npatIma questllo de regime de execul;'ao da th.",n.a.
.
"
E.<;tamos nh13S mglesa ~ amerlcana de oleo P.
OS seus princlpios cardiais do funclOAqu 1, a droga ~ 0 pettOJe o .
gasolma. em felat;;ao a SUa conduttt
llamento das lite.rdades d~mOCl'aticas '''d\"OgNlOS'' nelos rus.~os .:'om a :n,a- pRra co.m a Refinaria de Cubatao.
aoatxollara dez. vezes mai~ um regl~ ccnha cio oleo. P~ra .r:e tel" a empa .~a . 0 Sr. Domingos V-elasco - ... li,ut!
niemo brasileiro do que a Segul'aw;a df' ':~"petll" 0 slog~n bOICheYl:~\a. 0 com u:na .cqUipe tie brilhantes engedo lago Atlantica.
petfc!eo e. n~s~o -? bnl."l,elro pa- nheiros mllitares reaHzou uma obra
g.o. 260 mllhocs de d()la~e~. par ~no. [onnJdavel: _ a refinaria de Cuba~
Je'an James, na "Arrnee N011Vf"J- as companhias estran?elr9.S de )!eo tao. 0 e.,rtI~anh8.vel e que, quando as
le", cons~dera\'a 0 paCifico exerclto e sellS derivactos., N:\o ~e ~a,:)lt\.11a ·'trusts", cnnvencldos de Que 0 Brasil
sui~o. "for~a {dizia ele) de uma diante do que e amda n:n a hlpote.se. camillhara para a explora<;ao dO pelisionomia ollgarquica c burgul'smen- T::mbem Be f'ntrey:a Q dotal', que e 0 tr6leo, atraves da "Petrohras" Vent
te enfatuada", POl'que ali 0 oficial de petroleo ja t"f!ito l"angl!e.
nos 8jUd8t,. V. Ex." e outtos e1~mencavalaria deveria sustenhr a sua
Lamento' nao e:-teia presente a Se- tos que influem mUlto e mUlto na
1
montaria.
n"nCll' DC'min'lt"?~ Ve 08Co ,.'
opinHio pOl1tica do Brasil, estejam a
o Sr, D·r:'m(!"~ V{'laS,.co - Estou ae.scorrn;oar oS ··trusts" dessa post«;ao
Entre nos, a f1ama milaar e a flatna republicana e democratica. Por Pl(,!'"f'~te ol1vmdo V. Ex .. com t~da de ajuda a "Petrobras", para que ela
explore 0 petr61eo no Bra.<;ll. .E:stt a
isso e qut! no campo interno €ncontra at"l'.:rsn.
o SR A~SlS CHATEAUBRIAND ponto em que divirjo de V. ExcelenA
a soldado brasileiro 0 seu maior teatro de luta. Ble vive identificado com _ Lo?rei o!::lter hO.ie a cart,a qUe te0 Cia. Crelo qUE' O!i "trusts" procuram
obter tudQ dfl.s nacoes qUe possuem
a na«ao, neste sentido: que quer viver C",l'onel JmllcV MilITAlhae,<:, preslden
enquadrado pelos elementos Organlc(Js da "P€trobras". e~l\'lou no ala {j de petr61€o, :nas (,uando encontram rede uma democrJ.cia tao perfeita qUlln- iulho do cQtrt!J:lte fino a 1\1,r'". Johnson, sistencia patrlotica acabam cedendo
to fJossive!, Pretende-se que nl) se- pre.sidente da Standal'd Oil do Brasil. e. en tram ate em' boas relal;Oe.s coTernos, Sr. Pl'esidente, excelentes mercia is ,de ajuda e a.te de Silnpatia,
cuJo XiX a Fran~a se Convenceta de
que a sua democracia burguesa levava rel:>t;:oe.'i de nE'-g6cios C{)m <;:uase t6- Como ~no ca~~ da ,. Petrobras" .
morte - todos os indices de ~1"an\tez:i das ~s ('ompanhifls de petroleo, Que _ 0 ~R. A::-S~S CH.\~EAUBRI:AND
da na<;ao. AqUi, a espontaneidade e operam {>m nosso pal:!!, Tendo JorA .u..,:yiv,u, entao, Sr. Presldetlt~, ~ In!ea vivacidade dllS real;oes da f6rc;a de nail> jornais llustrados. rectes de ",enc~a. -das gr~ndes orgamza~oes
e de tp.levisao e natu- ~\lndl~lS do petroleo. prefiro os que
linha sao para impedir que 0 contor~ ·broa~castinQ'
.... ..
"
,
sao atllados
d esem b 9.ra'" 0S Q ue sao
tnismo materialista dos partidos bur- ral que I)S nO"1;OS servi<;Os de J>Ublicidade
sejam
~;r
elas
procurados
E'
O:;:,~dos:
a,?s
10l'pas,
aos
pesadoes,
que
gueses nao mate de vez a democracia.
~anto que, quando ela pena demais, .::omu:n ouvir-se dizer rlue os gra~des· ~~o dl~noem de sa,g-acidade paTa saber
m esetnbarcal, nas horas oporaparece no seio da tropa de terra urn gl"Upos intel'nacionais do petr61eo
intercePtar- :a. evolu~ao' do ~unt.as. de })Os!~5es. ~ifice~~. Nao me
invendvel sentimento para emancipa- tentam
..
. .
III Imlda a hlpOCrl!sla. K'o me assus~
Ia das f6r~as do o\:)scurantismo que a ~_,ocesso pstat~l braSll€lr? Q~sse pro~ t~ a'dissin-rula<;ao. Ao cQntrario, pre~
dominam.
auto. Int.erro"uet 0 p 1 es1dente da flro as criaturas it u'd
'1
"Petrobras" Cel Juracy M:lgall1a.es t~
. po",l. as, porque~ as
.
'
.
. em uma conV1Vencla muUo mais
Se e pel':\. boa vonLade de um ge- ~le me disse que. no seu casc, ou se- agradavel do que aq las
neral QU:! ocupo agora esta tribuna, ja, ~a "Petrobras", de~conheC"e tais irancas, 'as quais res~!tam,q~uft~~
10i !'--:r causa de outro que perdi a obstacnlos, Ao contrMlo, a
Stan- Yeze~ horrl'vel·' de mau - t
t- t"'~'
goo 0, na sua
.n<nna hora. Alma<;ando com tI- ge- d ~r d .0 1·1" .d ~ N ew J e,~sey~ t em ~,t;
"c- agressiva $jncerid~de. 0 nmndo tern
neral Anaplo Gomes, pU!;ernos na me~ mcos braSllelros da Pet.obras e~tIl- UlUa: ,particuJar 'necessidade 'da arte
8a tantos assuntos que os dois U<lS es- d~ndo, apl'ende-ndo em suas .orgalllza- de dissimulsl" para Ber ate menos que
quecemos da tatalidade do temtlo de ;;oes dos Estados Unidos.
hahitavel, apenas toleravel. Os' de~
lnscri.qao. Mas se deixannos para erAs u AuStmte "do .Rl:,? 0 preS~,dente da ~Sitos de franqueza, os estoques de
a hora, de que eu dispunha pa~a. ttl- ~~~robras , dlri",i-me it Standard stnoertd~de- perturbam, em dados
lar aqul, como dois espil.'itos ObJetlvos 011 e nedi-\he e6p1a da carta que momento8, 0 ritmo das reIa~6es em
olhando para a· [rente. cheB"am(.e a lh. manJ.ou '2 Coronel Juracy Maga~ socted~e. se 01 naMinnk·iNl. 01 sue..
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I

me-I

°

°
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batados .nao sabem canter, nos seue
justos limites, a eXlJlosao dos elemen ...
tos inferiores da nossa natw'eza, comQ
sao 0 excesSQ de lealdade para com aI
.nessa consciencia. Catao e B1'utus
sao dOis passtonarios, Que nos ater...
ram em sua medloc:rldade, quando .os
venJOs em agao. a guardarem fidelidade a um caniter pesado, e a um e5quais, que sao 0 segredo dos genibs.
pirito de.!tituido dessas 1inhas oba....
quos, que sao 0 segredo dos genips
prutit;;n~~.s 110S seus recursos de b~
talhar para veneer. o' que sa be ne ....
'bOciar, com 0 senso do humor, como
ele envol\'e 0 seu interlocutor, e )0gra I::ate-lo, vencendo amavel e dispara do, as mais d.uras dificuldades,.
com a talagarga da fantasia 1
o Sr. onofre Gomes - 0 que Vossa ExoeIenda esta hoje 1risando e
algo de passado, como a "Elogio da
Loucura" de Erasffio.
'
o SR. ASSIS CHATEA UBRIAN"D
- Que cOlnpanhia logra me atribuir
V. Exa,! Conhe~o 0 que valho para
calcubr .a distancia que vai de mim
para Erasmo. 0 "esprit de finesse"
constitui tUna das !Orgas
~ecretas
da intea?;e:lcla. Capitil, que tern a
arte de dissimular, como ela e graclosa, na Sua vivacidade, nunci.l mon6tona, na sua arte demoniaca de
encantal', Sem desencantar nunca!
E'u jamal') pude brigar d.e vez com
. Getulio Varg'ss. besentendiamo-noS
pOl' "€staf$oes". ~Ie fatia coisas infernajs comigo - sinal de que BC da\Ta,
conta das armas que eQ tinha -para
a jOgo politico em Que nos 'erhpenhav~l.1nOs, ele no poder e eu no jornaUsmo.
Vargas th1ha varias "sortes
d'e~prit", sem te-las limitado senao
raraB ve~s. A SUa presenga Dunca
deixat'a de ser agradaveI, porque a do ...
r;ura do espirito eta 0 tra~o da 80S,
converSSQM. Um dos seus eaurichos
consistia em d~spistar 0 interiocutor
0 que conseguia com tanto de gra...
((a quanta de charme.
Em 1931 te\'e, em dado momento.
quatl"o interventores seguros pa!'a 0
Estado do Rio. Perguntei-Ihe como
logta:ria dar caJdo de carne substancial a tanta gente.
Respondeu-m e :
- "Sao todos amig05. Aqui chegam
em buscn. de uma palavra de esperan~a _ Nao querem a verdade. Fazem
quest5.o e da espe.ranlja.
POl' que
negar-lhea, se. dando-s, nao comprometo a verdade, que nenlium deles
pede de frente?"
Pill'a que fazermos questao de sa...
ber 0 movel a que obedecem as comp~nhins de 6leo inglesas, americanas
e holandesas. quando elas .se dispoem
a a ludar as nossas refinH.rias.menl~
nas? Na ac"ao publica, a razao 8e~
creta da CO:lduta dos hom ens, e 0
que. mencs interessa., 0 que J)r€cisa~
mas procural' saber e se da atitude
dos individuos resulta, em ultima ratio, um beneficia para a cf)let"i.':id.0de.
Se existe esse beneficio, esta tudo
aca"bado. Reconhece 0 nobre sena.<lot
VelaSCO que,
espontaneamente, as
companhias. de 6leo e gasolina que
aqui operam, colaboram para 0 ~xito
dos nos~os "refinados". Que importancia. tera que es5€s refinamentos
estran'!eiros 0 fat;am por astucia, por
sol~rcia seia 0 que for? 0 oQe interessa 'e que se e.stejam conduzindo
como VB.Q, isto e, dllndo aos noSSOS
nrhueiros passQs. na refimu;:8o do
oleo. u'ma assistencia de Que e\li.~
debtemente ainda carecemos.
~ 0 Sr. Domingos" Velasco Per ...
mite V. Exa. outro aparte?
o sR. "SSIS CH.~TEAUBRIAND
_ pretende- V. E1(a. tambem fazer
o louvor a dlssimula<;aQ?
.
o Sr. Domingos Velasco - AbsoIutamente. 0 louvor· a hipocrisia ~
ponto de vista de V. Exo.., que, Uterariamente. 0 esta eXpOndo ·com br!..
lhantismo.
o sR, ASSIS OIt'ATEAUBRIAND
_ Nao sou literato; antes sou homem
politiCO e de neg6clos. A vida nos
ensina :Tlluita .coisa.
_
o Sr. DDmingos velasco ._ Desejo
e6Clareoer .. V. Ex... que a a~a.o do.
>
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ttustes, de ac6rdo com a carta
ta~se V. Exa. ufano par andar del Standard Oil (disse-me 0 antigo SU~
coroneJ Juraci Magalhaes...
lotacflo e nao ter comprado Cadilac perintendente da Refinaria do Cuba~
o :SR. ASSIS- CH.\TEAUBRIAND com dolares de 13 cruzeiros - 0 que tao) se p,repnra a "tim de constuir urn
- Com efeito, a carta do coronel JU- Col urn de-pl<lf:lvel .exemplo de des- pier, ern Santos. pare. 0 desembarque
raei Magalhaes e dirig'ida no senhor pel'dleio de dinheuos publlcos fl.) do 6!€o, no va~Dr de que..tro milh6es
Johnson, presidente Cia Standard Oil pais, dado peJa maiol'ia dos : "eln- de d61ares. Nao fai 0 governo que
do Bra.sil.
bros do congresso.· Nosso pavo nap sf' pediu essa despesa. a Standard, ma~
o Sr. Domingos Velasco - Exato·. babituara a entrar no t~l"~'eno ~a ela que a tal se prontifkou paTa t
Consoar~te. no en tanto, 0 t::stemu- poupan<;a, enquanto os polltleos naC< boa excur ao do seu contrato tiE' 2:j{)
nho do general Estenio de AJbuquer- se resolverel11 a leciona-lo
conY oS milh6es de d61an~s de cru A Refique, os trustes estao, ja, nwna lase Beus proprios atds. A praga dos C:<t. nar;'). do O'Dvemo em Cuba tao .
de ajuda.
dilacs de luxe, au sem lux-o, intOxlCa
R€lato e"'sS>es f03.tos. Sr. Presidente<
o SR. ASSIS CRATEAUBRIAND a. na<;ao. Estabelece um preceder~:le. para ajudar a desfazer os equlv<X!os.
- Teeniea, pelo menos.
lasUmavp.l ..porque mostra uma elIte as malentcndidos que a comuni.<;mo
o Sr. Domingos Velasco - .. ' tec- de hom~ns publicos ab.stenao-.se de internacional pl'ocura malvadamentf'
nica a petl'obras. para que eIa cumpl'a colabora~' no programa de bal:atea~ eriar entre os_ capitais americanN e a
Bua tar.efa,
mento da vida e ~a. economla de, America Latina: NosSo 11ovo vive
'0 SR. ASSIS CHATEAUBRl'AND mOedas fortes, essenClalS p,ara neces- tra.balhando peJos vencnos mats COl'- Com equipes brasi1eiras, formadas sidades vitais do interca~1510 do oalS. rosivos d.as companhlRs rUs.tas dbrt:\<:
pelas ac.miraveis
organizac;oes que
Vau dizer ao scnado quantos Ca- e de crh::to-comunis.tas dom&t:cos
tem . Iii 10ra as "trustes" (qual d~- dilaes tem a Australia, qu~ e _urn oaIS contra. E~t.ados flmigos. dos qU'3.is nao
nomIna V. &xa.).
que sO de las, 'vende 1 ~11hao e 6.00 se .~abe ate hoje que ten ham prati_
o Sr. D .. ·.:ngos Velasco - Per- milh6es .de d61ares; d~zOltO. Entr~- cado urn deslize pam cern a soberBgunto: . pO!' que VDZes como as tie tanto 0 Rio de Janeuo, tem ;, HUD nia do pais, com os S{!Us jnteresse~,
y.- Exa. ouvidas por tooa. a ~al.:ao CadUacs e:Sao Paulo, 1.. 700. A Aus- de nouea ou maior manta. A imagi.
- combatem a petrObl'BS, quando os tra1ia nada em prOsperl~ad~ e a Bra- nac;~o popul.ar S€ en-contra ~turadR.
proprios "trust;.es" tentam ajuda-la a sil esta a beira da fal~nc~a,. no que de rna vont:ade contra entidades que
l"esoly~r a .problema do pcL~'oleo no diz respeito ao seu comerclO mterua- s6 wm feito bern a nosss terra. 0
BrasIl.? ,Nao ~ompr~ndo seJa Vossa c i o n a l . .
.
poderNo grupo americana 116.' StanExcelencla malS realista do que 0 reI.
0 Sr, K.ergmaldo qava.lcantl
dard ja. te\e no JaO"uara montad.a
Nao compl'eendo. igualmente, esse Isto e uma demonstraqao .de, 9ue . r,:o uma. usin80 de retino. 0 lsto toi ai por
traba!ho levado a. efeito ~ontra a Pe- Bra,c;j], as luc::os ~xtraordmarlos sao volta do enD de 1938. NeD permitiu
trobras, n~ ~rasll, no lI,;sCante eu! de fato e~c-e]JelonG:ls, fazendo com .qu: 0 Estado Novo que ela pud~~.se funque 05_ pr~pl'los truste~ cnegaram a as tu1;·:;roes ennq1!e<;am excess;va cionar. Esp.erou. a Companhia. cinco
C".onc:1u.s&o ae que 0 m~~hor para el~ (Dente a c.usta do dmhei1'o .arran";a~~ anos, depois de instala.da, ate 194~
19nor~ CO,? que ,lUten<;ao, e In ao povo. ~orlos elc~ possu~m, fael ~ a licen<;a da Dnlao F'<'deral, a fim de
entra a. hlp~CrlSla - e ajudar 0 Bra- mente, Ca.dllacs: Dat ~ raza? de ter refinar 0 cru. Tendo_lhe sido sistesil. a soluclOnar 0 problema do pe- mOll tantos Ca!:lllacs no BrasH ~ ain~a maticam<>nte negada esse. licen<::a, a
ttolco. "-,
vam(lS ter rn<!llS, porque .a e~plora'Y~o. comnanhia desmontou a refinaria e
,..
do povo e uma de,s.scs eOlEas macredl- vendeu~a Em pedG.<;os.
·0 SR. ASSIS CHt.\TEAUBRIAND tavel.,>, sobretudo agora, qu8ond?8o ex~
Nao he. quem esteja combatendo
-:- 0 Bustre colega' ha de com preen- plorar,;:a() se t()rnou uma _espeCl€ de a Petro bras de modo a impedir Que
del" que a nossa posi~ao para com- leit ,motiv ,de c","rtas sec~oes do co- el.a entre a' funcionar. Obra fantas.
butrr :>1 soluCoes do Congresso e do
e'o
b' 1
Ex,
·er9Ho em tOmo do prabl"m. ao m l'CI •
mag6rjce,,' acirna da situa~ao cam Ja
"
.
"
d e h'
~rogn''''H
petroleo
nao
e a mesma
d.s com0 SE? ASSIS OHATEATmRI"ND
l
.n..
oJe d 0 pai s. eIa n"o
i::I..
V
tl_
'6
panhias e~trallo""eiras que tern licen". _ Sr. Presidente. os tubaroes
s Vl~ porque Ihe f e. Itam as ree'usa
·
s' em
.
,
d
O
d
'
1
r
m
ssa
de
eqUI
para fazer 0 oomerclo de"sse, 'r".,"o vern onde hi' ligna ace au ocean., a ares pa a p~gar a
a .
•
~
~
d
Be
'I
adem
'
m
d
t
os
qua"
Ihe
""'1'8
e.m nosso pais. .Certa OU errado 0 em que pos.s.am na .at.
e e,s P
.
pam~n os.
elan e
...."
"'''
,
'
I
met'mentos
Puder publico em nossa lerra tern comprar 5.8<l0 Cadilac.s, como na ~l~ POs~i1veJ anq.ar_se aos co .'
.
adotado uma f6rmula para entren'.r dad.e do Rio de Janeiro, a culpa nao de um moderno parque de pesqlU~as
,
t
'j'd
d
'e
t
1'[
s
a c~so no petroleo. Nos outros bra- lhes cabe e, sim, HS aCIl a ~s I.'. poe 1'01 ere. .
.
silelros. poderemos nao nos confo?""- irn!J(lrtal.:3..-o proporcionadas pel(l ga~
O. Sr. Kerginaldo Cavalcanh
mal' com essa formUla te A e'ste 0 meu verno aO cambio de 01"$ 18,00 0 dolar. Pemlte V, EXCle:. um· apa.rte?
I;:
.
t e, d.esd e
0 SR . ASSIS
caso) e msistir em combate-Ia
'Jar
Els POr que, sr: Presiden
. . . CHATEAUBRIAND
.
t,:(~os Os meios. Mas J'A a's camp'a- que fui eleito Senador pel.a rnmha - Cem mUlto "p'ra~e..
.
'" l..A:1<:>a
~"0 Sr. K ergtn.)· Cava'"ant,
•
n, h las de com\:)ustiveis liQuidas
"l,a. terra me tenho b a t'd
1 0 nesw<
«:'.
, lhel'l para , contn1irmos as '
ta-.::oes
~
rJz~d~s a operar no pais, nao
Im-p<lr
no V'
eJa,be mono bI'e colega . V. Excla .
a~1stIl'ja perfilhar a mesma I,·nh. Brasil. de modo a nal.:8..0 poder disp:6r sabe qUe ha mUit,o poueo te~po v~t b ras. V . Exc'a
d e conduta que tomamas. 0 problema' de divisas para urn programa mli!W tamos a.-- p era
~ •. va~
e~ta mal colocado para, nos brasi1~I- rnais tundamental, do que impertar ignora que tOda 0. ques,tao do per?s; para elas nao esta certo nem trinta au qu-arenta cadilacs para g6zo t.rol-eo e para ser resolvloa a. lo~g(l.
errad~, uma v~.z que ja existe uma de, burgUesia.
pr.a.zo. $abe, JXI!'Utnto, V.,' ExCI.a.
I!?Iu~ao do governo, Que Ihes lncumbe
0 Sr. Kerqinaldo Cavalcanti - 0 que, com ?S meio~ de qu~ dlSpOmos;
ou respeita-la, au deixar 0 pais, ;lara Cadillac e D signa da' burguesia. a nao poder1amos fazer aqUllo que ate
tentar fazer melhares neg6cios lA. ·de.<:pend-er aquila que .a na.~ao nao n.a:~6es cerna 0 Canada nao pooe :rea~
jora. ~js como encaro a atitude qUf', pode pagar.
liz~l"SR,~ p..ssrs CHATEAUBRIAND
~rlr-a~vls
da nossa exaltac;ao xenO~
0 SR ASSJS CRATEAUBRIAND
.
I
:ioba, deverao 'estar tomando .quarJtQs
...
.
- Nao pode. nao! Nac QUlS rea. izar
:t1ao senda nossos compatriotas, aqui - 0 raclOefllJ~ de V. E~Cla.:, pare- Teve e. cautela de a nao fazel'. 0
t
.... .
ce~me~lnaQ €sta_ cery:(). So Vlvem os Mexico .se arrepend.e todo 0 dja do
.se. e~n regam " lmportae;ao e distri- t.ubaroes. oude ~m a.gue. para ne.da::. seu funesto m-onopolio estatal do pe:~ga~err~:do;~mbUStiVeiS liquidos e Os· Gadllacs naO entram no Brasl1 tr6leo. :9:le qu.ase que s6 .ach.a pe~
. Qu.al 0 caminho pratieo, 0 caminho p01'que Q querem OS ,Que os compra- tr61eo em Poza Rica. desco.oerto hi
mteligente para as empresas petro~ ram. mas pOl'qUe asszm 0 consent.em 20 e 30 anos ~los ingleses e ame~
l~feras alienigenas, neste momenta. os g(wernos. Logo. 0 ~ongl'ess.Q leglsle ric.anos. 0 Estado no Canada. est&.
sltuadas dentro da 6rbHa brasileira? pr?ib~ndo :: importa<;ao de. autom6- cheio de d61ares ~ nao quis' extrair
Pdod
V~lS por nao atendel" as clfcunstAn- petr"6Ieo, porQue considera ~s.se ne.or~se e ac r 0 com 0 gOYer:po, a Cla,s d? momenta. Mas se er.a 0 po- g6c fo uma lot.eria: e .se 0 bilhete sail
fIm de' tirar 0 melhor partido para d r
os seus !,legacios, de uma nn]jtica de e pu bljco qu'"'" dava dole.res de 18 premi\1do 0 E.st.ado tern 50 N'/0 no ne1'cruzeiros para t1SOO de.sw.Ia·bro da 6c'
'
a-proJtimaGao com os tupiniQuins ad- import.aGa~ dos Cadilacs, que culpa g 1 0 . .
ministrativos do Brasil. A luta 86 direta tem 0 hcmem rico em se ser0 Sr. Kergmaldo Cavalcanti - Enfieria ruinosa para as suas atividades, vir de uma fadlidade que n6s mes~ quanto 0 ClInada n§.o quer res-olver
tOdos temos que convir,
mos lhe asseguramos? Dir-se-ia- ,q1Je 0 problema da pe5qulsa e refi~<;~o
o Sr. Kerginaldo Cavalcanti - 0 pat.riotismo lhe deveria insplrar do petr61eo .no pr6prio Canada.. sao
Estoll de acOrdo com V. Exa. em malOr consideraqao pelas d1ficuldades as companhlas de ]a e dos Estados
~ que 0 americana procure Ural' a no'5'53. da patrie.. Mag a isso, urn esn!rtto Unidos qU~ nos v~m ofere-eer ~p6fo.
caruj.sa. Nao ha duvida. Discordo, mal'irnp1'egnado de vlrtUdes CiVICas. para. salV61' 0 BrasIl, p.onJo abalXo a
no entanto, de que a deixemos, m- dira que 0 exemplo deve vir do alto. Petrohras. f\~rdce·me V. E~cia., ~om
teiramente, nas milos dos negociantes 0 Congresso qUe legisle sabre medidas e. devida venia a Fun intelmeneia.,.
daquele pais.
de austeridade para ele IJ.,' !las.Be
0 ~R. ~srs CHATEAUBIUAND
Qnero avisar ao· nobre. colega que adapt.ar, Nao ~ da sUa vocaqao ofe- _ MUlto obngado.
eheguei de "lota~ao e nao no disco recer medide.s de civisIDO ao povo, e
0 Sr. Kerqinaldo Cavalcanti "oado!',
sim dos mi.1itantes na alSaO politiea.
. ., ao seU eooirito...
o SR, ASSIS CHi.~TEAUBRIAND Voltando, p{m~~m, Sr, Presidente, a 0 SR. AS~IS CHATEAUBR1AND
- Congratulo-me com V. Exa. nor linha de conduta- do malsina<"r:J ca~ - 0 apreco e ::ecipro::o.
,
audar de lotat;Iio. Se todos os cario- Pital estrangeiro nessa questao do
0 Sr. Kergznald? Cavalcantz
cas assim 0 fizessem, e tambem os se- petr6leo, quero iDsistir no depoimenoo . " permita que eu declare que V.
nadores, e.stariamos fazendo alguma que nos ofere.ceu de modo espontaneo. Excta. estava Cf'rto quando procla~
economia de combustiVe!. Eu tam- sem que eu lho pedisse, 0 brilhante mava .a necesside.de de prestig:armos
bellI fiz lima pequena lotat,;ao. 'Pus soldad(l que e 0 general Stenio d·e a Petrobras.
com 0 general Anapio Gomes mais Albuquerqu€. Al.em de colaborar pe,ra
0 SR. ASSrS CHATEAUBRIA!\TI)
sete peSSORS no meu alnda s6Uda a forma<;ao de recnicos bra~ileiros, - Di~e-o .desta ,tribuna. E por ela
~~tom6veI. de of to anos de lI.so. Sin- em refino, nos Estad05 Untdos, a~ esp-eram".s· Improf.1Cu~mente mab de
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um anD. A experiencia esta feita.
atr.aves da imporeu('Ia em que ela
ai se encontra para come<;ar .l trabalhar. 0 navia uaQ tern oleQ para
faz.zr <:;squ€-ntaT as ea:delr3S,
. a Sr. Kerginaldo Cavakund .- 0
E~·c.sil nao pod erA compreender, de
forma alguma, que, nes~-e bruxo.e.ar
da v:d.a da Petrobra.s. v-enha a palavra autorizada de V. Excia., di~nte
do Senado, procmmar a ne~.es.sid.~ je
de derrocarmos e::'iSS instjtmtao, de
;.>orrno:>; abaixo e~se instituto que
tant-o nos cu:.;tcu at edifiear. em debates parlam'~ntares dos mais notaveis.. T-2uha V. Excia. pac:ench:. NOs,
nacion~li.stas nan SC"-..::::3 2.0solutamente exa:.~~ados. Comp.:-eendemos 0
que todos Os l:):-'J.f;ileiros ja compreenderzm _ Que 0 capital estran<J;eiro
~o €sta to-mando inte:re::se na Pet1'obras d.epois de verHicar que 0 povo.
brasEeiro, por E€U governo f' por fi.eus
pa.r!amenta.n:'s. pelos <:eus nacional'.stas nao podia continu.ar POl' mais
tempo permitindo se p-rop.JlaEf€ at.r.aves de slogun falso de que no Brasil
nao existe petr61,:,o.
0 Sr: Othon ~a:der _ P~lD que
V, Exc:.a. diz. venflca-se p:,~nam.ent.e
Que nao ha nenhuma sahotagem a
Petrobras.
0 SR. A~~S CHATEAUB~IAND
AD contrarlo. Todos .a aludam;
ninguem Ihe enoorI?f'ce a marella, eta,
e'~tret..anto, nao Fa} do lugat:
O. Sr. Othon Mad~r _ A I.ote..bo~
ra«ao ds:s com penh las estr~r,,,el1'aS
para a s€u suce~o estA a 1T1S:~'1 esta.
provada. A t-ese, a invencinn:t'e ~e
que. as com1Janhf~s est!'al1geir.!),s Que~m destruir a Petro bras. ua0 pe~
valect!.
0 Sr
Kerginaldo Cavalcolltf _
.
Essa tese nao existe em ~v!-dencia:
mas 0 que existe e urns rna \'ontade
djs:~~mula.da., atraves da qual as companhjas estl'an~eiras que:rem lIt;sbar
com a Petrobras. E' um eto d.:: tr.ai(faa dessas Campanhia.<;. Devern eIa-s
S.;of
nUiocha.madas
nacional.a cent.a, perante a api0 SR. ASSIS CHATEAUBRIANO
I.

-Petro
N<io
t: 0 que di:!fI.U OS homens da
bras'
e das l'efina.rias b'""'sileiras
que com elas tl'abalham. 0 Sr. Pelxoto
de ao
Castl'O
se entemet'e,
quando
~e l'ef€'.re
ee.valheirismo
da standard
ea da
Shell.
nos
auxflios
aue
prestam
~ua refina.ria. Wlui da Rio ..
0 Sr. Othon Mader _ 0 p.r6pJLto
oresidente dB. Petrobra.s d~clara que
os partkulares e.!'tiio danoo tcrlo 0
:1uxilio e colaborando 30 empr-eendi~
menta.
0 Sr. Kerginalrlo Cavalcanti _
0 governo deve entregar 0 destino d.

PetrObl'M 80S nacjona1istas, para que
ajam com alma, coraCao e verdadeiro espirito. Ehqu.anto nao fOr assim, n6s, os n~iona]jstas. temos que
r~conhecer que 6. Petro bras esta sendo
sahotada.
0 Sr. Othon Mader - V. Ex.1I. diz
que 0 Coronel JUlacy Magalhae.s esta.
sabotando a Petrobras. E' a seu preSld~nte; e tl'ata~5e de 'pessoa, que .se
,mpoe pelo seu patriotismo.
0 Sr. Kerginaldo Cavalcanti _ .Nli.o
desejo entrar no' terreno pesso'll
0 Sr. Otkon Mader _ v. ~." esta'
pondo em duvida a a~ao do C )wnel
Juraey Mllgalhaes.
0 Sr. :Kerginaldo Cavalcant! _
Nao, meu nobra colega, Nao estou
pondo em duvida a personaU.:l,".llf: do
Coronel Juracy Ma-galhaes. A Fp.tro~
bras e um bebezinho. ainda enl3..LXai.o,
e ja se quer matar esse bebe.
0 Sr. Othon Mader _ Nao ha sabotagem alguma contra a Petr.Junls.
0 Sr. Kerginaldo Cavalcanti _. Por
que !.sso? PDr qu-e esse intere.1Se tRO
!,.:edo e tao grande para derr')Car -is
Petrobras?, tsse interesse e. prQfur:damente suspeito. 0 povo orasUel.C(}
nao conna. nao quer conflar, nerr~
deve. confiar nesse interi!sse.
0 sr. othon !l1ii.ader - Por qu~
V. Ex.1I. djz que 0 COronel Jura-::y Ma.
gaJhaes e .suspeito? S6 0 uobre e.)lt'~
ga tala com sinceridade? Se eSJ~ E 0
ne:..li,SO vonta de vista. V. Ex.V. ue'ie
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f'f"syeita-lo come n6s respeitaaH:5 0 I tl'lst-e instante de oeaso linanc~n"} O~)
l!t'U.
~
pa;s.
.
V Sr. P;'esidenle !fazendo s<.,;ar O~
Em 15 anos, que e 0 que fez 0 C01!lJmpan()s) - EstA com a pan'i:a 0 selho? Perful'OU aso p~os; 0 -ll~ .'iigde 20 PO~i)S
anuais, contra 35 mil pOftos hhados
pelo resta do mundo. ::vratarlpe, UJn.\
refinaria-pilMo, n:o atinge nem a l;!U

!lWl"('! Ser,advl' AssiS Ci.lai.tll,:.l')d<iIH.1., llltica

uma.

migalha

(SeQiio II}
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I
I

Andou oerto: pols. £I pr-eEiden~ da lam, paxtl. concordar ~om a.s jdtlas
Petl'obras, ao \'olver as SUM '.-ietas que de.senvolvo desta. tribuna, ani ...
pan, 0 estadQ-matQr nmericano da cula UIUa p,alavra. contra as frcmda-

mdustria de p€tr6l:e-o.
fazer a soc' j~de, Que

:l;;:le
dlrig~a,

pf'tlSQU dores, da Qptniao brasileira, flO caso
canll- d<l 61e.o, Falta-lhes na Iuta, que aQ

o SR. AS3IS CHATK'\UBRIA~D nhar em passns mals largos, caps.- nns deve entibiar, pelo saneamento
ila, fora cia pais. Quem ttlUl<\
zes d~ atingJr os objetivos, que t.ern da opiniao naNonaI, intoxicac.a ~_
Jmuor inte.~ie, n.oj~, sotJre tu.l,;, em
em mente tantos e tao leafs b~'asHe1- los ge:,me.s veneno.sos da propaganda.
J.wrturblH 0 ritmo dos ~1'<lba,11:).~ Ci.~ t mi~ t(lneladas, quand,o a Austr:a QJtl:' r~s, Quando pensam numa solu.,:ao sov!etica.
\ .
P'et~'nb:'gs, o.nwndo do qUe esta aUJea-1 o.umer;,ou ontem a bam dizer. n EUtl. mais acele.rada cias ath'idades petroi!: precise d1zer a na~ao qu~ tanto
r,;ll,io f;' tie superprvduqRo jo Db?
fase de sondagens e de exploraG:lo. 13. life:'as.
OS na,cionalistas :sinceros (que os lUl) ,
Aba~~n"qu: .. a:~_ba de,.seI: rest:llUJd~, ~sta com qun,,se tres milh~es 1e ~~ne0 SR. KER'1INALDO CAVAL- do' petr6ieo, cDmo' os bolchevlsUls na..
t-:n.1 ~;) 1a C,,:'l.la C_Q,!"ltlll)u.nd? y'IT, 23 ladR,s .e 0 Pel ll. corn dolS mtL~Hj,::; ~ CANTI_ Nao aeha 0 nobre col.ega cionais, 0 que pretendell\.. e que' se
m1Iho~;; de tonelaoas e :iO tnllh':€'f em 100:. mIl. Como S~ pode pensar tint a
<>
. ' .
d '
.
5, E'X!stf' do ladQ
grupo "Qq<: re- Petrobras logre acompanhal' ') ~'llmo! qu~, nao~r~pa ~e hOJe, se:na POSSl- repita um lagro ja passa 0, em pn1..omou :\IXldan ~ p"eocuna~~o \ie n:w, de urn .&stado que ha .nove :\1l~\S nno v-el eanc nt.al--pe...soal" cap~z de tra- meil'a mao aD contribuinte b:,~si1eiro~
fi'??!" a explOl'J~";" em IJ;rande ct.)~ po-! conSUmHt nem laO mIl tnn::-hilas. e balh r e?1 ,mawr ha~moUla com ~s pel0 Con.5elho Nacional do Petr61eQ,
(,.'}S !1'<lni;:!l105,
~,!nao dese'ltl'!(~"'3r que hoje ja anda pela cftsa dOG .'>eis n~S&?s t~ecn!co~,. da,£la a no~l!' malS Monopolio. prlvitegio -estatal. -pe.smu me:·cadJ. ql.<""U'"" sinais '~i·l:.lentf's miIh6es e meio? 0 ecart entre 0 que estrelta. md€ntlflc8.;~a,o d; espmto en- quisas com cruzeiro. tUdo isto ja foi'
dt' sa,t!ll·?-:§:D. Na Austria, s~ e,<;p·::-:'<l se prodU?i, e 0 ql\e se consom~. -r;(':;te tre, lat-mos e: br@.:;:lletr-os. .
~
teito, e gem exitc, Corn a 'Pet!'obras
nrt;a ol"c1u.('''o P!::' ",eis milboes ,h, to- pais, e ·tao atarentador que nolo M,
~ Sr. ~$US Chateautmnd -:- Nao se renova a a\'entura. dent:·o de run3,
nl"l?dfl,s,' nos ;)yoximos '.res an')3. A mais c{}nfian~a, no incl'em~nto cia delxa de te:: uma eerta razao v. area de co-nrisco muito maior .... .1. <0 ) Vrnp?\wla t't:d'.lz;u 8S suas ,~x~r.l'::'·;"'..3 ol'odu~ao, ex'~rcida ela pelo ll1t'sm(, Exa. Mas, nao sou eu nem V Ex.a. nomia popular. 0 que quer dizer:
de 7 gr; -es';e anD. em 'compara<;'io C"HTl poore- bUl'ocrata que e 0 EstaJo
c~::(l ool-t'ga, quem escoJhemos os t~c- continuamos a comprar, 6leo e gaso..
195'3, PO: '\000 R part·f' 0 11lf'! p"eoE' -preciso nao fazer mnis· J '!)\WO mea,s de petr6leo para a Petrob::as,. lina. no est.rangeLro. em dolla.» ~ 11~
CWOI', ~~ atividades petrolifens ~ 0 brasileiro se pag-nr de palavras ..)tl V:v- e Slm ~ coronel Ju~acy. Mag~lha~s, bras; enquanto a na<;ao a~i&te, tie
prQI)~em8. cf?s excedente<;, oue n~;;) sc t.estcs nacJonalistas, Que cre.;p 1 tiE s.eu pres1gent~, e naclOnaltsta tao ca- bra~os
cruzados, 0
naclOnahsm(l
~'ilbe ['om? dlsrribui-lo.s, Tod:J5 gnu c:mfian~a r;er4 permitido abl'ir J. UlTl~ l:do.e tao smcer~ .quanto. V. Exa. nosso, 0 cOUlunismo russo, mas tam ...
ll"01'de.<; pm reconhecer a neG~~3HI1.c.1O' comoanhia, Q.ue dirigida por um f'~- 0 g-rltO ,da alma CIV1Ca, do llustre cO- bern nosso, de n1aOS dadns, comerel'! redllz!:r as exnloraGoes, ~1U IU~[lf Dirito da vh'acidade do Con,l~l JU- lrg-a sera para enoontrZlr eeo em e:>- varelU-se em. estado de coloma da
df' inl"!<>.r,ti"a-J~s. tao vi<;ivel e u fUIl- racy Magalha,c.s em ma-is de um Rno, plnWs <Jut: tenh3m lntlmas CO:res- St~ndal'd O~l, da Gulf, da Shell, e-t.c •
. t"S>113 negro ela <;upe.l'prodnf;ao.
0 seqiler p6de anunciar. a sua a~e"lo:l pncdencias com as natureza:; de uru Somos 5\) milh5€S de homens (;nga'"
Brasil. como ev~ntual pr-odutoc de de trabalhos? Um tecnieo american r, ruesmo calihre nacionalista.
zopados.
61~o, inf~:e~sa hoje ao munao multo pediu. para vir aQui t.rabalh!l.r, que h
0 SR. KER.QINALDO CAVAL- , 0 SR. BERNA!\DES FILHO
p
m no'1 do que hi dez anos atrA.!!
. petrobras reservasse num banco 20 11B· C.~NTI - E pena que elc nao !'.~Ja Pel'mite V. E-;:a, um a.pal't-e? <As'"
'0 fogo, o\le ruti1a nestes clebates. lhoes de d6Iares, Que ficJlriam .:1:: d,:\· inteiramente da nossa eraveira. ltt- sentimemo do ora.dor) _ E3tQU ou·
1":1.7, um co.ntra.ste com 0 cemi~~rio df! oosi~ao das suas ordens d·a ,:ec!11.~'\
cDnhe~o a \'italidade dQ seu nacio:" vindo que V Exa. condena. <.Q 1:.1.<itE'(l, «ue p. a P~trobras,
~le nao queria expor 0 prestigl;) Of} nalismo para ocupar 0 p6sto que HIe 'aasso,
"a priori",. 'urn empre€-ndl..
o Sr. Kerginaldo Ccwalcanti· - Esse sell nome, na aventura de uma er.l- canfiou 0 presidente Vargas.
menta que ainda nao fo:1. tentado.
in::p e 11m p!lUCO do Rio G. do Nort,~. presa que sf\Jbe de an,temao nao ten,
0 Sr. Assis. Chateaubricmd _
Nao
0
Sr, Assis Cnateimbriarul _ AO
um DOUCO da Paraiba. e um tanto MIar€.\; abundantes com qu-e t'-dV'U- digo que a presidente da Petrobra.s cont!"{rrio: foi tentado, e esta ira:mumto do nobre Senador othon Ma~ Ihar. Mas onde e oue a Petro"':lms ir:l est€ja it altura da eloqUencia do no- ca~sado.
der.
~.
eneontrar ~s.ses vinte.mHh6es? Elll que bN! cotega. Mas e urn homem que
0 SR. BERNARDES FlILHO - V.
o SR. ASSIS OHATEAUB-RLfu""lD - mundo, em qUe es:trela f!les se cn'Xl!1_ kaz; past-ante carregados' ,JS tra~cs Exa. estA' e!'l'ado . e vat .Qli'ilr-se.
'R"n ~(l..<;tarla, Sr. prestdente, que :J p~- dem?
de nacl0nal1Sta. -Sle tambem scha Quando se criou a petrobras f-oram.
,tr61eo fefto chama sU!gi~~e ~o Sf'asH
0 Sr - Ker.QinnZdo CaV(]}c1n('~
. que 0 "petroleo e nosso" e que So p!'evistos tiS recursos em cruzelr08,-..
como cIa i-ell1z na eloquenclB mfla_ V. E.a, ontem, de fato, dl.5se nf'ste deve ser explorado ~los brasilei"OS
0 Sr.. Assis Chateaubriand _ :'1"7.0
mada do res~itivel senador !)elo Rio reclnto Que .um tecn:i?~ de reno,!~: fl'..,S
0 SR.' ~ERGrNALDO CAY:,\L~ e a primeira v-ez que se votam re ...
Grande do Norte.
Estad.os Umd~, eXIg:lrl~ dO'gov:;oo a CANTI _ D!zenl qUe e ridiculo, mas curs~s em cruzeirOs, para sandar pe ...
~ Sr . . Kerginaldo CavalcanU - dep6s1to de vmte mllhoes de J ),>I."~. procl3mo altivament-e: "0 petr6leo e tr6leo, neste pais. De.sde 1938. que
Mmto obngado.
Veja. V. EX,a qU'E! abSurdo, q\le 111-, nos50"
1 .
d 1
I nem
o SR. AESIS CHATEAUBRIA!JD -- Iheria! Ate parece coisa dif!;na- de hu'
.
QS cava elf(:.s
a UR, aqu, ao ag
Na realidadc, ate hoje, 0 que o.D'.'a. morista. pedh ·que para aqui VNlh.n
0 Sr. Assis C~gteaubriand _ Nfl.O de o-utro modo, quando petr6leo, p(.rr
sil encontra no canto do "refinlvlo" um tecnico igual a mUitos do n1'.l.nrto, acho ridiculo. Consndero to comp!'o- pesqui.sar, e dolar. libra ('sterling, 0\\
com 0 oleo pr6prio naciona.l 6 s6 3- 0 qual exig-iu vinte milhoes 1e d61!l. metedor, at.e porqu.e 0 slogan e rus.so. florim.
FlLHO _
OTBt6ria. de V Ex.a..
res. E' supaI' que 0 povo bnsilJ.rfl Nunca, foi d~ noSSQS naeionalist(l,s,
0 SR, BERNARDES
....
o Sr. athon Milder - 0 noore ora. seja constitllfdo de idiotas. ,lS.'o nilo que 0 recebearn, bl~izado e crismaoo, Ao que pal'ece, V. Exa. esta mteres ..
e passivel meu nobre cole,ea.
nas aguas do Volga. Ha mOlta eotsa sado em que eu nao 0 apartele.
dor permite urn alJarte?
o SR. ASSIS CHATE~UBRL\..""JD 0 SR. ASSIS CHATEAUBRIA!\'D - qUe se faz neste pais, POl' conta da . 0
Sr.
A~sis Cha-teaubriCf11d
V. Ex.ll'tem a palavra.
Sr, President-e. E' de todo im.il:l'..!S Unise: Sovietic;l, o$em que 0 saIb~mo&, Nunea. Estou'esclarecendo 0 debate •
.,
sive! que um tecnico de respons-abl- A infiltral,;RO bo!ehcvista e maio:' do Ouvir~i. V, Es.a. com, partieu!ar res...
lJ Sr'. 0t710n Milder - 0 rato de lida,de .. ,
que supomos no Brasil qU{l al esHI.. peito, ate pOl'que 0 considero um t\l'"
continuarm03 a criticar a Petrobra-;
0 Sr. Kerginaldo 'Cavalcanti _ Ex~.ste- do nosso lado ~ma larga pre- piniquim de' gravata, por falar Ingles
decorre da coereneia de nossa atig'l~ Tecnlcos ha. em tOda pflrte,
gUl~a, para aprofundar os fatos, e e" ~nverga smoking. E um Daciorle. Se fOl!los cOl?tra !t petj"ohra~,
0 SR. ASSIS CHATEAUBRIA~n --=- ver donde eles nQ8 chegam.
.
naUsta "up to date".
quando aqUl em dlScussao, se e;)nSl~ .,. Jigado a empreendimentos ,·jto~
0 SR, KERGINALIX> OA VAL...
de!amos I B ~o!u'Cao er:ada, pot que rjo.so.~ em varios p<mtoo dos "Estadc.-;
0 Brasil, senhor presidente, e Ulll OANTI _ E eu urn tupiniqu!m desrlelxar- de crltlCa-Ia? Nossa oonsci~n~ Unidos e do Oriente Pr6xlmo, lUl8~3- lastimavel ciemi.sslonArlo de- algumas camisa-do.
cia manda cont!nuemos _nesse prop6~ Be vir ao BrMil, nor eonta de UF..a das. sua,s robustas razOe.s de \·iver.
moo .. Isso e que .e ~patrtotism'). St· def'prezfvel verba de dOls ou jl-es n;H- "Agarr!l-se a uma teSe' bolche"~ta, e 0 Sr. Assis Chat~aubria'7d - Nao
CQDSlderatr).os a .cna~ao da Penohrns Ih6es .de d6lan~s para jo!:;ar. .seu nom~ ~e deuc-a POI' ela envolver. Em Udo.'5 diga, pot favor, esta· heresis..
urn erro, eom? sllencmrmos agora.T~
e &~U prestigio em neg6eio malS q te os paises. onde_ existe, nas elites Que
0 SR. BE-.~ARDES FILHO o Sr. Kergtnaldo Cavalc\lnU - Em duvidoso.
0 dirigem, uma certa cuJtura para Sou um tuplniqu,im bern' esc!arecido.
verdade, logo depois que apl'ovamO,~
b SR. KERGINALDO CAVAL~ 0 exame do&.. prOblemas nacionai.s, 0 0 que se delxou, de tater em {aVOT
1:; institui<;ao. da PetrC!brtis fGl- 0 '1:'O~ CANT! _ Acredita V,. Exa. Que 56 pecroleo e. au fol atl.!-ado num ter~ da Petro~l'as, e ja. devia ter sido
.u::t() c(m'J'f'rtldo em leI .. ~ s6 nJ8 t'es- existem tecnic05 de :etr61oo nos E.s~ nmo econonllco. Aq~. @le se acha, feito, foram cotas anuaig em dvl1ars~
t~va, a todos n6s bnl.~llelros, IJnum')· tados? Ha petroleo em tnu!tos paises o.ra num~. ~ampo ntlStlOO, de fana~ para que pudesse buscar no.s Esta~OS para Que £>la reahzasse 0 S.:'l~ o~~ e, PQrtanto, tecnicos, <!ue podem ser tlsmo .pohtlCO. ora num campo de- dos Unidos, ou fora deIes 0 que neJ~tiV?, pando de pqrte nossas. ueve • contrata'dos para 0 BrasiL Se Qui~ mag6glcO~ de e:,plQra~ao eleltora!. cessitasse 0 gove-rno para. a s')ndagenclas em torno do empreendl!Pento: sermos a 6rhita dos i.ntere.ss~s nort.€- Fslta-nos mentalldade, nao #dl!'{'i de gem do petr61eo. pergunto a V.'
mas a qlle se esta vendo ..p~l(lS an<l~· americanos, entao estare.. certo,'
Ih.omens de E:s.tado, que fora' exces- Exa., pelo 'que vejo, grande a.ut01'ltes do Senador. Othon ~~ade.! t dIs·
0 Sr. ,:ssis Chateaubriand. _ A SlVO, m~s de SImples homem plibl!cQ, dade no aE.5unto; I£lS refinari.!ts dey~
CU!SOS do Senador A~lS ..... h't'cdU- questao de tecnicos de petroleo J.fe para enxngar as ·exjgencias rudi- rao funcionar ate 0 tim dest~ mes;
bnand, e que existe .uma ,J::\',n"1"'1 de ce-me nao esbi devidamente ama- ment1il-es,' as exlgencirtJ cQrriqueuas e sabe V. Exn. a quanto montflra.
orqem JI,oara 1?6r abalXO a 1:"e~l'o"';a~r durecida, no espirito de V. Exa., de deyeres' comezinhos para com 0 a economia, em dollars, com - 0 funV. Ex. Q~le "'- urn homem c]urn0l. ~a . como ja constfltamos, se enCQutnml pc-va.
cionamento das tres reIinarias?
nue se E'stao ret!uca.ndo ataques pe- taritas outl'as que () nobr~ co}ega
CQnheyo centenas de homens poli...
0 Sr, Assts Chateaubriand _ A
trobras. e Que eles partem de SPl'f<i~
_' d b t
."
tico.s brasilei,'os
'
1'105.
He:ad0s fto!'. intrrfosses IjiJ. plut:>- 8~iU1
e a.e; '
NaT
.\(or~a~.~,. ~s ~tadcs
<
, q ue pe u
amscuma
quan t
ia ·
nao.c t-ao gran de quan t 0
cr cia norte-flmertcana.
U?ldos 4~tem um ple\j)eg,o, o_quaI eu penso, acerca 'do que ha d bol- se imagi.na. A DOSS!!, fame de coma
nao se d!5cute, em materia da cOnJ- chevista. mfestado· nesse caso da ex- bu,,:ivei.s podera dentro. em pouco
o Sr. otlLon Mader - Nal) com 0 petencia cientW.ca e industrial para plerar;:iio do petr61eo. 1!:les estao de absorve-la.
'
DOSSO apoio.
t!'at.ar 0 oleo, .Antes de tudo,· e pre- aco:,do comigo, acerea da incapaci0 . sa. BERNARDES FILHO _
o SR. ASSIS CHATEABRLA..ND •. eiso r-econheeer que foram ~les que dade tanto do tesouro como .do con~ Diga V. Exa. a quanta montani'1
0 Sr. Assis Chateaubriq.nd - As
Nao vejo razao a 1gum a para se C0USl- d~scobriram, em 1859, esa. materia tribuint.e para 0 fjnanciamento de
Derar a Petrobras como uma en~;lll.an~ prima. A ~Europa ocidentat e um u.ma empresa, a qual rectama, pe-los dUllS refinarias parti~ular{>s. do Rio
QUerente r:!o Conselho Nac\'mal dO conUnente_ que 'ate agora ainda vive flSCOS que a envo!vem, recursos su- e Sao paulo, -e mai.s Cuba tao, ~o
petroleo. Uma e a contlnuacA.Q dr. do'. petroleo- estrangeira. Ate ante:, perlores as nossas f6r~as financelras. governo, nao chega1ll a. poupar 40
outra, com oJ roesmo vicio Origmal aile da ultima guerra. 56 a Russja, a Ru- Saoem ainda mais: que existel'l1 agl.- milh6es POf ano. Os tres equipae 0 mOtlo~c-hl) do Estado. Para 3>;l,'D1:IS mania e a PolQnia ex.traiam, ~~r6- tad{)res bolchevi~tas, iniHtrados em mentos que al se enconf;ram nao
justos temos que contessar qUe a Pt!- ,leo do seu subsolo. Isto explica a mais de .um partido democratico, dara(l para refinar ma1.s cle 70 mil
trobras l·e.sulta muito mais fra.,: 1 .dv razao pela qu~l ps _l1laioN!s labora- sin} e 86 para deformar-lhes a ort:' banis anualmente.
I
que 0 rJongt>lho, POf esta raz i5 'J; esse t6rlQ.S, os maio.res homp.ns de cienc!a enta<;ao n~ solu~ao do problema do
0 SR. BERNADES FILJiO _ Q
vi""Cl um periodo de duplfl c;.If,Y!n d~. e os mais completos p~sqUl5ad..,r{'s petr61eo.
(
caiculo da ecor..ontie. de 40 miJh6es l.
eambiais e de Mnel.;mn":la; 3.0' iVoSO de 6ieQ- e.s\f.jam deste Jado do hemi&- , Entertanto, nenhum desses po!il1- de dollars, na opiniio de· V'.' E:lta •. "'que a Pi,:~!,{;i:;r;1s d.:.:;embarca num rerio, na su,a parte norte.
C%, que me procuram e conugo ta.- klelUi as duas vefinarias particuN~o
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lares e a d·e Cubat§'o~ em func!o. sell maiS re.speitaveis do ~is recla9 Sr. Kergin.aldo Cava.!canti
de ttela~6es E:xte;riorea, () asnamento,?
mum solU~oes decUiivas. &Eite mesffi.O Nao confundamos- tratantadas- CQ?Jl ~unto com mUltas re.:sCrlgoes' de III 00
'0 Sr. Assi$ Chatea.ut;rtand
brav~o r.upiniquim, que tanto e impa· nacionalismo.
Nosso nnciona!iSf1.l'J' que rna c£l,!,)e, em ahsoJu~o,
nat:~o~rfe~t'arp.ente. 'E isto nfto ~ nero. a v~damellte me atropela (fala oorador, Cf'm outra,sentldo, e, dentto ·de1t:. pa.- nalj,stas. responsabiJitiade pels nac~IJ
lUetatie d.o que 0 pa1s gasta atual- ilirlginia-se M
Cav:~Jcabtj).

mente, 'Por ano.

o

Senador Kerginaldo ;-eCf'-me J8.. deyera•.10S ter

e um simpatico agita.dQt

SR. BEnNARDES FU...HO~ _ des nosws debat~.
Pa.is, a meU 'Vel', a eeon{)mia em
0 Sr. lrerginaldo

clol1:.rs ira a. 00 u:rilhO~5.
o Sr. Assis Chutea:ub1"iand _ Q
CaIl.!ulQ de V. ~a. e exagerado e,
bastante.otillllsta no assuIito. A ci\ita 'que estou dandQ aQ Senadl)~
ouvi-a !l conhecidos responsav.f:!ls
'Pelt.f. neg-acIos de retinilria de pe.
tro.'ev.
o 8:Ft. BERNARl)ES FILHO _
CUmI)):e ao i.oVI~tnc bras\1eito fa-

ler, de saida, a reserva desta cata
e, com 0 iUli£lam-ellto £las refJnatti,a.s d~stina.-la as necesidades do
'paiS.
b
SR..

KERGlNALDO CAVAL.
Iss" e que deYera se.t

Cavalcanii

-

zad.~

naClona.~

mUito mais coi.saE de que <:l.~e

I n,lUZa!;2..0 das est,:,adas. de ferro.
0 Sr. A.loyS:io de Carvalho -

Btu
lle
e.'~t3 cumprindo suns l"csp{msatmti-tIj~O preston &.se desservi~o ao Br:{- des e depositand9 dinheil'o pal'a 0 }}l:-

s1...
0 SR, ASSIS' 01iA~.''-.UBRIAW
- Como, t: que um paIS !mportacf()!'
de capitalS co:nete 0 desatino de, jli
~~ tendo ~qUI dentro, l:'eexp.ort:'HQs

~Jrecisamente

Qar aDS"

fzito.

nam~nt(}

_

.

Quatro ijeculos, SOmn,s
naCionaiistas por mai.s tempo que mui~
005 conv.lctos dessa doutIina, da tiltuna hora, Ja. rUi me.sIllo editor a.a
i'Revista Antroll.afag.ica", que datava
a hisllora do~BrasiI do ano de 1554· quando Q b.l.spo foi Clev(JJado pelol!
meus aVQengas do Curutipe.
.

mgle8~

das refinar1ss

e

zn'lit~J 're-

LeopDldfna, sa,bemos

~a:n~nto.

. O.Sr_ Kerginalclo Cavalcar..ti - Nes,
!

;;hclonall<;tas, q.lel'emos, t!l(jos, n ~u.
elo:J.alizl.'ot;9.0, InaS Qu'e' essa naclOnlthZ.4~Z.O

se !~'ita dignalllellt~, senl preJUl-

meus amig1Js, que ..e
dzspunh,am, a tI:rar vs s~us c.ap1t~.i.s aqlli
df'ntro aplicados, era que eU nao fa4til
parte ,da· t'.lrma de loucer;, dispostos
a perpretar aquela ~olicz. 0. desat.tno
C]"a, a meu ver, a~nda m~lO}" VISW
oo~o.se trata'lla de ~azer
mglese~ jnvest.H!OS

tatS

'

,0 Sr. A,loysia de Carvalho - A ru.
c'5maliza~ac das ~trgdas de fen)
nao se pede confuD!:lir com a nn..~'o,
:raIizacc.o do :petr61~fJ.
..
.. 0 ~r. Berna/des pwio ~.A. dlstu:;c,;f.:O e () ponto b~sico, ·se e qu'e $e ...h.l"e
s:nr as capi- UsaI' e.'j,sa eX}Jre.ss~o. (

has t;strad ..ts

~

lauva. Niio tem' 0 . nobre oradO! dl:reito de condenar ao fracasso.' .. a
:Pri.l?:i", _ utn 'empreendimento cl!ja
reatlzat;ao es:ta ;send<) patrlotica.mente tentada.
.
'..
o Sr:. Assi3 Chal!!HLbria11d _ A
economla, que 0 gSVerno va.r entrai
a ,taxer agora, ro~ predsa a!eta:~la
~ 41.0 pagarue:nto de 320 :mUhbes de
desccbcrto cambial, que a adinihis~
tra~ao' Cafe Filho herdou. 'Com OS
,americanos e pl'ec1so t£'r boas ccn':
tas, para metece:r credlto. Sles nAo
do .t,?lerantes oomo 0 europeu, em
matena de impolltualld.ade.
.
o SR. PR~ENTE _ 'Fazendo
eoar OS timpanos) -.:. p~o Zicenqa
arA lembra!' a n 1..:..
' A
P
. mmutoa
. 0
oU-'e
que
fal.tame dOlS
para Ora,~o"
0 terInin.")

a

bispo sardinha, faz ~e,novo?_Nao. A reposta t!.ue tlve para 1.0 p:lra 0 P}l\'O b:·a~l1ejrQ.

0 Sr. Kerginaldo cavalcanti - Meu d~ ~e~ro, tod~S nus ou .menos, bem
riamouaEsmo e terra~a~tel'ril; e tl.lP~- ~(lmIll1.strada.'!, e. dando pre]U!zos
o SR,.' ~ER.NARDJr.S F'ILlIO _ :r:: nilluim; rna.s, elll todD 0 casD, e run (salvo a lng~esa), ~u . . e::tavam lo~ge
a. _falta de re~urs.os· para 0 :ftp"Jcio:' n9~.\{malismo pt<lfundarnente busHel· de .se apro:: .nal' ~os dejiqits .supor~

CANT1

re!a~aj)

a.qUl.
,0 Sr. Otn.ott Mader -:- 0 Ilacion3-

cUjo sangue E;Sta. miStJ.lrado ro.,n (l
\.Ol"tugu.es e 0 indlO, ha. umitas geraa.
\oMs.
0 SR. AS-SIS 'CllATEAUBRlAND
- Ufano-me do sangue caete. que
c~-irr€gD. E' 0 da. familia. se!viccla
qu~ deVOfQU 0

aos

..0 Sr. Aloysit de Carvalho _ "S"[tou
antjnadonaliz:a"::>:IJ,

C10Ilu.li.aaquo

t1cho Que a vel'dude hlstOl'i(!::1 nao e
eX&.tamente essa. Em rela-ca-o aDs ('t).,
pl!ais ingleses, n6s sentimo.s qUe a

N. V. Ex.1I. t~nta_roubar'as g16ria.s.de t~dos J?elas ferro\'!a~ naClOnalJS, .cu Tnglaterra €.!:ta:8. recolhendo toclos os
inqulisdor do bisbo Sardinha ao Se- declare!' com a maJOr vivacidade .a s~us capitais dispers~s pelo mundo.
mi.ctor E:::tec:hias Rocha, representante lord Bridgmal! que votava ao Br.1sil
0 S~. ASSIS CHA'fE.AD1ttp,J_I\~{D
de. Alagoas. All e que Sardinha fOj pftra me, empenhar por uma polit:.u::a - ~r. Pl"esidente. cnt'.'ou em' ar;ao a. ruOrlo e oevoraQ.o pelOs. indios. e pao ~,e sUbsidlo a.s estrada~ de fe~ru,. iden- fa~J1ia. nacio:tJaliSta, .de sette que to-

11a: Paral,t,.a.
."
,~u~a !1quela da gal':mtla de Juros, • iue
0 SR.. ASSIS C1Il.. TE.'~,:OlmIANb Jft vlgorava, n.o~ p~ssado.·. FUi, porern,
- V. Ex.!l.. 113.0 sabe que, }lelo !.ad.o de llma vivamc..ade, que Impressio'Juu
mnterno, d~cendo. diretamente de l.'$ no.ssos 1?t!:r1i:!cl.!,tores, contra t6ja
caetes pemambucan()s.· A. nossa fa.- e qua~que1" !deH, de "1campac;ao. Bt~a
tnft!a ve'=ID~Iha era imperlalista: Do. (eu dlSSe~ era para mlm a ultima su~
mJ:rlava longo .trecho da costa de Pel:- lu;ao. por<tue .so- imlX!l'tava em co~o~
t1.a: m bUOO ate ~agoas. 0 qU1'Uripe era ca. na.s milDS do governo ·instrum~r..tnn do n()SSo., ;taturaImente com a toa de ruina dos orqamento.s de reee!..
~1la. fez. !l;o Atlantica, mas wda' reg-ilio fa do pais. .
par ele banhadQ pertenc:lam Do taIiiUia
0 Sr. Kergmaldo Cavalcantf _ E::iu
({o..'" .caete3. , _
"hi.s~6ria. de. deficits nao convence a
D~jo. St~ 1?:residente,. tespongeI', !DalS nmguem,..
8.b"'Ota., 3.() a-parte do :J.QOre colega e
q, sr· OtJu.m. Mader - Nao e hj_s~
velho .~i~
"in'· ~e16 na' de de.t tel t s~ mas d e manu t eUi¥ao
...... 5Y Sen,dor. par .IV"
~
da herR dQ. e.xpedie~te.
. raiS, atraindo,.Ihe 0 esClarecldo espi- de'ferro vUhol
O Sr. Othon Mader (Pela oro..c::rn) rito de homem de.neg6c1os para tun
0 Sr. Kerginaldo Cavalcanti _ ar-. Presidente, requeiro a V. ten-ena, \1u~, estou certo.lhe sel~ a~aa " .e, .tendo em .vi~ta a.s. ~ecessjd.ades e
Exa.. consulte 0 Senado.:. :;'re t:<: d'-v~l palmi./.M;¥lo cOIDigo,' paD. u.so realidades prasllelfas. nao €Sta senc.o
coneede a prorrog~ :regimental de. aqY.l a expressa.o :tt0me~ "le nego- rontada corno devera. De fato, as e.s:~
horn Qo expedlente, para que 0 no.. cios., no sent{do pelqrat.1VQ COOl que tradas de ferro, num pais de grande
bre .sena-dor· AsSis Chl\teau!:l1iand' \\ empr~~am OS bra.'ill.eltos. Homem !-oenet~o com.,o "nosso, num Br,!MjJ
cone-lus seu discutso.
de negoCl~. IS todo aqucTIe. que sabe de ~mensaJj exten.soes-, CQl...stituem neo Slt PRESIDENTE 0 S d t"!'atar neg.oclos ... So.m~, ,porem, de tal c~dades de ordem politica. e estmacaba d~ ouvir 0 requeri~llto f;~u~ modo•.n~ ~~trp.s..a an~ltese des.sa CUi. teglca, que consUltaro, !JOr vezes, m~
lE.:.da pdo nobre.senador: pelo Para:n4. ~e.indl'ilduos. que por r&.a saber iden~ teresses outros. nao apell8.S as de or08 senbol'e3 sena.dore.s qU"e 0 apro. tltle8.-los, nem 0 tra..rna. ~os· neg6c~08, dellJ econOmi,,?3 .. As5im se as encararV4m, queiram conservar~se sentad s pnsernos a perder 0 BraSil. No· atlvo mos sob urn .unlCO aspecto, a .sltua~ao
(Pausa)
,,
Q - rt~ um pais ~ oontam., ()s seua ,homem, liOS parecera. muito negra, mas, se
.
.
de neg.6c:10s.· Aqui Wd.as as tentativas vic::.ta sob ()utro, jli nia se :nos atigur~Esta aprovado.
Sao 'para ~anul!i.-Ios, 5ubs.Utuin4a-OtS l-{t. tao rulm. Tudo del)ende da UUl.a
. COntinua Mm •• ·pal"~a 0
b
pelO romanesco e 0 lantAstico !las nell'a. de encarartnos os faws brasiler·
S
d
vu
no re crja~6es nas nuvens.
' ros. como eles realmente sao. De.:$$a
en~, or ASsiB Qh~teaUbriand.
0 sr. Berttar.des Filho - Vejo. pelas forma, COlno podemQs, por exem(l~(),
o SR. ASSlS CHATEAU:BRlAND' premLssas de- V. EX.~, que .devo tcr contribuindo para aumentar 0 nlunc_ 0 )lequeno pele -verrnelha caete da rugtinia. autoridt\de 'p~rt\ de.t:ender a. ::0 de tubar6€.S, num t>au, onde 0 custo
Ilha de ItamaracA e tam'bem. carfrl .Petrob'rA.l:;:
' . ~ .'
,
.
de vtda.e ~ mesrnos tubar6e.s j!i.
d<l& Cariris 'velhos d'a Parafba Agra0 SR. ASSIS CHA't'E':AtJBRtA..~ escercharn 0 po-rot de todas as tar.
oece ao doIicocetalo louro do Parana, - Autor-tdade n~o discuto; agora.. Sf! mu?
,
rebent.o de uma.' civilizacao maLs .avan- !J !1\z 90m a .ar,te .dlgn:1 dQ seu .talento
0 Sr. Othon'Mader _ OS tub:u6!!s
t]ada., a iniciativa que tomou de pedfr it da SUa e.xperW:ncta.~ e 0 que 1Kt.!J,lli) Eo existem qu.ando 0 Governo 0 pe..·a casa a. tolerAncla de ouv1~Jo per ell: ditvida..
.
,
,.; mite...
Illais doLs: Quartos de han. E' com
Convoco V. Ex.a para esgrtin1r eo0 sr. KergiMldo Cavalca'ltu ~
60\t1sf~1'i() que OU'I;O' um tuho de pri- nJga natgumaa c:if.r~ que evidenc1.am Real,. e ~ () que esta ocorrendo. ~m
tneira gerat;ao germ6nica abordar, rom 'ft Ina.pUd£io· do Estado brasileiro para. essas libel'a~6es de pr~os que ora o~
n lucide-z e 0 patriQt.ismo, que anima .se' oeupar de uma tarela. do. genera zerva.mOS.
Q nobre rep.re.sentante do parank. 0 cia. Q.Ut 1he .tot oometida. no eplB6dio
0 Sr. eernardes Filf;o - PermHa..
o problema do petr61eo no Brasil. da Petrobras •. N§.o se tertt olvidado 0 me 0 nODl'e ol'(tdor maia wn aparte,
DiVirjo sempYe de - SUvio Romero e caso de cbm.o, 3ft' .oespa;ratou aqut' Q 0 nobte SE!nadot Othon Ma.der rete..
outros soc161ogos tlosso!:. R I1ropOsito acetVo de 60 InllhoeS de Ubras, q~ Q rlu-se 8. nacionaHza<;l1o das estraoia.!;
d.C) desenvollrilDextto demogn\fico bra- Bra.sil tl~a C'Ongelados na~ ~nglater- de (el'ro e desejo esclarecer urn pon1.o,
sllmo, com liS novas correntes de 1m.i. ra, J?o dlB, para.. a nottt, delberou..se Nio me con.sta que qualquer dess'1,&
gr~ nordica. no sul . .E'ntendi 'USda encampar tudo D que 0 Reina Untdo nacionaliuuyoe.s tenha sido de iniciat;..
a vida que' a.s l1nhagens ita.lo e rente- posSula aqUi dentro. a. pl'ihc1.piar .. de -vtl. d(), CongreEOO.
brasileira poderiam ser tiio amalga- e~.tradas de fe-no oem a Leopolth,na.
O'SR . .A..G).SIS CHATSAUBRIAND
drunente patrlotas Q:uanto as outrl:\S a Sao Paulo. Railway, a .Great Web-· _ Como nao? Foram tOdu vota1.a.a
h!So ..brasileil'a5. 0 fato se confirma tern, etc.
'8q\1\. •
dil1riamente, neste SenadQ. onde Be , 0 Sr, Kerginaldo Ca1Xllcantt - Bons' 0 sr. Ferreira. de SOUZA -- Perttrl~
&e'lltAm colegas do Parana. Santa Ca- nl;-gOOloa para lnu..1~ ou american.ot tamente.
.
til.rl.na e Rio G:rande. tocaqos de urp.
0 SR. ASSIS CHAT.EAUMRlAND 0 sr. BerWlrdes ,Fi1ho - •.. ondc
sentiment? naclOnaI tao profunda e _ ••. ~bdndo mAo 0 tesouro de mais !oram aprova.ds par grupos.
<U;>

'J,

verdadeiro quanto 0 nosso, De resto, dt
.••
.
,
nil guerra do Paraguai, j8 DB t;eutogadcllo.s htlviaIn dado pl"ovas repeti0 Sr. Othon Mader - .Permita-.tne
das da' sU:l dev~iio l pl\tda.' comuw, V Ex.a aorescentar Q:ne easa,s., inCWa
bt\tendo-se no campo de batalha., SO por"~6es foram, tambt;tn~ uma imp<}n(),SliC) Itt-cler, Para tepelir 0 1nvasDl' des... s'.J;A.a dos na.cionalistaB. qu.e dese)avaro.
yltil"B.oo,
. "
.
fttdentemente a na.ciona1i?a~ii()' dollS
N§O me' surpreende. pais, a liilh!t estrRdas (fe terra au. me)hot. do 1et"ro

0

me-! atltude de espectadm.
CMJo
m,tomei shrdlu m - mmnun
0 ~r.· Kercinaldo Catalcanli _
ClHZ:O vi! V, EX.a ~ taba e . grande,
nQUl, no sensJc. mns, a Que estri la
fora e maior ainda.
~
., 0 SR .._ASSIS CHATEAUBRIAND
- 0 ap6s-guerl'a 'significa urn pe..
riodo de penoso empregn dns .ec:mo··
mias, que fOramos !orl;ados a faze:t
dura.nte 8 guerra abandonando .?rand~ parte do nasSo comercio no ~KterlOr. As contas do nooso comercjo
exterior acUSava.tn saldos por '"j"
a .E1ll'opa, que pUd~ra comcrciar ~
com
0 Brasil, no comec;o do segundo COHiHto· mundial. Em menos de ,dmr;"
fl:nos esses saldos se havh.-n VOIa~
tlhzndo. Se fiZermos 0 inv-ent:irifJ d:lK
C?!s8.S .inutets que 0 BrasH adquiriu
f mchtsn'e material ferroviarhl ohslJ.leto e exporta9ao desn~ce$Sarill. senao
crimlnosa, de ... capitais), ficare:nca
atOnitos diante de tnnta cegucir:\, No
cursa do gorerno Vargas, s6 a dlvla:t

de congelados comerciais com os E,s",
tados Unidos atingiu a 3S5 milh5~n
de dt)llars.
0 Sr. Bernardes Filho - V, Excb.
da llcenca para outro aparte?
0 SR, ASSIS CHATEAUBR.tANO
- ~6 temos satisfacao em ouvir V-.
Exc!~.,

...

0 Sr. -Ber-narqrs 'Filho - 0 "rgu~
nteuto de V, fucla ... , .
.
0 SR. ASSIS CHATEAUBRIAND
- ' Nila e outro: ftdta de recllrsQS
para empreendin1ento. de uma t~l
envergadtga. 0 governo nao os t.em,
E.se pensa encontrA:.Ios peIa vb. d08
imposto.s, tent que grnnr sinda mah'
a produt;ao: Que 12. e celeiro de -\1'"
tigos invendaveis p~ra 0 eJr.terlar.
0 Sr. Be1'1ta r de§ Fi!ho - Dc onele
v. excia. nao pade culpar 8 PetrobrAs por faJtn de dinheiro. mas u
govetno, pOi' te-Io desbaratfl.<1o ..
0 SR. ASSIJ:, CHATE..'tUBRIA.ND
- A Pet.rohnis a bern dizel' naiJ
existe. PrAtic9me:nte e uma imp!l~re. que vive par eonta do pala.
Allda. na~ recebeu 0$ £\Jimentos, QUIj
0 progerutor the ,prometeu, e ~SSf':1-i
al1melltos que nao .sAo so cruzeiros,
mM tambe1l1 dollars. 0 chefe d!\ fa~
mflia na-O OS tern parR Ihos enti:egar.
Tal a. yel'daae .
'
0 Sr. Kergi.nalda Cavalcantl - Ai
e que reside 0 engano de V. Excta.
.0 dote e 0 suor do povo bra..~ileiro
e esse suor hi de salvaI' a Pet.rom·f1,,,: •

SR. ASSIS CHATEAu:a&tAND ;0 povo bl:"llsileiro esta 8Uanda p9r!l

- 'EU combat! as que ,plld~. n£'Jte se emnnclpnr, e lutar4 por eSSa llmall~
plenl.rio.
cip'u;·so.
0 Sr. Bernarcles Filho - Mesmo
O. Sr. Bernll1"des Filho - 0 ...,ohm
entre os nacionallstas, houve <l& que orador se tnostra contr8.do A nacio-v()t9.l"am enntra a lntcfatifll, e outroo, nailaa.{·ao da.a ~ttftdas de ferra. Es·a ela fa ;'un\veis.
.
, t l i citando cifras· daQullo que elftil
0 &T, Ferref.Ta dJ SO~ - ·Fa:'/Q· nos custaram. 'Petgunto eu a S. lSx..de conduta d08 senadores teuto-brlJ.": velho.
r~vei!. cam certaa rest.riQ~ sobl'etu- celenc1a: Be 0 BrtlSll tmha dlnhcil.·u
slJetrgs, polono-4>rasUeiros e italo;""bra0 SR. ASSIS OHATEAUBRlAND d() de minha.· par~, Sabe ~: Ex.- ,ue para pOor for.a POl' ,essa fortna, e tla)Jelros, DoS debatea onde os tnteres- - .' ,tinqUentt\ tnUh.6e& esterUnos..
g,uantQ
Lt:Opol!11.Da, relat~ll na' \,iJo- ves2e al!rovel~~d? es3es rectlrso,s ~a- J

a
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POiE,' te 0 neg6c!o pOsta em VmjEXeia., tlriha uma ~uena re!jnarja rAo 0 trabalho de ad'Jite'l'2r a Jlar-ti
Petrobnis, nao. seriam eles suficien.
rativa. de acontecimentos, p-ela clI~
tes para que a petroOr:'s hoje ,e.si,i- per1odo de pl'Osperldade ele dodars. em Sao Paulo.
Quando se erioll 0 Conse\ho Nacic. cunstancia!le uma das partes encon.... t
ves,c;e tr:-lbalhando e pl'oduzinda re- nao deu t€Sultado, que ser4 hOJe, n~
sultsdos?
quadra de vacM magras que uurtt- nal do Petr61eo, foi dado 0 privil~io trar-se
desa.parecIda. Meu teitiof '
o SR. ASSIS CHATEAUBRIAKD mos? MeqtaUdade de iniciativa nao de jnstalar refinarias s6mente a n3,- digo-o 8-0 Senado, nao ~ esse. 'Tenho
- Ve-se, ISr. Presidente, que os dous nos falta. 'agora, como DaD 1105 faltou cionais. Duas CQnces.s6es foram ff-i. amor a. verdade hiBtorlca, e jamaiS.
ilt.stres senadores' que me Interpe~ nu passaao. 0 Estado f~z 0 qUa'lto tItS. uma. no Rio e outra em Sao fui .acusadQ, -por ,quem quer que f~se.
1: . ~ nso conhecem nem pela r:aw,a oDe diretamente dependia, para, ate Paulo. Mais tarde, uma terceira seria de &' haver desvirtuadQ, em b'::net1..
a hjstori~ do petroJeo, tao fertiI em este rn~mento, ~er, de milh~es de de~- dada no Amazonas, .?ara. reflnar 0 cio de pontos de vista, o))inicEs OU
tiesapontamentos e desilusops. Os po- J?esas Ip1prolut1V~s, 0 pahdo trufeu petroleo do Ganse Azul, C(U~ desce interes.ses mens. Getlilio Val'ga<;' eslA
cos secas. ~s re'lioes exoloradas e d~n. ao Reconcavo balano.
nela rio, em chatas. -As 'dURg retina- morro: mas 0 seu' desapal'ecimento
<10 resultados d€salentadores, por toQue. ~ Matarlp~? Uma. lalupal'inn, riM prtvadas, ai estiio em operacao. nA.o tern maior import;\nch pPn'L elu ...
da a par,'e. fie encontram l\ n1hldt' no melO do f.le~oelro em que se deba- Tambem sao as unicas Que pOdem cidat;l.o do MSunto em debate.
'j
nos apais das atividades das pes~ tem ..o.s braSllelros, gem donal'S nenJ existir, no quadro da. prooriedade par..
Com efeito: que ~ 0 que 5ntril'J'a, 0,
e
Ql.lisas petro1ife'·as. Ha quantos anCX'! sorte para achar, ate hoje, 0 ve!ocino ticuJar. A da Standard:foi de.o::.ffian..
telada. e vendida a reta!ho.
Senador Bemardes? Que as f'm!ll~es ftanc~ses buscam 0 oleo no tel'r1- de ouro do oleo.
Interrogo: depois de haver l!lalba.
0 ,Sr. Bern.ard'es Filho _ Fai Que. sas de petr6Jeo eetrangeirAs r.aO tet6rio metr()1)oUt'il.no? Quem 0 achou,
rataCio dOl! bll.hOe.s de cruzelr. os, f' entlio. na() vier-am ... " :::ompanh,·." de nhatn demonstrado. ate onte.n. inte..
I} goverJlO ou fI F."!so standard? Quan..
. "essa res.se
tos milh6es .fa nao foram . .sacl'ifica- se a.ch ar, no )DSt an t e Que passa tI g"aSOIina. enqua-nta.na.!)
havia
solo. em descQbrii 6100 no nosS(I .sub-·
or)s no Egito? Que rosario de J€cep~ tesouro, sem um dollar de. seu. prt:ra nroibic§:o, montar refiua.rias no Bra...
Isto.6 fnteiramen~e inver!d~co. 0
<;.oes nao fOl at.§ 1917 0 esfOrC(l c!a emprega~lo em petr6leo. "p0l~ q?e e<Yl: sil? Porque a elas nunea interesosu Senador Bernardes diBcute a hi~t6rla,
"Imoerial", no Canadj?
penh ado re acha em 200 mllhaEs ate Que se desenvolvesse nem it- 'l'efinac;fia do petl'oleo ·no BrasH, &em a c.::mhe·Nf/o Q';str.nte os avanyos consicte .. no lundo ouro do re~gate do )Japel nen1 a explora(:1io . do petr6leo no
com q~e dlreIto 0 Ec;t'l. ~o BraSil, que era excelen~e merca.do de cer. E' nm amador do problema. Nem.
r;:ivei.~ hnvllh no Jado tecnico 1a In- moeda r ssegUlr ness~ d"esper d !CIa consumo? S6 admitiram a. posSibUi .. saber
Que entre 1929 e 1930 a S~andllRtria, tHis como ·na geologIa, n<l. en te n d e p.o
dard Oil organi2'>Ou {\.. Pan-B!'. a.si1• .,
J!:f!On,~jca, na enrrenharia especializR- de econonuas e .de energlas.
dade de vir para aqui, inclusive para
Chegamos dlante de um. transe t'fn.sa.r na exploracao do petr6leo e com essa compan"hla. nactonal: S'lbdda, etc., a descobel'ta e produgao de
petr6Ieo p~rrnane,cem- ainda taref<\ al~ pungente. 0 Estado, a.qui, ja perdeu em fundar refinarias, de,.,l! que es~ diArhl, fol ptocurt\r 0 pe~r6leo no Pa.
-.
tamente arl'lscada e dispendiosa.· N~ Il bMalha do petr6~eo. par escas.se~ tavam disso nroibidos porque, enqu.an .. ranli.
tl A
Ofensiva". ·orgao do - PartidQ'
Venezuela, por exempIe, apenas uma de .fundos para cont.lUua.-la, e os pp... to, tiveram liberdade'de 0 fazer nunea
']ntegralista'" Drasileiro~ public-ou em
tiM comtJ~nhifls Que ali ouel':tm dis- trfotas querem que mststa em ba~et .. 0 lizer~m?
0 SR. ASSIS CHATEAUBRIANO In4 A mlnuta, o;ue, em.~ea:rater 1'('ser"l'
pendeu 30 milhoes de donars antes se urn pobre l,>ais sub-desenvolvt~o,
f"tie 0 primeiro barril de petralco me-sma que se)a arma,do de espm- -Aeredito que nao car~c-o devolver vado, 0 diretor da "Standfll'd Oil" de:
a urn assunto por mlm ja. ex:plicado. ~ew Jersey~ havia mandado a.1 Pr~ ..
fosse pO~to no mercndo. e no rec~nl e gal'das plea-pan.
sldente. Varvas. como ponto de partI'"
caso da Provincia de Alberta, nu
Nossa
moeda
se
a.cha.
arratada,
.\ refina.ria da. "Standard on'" aqui da 'Pl1ra. a discuss5.o do oontrllto defi ...
Canada, foi preclso tambem que lima Ninguem n quer na Europa, e 1is80 instalada,
das maM -porQue nitlvo entre ele. e 0 ~\er FedeTal
s6 empr€:s3 perfura.~.se 133 pog15 sr~ dOll testemunho visual. Antes de {) $!'ovemo fugiu-lhe
federal na.a 't)srmitiu <lue Brasileioo. .'
:....
cos, com. uma de.!1pesa de 25 milhoes curarmos as feridaa· do l'osario d'e n. emoresa. com el& oJ)erasse. Logo,
Tendo entregue 40 Pres:f.dente Var...
de dollars, antes de en~ontra!, pe- stos de insentatez. que, com a cum~ nao hi, nlio houve rna vont::tde .CO ~as aquele documento, com a Dota
. t.r91eo em escala comerciaI. No Equa- p)lcid:lde total do Parlamento, se per¥ ~apital ·em,ran.geiro quanta a abertura de reservado. (pois ~le nlo p~ssava
COY, vl'lriaf: commmhiflS disnenderam
cerca de 40 mi1hoes de' dollars na petraram, estes nove anos, no BraSil, ife re-finarias: .. em tempo hA.blu, no de uma. materia. })r!m.a 3\nd~'l: bl'nta)
pesquisa do pet1'6leo com l'esult'itdo (! trivola t6da ideia de embarcar 0 Brasil. Ma vontade e rna. vontade de- e Yendo-o de-pcis' 'PubUcado, com e:pf...
fnteiramente negative. Logo 'ap6s a pais na expedi(:ao estatal do petr6~ monstrad:=t nor atos, se existiu fl')i do tf!WS in furiosos C011tra B. 511ft ~omiPa..
Rprovagao da nova Lei do Petr61..;o leo. Eta vale, como dem~neia, a tan~ !'!'overno federal, que nao consentiu nhla, ju}gou 0 diretor da "3t,tJldard"
tas outras ja tentadas aQui ·pelo pc~ Que 0 capita.l americ9.l1o ·a.qut explo- nA.o haver, dB. .... a.roo de no..'Uo ~o\'i!r ...
no Peru, em fins de 1952, varlas com- (ler
publico, e fr::icassadas.
ras..c;e esse gen-ero de neg6clo _ um
...
p9:nhias come~arRm a pesqu's::tr nu
o Sr. Ke·rginaldo Cava1canti _ neg6cio D.ue ~Ie tern em. tWa. a parte no, a boa.··fe que Ne l'epl1tava indls.. ·
il
pensAveJ nara .se ehege.r a um ae6rd9
deserto de Sechura, considerada uma
0 mundo, a. com~a.r dB. TnQ;lattIl'R, satisfat6rJo para- a.ru.Q15 9.$ partu.
dRS zonas rnais premissaras a oco:r~ V. EJl:cia. permite um a.parte?
o
SR.
ASSIS
CHATEAUBRIAND
da
Franqa.
da.
Italia,
da
.Etelgica,
etc
Polida.mente, t01 ao Guana.bara,.
rencia do 6leo no pais: 11 poc;o~ j~.
Como v~ a Casa, eomeqo a escRlpe- de1xou um cartao de degp~r'dda. flO
fGram perful'tldos e todos com resul- - Com todo 0 prazer.
o $r. Kerginaldo Cava!cnnli' - lar 0 men no.bre .e61ega senador De!'.. pre«tdenw. e embaTCOu dais dias detados negat.lyos. No Eqito, igu1l1men·
\
pois de Nova Iorque. Pareee-me que
teo mais de 15 milhoes de c!flll:l!·S l[: Excia. d12 que desbaratarn'Js toeo n~l'rde.q pjlho·.
0 Sr. Bernarael Fiiho ...:.. Nfi.O' 0 oua]quer. indivlduo de medirlTIo ~nso
foram gastos por diversas comuanntns o capital nacional disponivel para 0
enoontro ·alnda· no proces;o de e.scal .. de ca,valheirismo nAo agfria r:e outro
Il,ntes de se descobi'ir 0 petrdleo' em negocio do petrOl€<l.
o SR. ASSIS CHA:rEAUBRIAND nelaml!nto. ·V. ExcIa. parece deveras modo, ErA evxidente ClU~ 0 governo
e!!eala comerclal.
rest;a.
mais
nad'l.
Nem
0
nreclp1ta.dO.
tederal do Brasil "1M estav;-" peJJ~1Uldo
Todo.
Nao
o Brasil possui urn terlt6rio' dema·
exterior, que nw [emcs pra~
0 Sr. Kerginalao C'a.»alcattU H
tr6
8iadamente extenso, para que qual- etedito
ticamente onde tenta-lo, quanto mais rnJ"';O'indo ..se 90 oradot) _ CUidado em lfCrmos. de pe 100 com 0 capital
.~
nacfonal.
quer entidade, sem exceyao do profJue 0 Senador Bernardes Filho e bom
0 Sr. Ker(Jinalf!o Cavf!!~rm~i _
prIo governo, pos5a considerar-~e fi- ir buscli.-Jo.
·0 Sr. Kerginaldo
Caval.c(mtt - mi"neiro e tern' a ca:becB dura. (Rise).' Oba.mava .. se, de fda,
!)
jomstl • A
:;1~amente capaz de investigar, c:te mo~
V. Exci:L que nao.
0 SR. ASSIS CHATEAUBItIAN-D or '. ,.
. 6 - d'
de completo e dentro de urn ·tempo saiba
o
SR. ASSIS CHATEAUJ3.RIANJ) _ (Diri9:1ndo-se ao Senador Bernar..
en.slVa' e t1arece que era rgao a
ra,zOlivel, as possibilidades das vast.loS
Integralista.
.
J!reas onde concebl.velmente se pos~~ _ EnUio nos prove ·onde pensa. en~ des Jl"ilbo) _ Continuem V~ Excla. e A.;iio
o SR.
MlSIS CRATEAUBRIAlID
encontrar 0 petr6Jeo. Se a experien.- contrd-Io. V. Excia. viajou ha. poueo R. C"asa & rue ouvirem com a urbAni· _ Efetivam'ente. Outres interessadoo
de fora devem ter tentado a.cesso.
CIa de outros pa1ses servlr de !!Ula a. EUropa. Tera, pot cerro, descoberto- dade' com que 0 estao 1azenjo.
rnsisto f'ln abrir os olhos da na~§o, mooo. Era evidente que 0 goveino
o caminho a segilir serino pob esti~ fontes de crMito mi.steriosag .e ate
Jnular a parti~pa~ao das ~rande.s aqui inacessiveis pt.:oa 0 Brasil. Ande, ac~rca. de tao 'grosses inverdades acer~ nara. sondar a ~lDl'nr 0 netToleo.
comp{tnhias petroU!eras; as qupl.!l carD colega, revele-nos 0 c;egred:l, que ea do petr61eo. JIi trouxe a Ca.s.!1. n8 Mas 0 espirito naeionalistn do Presiinfor-ma.cOes 's6bre a. Reflnaria. de Ja- dente Vargas desco~oai:a qllalquer
possuem 0$ neeessarios tecnico.s, alem nos murtitica enos intriga.'
o Sr. Kerginaldo CUVQlt!un.tt - quari. aue. montA.da, 0 gov~rno federal tentativa no sentido rte coop~rar com
da experHincia e capacidade !tnali..
C~lra.
Talvez tenham
sido desbaratadQl~ na.o de-bou que funcionasse. Que quer os ea'T'litaj~ alienfeenas.
0 Sr. Bernardes- FilhO
Com
U gov~rno brasileiro podel'ia ter 10%. porque 0 resto foi ao1icado nS. mais V. Excia. como demonstrflcl1o
gasto 100, 200 e 300 milhoes de dol ... industrializacao do, nosro Pai~. Pos- de a-1le Be ref'inarias nfio exlstem ne ista, V. ~ Excia.. nao responde-.l _ao
lars dos recursos, que desbaraw'!J., eru !=:uim08 urn grande parque industrial, Brasil, anteriores As atuats, a. culpa meu a,narte.
0 SR. ASS:IS CltATEAUBRTAND
lmpor~ac~es superfluas, dOB Estados feitp c9m tremendo sacrifieio. E' exa- e tMa. inte-iramente ·tOda do Govfu"...
.
_ Estou dizendo que hli vin+e OU
Unidos,· nos ultimos 9 ano!. sem na. gero - permita-me que 0 diga com no :Federal?
o malor respeJto e acatament.o - e A~()ra., a. parte da ·f}eSqulsa e exPlo" dezesseis anos 0 capital estrap.geiro
ver encontrado tiloes de oleo.
Quem duvida da dedica~ao e do Pl:{· nma Inverdade procJ1lmar Qlle todD ra.(:ao do petr61eo. Em. 1934, a "Stan~ procura, sem resultado, a autoridade
trlotismo do General Horta Barbosa esse capital foi de'sbaratadlJ pe10 go~ dard on" de New Jersey mandou 800 suprema do executivo no Brasil, para
e do Dr. Plinio Cantanhede aos In~ ve,rno brasileiro. 0 que na·o dissemo.s Rio de Janeiro um sea direl-or, 0 qual tentar a produe;a.o e refinacal' do
em contifcto~ com a 'Petr61eo ..Enuncie dois exemplos friter~ses do 61eo, neste. pais? Ambos aO povo, por interesse secundario, e deverla entJ'ar
lnta-ram com p-ersevel'anca para de~ Que esse dinheiro fei aplica10 na in- ex-eeuUvo .nacional" do·-Brasil, p::Ira santes. Se V. Exeia. insiste £I'm CODcifrar 0 'enigma hrasileiro do 61eo·. dustrializsciio do Pais; 0 lUI)! nlo se com ete di.s~utir um oontrato ·de pes~ t.estar os fatQs Que a1inhei, tenha a·
~omas nada desprezlveis (oram dis~ Que-r dl'Zer e que Bornos, hoja, a na~ao ·quJsa. e explora~ao do petr61eo no bondade de me fornecer os f'mdapendidas pelo gov~rno Vargas. que mais progressista no setor industrial, no&so Pais. Sel 0 fato, narrado. um mentas Que ate aqUi nao deu,· da BUll.
\
tambell], importou tec~icos em petr6~ e que existe uma campanha surda ana' de-pois que Ale Be P3.SS')u, PO! contesta~ao.
leo, de primeira elasse, como n &~ contra 8. industrializat;ao nacional. Mr. Anderson. entiW presidente da
0 Sr. Bernardes FHho - 0 q&e
' .
afirmo e que, enquanto fol li{:ita
nhor Hoover, a quem pessoalmente por essas raz6es, permito-me de-safiar "Standard".
Na audi~ncla Que teve 0 diretor da e livre 9. explora.;,ao .. '.
conhecf, e que fez urn trabalhG cons~ V. Excia. a prqva!', com dad('lS esta..
0 SR. ASSIS CHATE.O\UBRTAND
cienclooa e esforcado, em busca do! tisticos. Que· esse dinheiro tQi, como "StandaI'd" de New Jersey. (!'.ell nome
diz, ttoalmente d~sbaratado.
olyidei~o) com 0 Presiden';e· Vargas, _ Na epooa a. que me refiro a'llbas
lenl;6is da nossa riqueza negra.
Assl.rn, 0 que meus parcD.! conheo Sr. Bernardes Filho - (nir\gm~ i"l)o.~ uma. conversa.".introdutora. pediu eram livrES. mas 0 go..,~mo '!!'iava
cimentos te6ricos de petr61eo me Jn~ dO~8e ao· orador) -=- V. Excia. vs.i 0 Chefe do Estado que Ihe tromrf'S~· tOda a sorfe de obstaca]os a predUzem a. l'esponder aos ilustres inter- rMponder~me a uma pergunta, por· <::em uma minuta do contra-to a spr senca de estrangeiros rios n.et;ocio:;
pelantes. e que a dinheirn favoreee, Que sou ne6fito n~se assunLo. mas feita entre as dUM oart~.
do petr61e-o.
e favorece multo a busca dl) ouro gosto de ·me esclare-cer.
0 Sr. Bernardf!s FUllo - Vossa Ex0 Sr. Bernardes Filho - •• ·e a
o SR. ·ASSIS CHATEAGBRIAND celencia ('sM a invocar 0 te-stemunho pesquisa no territ6rlo nacional. ennegro, maS tam'oem a sarte pao ~sta.
excluida. da sorte grande Que E.e po;-oV·s-::xc1ae:rn~r~~~. ~~ihn~st::. Desde ~~~r~~~e~te, de urn cidadao d,esaPfl~ :~~toa:~l g~~~f!~a~~~~r:o~ ~ns;::
de Urar.
.
Quem cantestosra as dues pl'esld@n- qua.ndo hi no Brasil a proibicAo ao
0 SR. ASStS CHATE.AUBR,TAND pita1 de procedencia. e.strnn~eira.
eins Vargas urna dose de sacrif(cio.o;; eE:tran~eil'o para instalar refinarlas? - Crejo Que Qualquer depoim~nt.o nunea se lembraram do Brasil para
financejros de tOda B ordem pan a
o SIR. ASStS CHATEAUBRIAND meu e de V. Excia. servir30 Para. pesquisar au explorax 0 petr61et).
"e~QlIfFA do petr61eo? E 0 que e Q1.le
oestle aote.s d;r. guerra: ~m 1938. l\t.ema:r o111'11ouer rata :c;bbre que de0 Sr. KerginaZao Cal'alelin!!
se obtve?
. .
A "Standard Oil", como sa-be Vcssa se-jeroQ-s falar. Nao sel: se outroe· .. ~~. perfeitamente. Muito bem.
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o Sr. Bernardes Filho.
Pode- desas~)f'J'.a(b" por causa .tia Petrobrf.s. ! mar de todOB os outr06 que a economl9\ 0 Sr. AntOnio Bagmll _
Mi)i~
rjam ter aproveitado a .,oncess?"o do ~.Ias <> des-&per-o e inutil. p-clrq-le os mexicana- agora: enir.ema.
poueo.
Brasil para aqui Iundar~m refin<l.l'ias; lJrasil-eiros 5abem 0 que esta-o [azl'l1do.
~i.g 0 patsivo do regjme estata.l no
0 SR. ASSrS CHATEAUBRL\~1i)
entreta!1to, logo que se. deu a pt'oibio Sr. Bernardes Filho - V F.'i:c:ia. MexicQ t
- Praticflmente nada.
gao, quando () Governo oomegoi1 a peMa que as companh)as dt g'asJli!la.
0 cOllsumo pdrohfero do M~};.ie;.l 0 Sr. Bernal·de.s Fillw _ Ad:n;~~
preocu.par-se com a solu~ao do pro- nao sa,bem 0 que val arontecer em foi da ordetn de 70 milhbes de 10'-\1 !:i~ I entao V. Ex.a que naC! tCill:JS o-etr04
Me"rna, utiHzando sellS paroos rrcur- matpria de petl'oJeo, daQUl f 1n ou elil Hi52; em compara<;,J.o CDm H lTIi- ,l,eQ?
80S, p~'eclsamente ne&'>8 hora, ~ q'Je 50 ana~? Elas estnliv mt,eiram-en~e IhOes em 11)(6, situando 0 pais cntJP
0 ::R. AESIS CHATEAUBRU\d';:)
se lembrararu de djzer: n6s queremos, aparelhadas: suas previsoes ex..;ejelU 0 5. Q OU 6.° mai-or eon.sumidor de pe~ _ Isto e outra queHa-c.
tr61eo'do mundQ livre.
0 SR. PRE3IDENTE (Fazendo .<:'l(tr
Enquanto () puderam, repito, nada as gera1;6es.
fizpt'am.
o SR. PREsrDENTE - fFHen!i0
0f3 aU,mentos suceSSlVCS na prcdu~al) os timpanos) Pel'm~to-m,,:, ~nrj:;<1r
Lembro ao petrolifera mexicana foram obtldo~ ao no'::ll'e orador CI,ue esta nndo 0 tem_
Meu caro col ega, esta verda -:ie e soar OS ttmpanos) nobre oradQr que dispOe de ·tr.es mi- pela alnplia/iao -aa prcdu.ga.o do ri(::!' 1]Xl de qm~ djsl)unh~.
irretorqui.'el, incontestflvel.
\:ampo de Poza Rica; Q qual 1'oj de~·
0 SR. ~~SSIS CH~,TE~.UB~L1ND
0-- Sr. Hamilton Nogueira HeeJ.1- nut9s 'PJu''1 termillsr .seu disrllrs'J.
mente, 0 argumento p ;rre-spon jtv('.l.
o SR. ASSrS CHAl'.&..~UBqJA:-nJ cobel'to pouca antes da expl'opr~s.J;a;
Sr. PresIdentf'. se, amanlla. enNJi.l- V()u terminal', S1' President!:',
das cOInpanhias petroltferas est1'an- irar 0 Sen?cior Onofre CnHne!", .<:'!:'lfl··
o Sr. Kerqinaldo Cm'alcantl
o Sr. P[inio Pomp""u - Lembro a geiras, em 1933. Entre lS4.S e 1951. n· D!'e tao rico d~ bC'1?voI-encia, f'lr~t
18S0 d6i as: comp8nhias q'le nlio a;>ro·
v~itaram em tempo •.
V. Excia. a pr~-;sao. -exe"('ida ,n.D Me-- prodU1;a"::l de. Poza Rica' do~rou de 2fi! al&um?_s rl"vela~?es sof:lr{' Gl'tliJio VgC"o Sr. Plinio Pompeu - 0 me"cajo XlCO pelDs nacIOnal1stas rueXI"anDs, i para 52,5 Ulllh6es de barns, caod,:!l-I gas e R petrIJnr?s, rn::'5tl':ln"'O {'out:' 1\C'<;e
lie petr6!eo. ha dnoo anos paSSf!d05, !az;,mdo com que dlminulsse a pro, dade maxima do referido campa, CUi:l int.renid-o naclQnaUst.a ano!lva mai.'i
I:Qffi'pYftva 30 milhoes de oarris: boje, du<;ao de 60Q mil barris dial'io!< pant prOdu9a.--o em 1952 caiu para 50,6 ml-lorOXiJnO de mim do oue dos ~'onl"oM
lSiJ mil. Os amel'lcanos pl'oCWJnl111 wrl;os da produc;ao nacional.
tu~!niQuin'S· (~ue a::·ui se enCJnt1Oa.01.
£3ta comprando 130 milh6e.s.
a Venezuela que, em 1937, p-ro.1uZl"l terpos 'da pl'-Odu(fao nad-onal.
0 Sr. Kerninaldn Ca,varc~nti - I:a~
o Sr. Kerginaldo Cavalcfmt!
As inversoes da PEMEX estao ainda tn~nto Ol:e V. ]'}:.a 1150 tenh'J. nodtd-:1
lsso ni\o tern grande impor+f.ncia 3 mil barris pOl' 'dia e "Jassados tre.1
anos
passou
a
pl~octuzir
200
mil
"ar~·is.
muito
'lcmge
de
ser
adequlldas
pa~'a
d'e€crf'vf'l'.
eonHl nrG~'?t~r~, ~ viia pr-epara uma companhia que dispo,:- de
:fi:les nao precisaram do Brasi) 1111- desco,brir petr61eo em ritmo compa" gre~a no Pl'~<:~df>nte Caf-e Fitho.
~CO barris diarios
o SR. ASSIS CHATfr!AUBRIAND Quele momento, porque a Vene,Hi-ela tivel com 0 desenvolvimento do Me- 0 SR. P.~\SIS <:H~.T1<',"UBRri\NO
xico. AIem disso, a escassez de [1111- - po.~.sjvelmentf' 0 fal'ei amanhiL N3','I
- Petmlta-me. senhOl pn'sldenit<', que estava mais pedo.
o SR. ASSrS CHATEAUBRI.-\ND dos tem sido agravada pelo fato de desejo precipitar julg:a~enbS. Por
9U dlga 30 Senado qUe JlIio set mais
Em 1930, oomo ja dis-se. na.d:l que, sendo Ol'gao estatal, eia tern sid.o hoje iii tin'mas um d~''::ate, para j)
como possa argumentar diant.;- da Casa. Mal'tela 0 senarim Berndr1cs men~~ de tres cnmpanhia~ estrdn~ei- oolicitada a subsidiar outras a.gencias qual todos viemos b')i1.r.do, como M.
e agora 0 senadQr Hatnilton Nogctei:',a rag operavam no AmazonaS em pfS- dQ governo, notaciamente as e.stradas fl'as-e famo.s~ df> Lard Cru7.on, em on,~
Tt"pete, que naQ houve pe-did.., de Quisas do petr61-eo. E d~plorav"'l que de ferro governamentais, com corn- das de of'tl'oleo. (Mnito bem: mltil()
bustiveis barat{lS, POl' outro lado, du- bem! pnlmas. 0 orador e cumpn
conceesao de produ~ao nem d~ ref!· se procute fazer. para 0 povo ,:)1'a
,naria de petr6leo, -pot narte de cfn· silejro, uma hist6ria do peLroleo VQ' rante muitos anos, Q preliO de vend3. 'IJ1~l'J,.,i1a).
lunt.aria
e
criminosamente
deturp-H13
da
gasoIina fol mantido artificialmen· u:rc::r;UHC::O PR.o:-J'UNCTAn0 'PET,O
presas estrangeiras, antf's das leif; qu;a
SR SE:r-~ADOR ABBIE CB)\TE,\Uaqui -criaram 0 m-onep6lio do Estado. i:sto nlio hor.ra 0 amor da vel'dade te baixo 0 que diminuiu os lucros.
A malar parte das refinarias do
BRIAND NA S;::8~P"O DE 29 03
Trouxe
baila dois casos que ;nva- aos nCo&';.os hon,:'!n& iJIlblicos.
Em v.a!'ios puises latino-americano$ M!~xico datam de ant.es da eXo1)roOUT~~BB:O DE 1954
Ilda.m a gratuita 'contestH,;ao: E UTI)
0 SR, ASSIS CHATEAUBRIAND:
deles 'e de uma refinaria ali em tao o Estado ~sta, de uma forma ou de priaQao e, tendo sido construidQ.s taDese',fl tr~zer. S~T'.hor Pre.<;icicntl'. 21.
Paulo, nIl sua metropole no sU~lUl'bio outra, atIvamente' empenhado' em sicamente para 5erV1r mercados de exde Jag-uare. Essa n~flDar;a' cherrou a ~p?ra~?es petro}iferas. Entl'etanto, 0 p()fta~ao, f()ram l,ocalizadas. na c{)sta. Governr~ da Republica. mi" 56 •
feI" montad.a
e a gove"no ia~'Jjt; eXlto e a e~ce~a-o, antes do que a r~- longe dos centro5 cO!lsumldores. A tribut,) dfl minha d(>vor::io nelo bem.
delxoll que ela funcionasse PrOlclu gra. 0 malS ~mplo dos empreenj~~ perfura~ao confinou-se princi;Jalmente Due est:l fazendo au Pais. ~'1rr !t S~! ..
mesmo as SUas operar;6es. A StandJ.rd mentos c0n~u~ad().s pel~ E~ta~o rcal~~ as areas provadas. Dos 567 1)0~'y~ rj~jda, ')olitica da c~mpre~sa~ GflS dl;'ROil desmontou-a depois even ieu-a ,za-~,e no Mexlco, onde'? or~ao 1Utel~ ~rfurados no periodQ 1940-1950, ~o- pesas dC' en\rio fpderai _ Q que de
no 'mct'cado de Sf.io Paulo, aos petb- ramel;.te. estataJ, PEMEX, ..em 1'.l~O mente 20 .por cent'O foram pOJ;Ob ;.>10- si ia, ~n"olvf> um exemnlo PI'lI'1t 0$
mult!olas es\:)an1,adores dos era.dl3
f;O~, num estl'anho picadi~ho de j:l€t;as. n~s U1tlrpCS~ 15 anc.s, um mou0poltu neiros.
Uma das dificul.dad€s em 3eguir e estadu.!lis e municipais·.-'" I';(lnlfJ ct:..
Que opee 0 ilustre .<:en:1dor B€-mlr- vlr.tual de todas as yp~ra~i)-e~, ~d.a pesdes Filho a essa faw? Ulna eont'Csta- QUlsa e, desp0berta a dlSt.nbulQaQ local I\valiar 0 progresso da ~~AEX em minha ternura civica pela Dolit£c" dM
llio destituida de conteu-do, ate por- e expOlta<;a? ..,
•
_ • todos as sellS a.spectcs reSIde no f~to combu,<:~;veis, com cue ele hom:\, ~
Em recen"€: relatorlO.a nftl;!ao 0 dl- desse organismo 'DaO pubilc!!f r:{UR1S- colorido n~cionalb.;ta- desta epo~a d~
.u-e S. , Excia. estA materjaln:ente
retor geral da ~El\1:EX mforma que as quer relat6rios anuais au "'alang.,s d~ eficaz!"i f"nsinamentos do efe,t,., das
t-olhtdo de pl'ov!\.-la,
Mas, mesmo que nenhuma comps- r~.:>ervas p:,trqliferas nD Me:n~; eI? ~uals a sua post!:;iio. 9ud~.v,~. 6er j~l· naixi)f"" das t~rba.~ popnlar'es s(Jbre !!.
nhia estrangeira de 61eo e ga-nlina, fl~ de 19<:13,. a1canl;!aram Lo':)", ml- gada. Nenhum detalhe e amdn. dlS- adminl:;tra((so repllbUc!ma. Se os gOd'lls qUe aqui operam, uao se t,ivesse U~oes de ..barns e que as reseri1~,~ de ponivel relativamente a CU:;t'J8 e o~- vernos sao entidades delibe!','.\i .... ::t ... (p.1e
outrars. ocupado do petr61eo (e DO gas nat,mal represent.am, em L"m~s tros crii:krios financeiros, Dl'los emus devem refletir os sentimf'llt::ls d:ls
bruto eqUlvalente, a tnaJ$ 0 SUCeSSO do empreendim-tnto C?rno
"
d
"I'd'
AmazonM ainda em t930. ja hJvi:. de petroleo
A pr()du'~ao
em urn to d 0 possa sel' a d eq~a.ll!UC
"
'nte malOrC!>.
y milh6es de barris.
,
d" t
. 0 senso 8 respons.
p rti deJ1121 aue
de
pedidos de concessao de p-esqui ,J f. Q 6'l5
es e qlie nos reg-e, a a.r
'
!ato delxa de tel' maior i;ranscenden- 1953, incluindo urna pequena qu~nt.i. . 1 d
dade
de
gnlSolina
natural,
totranzou
JU
Ja
SO;
Plinio
pompeu
_
'Em
sets
ag6sto
no~
tr,az
testemunrnde
su:\
elB~ 0 Brasil nao era, at~ ha ;10UCO
tempo. mercado' de comi)ustive1s ii- eerca de 74.100,00(1 barris repr,e3Im~ anos a ·Venezuela. aumentou sua P-N, sagrada fldehda.de 8? .que a5 mare~
etroLfera de 3 mil barris dia,4 c:r:escenles do Jac?brntsmo nfls lIT\.
-.lJuldos e seus derivados Ctue inrer{'s- tando uma queda de 6 por cento com~ du
J.18Se ao mundo. 0 petroleo s6 d'Cs- parada com a produ~ao do anD ante- rio~ pa~a quase trezentos mil, multi- poem A .t~sse respelto, 0 presen!,e tquJ.
rior,
7S.
900
.OO()
barris.
A
s;';al
ca~
licando-a
por cern.
se podera parec~r .COnt 0 pa~s~( ,),
banoou -0 carvao, de'pols do tim aa pacidade produtiva dQ Mex~o oscila Po.sa ASSIS
CH.'\TEAUBRIAND
? cora<;ao anem}co. e r~,qmtzco d(}
prilnell'9. guerra mundial. Na prime!235 e 245 mil bid. Qua~!1t.a e ..:. ~ 0 ufanismo que cria, em natu4 PalS reclama um hqUl~o vtt<tl dt' q~e
ra. guerra, 0$ 'navtos cla eSllua1r:t entre
fnglesa eram Quasi -,todos rn('vidos cinco turmas de explorao:;ao, JnclUlndo rezas do realismo dos nobr~s t.'Jlegas ~6. novE.S fontes ~e rlqUez"'. p~dera~
sinda a DarvaO, Na ter~eira de~:l.ja 22 grupos geofisicos, estao kaoalhan- que me aparteiam, a confusao que oW lrrlga-h':. A funl::'ao d~ .d:-s('~ ... r1-1a:5.
do. N-o ano em curso, urn total de dtsentranha das snas palav-ras ditas de estuao.-las, cabe. a, tnIC,_at"va. prido skulo e que 0 61eo entra a tl)lTI.'l.T 360
J)Ol;OS de explota~ao e prvd!l{!iio
i
vada a ao poder publIco. bern lllSprA extensAo de empl'eg(), qu~ !'It:n~-e
serao Perfurados, Em 1953, . foram a~gasT~q~~rnardes Filho _ V. EX,1I r~dos '= condnzit!0s Ate aq\ll h ~'~'nta
0- seu maXimo no segundo co""fH!o
perfuradQs 355. pOQOs (464 uul me- esta. se rererindo a mjm?
tlva de exploral;!ao e de eXPfJ,.ta()~_o dil
mundlal.
-'-_~
tros), -dos qUalS 223 foram po<;o.s d-e
0 SR. ASSIS C'H:\TEAUB!ti.,\ND ferro <? _do petr61eo, e ate rne5mo d(J
o Sr. Bernardes Filho - 0 nob:',!;, ex<ploral;!oA e, em 1952, 307 p-o!;os (371 _ Perfeitamente,
m&nga:-~s, deram E'~ terra com .~!I
oorega - permHa me dizer - est:1 mil metros).
,0 Sr, Be-rnardes Filho _ V. Ex.- mals sohd~s esperan~ns dos eC'lnOml!04
fazendo grave injustica a e&;:l'o!')rgaAs refinarias trataram urn total de est! perfeitamente enganado,
tas bra:61Ielfos; As assomadas dn IJatlnlzal{!io, Que ~ 0 trust do petr61~ no 68.500.000 barrls de oleo cru 0 ano
0 Sr. Kerginaldo Cat~alcanti _ "En- vlsmo desestTll:>am. os Que se a.r~!~am
mundo. S3.1')emos Que (o,~es trusts ,passado (media de 188 mil harris diil .. , llano loi!do e cego".
a recupc~a~ R SOClf'ds~~ e ,\ et'lWZ!\nat) cOIritam apenas da prodm;llo p<trit riDS), comparado5 oom 62.320.000 bar .. "0 SR. ASSrS CIIATEA'tJ'E!RlAND l;§,O. brasIlelfas da :!ebHldade em que
JJ. vida -de urna aU duas gEraqt"ies: e!es ris em 1952 e 56.78{).OOO barris em -:- Tudo 0 que 0 BrasU, aU> hoje, tern am~as mergulham. Procur!l~s~ ~ cunssao et"ernos. disp6em Ije cauacid:1de 1951. A ca.pacidade de refinaqAo atin. como evidencia de petr61t'.'O e 0 Re- trulf urn E.'lt~dO na base, Stml.I,,:\l1eatecn!ca monsttuosa; prepal'am-se pam ge agora a 272 mil barris diA-rios#
c6ncavo da Bahia. FOra daf, tateia- mente. de dlssipaqao e de pobreza.
Dma exl.st~nc1a de cem an().'ll. Arlsim.
se ainda. Ma.tari~ mal sacia a fome SOU dos que n~o enxergam na pobrenA-o digl'l' V. Excia. que delxaram de
de o'J,o d> Bahia. HA 15 anos Que za uenhuma \'lrtude, c,om,o hmYlD,uco
S-e, como
espera, continue
0 consumo
pe- urn perito internacional de petr6Ico nao com:i dero a pro d
id
procura.r 0 B ras}'J em . \9'4
. ~, p')rque troHfero
do seMexico
a au~
19a
I a~ie nm d a.
b:3(J tlveT'!'Im necessid:Jde naqueI"! mo~ mental' numa media anual de 10 por me confessava 0 seu desap<mtamento Que dispensada 9.0 pOt'O, como porta ...
rnent-o: Ales prodllzem pare., 0 fUt!.l~ cento, selUindo a tendenCla
~ .
d esd e com a oco<r'n'c,'a
baian.,
dare. de beneficios para ~1"". A. po<;:;
to: entre-toflnto. s 6 Quan d 0 sen II ram 1945 a demanda domestica nAQ 00.
0 Sr. Bernardes FilTw _ Quer dL.. br~z~ sera. 0 voto indivt~ua; de urn
apro"tmar-se a proibi1;A,o, eam que men'te absorvera. tOdas a.s atuais ex. zer que', para V. Ex.a, 0 Brasil l'~ rehglOso. mas nunca a atltude ~e", urn
a . n05sa Constltul~ao iria pOr um
rta bet;: de etr61eo (15.300 .000 bar- 'tem petr61eo?'Estado ~m face dR sua COUlIIf11d"dp.
frelo ft' Uberdade de. }:,€squisa. 'e qu~
0 ~ ano pa~ado), mas em IS-56 uJ0 SiR. AISS~S C,H.'\TE..4.UBRIAND Se a indlferenifR ~Ia~ riquezc:: e,nvol8e lembraram de vir ao Brasi'. ad- trapassarA a p rodU if8.0, de maneira _ Eu nunea ~l:ize 1St(). 0 que tenho ve!l' at.ttude de sUlcidlO de llm h.,mem
mltindo a pOsslhilldade de S()Hcitar que Q mercado domestlco se t{1rnara, afirmado e que somo!! um pafs que POlItiCO: e~ face da sua cnTp'f.tvldaae,
no Gov~rno QutorizacaQ para e~lo- entao, Importador de petr6Ieo.' ral e ainda desconhece 0 que ha. dentr<J .do ~ prOCllga~~dade e (J t~a<;? vutgpr da~
ra~ 0sr.t~~e::,inaldO Cavalc4ntt
a perspectiva que se desenha, a me~ seu suhsolo - Q que e outra JOlSa parveTlUs da a~lio publIca.
Essa e a verdade. Por que a.ntes nos que uma explora<;ao muito mais dilerente.
'£: pTl'ciso n~o confundir a al1stednunca se lemhraram~de n6s?
ampla e- ,bem sucedida se desenvoJ?R
0 Sr. Kerginaldo cavalcan~i -- Mas dade dos co;stumes civlcos com·8. (mn ...
o SR. ASSIS CHATEAUBB-tA'N'O do que a levada a ere-ito desd-e 1938,. querem 0 nosso petr61eo.
~
duta franclscana. de des~eM l:eIos
_ Com-o nao se lembraram? 0 12;0- quandll as' companhias :petroUferas E:S- ~ 0 ~. ASSIS CHATEAU'BRIAN'.D bens terren.o~, de urn POlitIC,}, 0 que
.
Ii lh
t
'1 trangeiras foram exrpropriadas, Explo~ - Aqm esta a n-obre senador AntOniO tnt a sua mcapacldade para I~orn~
~:~{) ; %.r::t6~lao ~ e~H'~~:: o~a o'!;u; ra<;8.o e desenvolvimento. entretanto. Bayroa, Menico dos maia br!lhantcs preenda os Jmperatlvos e!;Sentifli!':. que
.
t
er~volvent amplas imrersQe5 e na pro.~ no assunto. S. ·Ex.a podera. dl~~r-nos envoln'm 0 exercfc10 mesmn das fun ..
~~~l~,
:co::.g~~ldO
Cavlllc4nt!
_
mlo
do capita} neeessA.ri-o eetli 0 eb:-q 0 que co-nhecem05 Cia subsolo ~raai- c;ties que. exerce. OS Que e;:ta.o 1m ..
o
VeJ~ y. EO;'CIR. _~ "e'!Jl1 ~~ nio s6ment<> do problema petr?lif.ro._~
• pando no !!lit.ao l''!4e.al \Illl.a tarela,
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05 franceses. OS italianos. OS ingleses, de peixe- e de mamona, Poderemos
Aoha-se 0 Senado ao par de. ti-'
as tunas, as peruanos·, os yl:nezuela~ peDsar, nos campos em valver a le- tua~ao. carqblaJ. Ate ont.em <l Banco
nos, os (lolomhianos 03 hindDS. as egip=- nha, como ao baba~u e a energia do Brasil, pe,a Carteira adequsda.
eios V8J.'leram do seu horizcnt~ politi. das rcdflS' dagua dos €-ngenho,s: 00- a agenda de lctras de expi)rta'tao.

da qua. ele nao conef;gue desernpcnhar-so;> vela escasses crJm!Jr('\Tl1~a
dos Se11-~ recursos, conspirRffi. anteE de
tUdo. c,mtrn a ,,1ell) Jl1esru~ da !\fagao,

e, dC!1mf cf;ntr~ 0 presti"'io oa autori- CO, COtno express30 da lepta des loniais, que s?-o nossos? Nao impol'- havia adquindo. com moeU ..n:. arbitra.dade lle'i'se me-smo nt.ado
histrioes d!J bolche'i'ismo. Cair,·to~ tar mais azeite de oliveira, para 00- veia, apenas 26 mHh6es de .d61~'es.
As ma~S<ls, entre n6s, tra"::laUH',,'a5 nurna !'esign?\'ao orientfll, Dara nos mida~ e utiHznr s6 0 de den de e de 5e a b.... verno nao resolver ~ncurtlr as
pela dcll1::lgogia dos mopltore~ SQvir;ti- recUsatlncs a Vet 0 progreS'lO v~rti- crs{J~{) de alg6dao. Que jubileu na- importa~{}es de-gasolina e de oleo, au ..
cos, f0rmam por n~ ,urna d~mOf.t~'!ia ginoso, orinda pcl!'l inicittti~:a prlvadn cional!'
.
qui paN,O 1uturo, esse numera;:'io cllzinnuiet'~dora., Atof> R~ora ~5S}t oitadura estrangeira, no- C~mfl.da e na vcnezlle0 Sr. Kerginaldo Cavalcanti ~_ gara, eom pequenis~lmas SQiJ.ras, tao
d::JS t.l};-bllS tern sid<1 sustpntadit com h, 'enql'[tnto 0 Brai'ii! ressona na hiber- V, &.& da lkenc;a para um <lpart~? bQmente para os COtlliJu.:;tiveis liqUios tll~ic;i;· s.edutol"tl5 da i.nfla~Jo e dos l1acao da incon.<;c\encia ct-as na::o~r,
0 SR, ASSIS CHATEAUBRIAND doS mais 0 carvao.
,II
credito6 obtidos no exterior, pal'a jm- onde :l vontade uacional su1;'umbiu A - T6da.
(E' verdnde que a situat;ao estagport;-Rr.fio q~ t\'i~o c1e cl)mbli.sf,i~lejs e malariA da endeml? vermelhn.
0 Sr. J[ergina.lrjo Cavalcanti ~ S11- nada do cafe, n.os p.:)rtos, e temporam3.t".rl<\.~ primas essenciajs.
Se nl)g pretenoemns .8ubmpt~r A ~(!ilo geriria que nao fizess3mos essa Clis- na. .PotieI'll. ser gi"RViSsuna. da,qui a
De.vidr. M Se!?undo conflit0 w1mdi.8.1, corroshA do flf\gE'lt, bolc1Jeviqt:e <' que p'esa, a 'quat" aeho ate exagenHl<t. dais au tres anos. Por enquBnto a
1\1) "boDm" dn ~uefTa tria, I'D "bJom·' deva!>t-;l.~61}5 nan est,8J'emos eX1.1(:ndo a Melhor - fQm andarnlOs daqui por crise cte emoarques e transltoria,).
da gueHa da COT!!:ia. :lOS cl"editr:g. ~ue socieda~f' brasi:eira pela eXChiSt1.0 VQ- diante, sOlnente de bonde, com uma
Ora, Senhei: Presidente, salXndo
fortm dlspens.. dr.t; ao cOUl6rd.- b\"l\si.- IU!ltarm que ela leYa a. caoc., entr{' vant.agem nao 56 para a oompi'mhia ~ue nao teUlvs COUl que nem pagar
1£>11"0 nclo r~terior, 80S bn~6es de nos, du ftgRsa~ho de urna tecnt~a e d~ concessionaria, mas tambem ~ara 0 as impol'l,a.;;oes que a·qui. lazemo5, e
meiQS de paqamr:>nto do 'i!r.v~)'no ie- um cauital. os hUB is sao n primado pais, -do ponto de vi~ta em que V~'}S3. que 0 'llmco elUiJl'estirno' ::],ue 0 Mi...
Qeral. H~ l1111Hidile~ ("itadin<l<; r.qU! temjda to!,\,3 mef;ma da sobc-lnJa em Ex.a se coloea,
~
nistro da l"azenda p6de Lentar nos
vl"ic~o cfe uma rc\lsa ilusao rle pros~ tRntos llutros Estado.s do mumlol' 'P0r
0 Sr. Novaes Filho _ Poderiamvs, Estados Unldos, toi ·'"com () emperltlO
p~rjd:lltt·, Nao n0E jf"mas ;ilndn ':::1nt.a que os EstactQ8 Unldos sao hc.je gi.. mesmo, andar de bicic1eta,- se fO:>3e- de dolares do magri.:lsiU'() tundo de
de Cll)e <!l~se, of-riod!) de mjr,l~::!m; e de l gantes? porque ali 0 capit,a} europeu om" mais j o v e n s : · .
garantia do t1apel~moeda, com qu~ e
lantej~ltlas
"~hmol'
ar:RI)[~n.jO
dejentrou par:! 'sf'r ~mpregado ~m tUdo.
0 Sr, K~rgi"l1{!.Id.O Cavalcan.ti - lsto que 0 pais ha.vf::ra de man\1!r ,a t.tmtrnl'.spo-lo. N.1.i!A roais rf','::t.o COtltra sem. as rest.!.'iCofzinnas natlvistas, que e p~ra 0 Preiidente da ~evubHc". peratura CiVtca elevad~irn~ OliS traque saf'f)r, ft01lj c?!1t,rn ou f::r::1, (laqu" aqUl S~ ~hf" lei'antftm, a pro')OClto de (RisOI.
'
oalhos <is. "Petrpbn\s"? A autarQuia
5f':J'IfiO "tJe]n ~fl!T'~~c;~., rie Ol'('~~~OC:; de tudo.. OOIDO foi possivel que nO<:i con.
0 Sr, Bernardes Filho - Com os negra esta na o.enadeira diY'lsa. da
~rtmini,tra~,'5.o, r'U(' n~o tH\r"'e~m ~om- se~ltls5fL010S c[Jpt~m.nar, tao et\cilmen- eompusth'els nacjQnals 3 que 0 110- cnarnt?:ca do jaoob1SrllO e do plono.. ·
path'eil:: rl:lm t1"I"Jn ordf',m ti~' l;:;oiMls' t~l ,pOt partt!'Hta~. o.ue os SB.t'\'iC0s de bre ondor f'e retere. talvez fosse p:·e.., pOL-smo ·estutal .q181S m!l;Hn~dos. d1spost~. a se o;!'"'''P.lflr or" nodf'f de ~l~lent! de tudos me, povos [iv-res do renvel f::J<'!er-se uma foglleira, ,lara Acna-~e sltuada na linha. extrema. do
1n.ic1af;'va i! da' f!,!e,;'~~adf' 0"'. ('fiar. qCldE'~tc para lQ'2'o identif}earan.,, na') nela f:e queimarem' os naciortalistas"
paroJ4smQ 'qacionallstf!.
E'
';lma.
pnrp. O:ir (e.tnT''' ~f' -pais' 9.~ !~spirar Be delxan~o por elw; envene?ar? Pmll (RiSO) ,
oandelra que nao se quel' ~olal'.
e romR!' nmro f{)lp .... n.
_
oue Sej'Vlr~ 8 ~u!tum unrversal de
Foi deSI.raloada e .tera. que. ma.rcl)<U"~
Dt7iR Si;\Hw;iin (!"IU> a nnr.:"fl e a nOSI'lR N!te, .se f!, f;tl~ ntividarte inte~ee0 SR. A3SIS CHATEAU~~I~~ a testa da \'a.nguQl'da do que, 0 ~mor
.
t I - I
~
- Nao que tanto mal a esses 5iO\grande:;a d~ 'R!1ma. 'CIltl1 a Fll~ r:lra e ua nno Qgra ...esccbrji, d~t:Ge 10":0, paticos rRpnzfs. para' v~-los p2re- .do -Brasil tenl de pUro e de verda ..
e sua lMjB n~('!r,PRl, sllcumti~·am 0 jogo de {nt-riga do inimlgo ;m;)(·di- cer na pira' de 61eos autoctones. Idea- deiro, Como, POl'em, vamos aooma ..
dia"fltp. 11ma. corridp 101101(1 J)'l.nl 0 di- :qente, ns expn.nsRo d~ urn nwri:1.lfn~ lizade pelQ trucuJento senhor r1a ma- dar 0 fino. tagalo que aguard~ an..
nh~irq ;lQujdo, f'p\-c eric",;, o")})W'US t~, 0 ~na{ s6 umn tr1f>dioct:d~de' de ta,' que e 0 mou amigo Senador Ber. si-oS\} 0 li.rlsroo petrobrasUelro com
de negl)rjos, 1JT:!l' e o.ut.r"f rtf'n"r.aV:1:ffi cqapad.) nAo id~nt·ifica? Que d 0 que nardes' Filho. P~ra que se tomar~m a penuria. DOS recw'~1J para lQlPOl-tar
partjcll!nr Rvidf'? Of-10 dh)hf'i;'c Aqui~ ~e RNfrlH'~ ,-ar,J"r·n::lT. e, -:<:::terUizl.lY as emprestim<ls em d61ares, IUC a 0 de que careee uma. explora(ttw a
fiB fllfl.::::l3l'1' pr~.teTldem '0 Que " kstado entre Q!J brlts~lelr:ls serrao a !J~enitude proprio gov~rno federal esta. faz;en~ lundo do len~ol de oJeo do p~is, ain..
~hes I)(lde e naP. Ihes )'oi~:a dflT. ~~ exu~('rRdlJOi~ ~a "1ct~ df' mnl N !1{,':3.{), do nos Estados Unidos, a. !lm de t-:()~ da pOl' pesquLSar?
P6.<J.se 0 p'ooer j::H'JbUcO a 1h:lan :hr, lspon~o e munWfOS reen~sos Pfll'R duzir f'uer-gia 11idrpeletric;l com tanE' urn. ·'ponoU" que petroleo num
nest~ Rorna ear1ocn. urn' nndl"ao de ser pr~ervarda dm:;- tlesRbrjd/lS t.1Jfope,
pais~ destituido de sIgna' monetario.
vida. 0 qunl a Plfl.l cha d'lfo l1ronte:'!i- que, l~(' cntt~nn sOl{' a atmJstrra?
tOH equipam€l1tos, todos feit;os la fo- como 0 BrasH, nao se tern. com papel
tnentc-s VF!ria co ..... ,..,'. ovar Ol!~ "':'0 ,.,'_.
Dl!lcl'men.te. na hi~t6ria, Et" enCon- ra, pelo e~tl'angeiro aQOln t navel? !'fum maeda, Cru~irG nao da, para com ..
'., e '''''.
momento de nacionalismu, oomo este,
nh<\mn<;, Jon;a.s pf.lfa sustent1~lQ. F~./- trara ~aso lIsual a ~~se, dp. l.1.nl PhIs, sera. furtlir~nas 6. vista $, evidc[lCJ8: prar tnateriai de aondagt:m, expl..u-a ..
fie cres...·er a pnplllf!can ria ,("~oi(nl 00 ettrad:-' 'R11)!3 na cova da miseria e de uin crime_de leSa~p'3.triotismo nao ~a.o, reunanb, tra.nsporte e distribUi ..
Pa~s. ~ ~:t.Ista de processos r'I-e Pf'rfeito I ~a mmi\.. mut~la~o t: __am0r.t~llJaQ.a, .no se restaul'arem os bondes
t'.'>1;:3oo ~a.o dQ petroleo. Nao ht\ de .sex eOJ;ll
artiflCl'l.hs1l10, pare mr'U1n1flncf,t) de ""alor t!n s~ or,;u!ho naclona.l. (',omo
.
as 20 e poucas sondas, q,Ue e 0 ma.llma da&<;e oQreira P'lljto flJ/>"rn da,!; urn d"'!nte mClIral'eI. porque .1eHbera animal que. na(l oXidam 0 senthpen- terial do. Conselho .Nacional de Pe.neeesshadp.~ loc~'if;, TiraTc1":11-M des rum 01'1 Que,o,dfrigem "otvet 9S ciJsins to da pa.tria., dos t?z:asileiros, no c1im" tr61eo, que a' "~etl'obrAs" Ctev~t~ eor"
catnpos dez.f',n~!;':. <;f':n1.o cf''lte~f\1i rl.}, flO . 50~of!1'R.n() mananr:iaJ de .. f".ctlmulo impuro das inventoes do lmperia.ls~ responaer as eSperan.;as de quantos
miJharo~ <1~ t.r~baJb~!lor(!s, oara t,r3-)1S- rapldo d"lS SUBS fantes l)ro,jutiva~ mo inteTnacional.
dela esperarn a sQlu~ao, aind.a. que
fq.rtn8.··If!~ f'p1 oDl:!rfirJOS de c{ln~~,ru-;ao Encontra~l1os, povohdas de· e::).l~ctros e
0 ritma. de qU~ at.~ ontern Ilesfru- pa.rcial.' do }ltoblema.. de oomuus:Uvel
civ1l. Bili6es ile CJ'11UirO<:: "Ol"'lf<umi- fog-o_s f<.!tuos. a~ estr~das reRis de U'll3 tavfi; POl' ex~mplp", a impren.sa l1a~ liquido no p&.is. Quvi d~ espe~iilllstas
l'l'I.tn-se em erliftcios, centeml1 ('<pl!''3 Na,ao pera 5uem df'verJaro estar rf!- cionl'l.l, ,'em ~ ser golpeado, par n1e~ amencanos, mgle~e2 e ir~ceses que,
Immos($, nos bAirro~ de m(l(a~in dM bentan(.o, todn a madrugf<.da. VellS Qtdfl.s que mostral11_ a qlie' ponto se com tnenoo tie ~t.'O e 3110 sondaS e de
. classes AbAstRdns. 0 pont!) morto di:ifllnm" de ,auron ~
~
dispOe a cp.egar 0 governo, na seve· 2.f)OO a 3.099 tecnicos, 8 ofensl\l& pe-desse desvario fOj ftICaMn~{o, ~u::m'tb
~(!ft>,I'·,.... do-~e flO RrasiJ, d.bria, em ridade do seu rigor para atalhar. trolifera n~cioriallsta nao dara. a re.lfl. bancr.s de d~seQr. tcs. fin:>I'r.i':H!c'r~<:; m~,lo ~f 1822, no "Correio 8U!. si1i~n.- de-sse lado; as conseq~encias da crt- sultado que dela se e.spe:ra.
rde ed!ticaqoes ill1Gbili8rl~s urt1-1nns e se , Hlp61lto da 'J'<J!:'ta:
5e de moedas de CUI'SO i.ntern!lcioE o' re::;to~ que se seghll" .8. deS~9ber
de cOOlpras de t.(';ni\~ 'no ueriry}etro
«, .• aue 911.rte da Ameri('a apfCS(;D- nal. FO;'am cp1·tados os jor:nais em 'ta dQ peu61f}o? .Ond£:: teremos ele5ubprbt1tlo, S'lbtr~iu, em 0..'11'1 hora, 0 ta .ml;:Il.~ ete~ent~s de p~o~per)dade 25% dos seils supriroent.os de papel, m.entos para atac~r 0 a.asunto, 110S
govern£, () credito do red!'5wnto drl nacHlJ)lll? Serqo !>o"'~nt~ o.s erns do plus 0 aumentQ de -15% anual, que seus diveniOS aspectos com ~ tll;lVerBa.nco do Br:'lsi] e rlat': aut::tl'ruias, Que governo quP. pcderno fru.star a,s es- ~les recebiam, })<)r conta da ~xr.w,n· gfldm·.a que eie exige?
movifU?nt.avam tflmanho ~flrt£'.fo de peranG8. s , Pqu>a 1)S dons da r..ature~a sao' pt·evista de sua. .cil'cula~ao. Ecoa,
Mas. pensemos so na detp.a.lTsgcm,
eS13ecul~'ff~o. OS PJe1;OS dos ~,~,.r~r',os, dlstri~"idos nf\f:Ut-·jp pais, ~'lJU mso pOl·tanto, ja dentro dos' n03SOS ar-~ po~d() de ·It.do 08 equiPamentos. de
na. cidllde. tinham sido levg",t"ld:lR a tao lI~ral incule~m a. quem- mais rl:uais. 0 clangor das trombetas de explQra~ao. I'efinati~ transporte e
nlveis, como Lon..1res. PariE e Nova reflete'.
Josaphat, Pagrtn os justos pelO& pe- distribUl~ao.
York nAo apresent~m llRd~ dl! ef\ro-j Que retrato mals bem pintado se t'~dores da siva maldita do chauvi0 ilustre Dr. Carlos ,Medeiros. em
para:vel.
poder:\. ver do ~l·ftsiI, contp.mporaneo nismo. Compreende-se 0 panico de COl1feiencia realiZl\da n,a C9nfedeJa comec;ou a ll1a\an<':\ do~ f'3l)ee:ula- do.qlle esse, que the fazia, tom 0 seu que se encontram satteadq& os age~tt:s .1'a!;a.o .Nacional do Conl¢rc1o, tresdores fl1'lobiliarios, e s6 e de 1r:sr,imar pince1 de J!lestrc. 0 grande jOl'naH$ta do. governo fed.eraL. ,0 oonsUmo do sua otimisnlo quanta A arranCada,
que el?. Se l',~teja ti'lzendo mlma, area tin independellc a, hi'132 anos?
6Jeo oombustiv;;Ol se eleva a quautidd~ com cruz'eil'OS da petrooas. "J~ 10ajnda Urnltada.
,
. ' Pais que, os brasilf!iroo foram con- des alartna.ntes para a. precariedade
recolhiliO'S. di2. ele, no Pl'~ro
Sentf'!-se- QU~ h~ proposit.1) oj! g-over- taminados e', c-ondenarlos. pelos seus dOB nos&) smeios de importa-lo. 0 anD em. iugar da receita prevista.~ guc
no em insistiI: no saneameot·o do 1ar t'iWmos gCl.'ernM., 3: permanecer em oleo fuel salta em 6 meseb de 1953 eram 25.0 nlilhoes de cruzeiros, 400
comui'D de nossa. gente, de1e hnnindo est'ada qe eseravidiin econOmfca, V::l- (janeiro a lUnho) para. 6 rneses Qe milhQ~s". Que adlantam, 'porem, cruo :\fUh~dismo; qu~ se entrznil::,!\l, na mM :mgerir a Mesa dn Onsa certas 1954, de 543 mil toneladas para. 722 zeiros 'pan a "Petrobras», se niio e
aUf!.' admimstra~ao com eSS:) cr.~aciw narmas de operar no empiego aos' IruL ·Sao mais 32':t"0. 0 61~0 Diesel, com essa linbs. de moeda que-ela~vai
dade dr>, adular 'e narcoti7J\r os {h)'lfr- comb1..istiveis lfquldos.
em. 'jgua.l periodo, de 19B.ODO, para comprar 0 matetial de qUe carece, a
nos, desamparados da intelir~;;lcia, qU~
~Ot que Ul,lIltt:m I't M~sa d-o_ .Se.. '267 mil. 'l\fais 34'%~ 0 querosene, de fjm de a.tacar 0 problema,. logo em
(ii~cr.im!nap1 os. nenote~, no a.l\'orDf;~ nado. os cargos de motoristas?' Nao 51 mn para 74 mil. Mais- 44%, 0 gao'S sua prjme.ira lase?A -soma (if; que
da SUB· ambi~aC), para apn'Jelta-los, va!~rla n pen!"!. ,sxtil1gu1~los, como brihimco de 6 mll para. 18 mi1. ~iais precisa a Autarquia Naci()nn~, e6.~a
detx!l.ndo ,de lado 01; f5ef\'ioo""~s lCais.o:l PTimelr6 ttem de urn -COl'PO d-e de~. 90%. E' Uffia progressao devol'ante principiar, ulttapassa de ,2-00 nulhoes
COiS!l p(lblica, os Que pf!(fem 0 l1!nhci- CJs6es a adotar pela Casa? 0 segup- d{'> d6Jares libras bolivares e florins, de d61ares. Onde se achatn eEsas dlro 'dos ba.neos·1:; dO!Pinstitutos cfici::..is, do item do noYo programa poderia tudo moedas el>ta.veiS. E' que os prin~ Visas, dentro -do pais, de P!opred3.de
pa~a nrotnO:\'eT ele verda de 1\ riQ~lez;a. sel' a va~lda, ~m hnstR, publica. (lOg cipai~ fmnecedores desses' cornl::)\isti~ nossa. ou nos Mercado! estpUlgeiros,
Veio. tj)ntudo, 5enhor Prest~,::n!.e, autorn6vels, hOJe pel'tencentes ao Se- veis sao os Esta.dos Unidos.. a In.gIIl" par~ nOs irmos 'busca-las e utmt.a~las
anulados, em larga- parte,_ ()S esfor~o$ n a d o . ,
~,
terra as An~}has HoIande.sM eaVe.. em pl'onlto de nOSEas t'allt~!iias nude pOdt"T publico, para poupant;a das
Como presiqente, vice~preBid£nte e Dezu~la. Cada ano mais se esticaln~ cionaJjstas?
moep:as 'estrangefras fortes CClr. s. ea-. secretarios 4a Mesa. se Viciara.m no RS 'reali~aoocE das estradas ·de roU.m or.;ainento de cambia que n§.o
]')it111a~~o dOR !l'eus delegad~s ~ Urania transporte urbano estata.l, pl'Ovldf!n¥ d.agem, par conta das quais corre (). dej!,,~ .sequer para ~~!Jl<)r,taci\o qe pe_
de um,\ norma de exnlor?C{a~ (!iI;l:' fan.. cias. ~ram. par~ ser tomadas: llarll a pesadeJo do aumenro das importa~ nlcJllpa Ie _tem M'Vido me:Jes em qve
tes de produ~ao d~ tetra, nu1rlda de a..qUlSlcaO .lnledlata d~ carr()8 de bol, ~oeB de caminh6es: autom6veis, e Om.. esse ~rtjgo e vamdc (10 campo,i.lJLs
Bubstancia euperl'ld!\ pela re~lldpde de cnvaJ05. cadeirinhas, trolt!y&, Ut.eir~8. bus e dos 'comhustiveis que 01! acio- licent;as para· fa.zf:-ro v1x- po,s' Estados
outrqs pa11les, tao ciOBOS, PR- sc~ lie .. berlindas'e outyos, vei~l08.Q.e tracao Cale93.fI e~ phaetons.' Como coJl}b'JS~ Unldoo). que maxg~ sore ptaB um
'!>erani., qu~nto 0 Brasi.. Dejyot1:se. hUIl'}~ma O\! 3mrnaJ, uns como redes,. tiveis' clvic08. TJOr exc~lencla, e~Pl'e-' tmportadol' de dUa8 eu tr~ centenas
a.qut. que () tePlp~J~ ga 'J)At:rln~ lSI'! !n ... ga~ltUnos a le~hR, 0 bab!!Cu, 0 Alooo1 ni1.m f.: PPV lu\n-llicanteB que os a.z'ei- de milhes tie dbla.rr..s de voraclc1A.de
ttstMSi: de 'gennes, ~4~ OB c~nace~e.s, at:ll~O" 0' c~vao !,eget~ e- OS a.zeltes tam ....... ' - '
.'
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'nao da. e.sses d61ares. e taropouco 01 ta CQktiva, que, s~ nao der re.sultado permitir qualquer concorrencia da ini- fortes, em ambos esse!> campos, S5~
Inercaao de dinheiro dos Estauos Uni- a organIzaqao tal como a lei previu, ciativa privada, mesmo b-r.a.:;jleira. ei':n nenhum receto de mutHal;ao da sob~
dos no-Io empresta, com que 11lassa entao pade-se fazer um .mo'/imento de materia de oleo. A PeU·o!)Tas e a rama de qualql.!~l' deJes. A rigor m?llde moedas fortes fara 0 govef'no fe~ opinHio para se voltar ao regilne da tran.9posh;ib de um arca.bou~o do go- mo. se pode afirmar que a expet':f'Lldefat 0 seu j()gO loterico de ca~a ao livre iniciativa,. paralela a exploragao vema, noutrc tambem do governo" cia est a fe-ita pe1as If"$tados mai.s [WJJetr61eo ate agora mais que e.squivc, pelc EElado.
desse espirlto ch.'luvin.i.sta, de.sse es- deroscs como pelos mais fl'a~els. f' PrjI'
ne.ste sUboolo brasileiro1
0 SR. ASSJS CHATEAUBRIAND ph·ito pl"imario, atl'asadissimo, incom- t6da a patte, eia e satisfat6rta Se as
Regi.stre-se esta frMe do bl'ilhante _ Que S. 'Excia. havia adotado.
pativel com t.udo que seja a inicia.tiva atividades do Meo, em que Sf> etntlt'dire COr da "Petro-bras", qr. Carlos
0 Sr. Xergtnaldo Cavalcanti ~ It da vontade do homem. No estacto nham tantas empresas est1'angeirHs
Medeiros: "Se a entidade conseg-uir uma das tres solut;oes que
general atual dQ ptI:s nao temos elementos pelo mUhdo afora, trazem mu,tHs veos d61are$ de que necessita 0 ano havia aventado.
financeiros nem tecnicos para fazer zes decept;oes, elas se s.ncern.rn ncr 6rvindouL'o ... "
0 Sr. Aloysio de Carvalho _ Acho trab~lhar uma jndustria naclonal de bita dos capitais privados, que as e}(Lamemo, senhor presidente, que a opjnjao do general Juarez Tavora petrol.eo, Nao n~ devemos envel'go'- plcram. Nao foi 0 petr6leo en~-11nt~IlCI)
~lgun3 brasUeiros, de CUjo patriotls- perfeita.
' n h a r djst-o, porque a .F'rans;a. 0 Ca- numa regiao determinada, on~e ;:;e fez
ltiQ a na~ao e eu damos testemunho,
0 Sr. Novaes Filho - Perfeita e nada e a Italia tambem nilo OS tem. a sua sond~'.tem. Para qU!~m ~{>r:i .';10.0
se tenham vista na contingncia de sensat.u.
E que fizeram para remedial' essa la- 0 maior capital de decep'i8o se!lno ra~
cunl.\ar declara~6es que . . nao tI'adu~
0 Sr. Bernardes Filho - 0 que 'eu cuna .da sua organizac;ao economica? 1<1. as empresas privadas, que Pt'Hit.'·
.zem M conc!us6es a que antes haviam desejava declarar a V. Excia., nobre Associaram-se it. iniciaUva privaCia ralU milh6es de d61ares e lib!,a~ d~
4Jlletiado, acerCa da SQlu~lto para 0 senador Assis Ohateaubriand, e,' nou- americana e.'lpe·~ializada, no ramo.
frances ~ florins, na busca Of' poros
caso do petroleo nacional.
tros termos, 0 que acaba de dizer 0
0 Sr. Kerginaldo cacalcanti - Nao que resaltaram negativc.-?
o Sr. Kerginctldo Cavalcanti _ ilustre senadOl." Aloysio de Carvalho. apoiado! V, Excia, esta equivocado.
.Agcra, a Tun:sia resuitou urna terlPer,nite V. Excia. urn a,parte? (AsA verdade e que 0 general J,uarez
0 SR: ASSIG CHATEAUBRIAND' rlvel t'racasso: dais e meio mHlloes de
:;en: imento do ofudor) Li' as de~ Tavora respondeu as pergulltas dos - 0 C<)llselho. Nacional do petrorco libras petoidos. em pO(jo,<; SN'OS Q~lem
claLl.l;oes do general Juarez Tavora, jornalh:tas, relendo tre~hos da con;- fol co~vertidQ na Petrobras. E\.s_ tudo,:
Agora, a Tunisia resultou um terInas nao colhi as impre.ssoe.s que vos~ ferencia que :(;l'onunciou na, !!Scola il1l?a. e $Ucessora. do outro. Nao ha, rivel fracasso: dois « meio milhoes de
.5,a Excia. ap-resenta. Dedu21i a.o con- Superior de Guerra, ·em julho deste p?lS, e.speran.:;a de que 0 governo, ,deJ?. perdeu esse dinheiro? A Na~3o franttnl.l'io, que 0 illU)tre soldado, como ano. As palavras de S, Excia. e.l:ita<.., tJo de urn corpo estat~l, logre S<JJU.~ .HJ cessa? 0 Tesouro Irancas? Nfw. A
bra511eiro e patriota oompreendeu a alias, com mUita clareza, 110 jorna! para 0 ca~ ~o .l?etr,?leo. Renova-se.! Gulf e a Royal Doutch-Shell, que do
'llec(ssidade de pl'estigiarmo.s a lei exis- de propriedade de V. Excia.
uma ~xpel'lenCla Ja. felta e frustrad~. protetorado jli
retiraram.
tente ~ a da Petrobras - e nesse
0 SR. ASSIS CHATEAUBRIAND
Qual~, os resultado_s da ex?IOra':;M
Viajei ultimamente, pela Franca"
. Lentldo se mauife,stou. Alias, nao po- _ &lu dele modesto acionlsta. a.pe~ do petloleo p-~lo governo, aqUl?
Alemanha, Inq-!aterra, Belgica e Uaceria nem deveria faze-Io de outra nas. A empresa Ii! urn nUl11ero.so co~ Sr. K.ergmaldo C,av~lcantl - 0.5 lia, onde ttabalham em sondag ens
lUa.neira, pois que ()cupa 0 eleva do legio de proprietarios.
malS promlSSores po~slVelS.
e em l·efinaria.s centenas de mi(:arco de chefe da Casa Milltar de
Q Sr. Bernardcs Filho No jarna]
0 S~. ASSIS. CHATEAUBR~AND lhoes de d6lal'es americanos. Os in_
Pre~-idencia da Republica.
le-se;
- ~t£t() V. Excla. &e aC.ha tao ao glef;es tern a refinaria de Fawley, a
o SR. ASSIS CHATEAUBRIANT.
"Quanta a explora~ao de nooses pa,r da marcha, dos,neg6clos do ~e-Imaior da Europa, com 125 1111 ba:'ris
_ 0" que V. Exda: esta dizendo nao'
tecursos petr()Iifero.s - ·mesmo tro~eo, .no BraSIl, 9 U,ant() eu da. vl.da diarios. Foi 0 governo tra'balhlsta que
taz sentido" com
decl{lraC6e.<; publiadmitindo·se (como admito) que soclal, l~ter-plan;!ta.na .. Cen~ mJlhoes induziu a Standard Oil a construi-la.
cad:'I.S, do general Tavora. Se em~ssa ex:plorar,;ao sO se deva fazer d~ dola.es.. em p090S nega.tlv(Js, com Os alemaes·tem, ern Hambllfg.) Otitr1.
quanto. ele s6 admite a stlvjdade esdentro de ,urn rigoroso contrOle u a rnesqUlnha e .pobre refmarfa, q~e enOl'Ole refinaria, tambem dn stand~1'd
tabl da PeCrObl'8s. Paralelamente a
hacionalista - havera tres esque- nenhum pais malS no mundo hOle Oil, com a cap8cidade de 1,80 mtlh6eg
~ssD., nao faz menq.!io da iniciativa
mas fundamentais de solu~oes a :::onstrol. - tal. 0 saldQ d~ C?nselho. de toneladas. Na Belgica, 0 gov~tno
\lri·;ada. Recebe S. Excia. a Petro·
exsminar."
Matarlpe passara. a Hist6rlft como cl1amou a Standard Oil p ele m('f'mo
bras 0 benetfcic de inventario. e
0 Sr". Kergtnaldo Cavalcaiti
uma qui~anda de reflllaria. EJa n~() ~A financiou, para 08
amert'~anQ~ da
('ou'O compasso de espera, mas re- Muito bem.
para. allmentar ,.sequ.er dos suburb-lOS StandArd, com Juros crt'! 5%. " r~f1teb:~ . e defende~se. E 0 .seu grande
0 Sr. Bernardes Filho - Tudo que do RIO de JaneIro. .
.naria de Antuerpia. que serve 0 13e,~
eno.
S. Excia. admite "'a posteriori", ad·
0 Sr. Bernardes Ftlho - p~o a V, nelux:
me
o Sr. Kl?1"ginaldo cavalcanti - mite.o como hip6tese. As.sim falo.u, 0 E!X.1l. nao to.
por o!ensa, mas 0 conPOI': t6da parte onde est,lYe, e'lcon~
Abcnr;oada seja, ,se .assjm, aconteceu! ilustre militar: - "mesmo admltln- Sl(~ero um mgenuo em ,matel'la de pe- trel urn duplo cUma de seguranlfa e de
o que deduz:i, porem, dM palavras do~se, como admito, que essa e;qJlor~- tr6leo, e sabe par que.
confianqR nos capitll.is privado~ flipllt;le S. ·Excia., nao e ex.atamente
que .:;ao.sO se deva fazel' dentro de um Tl0 SR. A~IS C?HATE..}UBRIAND cados no petr6Jeo. Nada. que' 3e pa,=,e~
V. Excia·. enterideu.
gorooo contrOle na-::icnalista ... " Esse -: Ingenuo e 0 unl<~o defeitl? de· que com a atmosfera envenenada eta Brll~
o SR. ASSLS CHtATEAUBRIAND rigoroso contr6le nacionalista chQca~ n.ao me acusatn os advers~rlO,?' Con~ sl!. Na pr6pria Italia, onde SOCfl1.li.3ta;3:
_ _ Seja como [Qr, felicito V. Excia":- se com a tese do nobre orador. E se slderaru-me esperto, astu<:lOsO, illg~- e eomunistas pregam 0 monoj)6lio espeh vit6ria que a-caba de obter. 0 e es::;a·tese que 0 genera.l JUarez sus- nuo, nilo.
.
• t((tal, a Gulf, POt conta da !i.vre em~en'!ral Juarez. TAvo:ra esta, a_gora, no tentou ua Escola Su.perior de Guerra,
0 Sr. Be!,nardes Ftlko - V,. Ex. presa, ja encont:rou petr6leo. em RalX>noo de vIsta estatal do petr6leo.
"Lp,so fto" 'nao- ha nenhum TeeuO da quer destrUlt ~ Petl'obras, acredltan~ gusa, na Sicilia.
Os naclonaU.sta.s, de craveira de parte de S. Excia.
do. Q.ue por a.qm aparec;a algum estranNa ItalJa, acredita.-sp. que 0 govern:)
So. Excls.. marcaram um tento.
0 SR. ASSIS CHATEAUBRJ:AND gelro pretendendo e}(plorar petr61eo~
insista em resenar para a sua int_
O Sr. Kerg1naldo Cavalcanti
_ Perdao! Ha. A ljvre lniciativa,
0 _SR. ASSIS C:r:uTE~OBRIAND ciatil'S 0 Vale do P6, abrindo maQ 0
Nao considero 130 uma vit6ria. 0 ge- contemponinea da Petrobra.$. foi ba· - Nal? quero urn 8.6. dese]o centenas Parlamento das outras regioes do pais
nenl Juarez Tavora e homem que nida, no' momento, do seu novo esque· ?U ~llhares. Contanto que tenham a lniclativa privada. De rp'sto, os capi~
pos'Oul CQll.Scienda nacional e se tn- ma. tem.porario ~
Idoneldade e conhe~8.11? 0 ~unto tnt- iais amel'icanos js. operam lla Halla
teg!a na l'e.sponsabilidade, que todos
0 Sr. OnOfre Gomes _ Tenho 9. lhor do que 99% das ell~es do meu pais. central e na Sicilia, (Jude sao os vantemos, de respeitar a lei. E- a Petro- impressao de que, na pOsir,;§.o em que . 0 Sr. Be:~ardes Fllho - Nao se guardeiros da descoberta do petr6teo.
bra.:; foi criada-Opor lei, que devenios Se encontra no- momento, 0 general l!uda V. Ex.. 0 que pretendem e -yer Estivc hI\. semanas na ItAlia. A un.o
pre-,tiglar.
.
Juarez Ta vora nao podia manifestar· a Petrobnis destru!da. •. Depots, m.n~ ser a aioarda cOtnunista, no' -circuloi3
o Sr. Plinio pomp&u Permite-~ se de olltra maneira. A interp-retacao guem aparecera }>Or aqUl para se plO- governamentais. na' impren~a, no~
rue () nobre orador um arparte? AAs- que
senador Aloy,sjo de carvalho par ao empre~ndimento.
.
meios da industria e do cornercio s6 se
sentimento do orador) - Nao me pa~ deU ao pensamento do general Juarez
0 Sr. ~ergmaldo Cavalcanti - E~- me deparou um ambiente de so1idareel' que 0 general JUarez Tavora, nas 'I'avora, ~ 0 que se dep-reende da lei- ta, a realldade.
rjedade com os pioneiros do No ..
det'l3.raco es :tormuladas e. Imprensa, tura _Rtenta da entJ-evlsta.
. 0 Sr. Bernardes Filho - 0 qu~ U1(~s vo Mundo, que vieram redim1r ape ..
tenha recuado em suas convlci;oes a
0 Sr. Aloysio de Carvalho _ Alias. m~ressa e que nao ·descubram0s pe- niitsula da sua dependl!ncia dJS cOtn'~
,pro~>6sito da . livre Iniciativa na ex- permJta-me V Excia. que 0; diga - t~o}eo.
'..
bustiveis estrangeiros. 0 gas metana,
plol"ac ao do petroleo., Deduzi, antes, tiao II! preciso ne:tn depreender. 0
0 Sr. Othon Mad~r - Os fatos cle- com os seus tres mil e tantos ql11!O ...
que S. Excla. nao deseja a. 1nterven~ pensamento esta muito claro. 0 ~ge- monstram 0 contre,no..
metros de gasdutora. is, poupa ma1s d~
faO, Acusa-se 0 Gov@:rno de preten- neral Juarez Tavora recorda 9ue na
0. Sr. Bernardes Fllh~ - Quall:do :15 miIh6es de liras 9. !tUfa, mas ~le
det' modlflcar 0 sistema do monop6- eonfer~nci8. da Es::-ola Superior de podlsrn, nl'io apareceram. nunca Vie- e!;ta 10ng'C de torna.~la auto-suficieute
lIo e.<;tata1. S. Excia. quer provar que Guerra tez alU590 a tr~s esquema!!. ram.
o'
_ Em combustiveis.
. nao hA~lntervenl;:ao, par parte do Exe·~ Nessa. me.sma confer~ncia, manifestou0 Sr. N va;8 Fllho - Por que nao
Em Fran~a. se <) gov@rno trabalha.
o cutivo, na Quftstiio do petr6I~ Ease !avorAvel 210 ultimo tsquema refe- vle:ram antes.
, .
par 'seu lado, que campo de liberd'ade
deixa para ser discutida.
rente So iniciativa prtvada, pataIeIa a
~ Sr. Bernardes Fllho - ~uerem, nso deixa ele por outro A iniciatlv~
o SR. ASS[S CRATEAUBRIAND ex;ploraq8.o estataL HoJe, porem, que replto a!!ahar com a Petl'obras. E' a. privada!'
,
_ Nao! S. Excia. perfilna a Petro- temos uma lei, organtzando a expIo- verdade·patente.
Embora se desenvolvatn. no ntometf..
bras. NAc· sei porque :raz6es malS per~ ra_~ao do petr61eo, sob moldes rlg(Jra~
0 Sr. Othon Mader - Engnna-se to DO Saara 8S maiores e roais im ..
filha, e, par enquanto 86 fica oom ela. samente e.statals. devemos obedece-Ia, V. Ex." N§.o se ·deseja acabar' com a portantes op~ra.:;6es para de800hrft
. Sed· triste oonfessaAo, mas ndo e cumpri-la. executt\-la. Se os resuI~a- Petrobra.s; 0 que Be conbate 6: 0 seu mals petr6Ieo na Unida Francesa a
outra a conclusAo a. extra!r do que dos nao forem aqueles que os napo- m~O~lO. ASSIS CHATEAUBRJ:ANO exploral',:!ia desenvolve·se tambem
tem dUo e estrito 0 presidente d4 nalistas desejam. entao faea.-se urn
. .
, amplas ireas da. Fl:anc;a metropohta'Est:Jla Superior de Guerra.
movimento de opini-lio, no sentIdo de - 0 ·Brasll tern campo bastante pa!a na. Um sueesso aa fmportAncia de.c;U
o Sr. Othon Meder _ Adcta·a reformar a lei. Quer dlzer que Sua todos, e esse ~ 0 erro da Petrobras. coroou, em marco tHtima, 0 trabalha
OOIl!O uma :tatalidade, como urn im- Excla., em tese, considera prematuro, Ela pretende abarcar urna. ·tare[a. a da]'&a Standard, emp"r~sa de proprle..
peJ"ativo do momenta. "
intempestivo e inoportuno quatquer qual e grande dem.ais para as suas dade da Standard On CQ (N J )
o SR. ASSIS CHATEAUmtIANtD movimento no sentido de se lIlO,dlficar 1:01'cas ,e as ~t}r~a$ do ~tado e do (60%). Gulf (10%), e 30% de ca:p1t~l
_ Sente-S'€, nas palavt~ de S. Exce- a JeI.
povo do Bra~ll. ~taIl!Qs e de$viando franc@S, na SUa eoncessao de Gironcla.
lenda aue oota diante de imponderA0 ·Sr. Kerginaldo Cavalcanti recursos farmldavels d~ economia. bra .. LocaJit:ado a 'ro quUdmetr.os a sude,ste
veis argumentos que nao preten-do, Multo' bem. Esta fl dedu~ao.
sHein, 0$ quats podenam set .e.r;npre.. de Bordeaux, 0 segundQ pogo perftJ.~
por enqu"anto analisa,r..
0 SR. ASSIS CHATEAUBRIANp gad~s em outras forroas d~ atlvldade, l'ad(J.
Parentis n." 1 (0 llrimelro
n Sr. Aloysio'de Carvalho _ Per- _ Sr. presldente. a. Petro~ras J8 lil Ylrtude de um preconcelto .Ijd. 'ven'" Manu n." 1. tot abandonado em Be,:
mha~me V
Excia. eKternar meu j)reexiste, no Brasil. com 0 nome de cido em ~a parte. 0 rotelro gera! tembl'O de 1953), encontrou 0 petr6'"
.. , ponto de vista: 0 general Juarez Ta- Conselho Nacional de Petr61eo. Ela d~s pesqUIS8: S e da expIor:a'i,ao, reftno leo A_ pouoo ma1s de 2.000 metroo cia
vora adota a petro-bras, uor se tratar nsa e outra colsa senao () ConseUw, dISt-ribul~ao do ,petr6leo J4. est6. tra .. profundldade dando uma produCiW
de uma lei e como uma eXIPeri~ncla. em sua rigldez de controte naclona· ~ado. por 'outros p,ovos, mats tortes. tnfciar de m'ais de 1.000 harris diti.~
~~~m q.ue declat!t ~~tr~!b- ·Jis~a,·. eO' na. sua lm;poasfbUidade par~_P01'ittca e eoo.nomlcaJIl_ente. au rn~nas rIos. (1 vetrolOO de boa Q.ual1dade, com.
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CJnteJc.o sulfurico bab;<r, dando de satisfa;er as necessidades asceu- Iia Calif6rnhi, e titular das 35% res~
nit<l pr:.JJ:,lor:;:&.9 de-!):od.uto~ leves. par~ dentes de oleo na Franca, sem .des,gas- tantes.
q:1e ::;e a'iuJi9 a descoGsrta, natmal- tar DS recul'sos de moeda do pais.
A" D'Arcy Exploration COmpany.
mf'i..",te SC imp6e a pcrfurar;.ao de OU- . Em fi1l.'l de 1953 e,stavam em ativi- uma subsld1iria da -Anglo-Iranian,

l.!m

L'cs

pc~(.s:

a do Po.rent:& n." 2 ja co- dade, em toda a .amaa Frandsa,
.
trinta e tr~s tmmas geofisicas. mimee a un.ic~· em_ 1"0 sese que sera elevado para. 46 no
lJi" .::C, ·c;::;n ma~oda de C9.ldsl estran- tim, do ano em curs.). Existiam 46
eei;-;J
P~s~u!E!ln,do Q petrble::r- na toues de pe.:f'uag§.o, "endo sido coml'ran,:a metropoUtana, Eia obtevc l:I pleCrldos 50. po:;;os. Apenas um poJ;:o
sua cv!lceSs1.o de p:es~ut:a, pOl' um p:011t'-iro pe:ful'dllo durante 0 ano enpr:,LV de.;] a1l0S. llb;.·anr-:;nao uma contreu ,0 petrolea: 0 novo pequeno
a;·ea de 6 3C'0 :~lilh;:'.s tluad:adas, em camp? de B~eci 9atars., 110 Marrocos
te'!Zl'f'iti) de 1951.
franc~s.
'
lI:e :'11.
. .
A· 1!.~.so Stando..rd

Se: ?Itiudo a descoperta do campo
de Pa:·en",g en'. ab~'jl u~LinlC, 10caJi-

Zd:iO setenta qui16metfOS a sud-oeste
.de B'll.'deal.:i:, a E'sso Standard l:o-'~an-

A perfur.aQao ns. Tunisiu, c:>mo jft

dis:;e,

foi decepclom,nte, nao obstante

os CS~01"l:;OS das dUu.s emp.h%sas que e.s-

I

as 1'eservas totals de.sses campos Ae ..

jam de 50.000.000. ed bahis. roM a
empresa;' eStatal tern faltado 0 capi..
tal neces.sario para 0 seU desenvol..
tern igualmente uma. comissao de pes~ vimento. A produyRo; n~ ,verdade, di.
quisa na Sicilia, compreendendo : ... thinuiu a partIr do maximd a!canya91.fJOO hectares. Ela iniciou, em s(~~ do em IM9, de 650.000 barriS. Amt.embro ultimo, a pertura~ao de u.;:a bas as area:s das conce.ss6es, .Los· Mopuco pioneiro, proximo a Vit6ria, 11 nos e Ag-ua. salada, agora. outorg:a~
aIgtimns inilhas a oeste de Ragusa, das a G~enn H. ~!I.cCarthY Inc~ 5~
e que ja custou mei-o milhao 'de db. tuam~se nas proxitludades das atualS
lares.,
, a r e a s proqutpras. q.,a Bol!via. e fmam
A. pesquisa do petr61eo dEsenvol~ d~limitadas tambem pel~ Standaid
veU-5e etn ritmo moder~do 'na Slc~- Oil Co. de Nova Jersey, antes de
ta arites e 'durante a segund'l ~uer~ 1937.
.
r&.' mund1al, principalmente conduziA esc~se.sz· .de ca~itais }Ol 0 princi...
da pela emuresa ~statal !tali ana AGIP pal motIvo da ntodlfica~ao d~ reg-jme
(Agenzia Gencr"le ltaliana de 'Peh'o~ de mdnopol1o dos Yaclmtento"s. Petro ...
leo}·: Mr,$ a eXpl0Dc8.0 recebeu urn liferos Fis.:ais. Boli"v~~nos, ~Ih julhO
vigor.os\) impulsd com a promulga~a,o, de. 1951. A PQ~ltiC~ de atraQap do ea..
~e"n"}. 1950, 00 nova· Lei do Petr6leo da gitaJ estt:an~elr() para 0., des.e.nvoly! ...
Sicilia, c:mi condi,Qoes razoAveis aD Il'!e?-to da .prodUl;8.0 petrolii.era .tern .
ca?ital estrangeiro, e
qual. Se se- rudo mantlda. pdo __.atual governo, 0
gUiu a solicitat;1io de concesSoe-s pela qual R&UmiU. 0 poder depois da reGUlf' e pela ~nO'16-Ininian A Si- volu~aQ vitoriosa de 1952.· E bern
cHia, que e, ·co·rob se .sabe; Uma das V"~rdade que ela,se concilia de. man~i...
zonas rnais pobres ita ItAHit recebeti ra. algQ,estranha com a politice. (Jlmdepois da guerra urn statUs semi- td.ria. de naclona~i.za~8.o das mInas
autonomJ, dentio da. Repu.blica lta.- de estanh~" B.dot~da ei:n. !~llS de 1952,
!iana A proditgao petrolifeta mesmo pels.. admims!ra~ao Estensoro.

tivcram em atillid~de all, sutsidicrias
~a:se c.:-ta. fi.6obl ampliano:} suas pes- da G11lt e da Royal Dutch Shell.
qt.:i"~_s na ~·eg;in. Est-a perfu.t'ando em
A_ zona m~lS impor~~n.te de exploCal'cans, 50 c;.Uilo:·:netl ds 11 horoes!-e ,de raQao pet~ohfera, ~a AIr.1ea do Norte
Borde111x, e na re:;}lo n:.rds ao n.ortE .::'!'ance~u. e a reglso ~o S~!:lra, ao sul
dos 17.ffiHJ tin c:)~ertos pela sua atual a~ Algena, oude se d .. Sc\11 olve, ~qo~a,
oonc~Ss::c.' A compJ.nliia solicitou, urn
ampltl _ trabalh(} de explora~ao
tatnMm, Ulna no-va co~cess3.o de, ex·· em gl'arldeS areas env.olveml.o. vasplcrrv;.iio \.Ie eLteu de. HI, boo km2 nos t(lS prob~emRs de o:~anl'lai1aO ~. ~n~:'Drpart.amchtos d~ .. Charente Mariti- mes gasoos. C<:mc.es.soes de explOla r ao
me, Ch~!'en:e, C'Jl'rege. pol'do.~ne, :i.a ._IOl'fl.m oU~~ll'gadas, :~br::tn~e!ldo umn
Lot-en-Gnronne e '1'arn-et~Garrene, a area ...d~. mal.') de 61)(L ~Q qUlI6me.tr~s
(mal ampliara ao llotte- e leste os U:' .quacLados, mas, os e;,tud.o!, prelm:uInites da sua atunl area de explora- nal~~ se. taz,:m ~bl'e ~~~a area, p1UltO ;e r~laUvah1ei1te pequena. t~m\ im:..
Tern ain~ I.zin traco <?riglnal,. on~:ti...
. ,m~L~r. as txab:\Uws e~Lfl.('. sendo COl)- Po1'~ante conseqUencl£ls para a eco~ g1halissimo mesmo, a .polltica bolIvia ..
A E'Sso, Stand!lrd s~Fcitou, .tamJ:1e;n, dUZldcs ,p'J~ oompa!lhl,as, fra,Bce.sas e
. ".. I I
mi. de petr61ea: 0 Brasil do pHi-oleo
um.a conce...~s.o de.ptotiugao llqral}ge?- es.~range~!as,. l\s 1?rmc}paI,S sendo:..~ n°:bt~~o o~~ . referencia muiro espechil e 'bosso, do nacionali.sinb petrolifero,
do 93 km2 no Distrito de. pare:ntls.. C,e, ,Fra~~~\ls,e d,es PetroJCS, a Re~le S P 'd t .. · 0
d BoliVia se reputa senhor de areas de oonces...
De acordo coni uma ei.nenda A legLS- AUtonhom11e deSCp~lt~rOles, a Royal Du- D€no;~~ e~x;u~ar' e~Pit:l estrah~ Stles dessa IpaUria prima,· em ,teni"
la1;5.b'minelta em vilor, aprov~da pela tCh-S. ~ e a 3. ·ex.
~
'... ·1
Ito
d' iti 1 De es t6:Tio boliviano'
Assemb101a Nac!(HmI em .6 de julh-o
Com a posSl\'el exce~ao do Norte getro, e a~ vq u a~rea m., ~ 0.,
z P l ' '", .~ -'"
. f ~o compreen ..
ultimo; e que loi inspil'ada pebt hu-: tlo Canad~ a pesqiilsa do petroleo no sels anDs a~po~s de .. exp"I:bpriar ~ . e.g eS:J>O:Sl~s.o qU~ .. !l ~'M d
'
portanchl. jJata a econon11a naddmtl Saara CO';;) pouoos habitantes em Standard OU. Company (N. J.) e de ~ ~asa~~~ ~.regra',r~ . U? ~ :
clima ri;"hrosd estabelecer 0 monop6lio de· Estado, b ~ da .,~dm aQ .O~.I~~P.ll a . prlVB. o.0 ,
do d,'"I"'illv,'tn,'nto' do caIn' ",'U d, Paw oasis 'e5p·:alhao.os, um
,~,·t 1
s nos B·
ne =' 6il*
rentis <0tau cetlO Quahtd p:JssiveL
titu:' enor:hes disHincias, •e um ."terreno
par- cap} a
par·tI ell lar ..·e5t·r angeiro esta
' , 'estrangeiros
1.
!if ou
. , nac.ana.
1 'i'
lares de eO!1cetlSCf'fi de pes~uisa, ten- ticu,hrmente hosW: apresimta _ diti- a~ora sendo. readmlh.q.o ,~a . BolivlIl cos rf"t!o eros. Inc us ve 0
rn:!
do dlreitb it t.XlDce$sao da .pl"odU~~o, ~uldadE's.maiores.do que as encontl'a- para a. pesqulSa petrohf.era. Gle.~n E, na ~l Vla r de F"U _ Qual a
S
Q
podem agora iWLecipar a obtem;ao dai, hoje, em qti:tis::IW~r outra."l areas Me earthy Inc., empresa ·c.onstlt'Jf~a it ., _r..:.., ~ ~~rl ~ 1 .t~ 'r ') :F Ita.
efetiva cleata uItii11a, Tao logo a coli- de exploraga.o lJe~roHfera do mundo. pOl' Mr. Gl~nn H: .. McCartl1Y, urn s u!,lt;~o mundIa 1 ~ p..e ro~. a
ces.sao (Ie explora~iio sela forUlalmen~ No, ,'eraoJ { ) . tmbaiho tern que sel' ~npe:ldente doS Estado~ Unldos, 00- au sUPRerablmss~nsc ~HATEAUBRIAND
St d d t "'...t' abandonad6 duni.n~e tres meses. As teve urna cope, essrto. d~ pesqu:f.s:a ,e
O·S .. 4'.
. .
d '
i~r~~~,r~~bao: ~;~o~f ~~ :~a c;~~e~: coiuthiicarOfS sao difidliinas: existem. pr9dui;ao, a.bfangendo ·970.000' acres. - superab~ndaI.1c~a: .Os .~cedl:l1te.s
Sao de pesqiitsrt Qj·t~:ih~.ll,. thria nO\'a servh;os ·~ereo.~ freqiiehtes para qs ~elo p~Tiodl) de trinta e. cinco anos se desenvolve~ 5 ada v~:z·,ra1s§. ve:or
eOnlpanhia ria qual
Estado teta, urn centro.s prllJclpais,~ mas os Buprimen- na. r~gla{) do Oran C~a~o., aD suI do zl1ela e 0 Proxl,mo .Or .en e S O "
lntersese. de· l(}%, ;It·es.um~Vel~en!e tos, inck.iindo literalmente' b.i.do Q que -paIr., e esta agora tnlC!an~O a. ~:-. Amazonas de 41e~.~
·1 6
:En a.o
atraves do l3ureau de Recher~hes des precisa para vi vel', devem ser trans- fural;au, pr6xlmo B. ,Yacliiba, na ,fron:0 ,Sr. _Berna:'de3. F'1h . -; r~s'
PfHrgles.
port·ados em caminh§.o, 8traves de va- tetra com a Argent~a justamente ao que mter~~e POden.l ,t,(>,~ as mp (' as
Ja. fOram pe1'furad(1s quitro P090S rias'· distanclas: n1uibs vezci em areas norte do novo C9mp~ argel1tt~o Ma- e~tr3;n~ei!as. eIl1.:explor:r petroloo n~
em Parentis. A extensa.o da estrutu~ sem estrttdas. Por o·utro 'lado. geolo- de Jones, descoberw em maio de 1953, Bras11? Fara ooncorrer ...olll; ela.s mes
ra nao e ainda ccihhecida nias tUdo gicament~ fa lando, pouco .ainda se ,co- e do ca-mpo burah. encontrado .em mas?!
.'. '.
'
' ..
indica que eta e importante. SOb. a nhece da reg-Hio: e se se encoritrar 1950, Sob oS termos da concess3.0.; . 0 ·f:m. ASS-IS CH.ATEAuBRIAND
pressao de 1/4 -de pdlegada,
poQO, de petr61eo. e precise que na~a Un1 alnw a ,:,erfura~a.o teve. infciiJ em eom~;{) _ Nao pode deixar de lnteressa.r .ao
descobel'ta llraduziU tr,ais de 1.000 plo vol':lme. que justihque £I. sUa ex:- de 1954 e, dentro de dots. anot ~ meio..1. mundo urn m('rcado de 26n milh6es
bards por d.ia e hesse ritmo eStt\ ago_ plorat;ao. Mns esse nptavel esfor~ti e
preciso que vela menos. ti'es :Po~os de d61ares de oleo. seU$ derivadOS.
Co ra produzindo·- mas em testes ~uhw as
esp~rah~,as h~le, ~epositaq:is . .pt~- ate 2.~OO .metros e t~s, ate 3.500 me- tsse mercado, no dia em que en~on
seqUent-ea, M\.) l1ressao de 1/2- polega- Cls3m ser. examlnadas a luz da Sl~lw tros, esteJam perfurados.,
tra.rmos aqul <l petr61ro, ser-a consuda, mostrou uma capacidade de pro- fi~aQao especial ctU~ .0 SUCes50' tera . 0 consun,o interne bO~ivlano dev~ra mtdor de 500 OU ,600 mi1h6~. 11: cladu<;ao no tttlno notavelmente alto, de para 0 futuro economicQ da Frant;a ser sati.sfeito antes Clue qualque:r 6leo ro que. as ,organiza~6e..<; hoje ja. emmais de 5.5QO 'barris ,o.iarios.
e da UnJl16 Francesa.·
seJa exportadQ. 0 petr61eo para as penhadtts no suprifuenio do· Brasil,
Querq agora exp.licar. a Cnsa 0 que necessidades loca.is ·sera
vendldo a interessa.· a situal;ao do petr61eo_ en..
Preste 0: Senado aten~ao ao que vau
,'tizer.
foi .'I~.(rl1! de to~ce" dcs amel'icapdS ~mpresa eStatal 'lacimentQS Petrolj- tre n6s.-.Co1l1 os :invpstlmenws aqul
- A desooberta da stnnjard e.sta a na Slcll}!! :- golpe que ta.nto...vlrla feros FiscaleS' B,:)U:vhmos·. pma vez feitor e natural 0 int::resse que tem
menDS UU 40 kIDs., ao norte dos limi- ?esI?orallzar ,a t;:ampanhf\ comunlsta siltisfeita a .demanda interna, -a etnw de participa.r das pesluisas que en..
tes dR. oonr:.:c!!s3.o da Soc±.ete NationaJe ItrrlIan!\ peJo contro,le es.tattll do .b~eo. presa e.statal tem a opQib para ad- tre' nOs se vao levat a cabO, Oreia.
des Petroles d'Aquitalne, na qual 0 ,A pe~q~1S1:!- de petr6loo· I?-R SICIlia, quirir ate. 10.000 barris diArio$•. para porem V. Ex.a. que o. jnter~sse, que
Estado, ·a.traves So Bureau de R:echer~ nesses uJ.tIlno~ anps. ja entto)l a pro- r.evenda. a. Argentina. Tertdo dlmintIi~ havia outorora pel0 Brasil comp mer..
khes de Pet-roles, tem uma participa- ?uz~r f:utos p~ltlVOS. Sem falar nas do conttnuah1ente~ a. atual prodw;ao cado supridor de petr,)leo aD mundo,
\l;ao de 61,7%. Em 19'53. essa cOlnpa~ IndICRGoes ~t:omlS...<>oras o!'..coutras c.om- bolbiana ~, hoje, apenas de cerea esse esta eneerrado. Nero se' !ala·
'Abia produziu· 302,000 toneladas oe panhias .ettf atividade a,h, a Amencan .. e 1,300 harris diarios. Ela satisfaz mais.no noS$O pais, ec010 campo de
Cl'lt do seu campo de Lacq, 0 qual ~nt~rnatIqnal
Fu~l ,a'!l.d. Petroleum menos do que a metade do consumo inic"iativa petrolifera. ~'ej8 na Amel'i ..
tell. ... urna. profundldade de apenas 62d C?mQ~ny,. urtla .subs:dl~Tla da- .p:ulf corrente, Que e de berea. de 3.300 N\ do Nones se-js DS Ew:opa. Oef&8.,.
me\.-os. F-sse e 0 limite provAvel da 011; reeentemente ~elimlto~. 0 pnme.l- harris por d1l"t~ A diferent;a e compl"!- mos vassar a no.ssa hera .
.capa(.i.dade ·proqutiva' do campo, mas 1'0. camiJo ~e petrQlen slelllaI'lO, ~r~~ tado. pels. importat;ao de refinadoSl"
0 Sr. Bernardes Fir~ _ Est.ou d~
.f;rand~ import.l).ncia potenCial se da x!mo {II R!lgusa, ~ au s.~l. d..a nha, e lDIOs campos atualmente em proctu- EtcQrdo com V. Ex.a s6~re a super ..
o
·00 gas ni\tliral 1ocalizaQ.o sob Lacq, 9ar~ ll.. prodlt~:aa. tao lOgO receba.. ~ao, .todos ao iuI do pa.Is, sao: 0 de abundancia. 'Qual, en:ao, 0 interes....
a uma :.P~oft.mdida~e. de cerca. de 4."000 .e£}u.ipamento de bombeamento ne~~- Camiri, produzindo cer~1\
mil b§lI'." ·sl! de.ssas empresas...em ~uinentar' ~
metrQS. • .
. Bano •.Espera-:se qU'e a ~p~odU?110 ll:ll: riB }:tor. dia, ·embOra . ~ novo pOco e!'!ploraCa.o Q.o petr6Jeo .squi .. , ..
A¥ pesqti!Sa do petr61eo na UnHio. .C!aI seJ~~, ordem de 10 .. balris dui tenha. sid" recentemente. perfurad{l;
0 SR. ASSIS CHl"TEAU'BJ{.Ifl.ND
.
0 .Bermejo, que produz cere.a. d~ .170 _ Repito a V, Jl!x.4: o.mercac!o bra-Francesa prossegUe ·em l'itmo tt.scen~ nos"
dente .. Os gastos inconidoo•. ·que em _ A_ 4mel'ic~n, .In.ternational localizou b.arris dhirio~. localiza.do pr6xiulD ao slleiro, 0 qual nao e nenhum despr~..
1953' atingiranl So 22 1/2 hlilhoes de 0 seu primeJro POt;O sicilianc-, em Ra- no d~ste. nome..... que forma a, fron~ zivel consumidor.
0 Sr: Bernardes Fil#o - .,. SQ
trancos, serao maiorM no ano em 'gusa, em ma,io de 19S'a, tendo-o Jlron~ teira· coin a Argentina; e 0 de Sa~
corso" devendo atingir a 30 bllhoes to·para produJ;:8.Q em jar..eiro·de-1954, nanqlta 110, barris, por dia, s1tuado ja. 0 tern atraves dB. tmporta,;io?
. tm 1956 (aproxi111adamente 90 mllhoes a uma profundidadet de '2.300 me- a 120 qUil6metros ao norte da Iron ... O· SR. ASSIS CHATE*UBRIA.~ ......
';e dollars). A produ~a.o d'e petf'61eo t!os .. Urn segundo }JOI;O esta agora tetra. 'Ambos, os campos de Camir).e _ 0 Brasil hole n!1o WID com que
})Iilro na Fran<;a e na Africa do Nor- .Bendo perfurado a 1 ,qnilometro ao Sanadita
foram. expropr1ados da compra .. lo. V. Ex.a r.tente para as
te alclinl;a agera flo cerea de 560.COO porle do Ragtl.'!a. n.O 1., estando tam~ standard. Oil de Nova- .Jersey, em est.aUstteas. 0 pais es:a no chao, nQ.
tonela.das ,tiietricas anuais; cobriniio bern prog~·a.!D:ada; a periunwao de OU- 1931;-ehquanto que 0 camp? de Ber~ tlltinm IOIfjl, 'em ma~.:ia; de moedas,
apenas t.Ms por cento do consamo. tros pot;OS plOneU'()s. A concessao d.~ IJ1.ejo "s6 cOm&.;ou a, prod~Z1r em es~ com as quais 3e ,pagam com'Qustive~.;
l!!sSe8 re.sttltados, em termos de pro~ AmerIcan International a.b:range 1(10 cala comercial em 1942, emoora 0 pbCO
0 Sr~- Bern~ardes Fm~o _ V. E'XCla~'
t'lugao anua~> ..6~O evidehtemente algo mil . hectares.· "A. companhia WS5ui de descoberta. tenha. ·.sido pel"furado esta desviando (} assunto para O"utro
:JecepcionautEs em relacrao. aoo gastos tambfm. 6.5.% _de' interesse na Medi- vinte anos antes, em 1922, tambem setor. Cogita.se, no ·momento, da Pe_
jA feites ..Rrltl'etabt-o. a Comissao de teranean Oil Company. a qual obte- par, aquela.. mesma eoinpailhia.
trobras. de. sUa. eapar-id3:de de e'YEnerf1a. d6- Segundo Plano . Bonnet, Ve concessoes abi!an-genQo 89.000 heem ainda 0 campo Guairuy, cerca plorar 0 petrol~o, e;v. ~XCla. nos leva.
ressaltou B linportfl:hcia de se desco .. ta~e;>. A McMillan Petr-nleultl Oorpo- de 60 .quiloinetr.os ao sul de Camirl, para o. sewr de QivisR,~ "
britcm 110VOS campos de peholeo na !atwn. uma comp.:mhia norte-.smeH- onde 0 primeiro p~o pT.odutor fa1
0 SR.~ ASSlS CHA't'EAUBRIANl)
:p-n1n.o Franc~.a.J ~DjC.9 :ne19. priUCO ·{;~~~l C~JO$ ip,t~~~ ~ pr~j!ipa~ ~t{i9 C9inpletauQ
i»47., Ctt]cula...sp, Que :- ;S' qu.~m an;bos :;e... confU!lden:'~j
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"No obstante que el Peru ha ~id<) Ame.l'iea LaLi:'1a. XIa e UUUt m:3I>1.el primer pa16 que ha expJotad\l pp" viJha de t'StuPjt.:f'2 e de mco~::-;l')(Ont::Hj,
t,r6leo en Sud Amel:ica, se enC'lE;nlra
o Sl. ]fcrg:naldo Caflulca1ttL el! nJvel de interi(1I'idad en l'elaci-a-n Por que?
con otras r""cion"?~ nuts pl'evrsm'as, Q:1"!
o 1105SI) Duro do Federal Reserve SanK pp!o mn)O.!) entre nos U01 pcrpetul./ han ss.bidO dH.t'Be UUR legislnci6n l'f'a_
o SR. ASEIS CHATEAUERlAliD:
esta: nnpenhado:
"l't\te".
ilsta, sin qHe por .cso se les )lup-d,-l.
Saiba v, ex.da que s6 'Pal'a a si- Wdal' de huber descujilado sus in- _ Sabeln OS consumidol'es america~
'0 Sr. Bernardes Filho A culpa
nOs que as nOSHS 1,t:~ls.te!1ci,,;:; .5~o t:1'J
df>. ta~...a de divisas nao e da' Pe 'lienu'J!ltl. Q F~Xlllll;au\{, de:,;,t,.:: ",Ue Sf> tel'cseS.
t'robra:, mas do governo, que nUllc~ lundou 'Jolta h.1'ounda, jtl l'rll.pr~stl~U
"La nUeVa ley esta inS!li,ada ",n l:l deoei.::. que, 5e agu ..m'.arem, CJ outt-o
fez re!..el'Ya de cambio })!ll'}l atemJ.el" 70 mil110es de dtlliars f'<:'1'.-I. t.merg la finalidfld de con"ertil' al Pert! eo un lacta terminal-ao ganh8.udo a purtlJa,
lhe as neces.sidades. QUhndo ut1li7.a eletrica, He deu 14 milh6e.s, Parfi ~ran e}:Portador de petrolen, Su es dos pl'et;os ~ontl'a _.nos,
as divi.ms 0 IflZ demflg6gica e hnpl'o- tl'anspOl'te maritin1o, 4t (lulhoes. Ate truciura, coma SU 8l'ticubdo. Ql1f'
o Sr, 1{crgmulau c.:av(tlc~lnfi
rtutjvanlente. Ve v. e:-tcia. qmmi3~ h~54-, 0 Eximbank empre.sto(l :10 Bl'HSiJ cor.stitu~'rI1 un- sistema, tif'nden a
sfro d~be!s as nO!":Slll reS,t1jvlsas ptisemos fora. Se as tivesse- 5:19 mBhoes, e 0 B3nro InternHCi(ll1u) log-rat' este objeiil'o. Nec-fsitamo:;; ~Pl' P.or Que ParQue so}no,~ lim PU'lO :::~~
tB11cja.".?
lhOS apUcado a favor du l?etrbbnis, 194 mi1h5-es, Somnm ;'IS duas, par('cpergunto 11 v. excia., qual seria t1. sr- ias, sem con tal' 0 fino corrente, qua~e expo,taC:ore.-':;, pur:! que hl~rrsen al plorado. pclo.'; c3.pita1istas alBeL 1<2.1,pa!s fuertes· cantjd;-Qrs de fjf)1f11'f'f-, nos,
sOo 1lljJh6es,
,.
, tuat:;iio?
Que mc.ioral'an nup.stn\ ltlOncda pOt
o SR, ASS!S CHATEAUBRIANO
o
Sr. Kerginaldo Cavulcanti
Pata rw; qu~ tl'm a ingP,lluid8Qe de In RbUt,ldancla de divisas en nucstrn
E' 0 cont"arlO, Os C3.PIU1.\!Si.l.I..l
,fiet'ta ol'tra nlUHo difel'ente, Diz 0 aCf'('ditt{r no Estado l"edera'l bnlsi- mercndo: a.si t,epdran llIn m:lVor no- liflbre tl"nador Assis Chateaubl'iand leil'o Cilmo gestor de serv!~os illrlUf- der ad{Juisitivo el s~hrio rlE'l oh"'f>Tf) v anH":'lcanos, que tem aC\m ll1ten·.sSts.
Que no Brasil nao pode haver pe- trlalS, /JUSD mvoCllr as tdstisrmnr,s f.>1 !l\J~Jdo del ernpie:1of', v el Gc1::Ti('rn(l bem gostRl'iftlJl que as stlas don!:!';
Uoleo, Entret~nto, se cs eteitos sf! PJ'ecedelltes do Llovd _l3rQ!;'it'ira c.e f'Cld1':i afrontar lo~ ~r8n:'l"'S 'Cr(\bl"Mn~ de casa, infrl_tigaveis e poderaSJ5,
prelldem as causas, tentos de 8t"lmHil' t,bdas as fstt'adas
tenv do 'g~\'er~ n<'!{'iooal{'g q-ue hnstn aho1'(I.' hrm c;:d" na df't€sa dos setlS ()r~amentos <iaque ere e~'tste em no!so territ61'io, pois no ICorn exceG80 da Sao ?at:1o Rail, ctifNirlos v Clue Ja Revol11ciOn Rf';:-rflU Illt'sticos, se absOvesst'tU da taoze!'
'i'l'e\>C Data naD beGel' 0 t1OSS0 pl"'Jl'USSUiOl03 terrenos seuimentares qUe way', da J.~abrica N[1('lOn'l_1 de M,)- r:ldara,
cumplimirnto rie su pro- duto, In(eh'lment~, curt/mOB um mol'i)Velaill sua existencia. POI' que, en- tores. dfl Companhia de Ale,uis. gll- gl'ama, los esta resulviendo ..
lUentD de desamparo, talvez que eU1.
tf~-,Oj se 8.firmll que ~le nao po de sel q~allto ,?a-pua va e t\{an/_,"uinhos ia
patte po~' nos.."'a ('.l\\p:a. NDssa vldl\
c:mtl'ado aqui? Teremos sido conde- Vao ser InaU~Wtadas, n. l'efinaria de
p
"Dadas 1:1s grandes posibiJio!H3 ,<: de prodigalidade e d~spcrdlclo na,1j
DlDOS pelo Destino?
CulJatao aguards melhores tmnvvs petrohferas
deJ Peru en sus tres ,'e- instJi!'a cont'ian"a ao mundn para qU[!
p~lrtl comet:;ar a. trab~\jblJl'
0')1}1 f~
o SR. ASSIS CHATE.I\.UBR1ANC ~n,9J Que a afeta si'!J)ao a perpf'tua ~ion€s, qUe sobrepasan a los 70 milln- €le !10s empr{'ste 0 com Que nos l'ea-- Nic. 'Condenatlo$ por n6s rnC$- ltl'l,J"J,tul'Ilidade do t.esout'<J do Bra!;il nes de hectares DOl' e$t.udiar v l'eco- biljUHJilO$ fmJ'\nceiram~nte, POUCQ oU
1110S,' (:ela, forma~!lo' pl'imatia, das em !!Qhjq'f os seus C')})lprom;sso~? nocer, no- es DOSiblf", en la ~:;i\"uacilm narla fa?cmo.s para ganhar 0 l'esl1€'tt.o
nossus U>rt;aa dirigentes, as qUalS se Converse-se C0lll: qualq'ier adrninis- actll:::tl. coml) }'a 10 he senalado, oue el dos povos, qUe tl'abalham e ecou(J'~
J'?\lelam caiamitosas em todos os sen- frador de Matanpe, que se r.istJUuha F:::.tado :ruecla emprr-nclt'r la pxplotn- Iluzun,
tido;s: reja qUl\ndo negam oe wodo, a fa13I a verdade, ltle din\' G qUe f- don de est as iI1~('rites l'iaUeZ9S, nor.frontal a coapern<;ao
estrangeira, 0. drama tia eut/'ega, em jUsta pr(l"o cne no tiene canital '!lara h~eerlr ~,
A lingua gem que V, Ex,a aqui em~
pant a cxplora~ao uo 6Ieo; seja, qUlin- ftwu'ia operar sews <;el'v!co~ cClin 1~: no euen~a can e1 numer(l de te-::n!cor; plegfl, qunnto a expJoraQu{J dos cap!do, aCl editando no . poder c('I.9.dor .dR~ \'l~rbRS do erar!o paJ'a.' fn;:',t· arc. ~n eantidad y c~1idad snflcipnt.f'$ para talist-as da America, em relal;l'lO a
dessa formula, nao patenteaID, con- gUwndad.e, MFltnripe ,~a fndou cem una tmpreSa de tal magnitud.
nos, as donas de casas amel'icana.'>
tudo, a decil)ao de par, ela Be bftte..l Rt< Jmu.<;; mstl'lluroes grll:~,d1S ate P T
"T~:npoco ]05 canitalistas naciona- a usam. em relJ)(:§.o ao BrtlSli. ELM
rem - 0 ,que dA tuoo no mesm~,
fa.ltn. dagua!
'
.;
les estan, en la actualidad, en con- .se q' 'clxam de quP 0 cate sllbm: em
NassG'o; "nacionalistas", alguns dos
Se.a AlemanlIa, 'que tern.' E..::tados diciones de t-Dmar a cargo, par ,si dez anos, 41{.1%, Nenhum ()utro proquais n.\o podem ser pI'oclamados de m?delares como organiz8:l{ao e disci- solos, con exclusi6n de las ernprf'l>:'I!'i duto agrilrio OU Im\US'l'li'll, 1\0 ll\an~t'il.,
fr,doles chucras,
$a.bem, como t6da p~ma. ~band~mR 0 di.l'igismo, como extran,ieras, la explotaci6n de nUf'strn te\'e uma tnt elevac?o de pre~o.,>, E
gonte, que aqui DaO ha com que ptO- dl~pe-ndlOso fmanceiramente e de 11- p~tr61eo. Sf\bemos bi(>n C!ll{, el car;it1'l1 com eles s6 log:ramos caval' a l1QSSJ,
Cllrar l~em extrair petroJeo, PDUCO mlt.ad
re d·
l'uina!
1nlpot'ta, para 0 caso, a 'i:\cusa~ao ao'O
0
-n lme»-j:.o econ6mko por naeional es tfmido y aLin falto de, ini1
qUe 0 BrasH, que e um pr6djg~ um ciatlva. No entra en ope.raclont;s (J1)p
o Sr, Kerginaldo Cavnlcanti goveruos que teriaJI1 desbaraLal..lO as desastl'ado, POl' tOdos os lados a 'tudo l'epresenlan riesgo, como ocurre can
dlvlsas em empreendnnentos desne- qu t el
'
V. EX,a sa.be pOl' que? 0 nobre coleg'1.
cessfulOlI. 0 qUtt'lmporta e que cIa!; se an 0
e se lant;a, havt!Ta d_e afOita_ r .. la explotaci6n del petr6leo, que pre- devia procurar responder a sua pron{LQ existem. Eis.o que !3mn,ento.
do an:tVt~.(nletu~a J~a encam~a<;ao estatal senta rtluchos yo .ie mRznHnd, C~lJll pria indaga<;ao, entretanto. faz pef.
t'
\J
Q,
no mo~trel desta Trl- quier pel'dida, en este case, que no
Jamais disse aqui OU ~cl"E'vi la fora, buna. faz dois ::mos, que Ulna das fon-. podria ser pequefla, daria un resul- gunta.s ao PO'iO, C(Jrr:o se 0 povo fbsseque enl 110SSO subsolo nao c.xl~ta pe~ ~s da atunl carencin de energia ele~ tado desastrosC'. Por eso el ca"')it~l capf\Z de ['cspande·las .A. mjseria que
tl'oleo. Scda tapar 0 sol com uma triea resultn. de ato5 dOl) propl'ios go. T§lcional hi est ado casi siempl'e nu- hoJe arrostamos dt'vemo-la a subsersente en esta c)ase de inver!';iones, v!€n,'a e{'(}nomi{:3. e come>:cial em qu~
}Jeneira, e eu gosto mutto do sol, para vel'nos do Brasil.
ttll.ta\' el'.CQbti-lOo.
En los ultlmos tiempos, em 1940, r-;610 temos vivido sempre para com Q3
"FelIcitel 0 a'no fitldo, em Saa PaUlo
Estados. unidos do America,
Dlsse-me, ha dez anos, 0 Sr, Her- nun: jan tar nos CamoQs Elyseos, ~ se ha oonstituido 1a Compania Peo SR. ASSlS CRA TE.WBR1AlID
bert Hoover Jmiior. que existem no presJdence Odria, pe,la esplendida- ruana del Oriente Que ha. ef€ctuado
t.rabajcs exploratorios, sin hflber 10. Sr, presidente, supunhamo,s que
BrasH pclo menos sete· iireas cum
Inensagem
que
~le
dirigiu
a
Nacao,
grado
hasta
hoy
result
ado
positil'O
com
0 GovernQ do 81', Cafe E'ilho
fortes'indicias da e}(istencia de 6Jeo.
A Standard Oil fez publicar tambem, tlO proclamar a sabia lei peruana d!l. aJ~ui1o ,
vivel'ianlos uma etapa nOVa da nossn.
nos jornnis, que temos jazidas petrG~ exp]ofaCa.o do petr6Jf'o nRcinnal. Que.
exist1J1cJa. 0 nacionalismo caotiCO,
"Estoy c-orn'encido, pues, y sin dnd't anarquico, de fundo bolchevique, que
Uferas, Nao e diferente a oplnjao contrast-€' nn clariyidencia das palade outro ge61ogo americana, 0 D()u~ vras, quI" pas,r.;o a If:'l' n CasR Com a asi los esta tambien 1a gran mlllo"('r;~ esta levando 0 BrasH a indigencla.
tor Walt,~r Link, antigo chefe de pes- Al~an)Via ca6ttea dos jaeobin~s bral:;1- de mis concjud:'ldanos, de que es p-re- teria, pelo menDs, uma pausa, Mas
'quisa.s da Standard 011, e boje a no~so lelros, quando eles abOrdam, 0 as- ciso dar un sentldo renUsta 'a nuestro nada di.<;to suceae, neste momento.
servif;o,
.nftcicrna:lismo, qt'e ilebe Eel' coru;trllc- Nl\ma hora feliz de sua vida 0 prisunto? Que llC;Bo nao nos oferece a tim y no negativo",
meiro magistrado Bolto·u 0 gr-ito de
o Sf', Ker-gi71alao Cava!canti
RepubUca DO PnciIico, flO apreciar a
alerts contra a jacobinismo econo'A verdade e que, Bern dlv1sas, ~onse modestja dos l'ecUrsos nacionais, para
(Ley de Petr61eo n. 11.780 Y Rc- mieo e politico, F'oi bela 0 IJra::to do
gulmos fazer 8. frota. de petroleiros,
as refinarias de Mataripe e cuoat.ao, enfre.ntal' a serie de lances OUe en- glamiento edici6n oneial, pgs, 18-20J, vice-presidente, que 0 pl'esidente lOgo
volve Utl1a sjstematJzada politi en dp
e a Hidl'eletl'jca de Paulo Afonso.
Somes dev"dores, 110je, em quase sufocaria, precisamente num momen'petr61eo!
.
to--d.os
os palses do planeta, -e ver- tQ em que 8,.'; CDn.'!:eqti~nciRs da sovte'·
o SR. ASSIS CHATE.~UBftIAND
dade Que e!;t~n10S -pagando mnit.a th:aqa.Q do Brasil, na orbita eeonO'~
_ 0 nobre colega esta afh'lnando
"HflY ql1ienr.s }:::ltrccinan la tesL<;
mica, mais se .agrava nos seus terrivei3
uma serie¢de fatos que ni\o se con- de que nuestra riqueza petrolifera COjsfl, Mas a custa' de_uma emissr..o etcHes,
ciliam ·com a rea1idnde, Quem possi- debe sel' explotada pal" el Estado 0 alarmante da riossa presel1"'Ga, nos
o Sr. Ketginaldo Cavalcanti
oilitou .Pnu10 Ala'nsa, COP1 daIs em- pOl' capit!l-les nacionales, exclusiva- mf'!'cados de artigos e.!l<:"'nciais ao propresthnos em dolla.rs foi u-lnl\l$inado mente, di:t 0 chefe do R'{ecutivQ do ~resso rotineiro do Brasil. Estamos Quem val salvar .Q Brasil, sao os ntl,trocando pesados sacrificios por mi~ cionalLstas, C-onclamo todos. intlita~
C~P\tal estl'angeil.'o, Com() \lretenue 0
Los que sostlen~n este punta ragcns PCI' Qutro lado, os aruerictl- res e civis, a sa.Ivarem~ 0 paiS.
ilustl'e colega que se POSS9. ter Je- Peru
de vista, 10 han concretado en la
vado avante unta empl'esa, como
o Sr'. Domingos Velasco - 0 n{Jbrc;PaUlo Afonso, sem diyisas? Nao fie fOrmula: el petr61eo penlano debe ser nos nao ignoram Que nos faltam e1(,- on, dar perroite Um aparte? V. If:1c:'',
e.figura i"tp ao distinto colega, pen- 5610 para los p€l'uanos. Tal politics. melltos para mudar a atual tJolitica sabe que raramente intervenho COin
sando lllelhar, urn l'c;dndeil'o con- ma:ntentlritl ls c.ondic:or:lr.s
Ilct.unles do cafe. qn~ ~les, mais a ColOl.nui.a, 0 interrup~6es,
-traS.senso'! Onde se podf.'!'ia a"dqui- de decaJmiento de In industria ~del Mexico, () Salvador, Nkll.l'aiua, COEtn
rit urn I:quipamento pt!sa(lo como t) pets61ro, com. inuy l"emotas expecta- Rica, Kenya, Ii Eti6pia e 0 resta cia
o SR . .ASSlS OHATEAUBRIANiO
da central eietrica de Paolo Afonso, tiVRS de mejol'arlas y can el riesgo Africa nOB .iJnpuseram,
- V, Ex,a. ~ um intenrenlente de fata
conl cru:::eil'os? Estfl-Hl, pon·t'ntlll'a, evidente· de mantener impl'odllctiYo
escasos nos nossos debates.
olvidado 0 pais da soma rle mais de
Sa-he llcaso 0 que slio as nOSS3S
0 Sf. Domingos vela~co _ Real...
meio bilhao, de dollars. Clue devcl110s el mas impd'l:tante de nuestros recur- exportn<;6es
de cafe, este ano, ate
de atrU}.ados comerciai1) s6 nos Es- 50s natu\'ales. FUt'! ese criteria el Que agora, nos E:stados Umdos, mercado mente, nao estava com vontade d.e
tados U"liidvs? Donde fi'limm tantos detuvo e-) desarrollo de esta Industria que ja dominamos de ponta a ponta? lnterrorflp~-)Q ..•
iuvestimeutos do governo iece-ral em Y el que origlnal'ia, la pro1ongaci6r.
0 S8.. ASSIS CHATEAUBRlANO
mocda americana. senao do que Cle de su ent,ancamiento, mientras no 31%, £ urn descalanro: 9 publi.oo dos
(ieixoll {Ie pagar ao comercio das Es- estemos eo' condiciones de asumir, Estados Unidos, nestes anos de p!'eCos - Compreendo que 0 :1SSunto Co!;a "4
tados Unidos, para faz~r face aOs con nuestros proprios medIos, la explo- altos, ja 5e ha'bituou aos s~us {'blends", seIlslblHdade de tOda a tribo .••
0 Sr, Domingos Velasco - ...porque
8eus proprios cOmPromissos, aos c·om~ taci6n de nuestros Yaciri-tientes, Y Que com os "robusta" africanos, cujo con~
promissos do tesouro naclOnal, aos permanezc(l esteriI en e1 subSuel0 del sumo ali j6, e da ordem de quase 6 se mostra multo irrltado, talvez pela.
cmnpromissos dos investiClort!s do terrttorlo, una riqueza naeional sin mHhoe-s de sacas, 0 Brasil faz a poU- declaragao do senersl JUal'CZ -m~
tka eronomica mais ~tastJ.'Q!.iCl1 da" vota. ,
pa1s~ Nosso pobre tesouro S~ la~a Pr'O\'-ectlO alguno.,
Como fazer a Petrobras tl'abalhar tiem n tnlci8tivas das quais oS pal'ti(;Ula-1
divise.s? Queil'a tel' v, excia. a tJon- res se mcumbiriam aqm com lnuit,{)
dade .je leI' as estatisticas das saidas hUnS €Jj(:h~ncia e nlais I);;'rato, do q~~~
-l0' caUL Estarnos cem Urn deficit es· o &ltadu tl'ansformando ·se em ad,
oantom oa ba.lan<;a J1leJ'c:mtiJ, Ate mmist.radol' de il1tel'e~s('s, on{l~ ~If'~ e,
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o Sr, pIinio Pompeu - 0 pr6pl'io
o SR. ASSIS CHATEAUHRIAND
_ Ja dl.Sse que a consldero ulna vito- 51'. Getulio Vargas pretendia que as
ria dOs naClOnaL...stas. Sou urn velho CO:'HiJanhmS pudessem explorar 0 pee Im:;enlcente proteswr. Nao sel I;---er- tru.!f'o, sem destruir a Petrobras, Deder a paCH~nCia. quando se trata de ,.::~,il'la S, &t," que ao lado dessa emore.~a
nacional, as estrangeiras pueducJ.l' e reeducar.
o Sr. lJomm(jos ··Velasco - Faita a dE's.:;'em tambem explol'ar 0 petr61eo,
(I Sr.
Domingos Velasco - Mas
V. EX.oI a jOVtaLLdad..e sempl'e manlV. Ex.'" nao cena isso do Congres.so,
fes'ada.
'
o

Sft.

ASSIS CHATEAUBRIAND

AD contrano. la::;o questJO de [ra·
zer as l!lSCUSSl}es da Casa tim oom

o . Sr, Kerginaldo cavalcanti
Am',la uma nrecha na tnUt'aLha, fique
J Sf uado certo de que ela caira.

ht,mOl', de qUe ela poct€l'a aa:" testeo SR. ASSlS CHATEAUBRlAND
ntunllO. Nao sel perder a mediaa, __ ~r. Presidente, 0 oobre SenJ.dor
na controversia, 'sobretudo, tratando- t'1lt.i.1V Pomp-ell detlorou um· argu~e tie' cote~as que tanto tern de arne- ll<?i.'tu que eu tmha guard.ado. para 0
nos como de respeltave,s.
me~
dlSCUl'SO de. se\?unda-lell'a. Ja
-lue 6, 1Q\:", lUvadmdo.os arcanos da
o Sr, Kerginalao CavaZcanti
V "mo:. amerlcan~zar a ex;::ressa,o, dl- !lll~hla. cJnscli!llCla, tOl desccbnr ta
Jen~l'o este argume.nto, e que agora
:.;endo: urn verdadeu'o jalr play,
est,.1. ele desvirg"inado, voll contar a
o SR. ASSrS CHATEAUBJ:UANl: tU.<';1.Una.
V. Ex.1I. encontrou a sentent;a
o Sr, Bernard,es Filho - V. ExJusta. Cnelsuel a SUpOl' que 0 atual
pl"e.5.oel1te Je\,arUl a palS pOl" um ca- ceif.:nela da Hcem;a para malS urn
cio OradOT) l!llnho de InalOr seDsatez, qne 0 seu d.p<l'·Le'! ~As.sentimento
a
p~·;;decessor.
?Oucas semanas eI" t"e- _,\n:,t;:' de V' ii:x. come~ar a contar a
e J9 que se l'etenu a ma 'f~i:l
tanto, de pOlS de empossa.do ooH\o ni.:;Coua
la(it' para .::om a. capLtal estrangel!"O
C!1efe do goVel'110 eJe aceltara, nu ~OrJla-se neee::sarlO que se saloa 'it!
'problema do petrol eo, uma conc1li.<;ao UlUJ gl'anue verO&de; 0 capItal eSque naD sera sua, Das nossus atltUdeS, tl':lL.geira [em tlvre entrada no BraSIL,
vis·a,vls do pet:'oJeo, deoorrem di- [,'odl; odo ser aplicaao com as t'es~[l'
ve,'sas C0nsequenclas, !:lcerca da rna- 'f !:'::';. que a LeI estabelece. ~as, 0 esO
nelra do mundo cIVll1zado nus Julgar. cr;1.I.~eu'o
So consIdera an11stoSoS uS
A obs~inaf,!to nasso drante da "".u- ';I.; l'S a favor da 'aplica~ao do seu ca~aD natural do prOblema tl)'a a malOr p".a> aqui
I.lesde que se aoram as
-parte da uutOnaade 00 govel'no, a tun comp~)1'tas 'para a explOra\=:lO do pede l'€clamar asslstenCIa dOs Estados t1'6lf.U. Assim, se se dlsser, amanila,
amigo~ da Europa e da Amel'lca: AqUl. t,lue c cnpital
e:">trat1gell'o pode ser
. sentimos, reflexbes reaGbes polltlCa.s .ip!"lado hVl'emente no Brasil, menl.l~
nB..o s~ conclliam com os nOMOS m· .1.lIdntu ao' petr01eo, etes c;:msi~erarao
teresses. Pl'etendemos consel'var ca- que Q capitaL eS'.l'angelro nao jem
racteres essenClais de uma torte ca- .;:-ntJ'8u8 livre no palS .. V· Ex,", oobre
pital da Uberdade, ostentnndo 0 temol' Setlador Chateauonaod. sabe mUlto
dos nassol', meU:lOl'eS 9.lnlgOS, dos que verlJ que esta e~ a verctade,
melhor nos protegen1 contra 0 usuro SR, ASSiS CHArE.-,\UBRIAND
padol' de tantos • ggtados soberanos
da Europa central e bald.mea. Nao ~ Cmn os servit;os pUblicas de luz,
existe ambiente de confi\ln~a, entre [6:·... a e transportes ocone 0 mesmo.
nbs, quant.o 90S paves mais demO- c>dlw:amente, (. Cod.igo de Aguas veda
estl'Ungell'OS 0 acesso as fontes dOl
cl'aticos do ocidente. DescontHl.~se de aos
todos em geral, E' uma p.sioose do !w:'l"gla do palS, Igualmente as fl\Ue~as do ..subSolo,
botucudismo.
o Sr, Bernare:; FUho - A 50Sf", Othon Mnriff Penso qUE iU<o;?D, entao, e apel'tar 0 cinto: vamos
V, Ex.a .exagel'a. H:i hoje mais sim- !On;;Lmlf menos petroleo e trlg'o. 0
pttt.ia e receptividade para 0 capital que nao devcffioS faz.er e scabar i!om
estrangeiro.
a pn.robl'as, 'por esse motivD.
o SR. ASSIS r,HA TEA UBRJA "fJ
SR. ASSIS CHATEAUBRIAND
86 palavras, OS aCos nfl.O em- _ o Desde
que descobri que 0 Pl'esires ..xil1dem As bOas intent;Oes.
.len c Cafe Fi1ho voltaI's, a sua pno Sr, Othon Mader - Os ato~ mit.iva condl~ao· de potiguar, 'conven·
do Mmistro da Fazenda levam a essa d -me, pOl' minha vez. de que 0 corte
conrlUsao, Pelo menos suas palavra,; de oossa toilette presente contIn11J.V(I.
a ser a tanga.
o revelal·um.
o Sr. Kerginaldo ca-ca?canti
o SR. ASEIS CHATEAUBRlAND
0 Ministro a Fazenda tamben! Mu.,tc bem.
de.straldou a oandetra do sistema Que
SR. ASSIS CHATEAUBRIAND
eu chamo de internacional do pe- - o A.ssentar.
pra<;a no naciona1isffio.
troko. A SOIUl;ao. pela vIa na..;lona tip.) "chauvin",'
nao e nada. Dele
list,l. alem de errada e puerU, nao
.50.;1' It que e tudo. Oesde m~\lS de 4:0
a;-rEsenta a realidade pratica, Entre~ a110S,
quan~o se abre a campanha
hu,t.o, a bandeira foi enrolacta, 51··
a Brazil Railway. que se assenlUultaneamence, pelo Presidente da coutu
tit neste palS a ,solu~ao dos seus- mais.
Republica e 0 Ministro da Fazenda.
ves problemas, colocando-as em
D~darou 0 Sr,
Gudin, hi poucos gl'a
~unt1amentos- de uma pura emotividias ao "Correio da Manha", qual dm}f".
ana1fabetos, 81', preo . !Junto de vista do Sr. Cafe Filho ~idt~nte,Inividuos
envergam 0 purel dos ap6sS, Ex.a. capitulou para nao se choca1' tol(.s,
e"
passam
a evangelizar, com
com ·os tapuios l'etrogrados do 11.1uma mistura de misticismo e de veciollaJismo estudantil,
Hlacaria. eleitoral e demagogica, par~
O· sr. Kerginaldo Cavalcanti
ve!"Qt.t lornal. A ordem economrca
Pennite ,V. Ex,'" urn aparte? (AsSen- e social, dominada pelo jogo dessas
timcnto do orador) - Ha dais pe- fOr~as elementares, elas \ sa poem 1
rio<ios .R considerar na vida do Pre- agil' s6bre uma sQciedade destituida de
sidente a Republica: 0 antecedente ao r(>~i~tencias para se defeder, sanendo
gaverno, e 0 da Presidencia, Pelo ::mdt: Se encontrain os seus .interesses
me..lO~ em r-elajiao ao periodo passado, basl(.os, contra aquelas stvas-"destrut=
pelo que conhe1;o, S. Ex.l\ fOl Semp,e dcras do seu progl'esso, Poueo antes
um sOldado da ordem, idealista e na· da (ah~ncia da Brazil Railway. em
cionalista. Se S, Ex.a, como Presi- 1953 viu-se o· pais invadido, desue a
deme, enveredOll no caminho Q~ in- sua metr6pole, pOl' Uma onda jacOOIna.
ternacionalizactao, deyo dizer-lhe que A Brazll Railway ff"a tragada pela.'l
ests. lamentavelmente errado, Deve- cODbeqUEmcias da guerra balcanica,
mos receber as influencias da opiniao com a suspensa.o da entrada de ('3..l1acional, mia para nos decapitarm.Js, p:.tais aqui. Uma organiza~ao maraporqUe nAo somos gado que segue 0 vili.lOsa, Que derR tantos e tAo, extraor
boladelro. 'mBS pnra nos con :luzir, de ':ltr.aria&. ,errlc:w:>, M ' via assaltada
ncOrdo com ela, porque 0 po\'t &abe 0 pela& miSS~GI'lrios . . seUa jacobina,
que a apr tSet,tavar.l. emwra ja yen·
qUe Ihe conVem.

o
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cid.\ como rel',ponslivel pelos lantas·
m"E mats perigoSOS q~ a nos~a. poore
:mag-inaGao ia busca-D aos mundos
inL'lginarios da sua tan!asia,
Essa anarquia mental e sentimental
:laa tern feita outra coisa aqui, senao
"tstematizar~se na' indisciplina, para
el{e~uir do Brasil tudo aquila D.ue ate
onrem constrUiU 0 editicio da exp!ora1;§O E: expansao de suas riquezas.
Se ha. urn continente ·.}ue utr:t por
i.nversoes estrangeiras, e esta p;)bre
America Latina. vitima .simuILnellm-ente da caudill1azem p dos maus
g£lvernes, Nao existt em quasf' que
np-nhum dos seus Estados ~:::stao
2con6mic()-financeira. E' na g"~lllde
maioria dog seus paise... , endem~co a
iTlflar.ion:Smo. Qesmal1telados a'icerces e estrutura d05 slst..,mas fimm~
~eiros domesticos, e, por 1SS0 Ulesmo
;--,')bl'es de dispontl:;tilidades monetirias.
,;,"ses DaiseS' carecem im~riesatT'ente
de eorrentes de. capitals' de tora,.
Porque sao elas que lluxiHam as SU2S
iebeis linhas de comercio E'xteri.iJf a
<;e ~obrirem de' recur-sos lue cO'l1'f)le"em ·a.<: suas neces&idadp.c: de jl.,isas
u-ara equlpamento indll:::t.rial ~ oa!"amenta dol': servit;os de luros d~ divtda exterr.a e dos capitals PJfti~
culares,
.-\tentf'-se no caso do Brasil tie
agnrtl. Nem 0 cafe ·nelT' 0 cacau es~ao
;obrindo as nOSS9S premc'ntes a.~·~es
::;idade de divisas para toear a .. ,':in:l
~la vi.da
do pals. Com,Jromett"m-se
t(ldos os dias as possibilidade.'! da
entr!l.da de capitais de ffJra com a.<::
r.flmoar.has nocivas contra €!1~ da
trihllna partam{'ntar, da· imprersa 'p
m"'!';mo de agentes mais altos do go'
verq.o.

o Sr. Kerqinalclo Cavalcdnti
Nao "aPQiado. V. Excia
nao e.sta
::ii7e,3d-o a verdade. NOs, nacian~dis
tag, nao somos contra as cil::lgais
honesto.s. os capitais limpos qu ~ nos

'>atem a ~rta.
o SR ASSIS OHA 'rEA UBR' A'ID
E emlt.imo5. a todo c,r9.nse emitimos, dia e nolte na <;upo,~ldo
"renrtica de qUe papel~moeda tern'
rnr~'a

'Ima

~ap'italizadora

~-'1fremo"l

dp.

Ma' ,!:;.l'·
0 'lflllXO
'"la.'! "orren~es de capitais de fOT,:\" quI"
.J
qUe ~Ies estimulam. dent.ro dallP
.,.,.. .... ,,,;"~.<: dfJ BrRsiL com') <;eU t,!'ans1.tordante emissionismo e a :ma animAdver.<:ao as ecnnomia.s ~stranQ.'eir?s.
nao e mals do que a rorma<;0a de
'?rllpos capit.alisticos inter,lm. 'l'le o;enhoreiam parques de ind'lstr:as u~be1'\:"5, usinas e plantaGOes do JaSSo
interior para controlar pj.atica!l1~r..te 0
')l'e~() d~ mercadoria que iHes ""rodn·
?Rill.
.Gnn!o seri\ qne urn paiS sern
eixo no mecanismo dag suas rel.ac;oes
~conomicas: dotado de ~o\'ernos '!to ...
lados oa je~rdem admimstrativ>:\, que
~xprimem forqas ne~atiyas, elerr.entos
de depressao no dominio da3 sUas
fontes pl'odutivas, pode"a areat, gem
repercussoes dilaeerantes no cQrpo
n!lciona1. com investimentos ,nmo it
Petro't)ras?
POr maiores que gejam, os es.f'Ol'COS
dos espiritos
pouco pratioos. que
fazem desabar sobre nOs tamanho
oesadel0, . nao chega1'9.o nunca c!~,;;
a provar que 0 Brasil disp6e de m~lOS
financelros para se 'lan.;ar imp'memente a urna tal aventura. S6 :.Imn
~rtesponsahilidade rotal de parte do,;;
hDmens de governo levaria a Brasll
a bl9Quear tanta obrll utH, tanrLI 8('1'.vt~o-1.nl\diavel para. se ipodp.rlP' de
um neg6cio"
quai cane de modo
tfpi00 (ientro do s!stema do Uvre empreendimento, Em t6da parte os
records de produtivtd.l'>.de· n~ ,>ond>:\~em e na exploraqao do 6leo C'lQem,
de forma incontrastavel. antes a livre
empresa do que aD £Stado,
?si('.Q~

emi~1"nista
~omha1jem

I-.em r)S tp..H" Rqui

equiva!em: Sao uma. me-sma e )}S~.
o que comporta r1000 e que a livreiniclatlva deverA tamar ~ara si e 0
Estado largar de mao. Produta de
impOsto nao e dlnheiro para a E'itado
n10ntar loterla&.
Os 'americanos detiveram a lnfla[JAo, Como? Par urn 'ado desestata ...
lizanda a economia nacional, ou I"eja,
apagando os derradelros vestt~.\o~ do
dirigismo rooseveltiano, graC;as a um
trabalho de saneamento financ-cirQ.
com um clima exuberante df" li!lce
iniciativa, E deixando que a pr',1sperida'de nacional se opere atravpCj de
rela~5es sadias com 0 ,P9der ptl).>Uco.

o

Sr,

Kerginaldo

Cavalcdnf'l

Excia. esta compa.re.ndo eh'·mentoo diferentes: 0 (ormidavel poder
economico dos Estados Unidos Gom
o de urn pais como 0 nossa, ftinda
em forma~a(l, e qUe,o Estado tem 0
dever de tutelar.
o SR. ASSIS CHATEAUBI't'AND
- Era vezo antiga chum~ar 9.0 Presidente Getulio Vargas a H~sP"lru;abi
lidade do qUe de mau Rqui acontecia.
'por conta da a~ao [overnam".:\t3.1.
"!m seu longo rein-ado, Pais P;)SSQ
dec1arar, ele nao desejava. quando
mandou elaborar a Petro bras, 0 ar9:anismo rigidamente estatal qqP lhe
Ch€1Dl1 a sfln~Ao, vlhdo 'ja Ca:r~ra.
Seu prop6sito era 0 de permitir qne
a livre iniciativa tambem c01~l-;oras
.<:e nas dUas pontas do compass·) pe_
V,

trolifero,

'

Quem baverla togo de sak 9. (':lID;JO, a fim de perturbar os pInnas
'la-zoave-ls do Chert' da Nac!l{l resse
te'lreno') A infernal 11nlao Dem,,-:ra.tiCR Nacionnl, a poderasa forc') de
opo!-;i~ao
que tao violentam.p't't~ 0
combatia ne campo da administr:tcao
e da poUtica,
No ante-projeto da PE"~,rob!'as (dtgamos as.c:;im) Getulio Vargas ia 1'lzia
C'€rtas conces.soes ao :)Onto, lie rist.l
das ~'\."oas' mals esclart'Cidas em
materta de p"tospec~!to e ex;olOl':1.cao
do. ',){'.t1'61e-o, 'Levantavflrrl-se o'~"a 0
Brssil as pontas de um v~u lig~!:,o.
para nos enooraiar a trHhar 0 cam!nho dA.!l grandps Na~6~ "lVUi!:H'l!l..I!,
em mat-pria de petr6teo. (".:x€'t.\i.lb Var'l'as entrava a translrr;lr oom I) hf'tl'netjsmo das suas td~i.as nac\Qu 3.11:.tI\8,
no assllnto, 0 eRtatuto d(1 :)<·~r61eo,
~sse, -~f"ntao. jli abria clareirag ::mi.madoras.

..

A esta altura, surge a Unii'lo DemOCl'atic3 Nacional ilafa adotar. nao
o que Gf>tJ)lio Vargas havta proi.uziuo
oorno trans~cao nag SUfiS h{rsutas
doutrioas de' petr6Ieo. mas sill"' os
seus p.'Jntos de vista primitivDS e pl'i"
~iir.ios.
.
Confe~so. Sr. Preside-nte q'le como
fundador da UnBio Demf\CrRti('~ Na~
cionaJ tive vergonha tiot:SSs m~a que
tant.o a iudei a dar 8.0 Bras,'. El~
~-cabrnnha a seu V'elho \>ai. ~lo que
faz . de funesto -num terr~no. o~d€- Q
seu papel teri9 Que- ser a rTe ~evi&)ra
das te.<:es ecoI"Omicas i)astardas do
poder ditatorial.

o
V.

Sr, Othon Mader
Excia, urn apart.-e?

Pe,:nite

o
-

SR. ASSrS CHAT'E...... UBB.-IAND
Pols nao,

o Sr. Othon Mader _

Ess<> atHu-

de r~ao a tomou a Uniao :>emoc:atic3
NacionaL e sim muitos d()~ ;l"'YlutJdos
desse' part1do. Mesmo na. Cam<'t:r:l dos
Deputados. !!:rande parte cia I;)a'lcao:t
udenist.a fof contrart8.· a ori<>r:tllt;a<)
nacionalist.a. . Nesta Ca~a, t\'l1bem
varios <;enadores udenl.c:ta,c: CO"1bat-e.ram, da maneira que Ihes fol p:Jssivel.
o monop61lo estatal,
o Sr,. Onofre Gomes. - 'No ;~ntido
de p€:rmitir a conca:rrencla da liVT~
o S,.. Kef"ginaldO Canalcdnti
i.niciativa.
V. Ex-cia, joga afirma~ao dess9. na0·. SR. ASSrs t;:HATEAU""IA:>!D
tureza no ar, zr.as ,!;lao as ~r{lva,
Penso que' 0 nobre· .colega· t.er1l.
'0 SR. ASSIS CHATEAUBR,AND sida apenas, neste epis6di6. 0 ca.r'-- Petr61 .. · • -'esplrlto do risco Ie neiro preto do partido.

°
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t
o Sr. Othon Mdder - 0 Pregjden~
o Sr. Othan. MIMe'!' -- Mais de um
eram os carneiros prHo.s: 8~lladol' te da UDN. Deputado Artur Santos,
Plima Pompeu, Senadol' VespaSlano fot contra 0 monOp6Jio cstatal da PetrobrB.o!>.
Martm!5 e outros.
o SR I &SSIS CIIATEA UBRlAND
_ Ate aqUI V. Ex. a so citou UUl. terno. A grande maioria do partldu, COlD
o ,sell leader, Sr. AfOl?so Annas, 10mOll a sl 0 encargo de demon.strar
que el€s lam mUito ale,m, na i1reamar
transbordante do naclOnallsll1o 15018.cionbta do que 0 Presidente Vatgas.

o

SR.
0

-

<

}

ASSIS eRA TF.d\ UERlAND

Deputado Artur Santos e urn
leader europeu no sentldo d8 exten.sao das l1()l'izont.es poliucos. F'a\-,o-lhe
a henra de nao lnclUl-lo nem no nl'e!(I
dos demagogos estllpIdos nem dos velha.2os malandl'os do "petr61eo e
nof,;so" .
o Sr. Ofhon Mader - Pequena
o Sr. Othr:n Mader - Ainda e:n
d€fesa da Uniao Democratica NaciO- parte' da UDN votQU pelo monopoHa
nal Lsclarec;o que as oplllloes estavam estataL
divididas. No PSP e no PTB: entretanto a maiaria era quase pClo mlJo Sr. Kerginalrto Cavalcantt nop6120 esta tal.
PnmelfO, temos de adruItll que a 50iw;ao proposta pel0 Presidente Getuo SR. ASSIS CHATEAUBRIAND lio Vargas era urna soJuQao naClonn_ o~ ca:'nelros pretos ~ao de todos
lista, nao no sentldQ integraJ, 'miLS,
os past~s.
incontestavelmente dentro do pontu
o Sr. AloySio de Carvalho - NA.o relatl1io ~m que colocou a soluqao
~ de acreditar que a Umao Ucmocra- nacionalista: segundo, qUe essa 0010tiea Naclonal houVesse assunlldo essa cao foi exa:ninada, na- Camara dos
atitude em. oposi~ao ao Pl'e~laente Deputados, pelos componentes de d1Get,tl1ia Vargas.
.
versas correntes paUticas, ,os quaiS se
manit'estaram com absoluta _lient;aO
o SR. ASSIS CRATEAU13RIAND de espirito detendendo os mteresses
_
All contrarto: I'm pal'a agl'aCla-Jo
da Na~8.o; terceiro, nbS, que nao vee sUl-era-lo, por parte de alguns uCle- mos pela pele macia da Standard
nista:-; qUe viviam com ele e seu na- Oil, a.dotamos 0 mesmo ponto de VISclonalismo sonambulO; e, pOl' parte ta nacionaJi::;ta e fi:r,entas a Pet:'ol}l'il$.
de QUtJ'os, Gue querlam a populari- Ora, meu 'nobre amigo, nada existe a
dade !tUe elc tmha em vlrtude desse censurar ne:')se ponto de Vista, :neslladonalismo, tirar-lhea 0 sona.
mo porque, petr61eo imediato, comerd?lmente t"al:mdo e muito ameil.
o SR. ASSrS CRA TEA UBRlAND Estimaria :ne apontasse V, Excelen_ P~10 que V. Ex. a dec18rou, a cia 0 que .'5e tern teito nesse sentI dO.
U rl~w Democratica. NaclOnal W aE- As solU/;Ms petroliferas sao sempre
sumill e~sa. atitude pOl' espmto de a praZ<) lon~o. a nao gel' quando fruoposi;;§.O aa Presldente Getwlo Var- ro de acaso promissor. Estamos reagas, fiauve. na UnHio Democra&l~a lizando tUdo Quanto V. EX,a acaba
NaclcnaJ, urn episotUa: 0 seu pres1- de dizer ser impGssiveJ, sem divi5as,
({ente, 5r. Oditon Braga, cOnl1ecHla- Por mais que nos matem no neg6c.lo
mente antigo partidarlo da Uvre mt- do cafe, por mnis que bah.em 0 pr~o
ciatH a, e.:n materia de petroleo, de- desse produto, nada Impedira tenha~
clarou, de pUblico, que acompanhava mas a1'; refmarias de Matarlpe, Cubaa m:~nitesta~ao da majorla do seu tao, Manguinhos a Jundlai-Santos,
partIdo, l1.O sentldo do znonop61lo es~ a frota de petrolelfos realizada pelc
tatal.
presidente. Volta ·Redonda Paulo
Afohso. E tudo 15S0 se. est~ consE'o SR.' ASSlS CHATEAUBRIAND ~uindo com esse mjsertrvel cruzeiro,
_ Logo, meU caro cOlega, a Unlao qUe V. Ex. a. .a:rrasta. pela Jama, coDemocr~tlca
NaclOnal nita, adotou mo se nada significasse.
neuhuma atltude de opOSWa.o ao Cheo SR. ASSlS CHATEAUBRlANP
1'e do Estaao. Sua linha de conduta
'signtficotl justainente a declsao de se - V. Ex, a, entao. hUnea leu a lista
mosuar mats' realista do que 0 reI. de crMites do Import and Export
Se {} preSldente mandaVa roata!' os Bank, ao BrasH. So..--nam qua,se 800
estraneir.os que se propunham a t1~ milh6es de d61ares.
:ra1' petroleo do subsolo do Brasil. a
o Sr. Kergi1!-alao Catalcanti _ No
UDN se p.l'opunha a esfo1&-105, 'l'anto que aHsim falavam lluatre ('here1=. entanto, a nzemos.
udenist,Bs:
"Entremos de testa
o SR. ASSIS CRA TEA UBRIAND
rente, no "petrOleo e nosso", antes -Pet;o a Casa que me -conslnta volque a Pres1dente Vargas tenl1a to;. ve~ a Getulio Vargas. ,Tenno algurn~
mado tOdo eJe para sl. E vamos 'uI~ COlsa de atraente para contar acer;::a
trapassa-lo 110 estHo patriot.ico'·.
do modo par qUe S. Ex.'" havia re~
Fol Ulna oorrlda de obsta~Ulos pa- Vis.to ~- e pego qUe 0 Senad(l preste
ra. nao deixar 0 Presidente GettiHo atem;ao para e.s~a pa1avra "revisto"
certos Hens na:::iollalistas do seu
Vargas sozinho co:n a gloria de haver aqui levantado as murathas nao programa poHtico.
chinesas mas savietJcas do "peUoleo
o Sr. Kerginaldo Cavalcttnti _
e nosso".
Refere-se V. Ex.a ao Presidente CaAo regressar da Europa, numa aU- fe Fllho?
dlenela 8. deputados e senadores, eu
o SR. ASSIS CHATEAUBRlAND
disse ao Presidente Getulio Vargas: - Nao. Estamos discutindo e 0 Pre_ "Pl'eSidente, vemos desbaratadas Sident,e Getulio Vargas.
ns ultimas oportunidades de. dentro
o Sr. Bernardes Filho - Lembr;
do seu gov~rno, fazer jorriu petl'Oleo em sentldo comeJ:cial, jsto e pe- a V. EX,a {,ue ha uma serie de dis~
tr61eo qu~ repre~ente neg-6cio inte~ cursos do Sr. Getlli10 Vargas e Inti~
meros documrntos escritos que tall'essante para 0 Brasil".
vez, coloque Vossa Ex.a na contingenGetlilio Vargas pensou urn segun- cja. de adrnitir Que Getulio Vargas Udo, e depois disse /i?m voz pausada, nha dupla personalidade: pomk~a
de quem se exinte de culpa:
mente, uma, nag conversas, outra,
"A Petro bras, tal como esta ~
o SR. ASSlS CHATEAUBRIAND
uma "le1z1nha" udenista".
- Nao era 0 presidente Vargas um
o Sr. Othon Mad.er _ Permlte espirho vulgar. :E:le fixava as reperV. Ex.a. um aparte? (AssenHmento cussbes inflacionari8S.--!10 sell ultimO
do orado1') - Continuo a afirmar Ciue governo, apreensjvo, prinoipalmente
nao -..) era e~se 0 pensamento da tota~ no que as emissoes importavam oom
lidade da Uuiao De:nocratica Nacio- o agravamento daB custos do standard
devida 'e a penuria crOniea do meio
nal.
o SR. ASSIS CIlATEAUBRlAND econ6mico e financeit'o, Nao preten·
_ Mas fai· 0 ,que prevaleceu, como dia chegar aD racionamento da gaama.lgama de pessimo quilate da Jiga salina. do 61eo nem' do trIgo. Falel'lhe certo dia de ~a po1ftica milhei~
,pessedLsta, udenista e petebista.
-

•

ra, em largo estilo, para sustentar a pensar sabre problemas Cio Bl'';\sil,
aVlcul't,ura. e cum eSia, disiJormos at' fora das linhas primarias em que SI!
.:aJorla8 aninlalS
para nossa gemt:, fechahl tantos daqueles bl'aSllen'o~ 0:\
fraca# sem salide, sem' res.stencla tl~ ultima gera<;i.o. 0 Sr, Capanem::l ll~O
sica,
era, na Camara, no uJUmo QuadriPHlO,
o Sr. Bernardes Filho _ V. EX,II um, '·lidr,." de sen. uartido ••~J?" jl~
esta. ulzendo um<lo verQaue. MinJ:L~_';_ p~Hta-voz do governo, um
lmp113
ral,'-a O - a mmeira _ fOl, a r.~vr,ldIr€t~. pe~.s~a' do pl'esiC1ente Va~'f!:-ls_
cnaCla malS cum braa dt ll;.oa de :Ill' Seu JacObInISmO era por delegR\l'lo.
,lho que propl'larnente com ~ngQ,
a Sr. Bfr1Wrdcs Filllf) _ 0 C"anga.
o SR. ASsrs CHATEAUl3-RIAND ceiro evoluiu multo depl'essa!
- V. EX,a, que .L)~LtS
peruoe, e (.;d0 SR. ASS1S CHATEAUBRJAND
pital1s~a ue Ilascen~a.
'
- Sou a hornem do serUio, que gosta
0 Sr. Bernurdes Filho _ lnjust\~a, de' progl'e.'J.So,
V. £x.Il, esta Hlcelramente elJs<uHluv.
0 Sr, DOwn Miider _ A UDN nao
FIz-me pOl' mun mesmu, Naoa lle.l- fechou a questao dn Pe~robras.
del; sou ulno ae UIU vai' vuole.

me

SR. ,-S8IS CHATEAUBR!AND
Mas 0 seu "l\der" SOmD1: ~:1m a
~ QuallQO .uascemus, nos (1015, nos:;v::' cioverno e ate transbordoll do leHo
palS pucaam wm"h' uma ae Jeh;.'.
gOVCl"namental.
o Sr, Eernurdes F'ilho -, Naque,t; o Sr. Othon Mader - Colocou [)
celupo uma 4.na ue JelLe C\lta~'.:>, ... 1.1,." problema na base da-('onsci~ncifl. VnCl'UZelI'OS pOl' me.s.
tassem os' congreSslstas como quiseso SR. ABS1S eRA TEA UBRIAN L sem.
- Na C'UUIJI,Jii Lal~e" Ulll p"(Jucv I1ldU),
o SR. ASSIS CHATEAUBRIAND
N&o podemos, purtanto. eEiLalJ(;'leLCl - Neste ca,so pi:Ovou que n3:0 era lIlll
cotejo enu't: a~ CVI1Q.,l~Ut:::, elll !,I'te Ua~· "luter". Pe)ot6f's partidari~s sp facemos com as de C.ll.UilJcllla n.u~nut;:::, zem com ideias e discipIina vindas
Ue btasJ.lell'os.
dos. chefes. Onde 0 partido deixa a
solu'iao dos grandes problemas da na·
8r. Presidente, Gettilio Vargas era vio a conseiencia, dos correle~ionariof;,
uma. cna tun~ H~U1Ul'dlU,a pe1a lUt:li1 ut' esse partido nfw paESa de urn mOl'i.o.
que as lmpona~oeo ora,sl1ell"j:l.::, e 0
n Sr. R.erginaldo Cavalcanti _
malS que aletas::;e 0 beDl e.s~ar CLa~
massab nao devel'lam ser preJuU1(;aUUS Pois fEZ mutto bem. Se 0 meu pflrtido
fech3sse a questao no sentido anti ..
par qUB.!quer llnha maIS IDlPl'udentt:.
do seu governo. ConVel'Sel certo dia nacionallsta, en desobedeceria. ainda
com 0 MIUlstro Vicente .!tao, qUe. 0 que 0 partido' me' expulsasse de suas
'Brasil aabe ser ~ JuriscOllSUlto d.e fBeiras. Quando se trata de proble~
extraordinaria l.!uJtura e de ral'a jU- rna de tamanha importanria para 1\
cidez. Falel~lhe acerca do nlOdo CO· Nat;ao, as fronteiras nao vao atem
mo 0 governo 1ecteral se dlSpunha a dos interesses nacionalLsta.!;. 0 coJ}interpretar e executar' a lei Cia pe- trario e crime contra a, patria e deve
trool·fts. E eie me decISIon que ja. ser punido.,
terminara seus estudo.s, pelos qUtUS . 0 SE. ASSIS CHA TEA U13Rl AND
evidenciava a possltiilldade do capll..al - Sr. Presldente, nao encontro, no
privado operar, lado a lado do mo- quadto das importa<;oes de capltais
nop611o estataJ. Infelizmente, a agl'- e das exporta~6es de mercadorias, 8
ta(:3.o udenista vi.l;'Ja perturbaJ' 0 eS- possibilidade de 0 Execut,ivo tazer
tudo desse raide saneador na leg isla economias de moedas arbitl'aVeis Q
98,0 de arame farpado da Petro bras que se ref ere 0 nobre Senador Bernardes . Filho para se tocar, seque!',
o Sr. Othon MarIer - V. Ex,R esttt um 'centesimo do programa do petr6fazendo injUStil;a a. UON. Ja. dlsse leo, !Io nosso' pais.
que muitos de seus deputadQs vota~
o Sr, Presidente (Fazendo soar os.
r~m contra 0 monop6lio es.tatal: e
alnda que houvesse votado em massa, timpanosl _ Peqo licenca para lem ..
nada adiantaria, pois a UDN conSLl- brar ao nobre Ol'ador que, esta esgo·
tui minoria na Camara dos Depu- tada a nora do expediente.
tados. A lei, e de autoda do govelno
o Sr. Onofre Gomes (Pela ord€'rn)
que possuia maiOl·ia.
- Sr. Presidente, reQueiro a V. Ex.1I.
o SR. ASSIS CHATEAUBRIAND consulte a Casa sabre se concorda
- Que adianta, meU caro colega. urn com a prorl'oga~ao cia pora do expe~
hom em , au urn, conjuuto de homens diente, a fim de que 0 nobre fl,enador
terem uma ideia, um itinerar1o, e nao Assis ehateaubriand conclua BUas lJrise baterem por ele? 0 que da sentJdo Ihantes consider~6es.
as ncmsas doutrinas, e quando as te~
mos, e par eJas seI1timos' a.nimo de
o Sr. Presidente - 0 Senado aca·
vir it arena pelejar, ate ganharmos a ba de ouvir 0 requerimen.to formulavit61'ia.
do }}elo nQore £enador Onofre 9-Omes.
V. Ex.a precisa n&o esquecer da esOs senhol'es Senadores Que 0 apro" .
pecial temura que 0 presidente Vargas nutria. pela UDN-. Era e!a urn de varn, queiram permanecer sentados.
seus amorea de perdi~&o. Nao 0 vi (Pausa) .
F,sta aprovado.
exacerbado, porque 0 udenismo levou
a lei da :retl'obras mUlLo aiem das
continua com n palavra 0 nobre
balizas que ele the havia fixado. 0 Senador Assis Chateaubriand.
Iato de um "fuehrer" aft ,oposi~~w, como 0 Sr. Afonso Arinos, set a favor
0 SR. ASSIS CHATEAUBRIAND
tir- Petrobnis monolitica, ja 0 indu- - Minhas rela~oes com 0 nJhre 5ezia as reservas, que eram peculiares nador Onofre Gomes abrange,m uma.
boa parte do orbe castrense brasilei·
sua natureza. Os tuplniquans sao, roo Tal a razao pela qual noS entenem geral, assim, neste paiS. Estrei- demos bem nesta Ca"a.
tam-se uns nos bra~os' dos outros.
o Sr, Otkon Miider _ Muito mais Antes de terminal' esta.s breves
oonsidera!:(oes em torno do t::roblenM
nacionalista que o'Sr. Afonso Arinos do ;petr61eo nacional. desejo apre~
e 0 Sr. Gustavo capanema..
sentar 0 perfil do contrnste das reSo SR. ASSIS CHATEAUBR'IAND pectivas situaroes dos· 6rgao~ e.sta~
_ podera serj mas' 0 Sr. Arinos era tais, Chamados, ontem e hOje, pet:>
o "!ider') da LJDN e nao fof desauto- governo, para a· pesqnjsa do oleo.
rado pelo diret6rio do partido pela Falo sent pessirnismo, com dados lUatitude extremada que adotou, ,As teiramente Q,bjetivos.
responsabilidades da UDN sao maioQuando a Brasil sustentava. como
res que as .do PSD. porque cIa e urn orgao monopolitreo e. estatal da pcs·
partido de revisao. de reforma poli- ql'j,sa do fila.o ..negro, 0 Conselho Na~
tica, de melharJa dos costumes, e tern ciU'l\1l1 de petr61eo, 3 inftaestrutur.1,
nos seus quadros homens capazes de da economia do Pais era o"tra1 roui"

o

SR. ASSlS CHATEAOBRIANU

_

o
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to mais

mUHo maLe:; s-D.lida B:.~"
ta tl;Z;;!r-EI'! que 0 pr-290 do dohr no
i1If'rcad(J IH'l'e era meO.J5, millto n,eno~ da mi>,tade do qne ~le hoje cu~ta
Que n{>.Q s.e Hnhnm nttasaaos comereia1s do valor de mais de 450 tfJilh6~13
de- d()ln~es (e bem verdade que l'ssa
EOmrl e llffia ctlvida ilOje cnnsolidtlll:l
a curto prllio). nero n<l..vfa RS eS"rej:.-n-·
lia<: aUf' se fizeram aq'li, c-om 0 ofe.
~ Muitn men(lS E,'"istiam reals de quat.ro
:mill)opg de sacas de cafe dentl'o no
Pa's f' tamponca 0 deficit de 11lais de
,00 milhfies de dbIar:'!s, que tivem,vS
na exooTtaqao da safra deste ano.
Por Qutr-<} Iado. as
condic;o:;s do
f>1'tluiro pioram dia a dia, Despejam~€ na circulaqao
ininterl'uptamente
b'lhi5es de cruzeiros _
papel
d~nheiro
eSSe. que esta lange de
rtf-Ompimhar Qualquer surto. da . prQdueao. Malg-rado a re~L~tenma cpo~ta
'Pf'ln Mipi",trQ da "F'az~nda, a ve-l'tlr;:~Y!'
emi.<',<;ianista continua pela imposslbllid'\de de estancar despasas feltas,
s0h"r.tudo_ com numentDS do funcio]'\9."~mo clvil e militar. pagamento de
u",fici+.s monstruosos das: Rutarquias.
Fern renda.'l' correspondentes nos O!camentos federais. Como nunca oem
Flla hfst6ria, foi tanto aU3.nto hoje, f)
13rac:;i1, urn intoxicado peto usn do
"t"t~nel~m()I'~da.
Seu povo, com? snas
e!ites, rtet'deram oUollQuer sentldo dp
v~l{"1r na clrcl11a1too monetaria e dn
lml"}{'lrianeia do - seu sane!lmento.
('lunndo ela tem Rtln~:rl.o M grau de
fh>~r3c]acao e a"i1tam,~nto a que chel"ii;'<1.

gou a nossft.
A bemorragia per que -p-ass<\ 0, Te~
r.ouro do Brasil 56 pode ·s~l' esta~ca
OR a Dr'2eO da sn~pe'tlsfio de desfltlnoS
como 0 Plano Salte, a Petrobras, a exnlor-aeao das estradas de ferro pelo
F,stl'\do. etc., OU, entao, a abertura
dns b01s3S para grandes entrndas de
capitalS com cIima a tal adequado.
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5:a1, (' :'1inistl'o da l"J.Z2nda, d~a:'j3-1 B!J.nco Qa ~.talja e que pel'durou ate
mente, em frasa lac6nicz-a e Hll)- 1l133. JUlgo, Emretantc. 0 !lOS~O rxso
brias.
de 54 malS dlfl-~ll que 0 de 29, porque
D Sr I[ergi aMI) Cavai~a"'i _ 0 Bl'asil, hOJ~, n~o e mais ~ na~a·) C()-til st>;~U\,lnb"SU~o ;tI~P lJ.lfl
IODml, de h~~ 2i> anos. ~~'l,O~ h(-lbnos
Ve!'5<1. V. Excia. s6 \'e noo aspectos c?stur~e<f;. e "Ho~os de \Hel de n~
que apre.'>enta, d(ls nossos ,)rohlern3.,s >;;30 Cl~'ihzada~ .N.lo telU c?m~ar<J.(:;~o
["nanc.Qiros e econ6micos a m'-...eria a~ nOs.<,as nece"sldades de dO~lat~, lV-'"e
1.
c
't
1--.:
'com as de um quarto de sec~llo atras.
n"~\OnaL ...abe, no entan.o. que o~ Temos urn trem de vida. muito rnais
_ef-elt.os Se prendem
gerahnel;te. ~ c t
em divis s, io tes.
.
caU.';;~L Ora, corno pO<leremos nos, que
us aso,
a
r
somos urn Pais que. imp.o:ta maqui0 Sr. Bern;udes Filho _ V. Exw
naria ...
celencia, se esquece de que ja fabrica~
mos muita cOisa em nesso paiE.
o SR. ASS!S CHATEA1JBRlA~,!) o SR. ASSIS CHATEAUBRIAND
_ ~Q.e importa,va.
- Nao ill1pol'ta. Grande parte do que
o Sr. Keraina[do Ca'.)(t[c\tnti - 51:! fabrica, hOJe. 2.qUl" exige tam oem
.. , resistir a pressal) do P1'\~S que materias primas de IOta. Essas maoompra nossas mat6nas primrs e terias, a malor panel se pagam em
Ihes irnp6e: 0 ptel;o? C01UO 00 Jeremfl."i, dollar..s, certamente.
'."epito. r~istir a .)tp.s-s;i'J - a 'que
o Sr. Bernardes. F'ilho - .Mas nao
Ladas n6~, nacionalistas, estamos ass!stindo e - 'digamo-Io francamente - importamos tude.

\w-..u

dos capitallstas amel'jr:anDs. no sentio SR. AsSrS CHATEAUBRHND
do de levar nosso Pais a miseria e Encontrei 0 Sr. Eug~mo .)tlOln
impol' a. altera~ao .-130 solu<{1io da Pe- urn dia destc!), de bra~os cruzados, a
trobras? POl' aue essa camp~mha. tao dizer-me: "Outem e lloje nao COlUs11bita e susnicaciMima, na \1}r,i:na Ee- pramos um dollar., Falta-nos ate 0
mana, contra a Petrobras?
-

o

SR. ASSrS CHATEAI1BRlAND

perddo certas frases infelizes de

V ....Excia.

porque

0

Ci)nh(~~o

!H;ni

como morador de ums. casa. lhal-

!lssomhrada. Esteu convicto de que
se V. Excia. -nao me conhece, a malOria. da ensa. entretant.o, sabe Que nfjo

soU eapaz de trazer a um' debate
destes, sen§.o razoes de crd'~m puba~

ea superiores. Nfi..o sou Cal;ado1' d~
sufragios com phi-gios d~scf\!'1'!dos de
"slogans" sovieticos,
E" tem\1Q de
acabarmos com a. d~magogia do petrOleo oa,ra. nM se insistir em fHzer

com que adtiuinr penicili.na".
Ora, Sr. nresidchtc, urna nn<;aa
que na() pos5ui divisas para adquirir
penicilma, medicamento com que se
salvam milhares de vidas todos os
dias, onde ira encontrar dollars para
instalar 0 m·g6clO inquietador da Petrobras? E' preciso que se I-epha, no
paiS, baixadQ a urn nive1 infel"~or de
raciocinio pua. se trocar penicilina
por sondas. que dever&o prOcurar um
oleo que '0 govin·no ate hoje nao
achou.
~
o Sr, Bel'nardes Filho - Se 0 ministro da Faienda fez essa declara~
~ao ...
o SR. AS-SIS CHA'I'EAtJBR-IAND
_ E V, Excia. duvida? Entao e que
l'lQ Senado os menlbro! da cb.,~i:1, 18
nito tem confiafll;a na pala\-'ra los cclegas. Estamos a"brindo a falenCl9.. 1e
\lrn',dos 6rgr.Ds do gO\ferno repres~nta~
tlvo.
0 Sr. Bernnrdes F'ilho .e porque
jogamos fora
os dollars. Esta. e a
realidade.
0 SR.. ASSIS CHATEAUBRIAND
- Joga-se fora aquilo que de ~tem.
Onde 'ia1 aehar dollars 0 g:J/erUIl, se
o. cafe nao sal?
, 0 Sr. Ber:)ardes Filho _ De\remos
ccmprar donar e fazer hlVestUtlt.ntos para cumprjr OS programas '(,raI,;ados.

Jal1eiro de 1955 '-,
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hipnotb;a a maiori:J. da Casa e enUbia
o poder de iniciativa. no gOVfl'flO, Es ....
ta-se tolhldo Cju8.se de imponltI.
o Sl". Kerginaldo Ca,valcanti - Eo que chamamoS de POHhc~ suidcta.
Apontamos Os mates naciona15, mas
Uao n()s pode-mos comparar com os
£Stado Umdos onde· existem mil hoes
oe desempregados. sub,sjdiados pelos
I;;ofres publicos.

uma'i

'
1

'I

0: SR. ASSIS CHATEAUBRIAND
temos motivo de agita!'ao nas
ruas e pret~xto para maior inWtra~~o
cQmunista, nos espiritoa e nas fabn ..
cas,
o -Sr. Pl'£l5idente (Fazendo . .soar os
timpsnos) - Atew;no! Est<i ('om a
}lslavra 0 noore senador Assis ella...
teaubriandl

- Ja.

o SR. ASSIS CHATE,.'\UBfwA~H)
- Nao acl.l£Q os {anaticos ml.':.{JIIais
do "peu'o!eo e HOSSU" c'Omo t:.;,)u,t.<J,s
COUSCltntt;S ::10 mal que la7.,em :\ ,!-.ua,
pliCria. 'I·omanda 0 p·etr61eo ,1!h·a. ex ...
ph~a\-ao pel.os orasileirO<s, t''Ics pen ...
5am que 'fcl"taieC"8m a segUl'tUl<ia GO
paiS. Trata-stl de uma forma C!C l·a ...
ci{)cinio p:lel'd e C'f"..ga. Dep.,lJ.':;·d~ rnalS
de ~H~~ qiiillquenios de trtu, \ff} o(:~.a~
t<!l.e, a segurall~a uaciona1 86· ~\}':n },?'"
(\r:Jc.{. debilitar-se. A Ae-l"oni\utUa l,UO
pOde !J:'!ats -=!..dqui!ir avioes e a M~n·i.'1l1"
tem Clue su:;peJlder ate Cl·uzeh·')S de
~·oi.ina dos s:m:s joven.s ofjC1il:~ ..
C<J'~uUta-!'ie tlU1 programs de "UlP)bP~( ,menw no _Sl'i\SiI., baseado tln~ meIhores rinten~oes de ergue-lo. E' 0
-olue oostuma. red..lltar de urn n ;J,j':I..::,sm'v .nal oricntad'J, de uma nay':'') mal
~'ir1'i!;Hla. 0 pa:..r.Hlonlo nac-OJ.a] esta
sendn depredado. por homC"l.s. 4ue
acreditam que; assim agindo, 0 detendem e 0 conseryam~
Faz alguns meses. eu, nnrra'-l3- em
Bruxellw;, a um dos mruore§ ,) ~m€ns.
de Estado da EUropa, a ocii.:;.seid _da
minha. patria na. jornada me,-H,('_6!i'"
ca da busca e explora<;ao do ~!"..:oleo.
Ouviu-me cern 'Sua castumada Ot"nevoH~ncja. " Sf. Van Zeel~nd. D~pt'~.
contou-me a hist.6ria pel('l :l;;f>~5~ da
Belgica. A Standard Oil p"l"-;~endJa.
construir a 1ua refinaria de p:::tr61eo~
para' 0 B~nelux, em Rotterchu.r.1 _ CiU ... )
mento, 0 governo belga con \T!~ou-a, A
instalaT !\ p~imeira refiz:~rla r1-'l 3:re~
do Behelut, em Antuerpia. Para usc.
propo.'b~e emprestar-l'he Vl ..'I.t~ e c~n00 mUhoes de ddJares do Te!>,'~.1!'V, no
10 anDS de ,orazo; e juros de ,.::,;,. A
Behdca . recusou () auxHio . do Pi,lnll
MarshaJL Os d61ares que 'J(l<;''Jl.l sAo
OS frutos' sa:;«:lnados' do .seu t.rab.llho,
em cooperB<;-ao com B If,uropa, os Es __
tados Unidos e .:J mundo.
.
QU,ando V'cmos. 3-r. Preslo"'n'e. mn
pOtro -oeQueno e or6spero, com SE'U co_
m~rci() €xterno ie rnals de tim toJ1i{io
e dU7.entos milhoes de d61ar~s, pagar
p. Standard Oil para que ela entre
dentro das front~.~r8s do ScV rials. s6
nos Inspira oiedade D. sentIn,lent'""l o-."lS-to dRS nos~a<; timol"at-as cat~')"ia5 de
homen... m\bHcos, Revelamo~n,J.S de
nma Inrl'.ig~ncia mental e ch·,,:.a. de

aoui dentro a mais falsa e mais de~
~lorivel hist61'.i.a dos sens et:sMjcs,
ncs ultimos trinta
Imos. Petrfllf"o
cheil'a no Brasil a propaganda rU.<;..<;a
e isca de votos .. T~mos aue camjnh.'lr
Os norte-ammcanos .suprlram n para 0 racion~m'pnto de J1lufta corst'\
EU.!'o?a e parte da Asia, -de formida- essencinl a e.st.abiildade da economia'
i'eis recursos financeiros. tendo ·eleva- 'brasileira. a come<;ar do petr61-eo.
do a sua circulacac rnonE'tarla. entre
!2941> e 1953. de 28 112 bilh6es: ~.z ~d60 Sr. Kerginaldo r;a'!)tllcanti )a.res para 33 bUh6es e 781 mllhoes. Isso s6 com utn Mlnistro da Fazendn.
NOs, em igua! perfedo. fomo£! ~e ~'1 del'fotista como 0 que' ai esM au
pRra nerto de 50 bilh6es. E nao se esse ministro e explllso, au cftminhaajudou aqui a. n\nguem.
remes para a Mlsena.
Urn dos contrastes da I\Qssa s:h~a0 SR. ASSIS CHATEAUBRIAND
efto de crMitD externo, entre 1952 ~ - A saida do ministro da Fazenda
1954. esta. neste fato~ no tim daQ~ele e problf!ma do presidente da Repuano. 0 Sr. F{oracio Lafer la ~ Wa- bUea. :t:le nao e responsavel perante
.Ehiruo;ton e levantava 300 bilh6es tlara 0 Senado.
pagar oon'1elados comerciais. N.a? to:
'r-am lledid:l:s garantias esneCJ3.<.l, e
Uma das fraqlJezas
do atual gop'tf'ciso prender, por urn <I:ne~ati"e I verno re-side no seu medo de'racionar
1J1eii~e". 0 ouro depOsita do no Banco I a. importa~9.o, no que ela deverS, ser
Federal de Reservas.
atacada com maior vigor. 0 petr61eo,
0 SR. ASSIS CHATEAUBRIAND
no· dia. em que se tiver clarivtdeQ.l!~a - Convido V. EXcia. a tamar unt
Perguntal"-se~a entao: se ha dcis para restaurar 0 prestigio da marinha disco voadol', e irmos -buscar, com 0
;:mDS. com uma c-onj'.l!1tul'a muito rnel'cante e reCllperar as ~stradas de Scnador ca'lalcanti, d<;lllars na lufl..
mais pronicia. nao foi p{',~!':h'~l tor&r ferro, podenl cair em roa,is de 50 mi- Porgue aqui e que eles na~ existem.
o Conselho NaciouaI de Petr(i1eo
Ih6es de donars·a sua im:porta~ao. 0
0 Sr. Berntlrdes Filho _ Apenas
(companhia nn reaUda.de de pesquiSM mar psla deserto de bandeiras brasl- cito !~ttos. D' a. realldade nacional.
-{' exploraltRo do Duro ,"!egrol. como leiras. que navegam consumindo em
p que hoie iremos haver d'J!'lres, dentro comb'ustivel 60 oU 70% menos do que
0 SR,. ASSIS CHATEAUBRIAND
do Qlladro de indig-e,ncis; d~s3a mOf'da., as ca:ninhoes nas rodovias.
_ A l'ealldade nacional e' olltra e nao
Que de.vora o.Pars? B' fato que exis.
. '
, a que se refere (l ilustre colega. A
tl1. a"'ora outra gestaa fina:lc~ir:\ no
Como edltor de dllirlOS e reYlstas existencia de dollars disponh'eis. )10
pJa11O' do Estado Federal ma1s sadia, m,e b~to de5d~ .1947 peJa redusao dOt Brasil dB. admini~tra~ao Cafe PiIno.
mais re.spons9.vel, no ~ s~u ~ston;f) l'fI4 numelO de pa"gmas dos jornalS, sem e tao hipotetica. quanta a SalV3((aO meter do.
paradar. as encargos, pOl'em. que ~e encontrar %overno que ouse enfre~= deste pais por um ato de contrlt;'il.O
0 Sr. Bernardes Filho _. MUlto
g-r.a.vam ·dos enos do p:,\5Saclo, 590 tar S. MaJesta~e. a Imprens~. As taos brasileiros' deBvairados do mani- obrigado.
gl"l\nd~--s de mais para. que ela. corn a bela~ . de PUbllcldade. da lDlprensa comia nacionalista. A realidade brtl.crise de- d61ares. oen~e entrar ell1 altas bl'aSlle.lta sao vis, por.lsto t;nesmo que si-lejra SaO as estradas de ferro do go0 Sr: l{erginaldo Ca'mlcan:.t cavalarias petroliferas:.
se pa~~~ 0 papel a .13. cruzelfos 0 dol~ verne, sem urn dollar para campr;).r Onde V. Ex,a ve indigepc.a ·,n.~ll~nl e
Onde portanto, buscal' diwvnibi- lar .. E. 0 paVD _blaslle~ro quem; est~ sobressalentes, quanto mais trHhos e civica, existe apenas 0 zelJ .,}€:(iS nos ..
n{lades 'neste j:)arque de mlsel'la. e de ret~lb~lndo, ll?~ matutmos pauLst~... , material rodantet Sao os partos b!,a~ sas: calsas.·
anUnC10? cla~slflCados, de especuiad sUeiros quase todos com ·as ban-as fe0 SR. ASSIS CHA'I'EAUB"lIAND
f-Gme rle d61ares?
res deo Im6v~Js, ~e la, 15 e 17 ct",;ze ehadas, sem dragagem. Sao as indtsw - ZeIo Que faz (.:io somente 0 r.~::s ro ...
o governo se \"'era obrigado a 1:\- 1'05
0 ceJ?tlIl1et~,o. 90l!;-0 )ornahsta . trias do Rio, Sao Paulo e Rio Grande lar pel()- d~~penhadeiro abaixo 6a Cit ...
ciocinar 0 petr61eo, visto nao poder- mostro um dC15 ladroes t por onde se sem Iicelw para importar uma. ~.;a tl1strofe ec~n6miea e - finnncei:a, 0
a
mas oonsumi...l0 em 'valor ~upt'ri(ll' escapr.nt aS J)oucos donars que re<:e~ de substitui~ao
dos seus equipamen- oape16rio das emiss6es tnconIUIi>3, Que
a oiro GU dez milhoes de d61a.res men, tos. E' a imprensa impossihilitada de 0 pais supai-too ate ontem, s6 fN' (tdiar
fa.ls, p()rque nao temos 011de bus- bernos.
1rtamos. Sr. Presidente. em
importar uma estereotipia sequer par-a
Bili6-es de cruzeiros de des,)f.5:) da
c~-los.
.
..
tomar Jugar da Dutra, que se acabou. rotina on;ainentatia da adm,nl.~(ra~a.o
o Sr. Kerginaldo Cav-1l1canti - Sltu3t;:ao:...
o Sr, 'Othon Mader _ Gravissima Estamos em marcha batida pal~a 0 de~ federal se'e.stao paganr10 OJ! nU'I.)' de
• P_ermite V. Exckl. um apaYfe"? . semprego, POT espassez de suprnnentos emiss6es de papel.moe<!:].. ISSG para
<AssenUmento do orador) - 0 nobre
o
-SR. ASSIS CHATEAUBRIAND de materias primas e$senciajs. A15 ru~ nao aludlr a outros biuJ-=B desp-endi..
~nleg~ apresenta, justamente. 0 fa~o
- , ..• para a qual 56 exlste para¥ bricas tl'igo e petr61eo devoram quase dos com ,hlras, que 0 Estell J ~;deral
tm sua· cruez8 ..•
lela, nn outra de 1929 a partIr de !'ie- toda a insignUicante receita de dOl',nao tern ~lHe..rgadura finaalSt!h.r. f,t3 1a
o SR. ASSIS CHATEAU3RIA1(T tem~ro, com a depressfio dos Estados lars que nos resta. Els 0 ecrpc de de~ p:lgA~lru; . .tllmMrn se etni+f~ par)) ~m~ ..
tent~ao das tigUM p{ldres d~::>-'ia prea ..
- Nao sou ~u' quem 0 aprcs('Uta.. maS Umdos, c{)n.~eqUente a hl~ncia do lito . da meg::lJomania. do -petr61eo, que
,
.
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ro, com as nossos reC1..irsos ~r6tlrics,
Ainda bern. Srs.. Senadores Bernar ...
Volta Redonda. f>~vlo AlOnso, tora.m des e Cava1cantl, que 0 Mlill~trv da
reaJizados, comlJ ja disse, en largH. Fazl~nda de um gov~rno sustentado
o Sr. Kerginaldo Cavalcantf - 0 parte com capitais americanos. As gl_ aqUl por Vossas Excelenclns declara
que V, Ex.a. esta. tli7..~n10 nao COrre!;)a gantesess obras da. Light em Hibetra() l~ fora, onde se regUla 0 corupa.3S0 da
ponde A realidade. Permita que 0 diga. daB Laje.s e CUo:l!,ao, e J.S da Anl€.rl- nOSSa vida, atraves do credito e dOB
can Foreign po~er, qm;se tudo e fefta pr€('Os do cafe, que existe algo de pOa
o SR. ASSIS CHATEAUBRIA!ID -' com d61ares do Impart and Export dre-, no BrasjJ, tal' qual no Rein? da
8& Importa. aqucHe que exporta. as Bank~ ou do Banco Internar::iona1. Dlnamarca.
produtos do trabalh() nacJonal Be to,r .. Sem os capitals estrangeiros. Rto e
(1I1uito bem! Muito beml Pal1lt'lS. 0
nam cada. vez mats invendaveiS, e ftQUl Sao paulo seriam, agora, duas cldade.s orador ~ cumprimentado).
..
'8.spiramos manter 0 t,em de l1ida dog de fOgo morto.

mar de despesas gerada ne. -ventre da portar do exterior, pilra. manter urn
padrao de vidat hOje, equivalente au
desordem finance.tra.
de ontem.
Por sua vez os Estad JS se desmttn·

dam no torveUnho de- 1nvestimentos.
_ .sem rendas pr6pl"tas para. 0 resp,ectlvo
custeio. Ravia 39 oili&es e 532 mHhoes
de cruU!il'oS, vat,ados nas lei& de meta
f'staduats. -86 pl\TB, invesf.lmentos sp.m
reoeita or~alneutaria especificada.
Corn um. p"tenc!al interno llmitado,
e abstendo-se deliberadamente, de re.
ceber auxIl1o$ ex-ternos, corno 11'1\ 0
Brasil enfrentar 0 problt'ma da. explora~ao dNi seus-; recursJS naturais? 0
'Volume da export41'lo nacional dim1 ..
nui a olhos vjst~ pela pressao de,9Utras mercados que !)roduzem mats barato e com mais pr"duth;o!vie que 0
nOMO. As economias estad1J.ais quase
t6qas 6~pendem Ja exportaGao, e' a
exportacao decr~:~. A preg8.~llo de.
alito-sufieiencla nan deu resulhH!O
pDrqu~ cada v~ mats DrEtcisamos frna

anos em que Be NndJam 1 hUiii{) e
o que R insAnla nacionalista e~ta
quatrocentos milho~ de d6JB.!'P.S. Paea
se 0 BrasH em "l)lack-but" e se en .. aqul pedl.ndo ~ Que 0 Bras:l, 9.- ~gtR~
tende que, no meio: £los extl'a.va.saroen- hora.s jA no jar dim das (Iliveiras de
tos jacoblnos, se terA 0 apolo dOS pal- urn calvAria de lorpas, cancele 0 sistema internacionaJ de crbdjto, a poliSIes que hostl11zamoo.
tica de confian~a na boa r~ dos ho·~
• 0 Sr. -Kerginatdo Ca.vtl(cantt - Nita mens e dos neg6cios, para se enC'lt1'Uestamos apenas- disc::utindc os nosflos tar numa cavema de troglJditaR, ou
problemas. &st.amos !'p.aIizando.
nutria maIDca de tapufas, e dal~ ten·
o Sa. ASSIS CHATEAUBRIAND- tar ditar teg-ras a City e ao Wan
De -grnnde, nada com 0 no~o dinhel- Street.

SENADO FEDERAl.:
ATO DO D1RETOR GERAL
o 8r. 1)l.retor Geral no uso de SllRB

atrt\:)r.iI;6es, concedeu sahirio familta a
Mar)& Luiza Muller de Ah.neida, Ofi~
cial Legislativo, classe flr~ par &e:JS
depe".,clente~ Filinw e FlavIa MuHer
de -"!lmeid'ct, e. partir de dezembra J.".
l'U'I.R.<:\:lrl ....

/

.'
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SE1\JADO fEDEKAL
Relal:a6 i:las Comissoee

Qomissoes Permanentes

(.) substltuldo pelo se"lador NesUlr

Massena.
SecretaTio -

Aralda Moreira.

lteunioes as qumta.'S-telras.

Comissao Diretora
1 _ Marcondes F1lho - pre-stt!en.te.
3 - Altre<lO Neves 1.a Seere ...

tarlo.

3 -

VespaS1ano Martins _

cretario.
~

-

Carlos Lindenberg _

2." 5e... '

a.e

Ezeenias cia RoCha -

5 -

4,0 Se-

CTetariO.

5 - PriscO dos SllIltos _ 1,· Suplente.
7 - Costa Pereira ..;: 2.0 Suplenfe.

SecTetarta _ Lui. NabUCO. £>1retar aeral da Sec.retarJIl.
!leunlo..,

lit

quJntas-felrOS, I!s 10

Constituiglio e Justiga
Darla Cardoso _

PreSidente.

3 - Ar~a Leao.·
4 - Hamilton NoguelI'a\
5 - Levtndo coelbo.
6 - 6ernardes E'llho.
7 - Eucli<1es Vieira.
Secretario - JOao Alfredo Ravaseo

Vlce-Pre,t-

AuxWar - Carmen Lucia de He·
Landa cavalcantL
Reunloes As gulntas·felras. I!s 15

horaa.

Oiavo OUveira. (0"
(0) Substltu1do pelo Br
Mozart
Lago,
SecTetarta - Lulz Carlos '11e1ra CIa
Fonseca.
·Auxiliar _ Ma.rllia P1ntu Amanda.
ReunlOes - QlJartas.:.!e1l'as, Qa 9,3()
horaa

Economia
. 1 _ PereIra Plnto -

Comissao

Presfdente.

Euclydes Vieira. aente.
Sa 'rmaeo.

C·r

JulIo Leite.
Costa Pereira..

PUnio pompeu.
Gomes de Oliveira.

Vtca·Prest-

2 -

dente.

Hampton Nogu~ira.
-4 - RUl Carnelro.
I) Othan Mader,
6 - Kergmaldo cavalcant1:
7 - Cicero de VuconceJo.s.
Secret(m,o - Pect.ro eta Carva!ha
Muller.
AuxiUar _. Carmen Lllcla de Ho~an<1a Cavalcant1.
Reuni5es as segundas-feiras

de FinanQas

Extraordinaria

3-

RedaQao
1 - Joaqujm p1res - prestdente.
2 ~ Aloysia cie CarvalhO,
3 - Bande1ra cte Melo.
4 - CarvaJho Gutmaraes.
5 - Costa .Perell'a.

PRESIDENCIA DOS SRS. MARCONDES FILIiO E CARLOS LINDENBERG
AS 9

RORAS

COMPARECERAM

os SRS. SENADORES: Bandeira de
NIelo - Prisco dos Santos - Ca'·va ..
lho Guimardes - Joaquim Pires .onojre Gomes - PUnio Pompeu _
[{erqinald,o Cavaleanti - Perreira tf.e
Souza _ Apo16nio Sales _
Djair
Brmde'lTo - E:techias da Rocha.- _
lsmar de Goes - Julia 'C.eite _ Ne_
ves da Rocha - Carlos "Gimdemt:erg
- Luiz 7'inoco - Atttlio Vivacqua
- Alfredo Neves - Pereira Pinto _
c.;Wlherme MalQ.quias Hamilt.m
1Voqueira Mozart Lago _ Nestor
Massena - Marcondes FUno _ Eucly..
des Vieira - Dominqos Velasco _
Dario Cardoso Costa Pereira -=SilVio Curvo - Flavia Guimaraes _
Gomes de Oliveira __ Ivo .d' Aquino
- Alfredo Simek - CamUo Mercia.

(33, ,

o SR.

PRESIDENTE:
'"1 - lvo d' Aquino - Presidente.
- Acham~se presentes 33 Srs. Se ..
Secretar1.o - CecIlia de Rezende nadores. Haendo nUOlero legal, esta
3 - Ismar de 0013
Ylce-l're$l- Mart~ns.
aberta
a sessao. Vat·se proceder Ddente.
Auxiliar - Nath~re1a de Sa Le1tiio. leitura da ata.
,
3 _ Alberto PaSqUlillnJ.
Reun10es as qllartas-fetras, t\a 15 o SR. 4.' SJl~RETARIO:
4 - Alvaro Adolpho ,
hofas.
(Servlnda de 2.') procede ~ leltura
da ata da sessiio anterior, que, posta
5 - Apolonlo Sales.
em
dlsellSs§.o, e sem debate aprovada.
Retac6es-Exteriores
cesar yergue1ro.
A
vellno
_.
Prel't~
SR. t.' SECRETARIO:
1 ~ Georglno
1 - Domlngos VelasCO.
U 0 segulnte
dente.
6 - DUrVa! Cruz.
2 - Hamilton Nogueira _ ViceExpediente
9 - EUcUdes Vieira.
Pre-8tdente.
10 - Ferreira. de SOuza.
MENSAGEM N.' 50-55
3 - Novaes Fllho.
De acOrdo ·com 0 preceito constltu..
11 - F1avlo GUlIn.rlls••
4 - Bernardes FilhO.
clonaJ, tenho a hanra de submeter a
12 - Mathias Olympia,
VO$sa aprecia~ao a nomea~ao que de...
5 - Djal! Brlnttelro.
... sejo fazer do Senhor JOB:o Luiz de
13 - Plnto AI'lxo.
6 - Mathias Olymplo.
OUlmaraes Gomes, Ministro de Pri..
i4 - Pllnlo pompeU.
melra Classe, para exercer as funQo('s
7 - A.ssts Chateaubrland • (U.)
de Embatxador Extraordlnario e PIe ..
15 - veloso .Borges.
8 - Joao VWasboas. ( •••• ,
nipotenciar1o junto ao Ooverno do
.
16 - Vlctorlno Freire •
pelo Senador Clcero de Vasconcelos. Paquistao.
<?s ~erJtos do Senhor Jo&o Dum
17 _ Walter FranCO.
( •••• ) SUbstituicto tntefinamente GUlmaraes Gomes. que me induzirg,m
secretarto - Evandro Mendes pelo senador SilVio CUrvo.
a escolh~-10 para 0 desempenho des..
sa eIeVacfa missao, decorrem de Slla
V}anna, Diretor de or~amento.
Secretano - J, B Castejon Sranco. vida funcional, objeto da informaGGaQ
~.eumoes - segUndllS-feiras. as ••.
aeuni~s as quartas G sextas-ie1raS
an~xa do Ministerio da.s Relac.oes EX..
b.oras e 31.> minutoo..
tenores.
as 15 hOras.

e-

Nestor Massena.

1 ...:

\ ATA DA 27,- SESSAO DA 4.n
SESS.aO LEGISLATIVA EXGomes de Oliveira - PrestTRAORDlNARIA,
DA 2.' LEdente.
G!SLATURA EM 28 DE JA.
Lu12; Tinoco _ Vice ..PTesi~
NEIRO DE 1955.

de Andrade.

\

Flavia GUllllaraes.
Gomes de OIivelIa,.
JoaqUlm Pires.
LUlZ Tlnooo.

St1 D6 1 ""

Fla Vio GUlmaraes - Prestde-1tte.
2 - Cicero de vasconcelos - vtce-

1 -

PresideJJ,te~

Aioyslo de carvalho dente.
Anlslo Joblm.
AttiUo Vlvacqua.
~erre1ra de souza,

2-

Educagao e Cultura

Se ...

creta1'io.

Legislagao Social

.

o

"":~4

sa:::":::'0:..:::<9;",,=======;;0:.;:1A~R;,;I;O~D;;;O~C~O;,:,f;;IC;R;;:E;;:S:::;S:::;O~_N:,::,A:,::,C;;;I:,::O;.;N;;"A;;;L;",;{;.:;S;,;e~Q;;ao~II;,,)====="",:,=",Ja,.,n,.,e,.,ir,o."",d",e.,,1,.,9,.,5-5==
tide. de estabelecer urn Governo de
f6rC;a em nossa terra.

!:tin Of' Janeiro, em 27 de ja,neU'O

v.e

Hi""

-

JodS C'-"Ue Filho.

.'\ CO!1lls:~"()
rluff'S.

o

de Relai;;.6es E:xt.::-

Sr.

Kerginaldo

Cavalcanti

Permite V.Exa. um apartea (Assentimento do orador) - Realnlenle. 0
CJ..:;l\lt;'ArlECl!.H M.A1S OS S~8.
que 118. nesse documento tao falado
SE.1<!ALJf]RE~;
"u;ai{(~ Ulna Aniuo Jq":;ni~ - A [',;:tnJ /..dd,fo - Vitee um apelo no sentido de que as
rmo ~?'~ir,~ -- t;f~~rli1.v .1t:eln:u -elei,?oes se processem democratica.
ALGERTO DE BRITQPEREIR"
Glce11' 'ur Vn:'l!-liJl(;et~.~ .- Du!'";).ai ...'TU. 7:
mente. Se 'bern que a carta comece
_ I!l(ji)~IV de CU'l'Ca(ll(J Pt71L() Ilk"tpor urn erro de aprecia~ao. de crJiCO - UoLerw G!li.'lSel ._ Ilgrir:a ce ~ ... ,.'" 00") ~,PI'IVII;'D va ....JF!LJCA~6-'u
':;Me.,e DA S[!CAO Dll IU!O,.,<=&w
tiea - porque entendo que em UUlIl
~'·uri!1. il!Oerio Pa!?q·,w.lint l.i3i.
HELMuT HAMACHE~ democracia nascente, Como a nossa,
MlH'!IL 0 FERf,EIR A Al VES
D!:J XAn -DE: CO~.,1P ARECER OS
sob certos aspectos, e indispensa:v,el
SP.:::,. -SEN.t\I;Q:i.1ES Maganzties 6aessa vibrac;ao: se bem que tenha. coraii! - Ari!a L6n - .')JaUllas Olmnme<;ado assim, no final a carta e um
olARIO
DO
CONGF~ESSO
NACIONAL
pic ()nq}o Olitc;ra -- RU1,f Ca.rneiapeIo a qUe as eleic;oes decorram em
ro - f1ell:'so HOTiJf:; _ Ass,s Chatcauambiente democratico. Dat supOr-se
bnQJ:Cf. Novae.'! nuw - v,;(Wcr

:lEP;'RTAMENTO OE IMPRENSA NACIO\llM.

I

Fra1/(,() Sa 'i'i;1(iCf) 8ernard€s
FiUH. . - Le'vindo
COelho - Cesar
V6rq[Lem' - .Jouo v'illasboas - Vt:$pasill1w 1,jCtihs - __ CtJ~on Milder. (Hi) ,[

I

IUlPI essu nat> Oflctnss do Depa,tamento 'de Impran-.a Nacton81

AVENtDA RODRIGUES I!.LVES.

Que 0 Presidf'nte da RenubUca dE've

transpar aquele marco de magistr:ldo a que aludiu. para tra.~nr quadros
sombrios e impdr pontos de Vista..
a diferen~a e tremendamente gran':'
de.
"

~ .8 SIN A T U R A S
G S!L l'RESlDENTE,:
'
o SR. HAMILTON NOGUEIRA _
l'.l.d., a l,itura do expediente, ,"m REPARTICOES fl PARTICULARES,
l'UNGlOIiARIOS
Ii: claro.
tl p::;,IaH.l I) nabr€ Scnador Apo16niG
I' .
.
0 Sr. Kerginaldo Ca'vo-lcanti _. -;
Sa!.es, primeiro oracler inscrito. (Pall'
"aplt31 e l)nterlOr
.
Capital e Inte:rior
Ja estamos eansados de rebates ·fa.lo
000 Semestra ••.••
C'
50S.
sa,
oemesue "'~ •• ""~'"
Cr. 5,
r'f' 3900
,
que 0Sef querem
m' s feehar
n- d'0 Congresso.
is
1-7ao se achal1do S. EX:l, Da Casa, I Ano ......... ~ ........ •. • Gr$ 96,00 Ano ' ................. ~...... Cr$ '16.00 _
al;a , e ao, elXetn 0 pa
tem a palavra u uubre, Senador H«~:;
.
caminhar para diante.
]ll~1ton Nogueil"fl, segundo arador ins· (
E:xte~for
j
Exterio-r
0 SR. HAMILTON NOGUEIRA ~
Crlto.
I' AIIO
3
0
Cr·
'08,00
Devemos
protestar,
..
~.~~
~4
crs t 6, OAno
~............
mente os todos
Que. como
eu, te:n1principal
0 man.
a ,:H\. llAldlL<tOri t'WGi..JIRA:
dato a ~estinguir-se, mas conservlU11
~Na{) Joi revisto pelo orador)' _'
A.~ .asslnat.urs.s. d?S 6rgaos oficiais co~e~am 8 tertninam em qual- intacta q re no regime democrAtico.
Dentro do Sennda, Sr. Prestdente,
5 r. Pl'€sidente, depois de nOVe an03' que}' ella do exerClclO em que iorem reglstratias.
.ou fOl,"3 dele. faremos paUtlea. como'
0 registro de assinaturas e feito a vlst~ do c.omprovante do semnre fizemos desde os 21 anos de
de rxercicio do m~ndato de Se~1a~or,
assomo a esta trI~una pela ultm'fl l'6cebimento. -.
idade
vez, afim de reaflrmar as mesmn,<:
0 S
K
. ld
elf
poslI;6es e ideais democraticos de I
Os cheques e vales .1lostais dav.eriio sel' emitidos em favor do
r.
ergma o. ava cant 9<:!5,
quando
fui
hOI1rada
pela
eleiI
~soureiro
do
Departamento
de
Imprens3
Nacional..
Ate
anteontem,
a
Nal;ao
estava 1
I
\
tranqulla. A intranquilidade ora rei..,
torado carioca para represenm-k I
Os snplementQs as ediqoes dos orgaOS oficiais urio forlla1l1d...... nante decorre dess:l. carta, e do disnestates,
Cnsa
(, Congresso.
,
'~ t d
porero,
Quero agradecer
no ~& as'1nnantes sumen\.e me d'1'iknt e soI"t
1Cl a~ao.
curso d 0 P re~l"en
,e f'I Reml'hl'lca.- •
An
o SR HAMILTON
NOGUEIRA _
generoso pavo carioca a yotat;ao qlle
0 custo do numero atrasado sera atrescido de el'$ O,to ., ~Q Veremos a repercussao d~sses aeon ...
me foi dada no ultimo pleito,' por- IIxercicio· decorrido, cobrar-se-ao mais Cr$ 0,50.
tecimentos no mereado exterior, Fa. ...
quanto, tendo sido eleito em 1940
lam em dificuldades econllmlcas, e,
com 150.000 vatos, saio do senadJ
ao hives dE' as resolverem contrl-com uma vit6ria politica. se' bern
,
buem para agrava-las. principalmenque derrctado eleitoralmente, porque llOmem, que sempre votou Claramel1-le uma utopia. A eleiCao, pelo yolo te nas nossas relac;oes comerciR.1S
ohtive mats 10.000 votes do que dn te, mesma nas sessbes seGIetas - e espontaneo I do .pova, do candida to com o' estrangeiro. Falain nessas di... ~
vez anterior.
J por ·que sempre tornei pu..lJIica 0 meu unieD
56 aconteceda ao Pais dat>. ficUldades. mas a verdade e que,.
o ST. Kerginaldo C(t'Culcanti
\'oto, grangeei algumas inimizades ~ Maravllhas de Alice, na~ neste mun- real e corretame"fl.te, 0 (3{)v~rno niiti
V.Exa. sai desta Casa deixandowllos nao necessito recapitular 0 que por- do.
.
assumiu qualauer poSit;ao para solu~
uma grande. saudade porque fai tim ventura tenha feito.
Alias, 0 candIdato linicQ 56 5e' cionar. 0 'Problema econ6mieo.
notavel representante. peJa cultura, Sr. Presidente. desejo reafirmar a compreende em regime totalitario, Eu farta iustiea aD Govtrrno atuaJ
pela inteli~encia e - pela dignidade minha posic;ao democratica ao ana- em regime de fOrc a , impdsto pelo com mUito gbsto, se a merecesse
qUe demonstrvu~
lisa.r 0 discurso pronunciado pOl' "golpe'·. E n6s combatemos todos as Assim procedi mesmo em relaGao 80S
o Sr. Domingos Velasco - V.EXll S.Exa a Sr. Presidente Cafe Filho goIpes, venbrim de onde vierem. ~ Oovernos, 'ao qua] fiz oposil;ao cer... ":
sai. emu 0 .respeito e a. admira~ao nosso ilustre amigo.
Jamais trai 0 meu espirito de ho- rada: nunca deixei de dizer que esde todos os seus colegas. (MUUo
Tenho para mfm que as intenQ6es mem de lei. Fui anti-revoluciunal'fQ tavQ certo, quando estava certo.
bern).
de. S.Exa_ sao as melhores possi- em ]922 em 1924 e em 1930. PreA questao, p.or .exempl0. da -pro_
D SR. _HAMILTON NOGUEIRA
veis .. Nao as ponho absolutamente guei sempre a soluvao das questoes ducao do Brasil ja. esta estudada~ A
As palavras de VV.Exas. repercutcm em dllvida. - Mas nao poderia ter pelOs meios legais, . e' permaneC;Q. Comissac ~Klein:'Saks, que esteve no
extraordinarlamente . no meu esp11'i- side S_Exa. mais i.nfeliz do Qllf' ('\ na mesma posil;ao de todas as epa- -mluuuu
(
to, perQue fazemos parte de um fa1. ao pronunciar, 'nest'a hora, um cas, de combater -as tendencias aD pais, composta de tecnicos, demonsgrupo que pode- divergir acident9.1- '(hscurso de apreensbes, urn di.scursD "golpism!)" bem como- a todos os trou que noss~ .pr·odu«;ao e suftclen.. '
mente em questoes pol1tic~as, ma~ desnecessario_
,ambICDtes capaze.s de gerar. 0 gol~. te para aHmen'tar 0 Brasil inteiro.
fundamentalm{'nte tem as m(1smf'tS
Nao sejamos cassandras,~ nao ve~_ ~ .documento que, ~finna-se,. serta 0 qUe ha e' desperdfcio, faltn de or~
convict;6es _democraticas. :E: urn
jamos perigos onde nao existem. As declslv.? par~ 0 candldato, umeo. de 'ganizacao. de transportes. 0 tnque'PO consciente de que' 0 Brasil !lting!u dificuldades .40, Bra.sil exis~em - em salvaC;RO nac!onaJ, ~ _~. carta de di~ rito ai estQ· as estatisticas ai €Stao.
, t o d o s os paises d.emocra.tlco.s. do veArsos oficiros generms"__ das nOSSM It preciso. porern, realizar.
.
B maturidade.
o Sr. Domingos Velasco - Multo mundo.
For«;as Armadas~ que, certamente, os
No eritnnto. 0 Governo, ao. tYlV~S
bern.
0 Sr, Kergina1do' Cavalcantt
Srs. Senadores. ·1a. )eram.
:de rea.lizRl;oes. faz politica, quanco
o SR HAMILTON NOGUEIRA"- Perieitamente.
Ora, Sr. Presid~nte. ~essa cart'l poUtica deve se rieita -pclos partt£. m:t gn;po que Eeafirma a. tndeSR. HAMILTON NOGUEffiA nada.ha que possa_ .pert~bar .It >dos, q\.te sao os orga-nismos da dependencia da Nacao, contra tOdas Nao confundamos, a agitaQao a vt- tranqU1lid:t~e da ~(\<;ao. <,a.o.,..contt';~- mocracia aptos a realiza.-Ia.
.
as teridencias ,eo-lonizadoras. sejam braCao de uma campanha ·d~mocra; rio! 0 .apeJo ~os ~ustres Generqfs.
Sr. Presidente. tOda a 'Perturba~ao
do· Oriente, sejam, .do Ocidente.
tica. que ~ a vida de Utna democra.. Bngadelro~_ e lJIDirant~ que a 'decorre do fato de um partido 'ba ...'
o 81. Domingos Velasco '-:- Multo cia.
," subscreve_ram e no sentldo. de que ver Ian~ado Urn candidato.
bern.
.
. _
_ _ 0 ST. KerginaldO Cavalcanti
a'sucessao se Jaca-democratlCamen-.·
.
o SR. HAMILTON NOGUEIRA - E ate necessa.ria.
te, em ambiente de paz, sem :6dios : Para evitRr dettirpac;;ao das mlnhas
Por isso, seremos sempre acusados
'Como'concluir dai que as- .FOn:as 'palavras. afirmo, desde ja., que sou
pelos reacfonarlos do Ocidente e pe- .0 SR'. HAMILTON-NOGUEIRA --- Annadas pretendem 'imp6r _candida- ,inteiramente contrario a. candida.tulos totalitlirios do Oriente. os COtUU- D~mascaremos 8. te?-dencia totaU- to un~ QlJf1ndo' seus· subscrttores 'ra do Cr. Juscelino KUbitschek. N§.o
nistas, de pretendermos retarda], a tarlR que s~. afirma. marca: de 4'es_ sao hornens de ment'aUdade demo- vejo, em S.Exa qualidades para ser
progres'So do Brasil, que _eles Cluer-em tadonovi~o Que .neQU nq Brasil e cr:itica, que combateram .todos .os Presidente d9 Republica com a ade..
.. anlquilar- e anexar A.s pot~ncias do da quaJ nao se libertaram memo as t"e~imes totall.tarios?
.
sao do men Partido.
dinheiro.
- . ,
que 0 ,combateram e sempre estivcAinda ha potico tempo, o· grande
A iridica~ao do Sr. Juscelfno
o Sr. Domingos Velasco - Muito ram a p!oclamar: "LembI:ai~vos d.e Brigadeiro Eduardo, Gomes. aUrm(lu Kubitschek fol ato do Partido So ...
bern'. .
37!"
,
. _ que a bandeira ,brasileira 'jamat~- co~ cial Democr:Uico, que tern outona·
o SR; HAMILTON NOGUEIRA Haje nos lembramos de 193'1, po!"- brira urn regime de excecao!·e 0 Sr mia e autoridade -para apresentar
As opiniocs .de VV,Exas. muito me que - ouvimos as mesinas acusac6es: Ministro da Guerra, em discurso. fez quem bern entender. Eu desejarlll
confortain.
.
,'_
falam' _das mesmos fan~asmas e pe:- sua mOfissan de re 'ne democracia 0 fosse escolh1do. outro nome, poiS e
Sr. Presidente. agrade~o ao mag- rigas, que nao existem como nao General Juarez Tavora~ e . tantos OU~ semPr'e melhor uma competi.«;ao 09
nanimo .povo desta ,terra 0 voto QU2 existiam aquela epoca, para DunS tros combateram 0 Estndo ~Novo e as outros valor~s..
.
me deu, porque~' na~ foi urn - voto Qma vez golpearem 0 regime dema~ regimens 3utori.tarios e defendem a
Far;o esta declaracao para qUe os
tie esperant;a, mas de julg,amento _e cmtico.
.
democrac1a. _' .
det.urpadores nao digam, depois. que
lceita~ao das atitudes quI:' aQut toNao pOdia. ter side mats infeliz c Nao podemos, pois, atrlbuir a .~s- defendi no Senado essa eandidatu...
!lei.
....
Presfdente Cafe Filho no seu dis- se dacurhento. qUe honra 0 patrlo- ra.
.
.
Nao tenho tempo para fazer umajcurso antf-democratico. Mesmo p'or- tismo das, .nossas 'For~as AnnadBa. 0 Sr. Domingos. Velasc~ - SU...
prestacao de contae. 'mesmo porque, que pretender uma so]UCao nacional 0 caniter de uma imposl«;ao no een- f.z.:ngo 0- mesmo pon~o de VlSta. e, no
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entanto. tambem nao c~o COm.

essa candidatura.
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-Trata\Ta:Se de firma cujo chefe ma-g na. verdade teve ~ie 0 sell nome

praticamente a

maior

detentor de honrado gravado em pixe nas ruas

o SR. HAMILTON NOGUEIRA _ saus scoes fOra sempre urn dos gran- de Recife como de' tun comerc:l.allte
Apresentem os Partidos as sellS caD- des amigos do PSD pernambucano. e desonesto. como comerdante que se

:Na ~§,o

'de

retora s6bre

6ntem encontrava.-se

as

ememi:as de

pze...

OOTID.
em vota1;M a subemenda da Comissao de Financas. apresentada a
Emends modificativa n.0 24 ao Projeto 6ra em votacao. Se aprovada.
preJudicara, a' primeira parte da
emenda. Solicitada verifical}ao de votac;ao nao hauve querum, raza.o pela
qual foi adiada.
A Mesa vai agora submeter a de~
liberac;ao do plenario a subemenda
da Comissao de Financas a Emenda
num.era 24

didatos. Para combater uma candi- especialmente amigo do saudaso com- valia de posi~oes para eonseguir pridatura escolham candidato melhor. panheiro Governador Agamenon Ma- vilegios e neg6cios infonfessavels.
e em t6rno diHe agrupem as outros galhaes.
Tal vulte tamau a campanha, que
partidos. Essa e So posic;ao dem;)Refiro-rne, Sr. Presidente. a firma a Camara dos Srs. Deputados, sempre
cratica. es&a a Iuta demoCl'atica. _ do Sr. Armindo Mbura, industri.al zelosa na vigil<1ncia da coisa publica,
luta viva. acesa. Nada. de flores, de pernamubucano que, qesde rnor;o, se julgoU pOl' bern Domenr uma comlScOisas J.1lornas. Como se diz no Apo- cntregara, com. sua voear;-ao de ho- s§.9 que examinasse a proeedeneia da~alipse: "0 frio ou quente, porque roem de empresa, aos misteres de urn quelas transa~Des.
as mornos serao vomitados".
programa de realizac;ao comercial e
0 Sr. Armindo Moura, por motiv~
Na politiea oS mornos DaO serao industrial de que se beneficiasse a que haO desejo trazer agora ao SenavOmitados, mas esmagados. Se nao Iter~a em que nas-cera e a que dera. 0 do. hoje nao mais existe. Faleceu, vi··
houver rear;ao dos partidos demDC-ra- melh,or do~ sens esforr;os.
.
tima de crise nervosa que 0 levou aO'
ticas,_ camUlharemos fatalmente para ,sr. Preslde~t~, .0 easO ~SSUr.nlt;I fo- suicidio. A s{Jciedade pernambucana.
o suicidio para 0 Governo da forc;a I?S de urn ep:sodlO que nao dlre.l nu- 0 PSD ,de Pernambuco, perderam no
. .
. ,: ClOnal, mas oe repercussao naclOlldl. Sr. Armindo Moura, como e do co•
o SR. ALFREDO NEVES:
· Sr. Presi;iente, eu ~ra:fla 0 ~sp~ Dizia.se que 0 Sr. Armindo Moura, va- nhecimento da Nagao, um h{lmem
(Nilo joi revisto pelo orador) (Pa~~to d!LS mmhas COnVICI}Oes. e mmha lendo·se de prestigios e valendo-se sem duvida de alta iniciativa, urn
tuagao ncsta Caso. se nao levan- de oportunidades que a palitica the homem probo, capaz de levar adinn- ra encaminhar a votaqtio) Sr. Presitasse a voz, nessa hora, co~tra as eonferia, eonseguira tratamento ~x,· te alentados programaa em beneficia dente, 0 .assunto ja foi debatido suque t;r~tendem. deturpar 0 regIme de- cepcional na extinta CEXL\I1, a ponto de sua terra e'de sua gente.
ficientemente ria sesslio de Ontem
mocratlco, fen-Io na sua. pu:eza
de importar' para 0 Estado de PerRegosijo-se, Sr. Presidente, de di- qUando, solicitada verifica~ao ,de vo~
Alega-se que 0 BraSIl ~ao est;) nambucQ e para 0 Nordeste veiculos, zer que a memoria daquele meu caro taeao, nao responderam a chamada
prepa~ado para a, democraCl~. Mas com favores especiais ua concessao companheiro esta, sem duvida, re- Senadores em numero suficiente para
eu a~lr~o que esta ..Sob 0 clima df.!- de lieenQ.as de importru~ao. Erl;!.. 0 cuperada no conceito dOB que :::laO 0 completar 0 querUJ:n regimental.
~ocrahco esta~os vlvendo, - ore·· cllama.do "caso dos caminb6es".
conheciam, porque no dos que eQlIl
A subemenda da Comissao de Figlme esta funcIOnando. As Casas ~o
0 Sr. Kerginaldo Cavalcanii
ele privaram desnece~sarias seriam as nanc;as, objeto de vota~ao neste moOor:gresso melhoram a cada reno- Fosse 0 fato verdadeiro ainda traria conclusoes do tnquerito.
,
benefi.cios ao Nordeste. 0 pior s~o ~\s
Na semana passada, foi esse inqu~- mento, e providencia que nao consulvac;ao. de sens ~omponentes.
o Sr. K,ergznaldo Cavaleant:
tais concess6es e.!;candalosas para "ca- rito fel'minado: e pOl' uminimidade ta aos interesses do Scnado, subretu~
De uma COIsa estOll certo: enquan- dillacs", geladeiras e co~as rnais
todos os mernbros da Comissao inves· do porque no seu bojo ha sensivel
t? a Petrobr~s D;ao mudar 0 seu re..
0 SR. APOLONIO SALES - Agl.1.- tigadora da vida e dos atos daqlJ.ele auinento de despesa.
glll1e, 0 BraSIl vlvera nessa situar;ao, ctec;o a aparte do llustre compa- saudaso companheiro concluiram ?t'Devo recordar ao Senado que a.
c.onvulsiva pois os trustes manobra- nheiro.
Ia absoluta, pela integral inocencia C~missao DiretorR, no orginizar .9
rao cerra~amente. para levar 0 paiS
0 Sr. Joaquim Pires - Permite V, daquele pessedista pernarribucanc, Projeto de Resolugao n., 55, teve 0
a revolul1ao, a fim de .obterem do Ex.a. urn aparte? (Assentimento:t ... Nao se valera ele absolutamente. nem <;Uidado de criar 0 menor nllmero
~over!10 0 que querem. Essa e a orador- Requerl a importacao de de favores, nr;,m de privilegios; agiu.
s}tuac;ao pr~vista pelos nacionalistas duzentos 1eeps para 0 Piaui, sem apenas, como homem' de neg6~ios, possivel de cargos. Nao excedeu mcs~
· 0 SR. HAMILTON NOGUEffiA _ onus algum para 0 pais com final1- dentro das normas mais rigidas, den- mo, de oito cargos em toda a r~estru
V.Exa tern razao. Urn pais nao se ciamento de banco que DaO 0 B~nco tro das onrmas mais consentaneas turar;ao. A subemenda eleva de olto
liberta politicamente se nao aUmen. do Brasil.
com 0 famo de atividade que eseo- para aDZe 0 numel'o de assenssores
ta seu povo. Nao podemos exiglr 0 I Nilo consegui a Iicenca. No entaIl- lhera par servir i\ sua familia e no iegislativos. Assim, temos para 0 cavoto livre de urn homem a morrer I to, concederam a outro a importal;:ao sell palS.
so em aprec;o tres .Assessores de 01'de fome.
.
de mil e quinhefitos caminh6es com
Sr. Presidente, e necessaria salta c;amento ja, eXistentes no quadro da
o Sr. )(erginaldo Cavalcanti
cambio ao par.
a Na~ao que Armindo Moura nao era Secretaria, que va~ passar a denoMuito bern.
0 S. APOLONIO SALES ...- Sou 0 qUe dele. diziam as seus ininngo!: minar-se Assessores Legislativos, e
cestemunha dos esforcos de V. EX{!ia. poIfticos, mas sim aquilo que as ~eus mais cinco nvvos assessores,· que a
P SR. HAMIL':l'C?N NOGUE:mA
para conseguiJ.· urna lmportallaO de tro das normas mais consentaneas Comissao DiretorB. propoe para COtnNao podemos _ eXlgll' 0 .voto livre de Jeeps para 0 Piau!.
digno, que jamais merecera a camde
uma popula9~() que V1V~ em case0 Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Que panha de difama~ao que 0 la.vou a pletar \a o~:inizagao do servil10
bres. 0 B!a-Sll possue rlQUezas Que deiXen1 entrar camjnhoes. CaminhAo crise nervosa, crise que, culminou com nssessoria teenica que vai dar ao Senado. Assim, com a criac;ao ,de mais
o pod~riam _libertar do capital ed- e circulf\r;C;ao, e transporte; e 0 B1'a-· ° gesto tragico do suicidio.
trangelro; nao do capital que verr sil deles precisa. Ponbamos de mdo
Regosijo-se, repito. de afi1'mar ao cinco cargos, ela atende suficientepar.a" a tontento 'da nossa produl1ao. 0 favorltismo; mas d-esse ponto d.e Senado que a' Comissao da Camara mente aes "ervi~os das Comissoes de
mas (laquele que faz itpPDsi<;6es, da- vista estou de acerdo cant todos os dos Srs. Deputados. integrada par re- ConsUtuiQao e Jl1stic;a. de EconOmia
quele que quer apenas concess6es nu que criam facilidades. sobretudo ~'m' presentantes de todos as partidos, e de Servi~o Publico Civil.
pais, usando a estrita expressao, 0 materia de transp.orte, quando se tl'U- concluiu pela a'~soluta inocencia de
As outras Comiss6es, Sr. Presiden ~
termo adequado.
ta de veicuros que trazem os produ~ um amigo.
te, tambem careceriam de assessores
l!: 0 caso do. petr6Ieo. Querem as tos indispensaveis ao ,consumo do poEsta. e ainda uma homenagem que ';;orem, de outra natureza. Para acom~
direitos da pesquisa. da exp1oraCa.o (! va: arroz, feijao, farinha...
fa~o a memoria do compauheil;'o dl~ panhar e instruil' os prcgressos da
da distribuiC;ao; querem tUdo, para
Nao e esse 0 mal.
Partido, desprendido e generoso. 0 Comissao de Saude Publica, s6 ser~
dar apenas, como fazem em cert'1~
0 SR. APOLONIO SALES 0 pernambucano que, detentor de gran·
pafse:5, uma e~lola ao Governo qUe aparte de V. Excia. It oportuDo.
de fortuna, sempre foi amigo dos pe- viria pessoa farmada em medicinn'
a .Comissao de Educa~ao e Cultur~
fica. satisfeito. Etnretanto, a ~ar;iio
81' •.P~'esident~, di~ia-se ~ouvera um quenos. Que este\'e sempre ate-nta a
ficaria mais rica e independente Se' patrocIn!o especial aguele Importadol' tudo a que contritmisse para 0 pro- s6, poderia ser a::>scssorada, com provel to, p:Jr pessOR Pl'ofundamente ver~
tivesse a eoragem de l'eagir.
e .illd~strial pernambucano. Des€jo, gresso de Pernambuco.
'0 Brasil nao e pals suiCidal
~runell'amente, esclarecer q~e, un rea~
Estas minhas palavras,' rcpass~do.s sada em problemas educacionaIS do
· Sr. Presidente, sendo a Ultima vez lId.a de , 0 nome d~ !ndustnal at-,:~- de s.audade. S-ejam enfim 0 teslemu- Pais,
que venho a esta triblUlR, quero ~wdo .no :;>1'. Arm~ndo M~~ra - 11ao nho de que Arminctb Moura esta pr~
Finalmente ainda 6ntem () Sena~
agradecer as atenr;6es dos ·meus pa- e eloglO postumo a memorIa do SJU- sente na JembranC8 de todos aquele.'7
res, bern como pedir desculpas peIal) doso companheiro - e de iato das· que fe-ram seus amigos. E lui. de es· dor lsmar de Gois reclamava urn as~
minhas palavras. as vezes urn pouco sifiool}ao das atividades de urn ~lM tar presente, com 0 alto conceito mp sessor para a Comissao de SeguranGa
R,rdentes. de urn temperamento t1~ dadao que era,. nao ~o importauol, recido, no' r61 de todos aqueles que, Nacional, pOis nern sempre e ela cornreoJdiano,
mas tambem mdustt;::J.l; mantemlo em vida. CUmtlriram a elevada mis- posta de militares e, t.ambem, nao a
o Sr. Gomes de Oliveira _ V. Exa. n~ .Estado .de Pernambuco uma das ~ao de constriitores da prosperidade CiuaJquer pessoa que esta em r.indi~
oficmas maIS bern montadas do Nor~ do Estado e do Pais. (~fuito bem).
Goes de nsseSSOl'ar essa Comissao
sempre mereceu as aten~6es do Sc- deste, mais ampla e melhor apareVe V. E~a, Sr. Prrstdente. q~e a
nado pelo Beu alto espirito de ciVlS~omissao Djretora.· quando reorga~
mo e pela dignidade' como. 50ube de. lhada para a missilo que Ihe comtJetia de bern dlstl'ibuir as veiculos e
fender e u;Jresentar 0 povo carioca. tl'atores por i::le importad
hora do expediente, lUZOU 0 y,ervlQo de assessoria, JanQou
P?de-.sc dizer, a sem~nte dessa Ol'gao SR. HAMILTON NOGUEmO _ Nada disso tena import
mzar;a9, nrocurando, sem grande au~
Obr~gadb a V Exa
traria' ao Senado asslUlLo
mo
mento de despl?sa. criar uma nova
se 0 referido senllar, meu a .go
ORDEM DO DIA
'ser-an nas Dtretorias das Comissfies
· Agrad~o, trunbem a todOB os fun- soal, nao houvesse sldo. arras d
~ue t,l'3balhul'ia POl' equine, fOl'mancionArios desta casa ea. imprensa las ruas da amargura num t
vela rnaneira correta com que me calunias e de apontamentos
·conl')
continu.at;iio da votaq(iO, em '1.0 um con,iunto indisnensavel 30
ccmTl!emento dos processos ·aqui de...
distinguiram. '
sendo um dos beneficiari
da c11arliscussiio unica. do, Pronieto de batidos.
Sr: Presidente, mais urna vez atlr-I n:~,da "quadrilha do Ba 0 do !'a-I
Re.solu~do nY 55. de 195<1, da Como: tenho fil no Brasil, tenho fe sll .
.
missao Diretora, que orqaniza (IS
Agora lUna subernendn da Comls~
no regime democra.tico! (Muiio bem:, Sr. Prcsidente, coincidindo, a epo'"
servicos auxiliares do Senado ,Pe- sao de Financas· cxtende, de oit.o pamuito bem. palmas).
ca, pleito pOlitico renhido e de altns
dcral (em regime de urgencia, nos ra onze, as aSRessores le~islativos, e
proporc;6es, tamou 0 Sr. Armn,do
termos do art. 155. S 3.° do Rcqi- r"ttlb?Jf'cf' que a sua ('scoiha fica no
o SR. APOLONIO SALES:
Moura posi:;uo cons(>ntanea corn a
menta Interno, em virtllde do fll'bftrio dq Comis8ao Dire-tol'a, por
Partido a que sempre p~l'tencera.
Requcri771cnto nQ .5, de 1955, .do 'Dro1)O~t~ das rcst):;'ctivas Comiss5es.
· (Para explicaqao pessoal) (Ntio Desejava fesse c~ndidato do PartlQO
Scnhor Joaquim Pires e ,o~aros
Sr, Presidpnt.e. aeha de p:randp infoi revisto pelo orador) - Sr. Presi- Social Democratico
Pernambucano J
Srs, Scn.adore.'!, aprovado na
cC'nvpnipncia aue ns..~l;n se fa~a. Nao
dente. ja se vlio alguns meses Cl,ue' no um pessedista. valent3.o-£e, sem
"''''J de 13 de janeiro rle 1955), ten· r;f'l'j !lW 88 s~rl'l"os do &n~d') ~2U
meu Estado, com repereussao no par.fl, da. do seu direito de oplnar, como
do pareceret dr..s Comiss6es de rncn'nri11C;s Q£SS:l. mrmeira n A<'''"">:;~o~
se Ievantou eeleuma sabre atos pO~Sl~ um dos mais dERt3.cados pr6cerEs do.
Constilui('[lo e J-:.:stica e de
:-1a Le<>;islntb:a. sem que hn.ia condiJ
I
velmente menos elogiaveis de uma nosso Partido.
nan(,as :;6bl'e 0 projcto e da m:"~ - <;-:.".0 P1'c-cstnbC'!:cidct~ pa:'a u admi~
firma pernambucana d·e grande con- Nao que:ro fi;,~u' aaul ~.s res:Jom.::t,
mas Comis1.;Ocs e d!!. C?;n~:3il.) D:- t~? Cl.'J r::sp,::'~~VO r:::,:'1al.
ceito em Recife.
bilidades da cairlP!ln~a difamat6Tia;
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Espe!o que 0 Senado, re-exatilinarido 0 assunto e considerand/? a
importancia da emcnda, mantenha
ponto de'vista da. Comissao Diretara ... a de crier mais cinco assessores 'lcglslativos~e-nflo' aito, como propOe a Comissao' de Finunf;as, e sobre
suja subi;menaH naa -. havia ainda
sido cuvlda a Comissao Diretora.

o

ao numero de funcionarios. Ficou, to 'que acaba de prestar 0 nobre Seportanto; apl:ovada <apen~ a modifi~ nador Attilio Vivacqua, estou de
c2.';!!.o do n(lmeto. 0, resto ficou como aC61.'do. (Muito bem)
ezta 110 Projcto com eleva{:ao. apenas
de S para ll . . cargos em veZ de' 5 para
o SR. PRESID!:NT!::.
S

o SR. ATTiLtO VlVACQUA:
o
meu desto.que, p'Jrtimto, ~inda.
" .... 0 SU. A'ITILIO VIVACQUE tern proc-::dencin 1' .. E 0 qUe peeo it
encr.m:nh~ndo
c!
l)ota(fao pro- V :Excia: me esclarer;:a .. \
?tu:1c:1a di~CUTSO que sera:publicado uepois.
Du:rcii1ie. a
(U8cur.~O
d!J
Sr
AUili" Vivac,1ua. ().~ Sr. Marcondes

Filho t.Lcixa a c:;tdeila (Za 'jJresiden'cia, Q1W' J flcl:pada pelo SSr.
CHilos Lindenberg . ...••..•

o Sl\. PRESiDENTE:
Em votur;ao a submenda: Apro-,"!lua

a sut>thenda, Hca prejudicada. a. primeira lJarte oa emenda D.o 24.
Os 81's. Senadores que a npro vam ,
queiralll permanecei" sentedbs. p.Pau.sa).

•..... E ~aprovad~t a

seguinte.

SmITMEND.'l.

(A cmenda 24 -

1.0 parte)

S'.lcl?titufl,-se pelo s€:guinte:
Ao art 52, e ~ 1.a , onde se diz;
"Oito' tS)" e "chIco (5)",
D!ga-se:
"Onze (11)" e "oito (8)".

Janeiro de 1955.

(Segall Ill.

111fG~mo

o

\!,

par~

0

1.- Parte, aprovada com subemenda da Comissao de Finan ..
cas:

Devo informal' no Sen~do que 0
nqbre Senador. AttUio Vivacqua forAo artigo 52
mulou
requerimento de. destar'\le
Doe-se ao art. 52 a seguinte reda
"'1
. ~ao:
para se rejcitar a expressao "por in·
., Art, 52. Os ntuais -cargos de As..
aicfu;ao das respectivas Comissoes" sessaI' Tecnico do Orr;aITlento passaro
.Em YotaCBO 0 requerimento.
a denominar.se Asessol' Legislatillo
e, terao sen numero aumentado para.
10 (dez), as.<lim distribuidos: 3 (tres).
O' SR. ISilIAR DE GOES:
na Comissao de Finan~as; 3 (tres)
nu de Constiuti{,ao e Justh;a e os
<Para enca.minhar a votacao) (Nno restantes a serem distribuidos pelae
jOi revisto pelo orador) - -·Sr. Presi· demais ComissOes, de ac6ruo com as
dente, bern ou mal, 0 Senado aprovou necessidades de servi90.
a Emenda elevando de 8 para 11 <J 0
numero de Assessores ':Ncntcos da
2.B Parte, apl'ovada com dcs~
taque:
Secretaria.

I . .

SR. ATT1L!O VIVACDUA;

SI'. Pl'esidentG, pe<;o licen(Ja a
I,Excla.
ponderat· que meu

N.O 2A

w

o SP•.

I'RBSIDEIITE:
a V. Excia. que :.t parte
(J,i.le d~sej~\ de:;t2.car figura 110 rex-to
da cmenda e nao no Projeto. Com n
~-,prcva(;§.o· tia subemenda a cmendrt
t:;CGU prcjud~cG.da .n::ssa parte. Que!.'
clizfr, na p::imeil'a parte.'
o ::eu req1.'.erill1€l1toj 3Esim, nao
tf:ll1 mai:; raz:j,o de ·'Ser.
Mas ha. um outro requerimento do
r~obre Senador Attilio VivacquR, Da~
;:a Ii s:'!gunda_ parte.
"

DlENDA.

V.
des~

t&que foi apreaente.do anteriormente a apr.Jv3.Gao do Projeto, Conr.e~
quentem8nte, 0 Projeto £oi aprovado
.sern prcjuf:,:\D do d~::;taque ..
o SR. PRESlDENTE:
o Proje~o ainda u:"') foi aprovao.o.

o SR. PRESiDENTE:
o S!1: ATTrI.lO VIVACQUA:
Est6. ,pl'ejudicada a aprova<;ao n
Sr. Presidente,
primeira parte da emenda nY 24. C?m
(Pela ordem)
a da subemendR fica tambem preJu~ acabo. de l'€ceber esclarecimentcs'
dicada 0 requcrimento em que 0 no~ sabre o· assunto, de modo que retiproposto pela emenda e CJmpreendi~ 1'0 a miuha questao de ordem.
dia retirat a parte final do artiga 52,
bra Senador Attilio Vivacqua preten~
o SR. PRESIDENTE:
da ent.re as expressoes "assim dish'i~
Zm'
vota~ao a segunda parte da
buid{)s" 'e "necessidades. de servir".
'znenda n.O 24, ja alterada pela SU~
belllenda, que acabou de ser votada,:
o SR. ATTtL!O V!VACQUA:
~obre. a 1 mesa l'equerimento, que
Esta, entao prejudicado o. requeri~ vai ser lido peIo Sr. Priroeiro Secrementa? Entao artigo passarla a sel' tario.
recligido desta forma:
.
11: lido 0 seguinte
"Os atuaiB cargos de Assessor
Tecnico do Or~amentQ passam no Requerimento 11.· 57. de T955
denOlninar-se Assessor Legisla ..
tivo e terao seu numero aumenNos term os do art. 125,' letra I'll,
tado para onze (11) ",
em combina~ao com 0 § 4.. ° do art.
157,-requ~iro destaque, para l'ejeic;ao
E a parte final, desaparece~ ?
da seguinte parte do Projeto, a. exprezsao do ~ 1.0 do art. 52 da emenda
o SR. PRESIDENTE:
par indicagao das respectivas cornisA parte final da emenda 24 vai
soes.
cer votada.
Sala das Sessoes,. ern 28-1'-55Ja foram votadas a primeira parte Attflio
Vit'acqua.
da emenda e a subemenda. A subemEmda foi aprovada, isto.e, 0 aumen~
o SR. PRESIDENTE:
to do numero de cargos, que propoe.
o resto e perfeitamente -igual.
Em vota~ "0 requerimento
o SR. ATTtLio VIVAGQUA:
o SR. ALFREDO NEVES:
Mas eu apresentei urn requerimen·
(Para encaminhar a votaciio Q
(Naa foi revisto pelo orador)
Sr.
to de destaque para e~a parte.
Piesidente, 0 objetivo principal da
emenda ja foi alcancado. 0 Senado
o SR. PRESIDENTE:
acaba de elevar de oito para onze 0
Q requerimento de V. Excia.: .~z: nuroero de assessores legislativos. E
"Itequeiro destaque, para. reJell;ao, materia vencida, mas ficou ainda
da segunda parte da emenda n, 24, dependendo de vota{:ao do Senado 0
.que diz:
§ 1.° do Art. 52.
~.\. . e as restantes a serem
Sr. President~ a d~erenca ,:ntre f!
distribuidos pelas demais ComiS· que a emenda propoe e aqwIo. que
soes, de acorda com as necessi- a projeto estabelece no § 1., .do art.
52 e a segUinte: ao inves de deixar
dades de servil;o".
~om a aprovar;ao da. subemenda que a Comissao Diretora escollla os
ficou prejudic?.do eSse l~querimento novos funcianarios, as Camiss6es de-signarao ,as respectivos candidatos.
de V. Excia.
. 0 Sr. Attilio Vivacqua, - Perm!·
ta~me 0 nobre cradol' urn esclareci·
o SR. ATTtLlO VIV AGQUA:
mentos. Apresentei destaque, reti·
Esta ultima parte sera, enUio, eli- rando; precisamente, a expressao "par
minada pela suberuenda?
indica<;ao das respectivas Comissoes".
o Sr. Joaguim Pires - Destaque
o SR. PRESIDENTE:
para a rejeic;ao.
o NOBRE ALFREDO NEVES - Sr.
A subemenda altera a texto do Pro·
Jeto apenas un parte que se refere Presidente, dlante do esclarecimen ..

~

~l. pres:dente,. pode sel' que esse
~umero nao se~a exagerado; POliCO
A

lmportu. 0 qu.e mteressa e 0 aprovei·
tamento U?s. ~~sesso~e:s Tecnipos. teito Com crlterlO, a fzm de 'que real·
mepte sej&m tecnicQs e prestem as
ComiS30es Ga Caso. os servi~os de
que elas tanto necessitam.
. Assim, Sr. Pl'e.sidente, tetil'uda
aquela expressao do .. § 1.0 do !irt. 52
(Emenda n.o 24)·,' ja. teremcs ·dado
um grande passo no sentido de·
fazer 0 melhor aproveitamento tie
funcionarios.
o· Sr. ~lJredo Neves -:- Permite V.
EX8. urn a-pal·te "? (Assentimento do
OJ'ador) - Mantidas essas' palavras,
chegariamos :l seguinte situagao: dos
anze Assess6res Tecnicos, seis ja
tem func;ao determinadas sobrariam
cinco. -As Comiss6es sao em nfunero
de onze. Teriamos, assim. cinco fun·
cional'ios para nove Comissoes. Nao
seria possivel' chegar-se, depoU3, a
um. acordo relattvamente as indica90es .

se

o

SR. ISMAR DE

G6ES

- ' V.

Exa .. tern razao..E nao seria somente 0 caSo do numero de comissoes
em relal,;RO ao de assessores; seria,
tambem, 0 de se levar em considt1'&1,;800 0
criteria de aproveitamento
para estes. cargos,
.
Ora, na emenda ja se declam que
o aproveitamento sera entre candidatos portadores de diplomas e titulo adequados' a especialidade. :E: necessaria, entao, levar 0 assunto a serio, para que os presumidamenta mais
capazes de aC6rdo emu os titulos
aprescntados, sejam as preferidos.
o pedido' de destaque no sentido
de se rejeitar a expressao e porool1to. inteiramente procedente pelo fundo Plorsl que encerra. Tudo, agora,
depende da ComiSSao Diretora, es·
colhendo, realmente os mais capazes
(Muito bem).

.

.

§ 1.° 0
aproveitamento· dos sete'
(7) novas cargos de que trata E!ste
artigo sera. feito pela Comissao Oiretora, por indica<;ao das respect!vas Comissoes, entre candidatos_ pOl'''
tadores de diplomas e titulos ade ..
quados a especialidade, senda que
na Comissao de Constitui(f3.o e Jus ..
tl~a serao aproveitados os tres servidores que ja. se encontram no exercicio .das funt;6es de Assesor naque!!!
orgao tecnko

<

o SR. PRESlDENTE:
Eemnda n. 49, de PlenArio, adlt!·
va. COm pareceres contrArios das Co~
miss6es de. Constiutir;ao e Justi~a, Diretora c de Finan{:as.·
0.5 81'S. Senadores que a aprovrun,
quem\m conserver-Be sentados (pau-

sa).

l!:' l'ejeitada a se,suint.f
EMENDA

N,o 49

Ao Art. 52, dese a seguinte reda...
,
Art. 52. Os atuais cargos de As..
sessor Te?nko· do Orr;amento, passam
~ denommar·sf> Assessor Legislativo
e terao 0 seu numero elevado para
cito, constituindo urn corpo de Asses ..
sores que trabalharao sob a dire~ao
de um dele::;, designado pelo I Diertor
Oeral
~ § 1.°. A assesoria. nao estara 5U ..
jeita ao~ ~lorarios comuns, para que
possa funClOnar tarnbem pela manha
em turnos conforme a necessidade
Senado, das Comiss6es' au dos membros desta.
§ 2.°. 0 preenchimento dos cinco.
Dovas .cargos previstos neste artigo,'
sera .f~ltO. pela Comissao Direotra. de
preferenclR entre funcion~rios do Se..
nado, mas sempre enrte diplomados
por escolas Superiores' mediante con..
curso d~ titulos e para a. especiaUdade
dos servic;os de cada Comissao.
§ 3.°. _Os venchnentos dos servldo ..
res de que trata este artigo, serao os'
do nivel 15.
.
~ao:

do

o SR. PRESlDENTE:
o SR. PRESIDENTE:
- Em vota~ao 0 requerimento de
- Emenda n. 15, aditiva, com pa....
destaque para rejeJ9ao das palavras
"po rindica9ao das respectivas co .. erceres contrarios' de tOdas as Co~
Os Srs. 8enadores que a aprovruri,
missoe-!::.: .
queiram permacere sentados (Pausa) ,
- Os 8enhores Senadores q~e o -apl'o~
vam,' queiram conservar-se ·sentaE l'ejeitada a seguinte
dos. (Pausa): ~
.
Ests. aprovado.
EMENDA
Emenda n.· 24, referente ao § 1.0 do
N,o 15
fU't. 52:, excluida a parte final jA des·
tacada.
.
Acersecnte~se oude CODVlt!'l-; .
.nevo esclarecer ao Plenario que 0 "urn cargo de assessor tecnico iun ..
nU!llero de cargos esta modificado, de tc a ComissaQ de Educa{:ao e Cultu..
acordo com a subemenda ja apro· ra".
vada.
o SR. PRESlDENTE:
OS 81'S. 8enado1'es que aprovam 0
- Emendn n. 3, de Pelnarlo, C"t!Ul
§ 1.0 ~o art. 52, qqueiram perma11e·
pareceres contrarios de tOdas as Co~
cer sentados. (Pausa).
. miss6es.
Esta aprovado.
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os Srs. Senadores que a aprovam, para. verificar:.se eSSe mcrJto, tenho
-NOB caSDS em que couber 0
S. Presic1ente, tenho muitas dliviqueiram permacere sentados (Pauso,). sentpre preconizado - 0 concurso ampronunciamento da Comissao de tias sabrA a illconstitucionalidad~J
p1?, atraves ,do Q'1al se posall1 apro~
Constituil;ao e Jristi~a, a prOJ~"- tamb1m, da ·sul>emenda.
E rejcitada a seguinte
velt,ar 0$ malS capazes e operQsos.
sit;ao vita ao plenada, com p reso Sr!. AlDysio de Carvalho -. .\.
Nesta oportunidade, em que sa cri~
pectivo paercer, sempre que s SltOemenda agrava, ate, a inconsu~
EM£NDA
am cargos de carreira, e quando a
conclusao f6r 'p-ela inconstituCJD- tucionalidade da emenda. Se esta ,;
Contitui~ao exige. para 0 provimenta
nalidade, e somente' depois deRSB inconstitu(,jonal, aquela e ninda piot,
N.O 3
da cla~se' inieial, a reaUza~ao do convota1;3.0 podera ser distribujda a
o SR, ISMAR DE GOES - COMO
curso, e bern de Vel', :Sr. Presidente.
outras Comissoes".
"e
0 Senado, em aCD:'l{) dfJS m)l1h~ '>
Art. 53, Transforme-ese em artigo que este deveria ficar abel'to a todos, . Quinto a: questao de' ordem susei- pa]avras,
tenho 0 parecel' do ~!nl~
aut6nomo a parte final a comeGar nao somente aos·· funcionarios da· tada pelo nobre senador Domingos nente
jurista Senador Aln:vsi(\ .1;?
das palavras ".,.' de Ajudante de Ze~ tasa, mas.a todos.os que aspil'am·in~ Velasco, a Mesa ueve informar· que Carvalho,
que me l!onfOt"ta itltim'i~
lador do. Patrimonio,. ", com a .se~ gressar no quadro de funcionarios do 56 mediante l'eque.rimento podera B. mente. quando
acabo de lev{u;.t.pr
gUinte 1'eda{:liO:
Senado, trabalhando, estudant\o, es- ~menda votlar a CC!:liSSao, para ~p-r
"Art. 0 Ajudante de Zelador do foti1ando~se e que, no Urn. de tUdO, exa:ninada, as esse reqt!erimento dc.- esta quesHio de ordem,
l'atrim6nio passa a denomiDar~Fe POI' uma delibera~fio injusUfic{l;\,el fi- ver~a ser apresentado antes da voo SR,. PREi:llDEN'I'E:
"Assistente do Administrador do Edificio". 0 se upadrao ce# vencirnen- ~anl privadcs da. const!cu~;?? daquele f taA~i~, va:! s~r v·,;:ada a subelllenda
a E':U"'nda ' 5 '
nevo lembrar aD nobre :52UaG0 1
00$ sera 0 imediatamente abaixo do Idea.l.,
Desde.
que
0 Senado haja criado, I . • ~
n
,
.
.
•
qUe
OS pareceres dq,s Comissces soque couber aD Administrador do Ec:ti... cargos na sua Secretaria e seja a CGn.
bre as cmendus sao dados em fun··
ficio. u. quem sueced't'ta., on caso de curso. constltuciofl..almente obrigaw~..., 0 SR. KERGINALDO CAVAL~ao do. esp~cialid:::d:', de cadit Urll.f1.
vaga..
rio, deye ser extensiVQ a todes,
vANTl:
Nao e )Jraxe qt:.e as emenda~ et::~'
o.' Sr: Kt:rginaldo
Cavaleant£'; _
P 1
:;ubemendas oferecidas pelas Co··
o SR, PRESIDENTE:
d
'
t
(
e
Q,' ordem) Sr.
presidente,
-pellliss6es
vOltem il.quelas que es'ud'.Q uelra per oar a m errupc;ao, mas ~o a V. Excia, a fineza de me dar cou.
~
,~
Em votru;ao a Emenda n.1l 5,
0 nobre colega l'efel'e-se a funcionil.· nhecimento dos termos da subemen- ram antcriormenw a materia, Tal
Para .esta Ernenda ha uma subc. rias da Casa oU a todos 'Os cidadao.s dB. da COmiSSao de F'inanc;as it. Emen'- direito S9 e l'econhecido q~ando qual·
menda substitutiva da. ComlSsfw de brasl.1eiros'?
da n. 5.
'
quer Senador. antes do inicio da VOoFman~as, Ha. urn requenmento 10r0 SR. ISMAA DE GOES _
A
0 SR. PRES1DENTE _ A S'l~b. tat:;ao, requer a audiencia de Comi.smulado peld Sr. Domingos Ve~sco. todos as cidadaos brasilelros. 0 ce-n- ementia ja. foi lida 'pelo Sr. Secn:~. sao sabre determinada emenda.
que acaba de ser etirado par S. "1!ht: curso deve .fier abeL'to ~ todos.
tarjo, mas tenho todD 0 prazer em
A votac;ao da preliminar da in ...
A Emenda teJll parecer da Comis-'
8r: Pl'estdcnte, 6 que "em aconte- atendei' ao --0bre Senadot;
consUtuc!or"alidade, conforme 0 art.
~ao de. O'!nsti~ul~.aO e. JustiCa pela I cenao ha. varios anos nesta Casa
"Par&'J.rafo tinico _ 0 primei~ 132 do Regimento Intemo, dis resmconst~tuclDnalidade; contrario da
e aqui t!stou 11& oito aDOS - e
ro ·pro ,imento dos cargos d~s peito aos projetos apresentados e
C?missao Diretora e favoravel da de ,a realiza~a(j de t:~.tla. serie de retorcnrreira.s de olicial bibliotecarl('l e disiribuidos as Comissi5es, cabendo ao
FinanQas, com uma subemenda.
'mas, pelas quais ~e tem criado car~
oficiaI arqutvologista ;ar~se~a me· Plenario decidir Be 58.0 DU nao com,· ~
Vai se1' votada a subemenda. A gos e mais 'cargoo, .Bern R- eXlgencia
diante eaneW'so de rJ01'vas de t:i· tttccionats,
Bua ap1'ov~ao imports. em prejufzo tio concurso para 0 seU preeDct-J.rnento.
bllOteconomia e atQuivologia, 110
Nestas cC'ncU~Qes e atendendo· 9
.un. emenda..
.
Os. que aspiz'am jngressar no quaCirO
qurd Be inscreverao sbmente 013 que nao ha p.,'cJir.ninar de inconsde tuncionaxios do Senado selll '0 reoficiais legislativos qUe tiverem titucionalWade. em caso de emenrla
gime do~ "pi15w18o", ficarn frustramal3 de dois anos de pratica, \'es:- a Mesa vai submeter a votos a SUb:
o SR, ALFREDO NEV'ES:
dos nessa espetal}~a. E' preciso que,
pecUvamente, de servi~os espE:" emenda it. Emeuda n.o 5,
Pela ordem Sr. Presidente, 0 peJo menos agora, se lhes de a oporcializados de Biblioteca e Arqt~iEm vDta~ao (Pausa).
va, per!;lados por forc;a de lota..as Srs. ~enadores que aprovam ~
parece1' da Comissao de Constitui{:ao tunidac1e de.aqui entral'em pela porta
.~ao nesSflS Diretorills, sendo ... 5 sUbemenda, queiram permanecer sene Justio;;a e pela inconstitucionalida ~ larga.e honesta do concurso.
MUi!o bem.
nomea~oes feltus, ~igorOSameht{'. tados(Pausa).
.
de da. emenda.
POl' ordelll de' classfficat;;ao no
Esta rejeitaaa,
Nao seria regimental se se votasse
concurso,
e
assegurada,
em
tgWl'~
Em
voUu;ao
a
Emenda
n.o
5, que
antes a preliminar' da inconstitucioo SR _ PRESIDENTE:
dade de condiqaes, a priuridar!e' tern pareceres, pela constitucionall.
nalidade?
para as oficlais !eglSlativos que dade, da Comissao de ConstituiQiio e
Val-se proceder a votacao da sub-.
conta~'em mais tempo de servil,'o JUstic;a; contrario, de. Comissao Di ..
o Sf., PRE~IDEN,!,Il:
Iemend... Emend. n,:;,
na 9asa au apresentarem prova retora e favora.vel, da de Finanq::!s,_
otici~l "de possuir mais amplos co..
OS 51'S. Senadores que e~a:provam,
Nos termo. do Regimento, "preu- i 0 SR, ISMAR D~ GOES:
nhecnnentos de Biblioteconomia e queiram permanecer sentados (Pau~
minar so e votade. para a ernenda.
ArQujvologia" . .
sa) •
(Pela,ordem) (Nao ,/oi revisto
No caso, trata-se de Ulna. subemenpew oraaor) -- Sr. Presidertte, ha
:c rejeitada a 8eguinte Emen·
da a emenda.
'da
o
SR, ISMAR DE GOES:
. Em votac;ao a sutemenda substitu- pOUC05 instantes, 0 nobre Senador AlN.1l 5
tiva a Ernenda n.O 5, cuja leitura ser~ terdo Neves levantou questao de m.'(Peta ordem) - Sr. Presid~nte, v.
dem, que era, mais au menos a se ..
feita pelo Senhor 1-.0 SecretAria.
Acrescente·se aO art. 61 0 seE:xcia,
hi
de
perdoar
a
impertinen
..
guinte:
desde
que
a
Comissao
de
E' Usia a seguinte
.
guinte' partigrajo:
Constituit;ao e Justi<;a jUlgou a emen- cill, mas, ~ peJo artigo do Regimento,
SUBEMENDA SUBSl'ITUTn"A
da inconstttucional, naD se deveria que aca bou de ler, .•
"PaJ'agrajo unieo -- 0 primeiro
SUBEMENDA A EMENDA N,- 5
discutir e voter, preliminarmente,
provimento dos cargos das car ..
Substitua-se pelo seguinte:
..
o
SR,
PR!:SIDENTE:
essa
inconstitucionalidade?
reiras de O/icial Bibliotectirto c
·Acrescente:'se ao art. 61 0 seguinte
Parece-me qe utal questao de 01'''
Ojicial Arquivologista
far~se.a
-paragrafo! .
(FCl:zendo soar os Hmpanos) _
dem
nao
foi
re.solv1da,
pelo
que
a
rer~spectivam~nte. dentre os Ofi~
Paragrafo t1nIca. 0 prlmeiro provi- novo, 'neste instante. (Mutto -bem). Permlta 0 nobre orador uma inter.
,matS
Leglslativos
que
tenhrnn
fer~ncia: se 'vai repetir a questao tje
mento dos cargos das careil'as de
maia de 2 anos ae Biblioteca e
Oficial Bibliotecarit> e Ofieial Arquiordem.
deva
l>0nderar-lhe
que
ja. fol
o SR, DOMINGOS VELASCO:
Arqui.vo, 1Jrestados par fOrqa de
decidida pela Mesa, V. EXcia. podera l
vologista farwsc:,a mediante concurso
lotat;ao
nestas
Diretorias,
08
de pro vas de Bibliotecomania e Ar(pela orctem) (Ndo loi' revisto tadavia, recorrer dessa declsao naquais se obrigartiO a apre8entar.
quivologista, (no qual se inscreverao pelo ordaoT) _ Sr, Presidehte, sobre ra 0 Plenario.
no prazo de 2 anoS', os diplomas
samente as Ofidais Legislativos que a. Emenda. n.(1· 5. ha. parecer da Co~
lie conclusdo dos cursos de 8iSR, ISMAR D;; GOES:
tlverem mala qe dais anos de pratica, missao, de ConstitU1~ao e Justica Jul·
blioteconomta e A.rquivoZogia".
respectivamente, ,de servil;os especia- gando~a inconstitucional.
lizados de Biblioteca e Arquivo, presJustifiea a comissao sell entendlSr, Presldente, nao pretendo re ..
o SR, PRESIDENTE:
tado spar f6rca de lotB,Qao nestas mento,· dizendo qque 0 provtmento dOS petir a Questao de ordem j6. reso! ..
Diretorias. senda as nomea~6es feitas, primeiros cargos dave set feito me- vida peJa Mesa; trata-se' de outra; Val-se proceder 8. votac;ao da emen~
rlgorosamente, por -ordem de olaSSi- diante concurso.
.
para formulJi..la. ntretanta, tenho de da n.o 37, com .,areceres,. contrfl.riD'
. tlcacao no concurso e assegurada, em
• SUbemenda da Comissao de Fl. 1'eferlr-me a. anterior.
Comissao de Oonstitut~ao e Jus-.
igualdade de. condi~6es. a prioridade nan!(as, certamente levando em con..
De acbrdo .-qm a EI.l~go do Reg!.. dB.
tiea e favoraveis da Cotnissao Dire.
para 0$ Oficiais Legislativas que COD- ta 0 parecer da ·de' ,ConBtitUi~ao e Jus- me~to lido l~ P011CO, entendl que tora
e da de Finan~a.s.
tarem mais. tempo de ser:v1~o- de pos- th;a, determina a realiza~1ia .de con.. sena. submetida ao Plenario a J)r~lf..
ta1'em mais tempo de servico nn. Casa curso.
minar, da lnconstituclonalidade da
DU aprestarem 'prava oficial de pes': Pedirla" asslm que - como hi pou .. emenda. Verifieo, por~II1, que, em
0 SR. KERGINALDO CAVAL·
Buir'- mats amplos conhecimentos de co lembrou a nobre Senador Ismar ae lugar desta, vai ser votada a sub.. CANTI:
BibUotecomania e Arquivologia.
G6es· - a ComissAo de constituicao e e m e n d a . ·
(p
JusttC;ti se pranunciasse sbbre a sub..
Perguntaria, par iSBo, Be a Coara encaminhar a fJOta<;lio) (Nlio
o
Sr. Carlos Lindenberg deixa
.<:
j 1
jul
miss'
a
dConst!tul"'~
e
·J"-tl'o
te
..
loi
revisto l1elo orador) ~ Sr. P1'£'si. « cadeira do. 'Presidencla, que e emenda, 'porque I'J VOSS ve 9.ue
..
tt
~
~cr..... y
dente
Em d
ocuplda. pelo Sr. Marcandes Fi- ~ue estar 0 vicla de ineonstltuctona. Ura a elva da tncor:stftucionalldar:te 1m' a
en s. n.!) 37 manda sutho.
lidade sanado por melo do ~oncurso da emenda uma vez que nao opj.. pr fr no quadro ds., Portalia 0 ear·
Em vota~ao a. subemenda que acaba prop~sto pela comissAo de Finan~as. nOU s(;bre
subemenda
_
go~e Menico de Som a ser criado.
de ser ijda.
, , ( M u z t o bem).
Se IJ. emenda e fnconsUtucional 6 t t tendo que essa sup1'essao naa,
.
possivel que a sUhemenda tambem 0 em. razAo de s~r. Se bern que, eorno
seja.
.
~
se dlZ nu jUstlflca~ao, 0 funcionario
o SR, PRESIDENTE: '
~ncar1'egado
desse servit;o senbao SR, ISMAR'DE GOES:
Assirn, embora sem 0 'Darecer da prestando relevantes servi~os contuPara encaminhar a votaqao __ Nao
Reportando·me a. questao I'le ordem Comiss40
de Constituic;ao e Justf(:a do ju~o conveniente a criacao. do
.
!evantacla pelo nObre Senal-\\Jr Isnwt'
f oil reVlSto pelo oTador - 8r, Presi- de Ooes ._ alias ja. decidio-a pela 110- entend<l Que tt preUminar da inoons- cargc.. (Muito opm).
~~;:s, e questao r..!e encaJ"ar~se. as bre Senador Carlos LindenZ1erg, quan,. titucionalidade devera set' votadR an~
0 SR ·PRBSIDBNTE"'
,
do na Presidenci~ - e confjrmado I') tes do mais, - salvo. melhor 1 u f z o . ·
'Meu ponto ~e vista, aquele que ponto de vi.sta dtt Mesa, devo IniOh Se caisse a ·tnconstitucIonalidtlde. en- Em votac;ao a emends. n.O 37.
serupre defend~ .no Senado! e 0 da mar que 0 ilSSunto A regulado pelo tao poderiamos vota!" regimentalmen· as Senhores Senadores que a aprv~ I
selegao pelo mento no provnnentC' de art. 132 do &glmento Interno a ea.. fit, - prtmefro, a subemenda, depoi'5 vam, queiram :permanecer sentados
cargos e 'na faita d.emelhor forma b C r : ·
~
a subemenda.
Pausa
.

!
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I

o

•
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o SR, PRESIDENTE:
IavoraveI da Com~ Diretora e da Consmui,50 •. JusU,a e da ColIJss50
Diretora; e favoravel d.i Comissao de
Finan~.
Em vota~ao a emenda n. 29, aditlvz
Financ;as.
com pareceres contnlrio3 das Com.is-o:
N.' 37
Os· Srs. Senadores que aprcvam quei ... soes.
o SR. ALFREDO IIEVES =
Suprima·se na. Tabela n -' Porta~
ram pennanecer sentados.;
Os Srs-. Senadores que a aprovaru
(Pela ordern) Sr. Presidente. a
ria (j item: - "1 tecnico de Som,
.(Po.usa)
gueiram c.onserva-se sentados •.. (PausaL
COr4issao Diretora retifica reu parceel'.
myel 12".
E' l'ejeita~a a seguinte.
Em vota~ao a Emends. n.l) 8. com que agora e contrario a E"menda •.
E' rejeitada a seguinte •.J
iparccer COl!. i: ~J) da Comissao de
Emends,
EMENOA
Constitui~ao ~ J',..lsti~a e favoravel da
o SR, PRESlDENTE:
N,' 25
Comissao Diretora e da de Finan~a.
N.'
29
Em vota~ao a Emenda n. 25
Os S~nhores Senadores que a aproass!!gurado aos atuais ocupantes
V¥!l. queiram' permanecer sentados
onde convier:
das diversas classes 0 tempo de ser. .
o SR, ISMAR DE GOES:
Pausa
Art. E' cri~do no quadro 'de Secre".
vj~o na l'espcctiva c1asse. quando cla
E' apl'ovada a seguinte
{Para encaminhar a votar;lio} (Nao promo~ao au preenchimento de vag a taria do Senado Federal. 1 (urn) cargo
EMmenda
fOi revisto pelo orador) - Sr. Presi~ que se derem em virtude do presente de Auxiliar de Zeladol' do Arquivo,
N.o 8
dente. a Em.enda n. 25 e justa, lustis- Prajrto de Rcsolu~ao .•
. 'vel «12». ·isolado.
Oude convier,
sim;;!. E' de acordo com a norma nela
Paragrafo unico. Para a vaga de",
SR. ISJ)lAR Dr GOES:
Onde se diz l'Vice-Diretor", diga-se estabe!ecida que se procede relativamencorrente da cria~aa do cargo de que
uVice-O:i:retor Geral".
te a toe:) 0 funcionalismo publico •.
(Pela ordem) - Sr. Presidente. r ... trllta 0 artigo aeima, sera aproveitadot
- ·(-::1 Vn'l.-se pl'.:-ceder a votagao da
Sr. Alfredo Neves - Nao apoia~
de preierencia. urn dos atuais continuos
quei~.o verificat;Hio\da vota~ao,
emenda. n.o 9.
dol Eu tambem supunha como Vossa
ou servidores. em servi~o no Senado.
Some a mesa requerimento que vai Exa.
E' aprcvada. a seguinte

Emenda

de

e

o

a

ser lido pelo 5i·. 1.° Secretario.

0 SR. ISMAR DE GOES -

Se-

o SR _ PRESIDENTE:

nohre Senador Ismar,.. de Goes l'e~
o segumte
ocasionar a "erda do dire ito aclquirido quer verifi.ca~5.o da votac;a,?,
Retirada de emenda.
pel0 funcionario na .c1assc. colecando-O
o SR. ISMAR DE GOES:
Nos termos da art. 125. letra k. em iguaIdade de 'condi~oe~ com os que
do Regimento Interno, l'equeiro a re~ foram promovidos posterior.rr.ente.
(Pela ordem) Sr. Presidente. retiro
t,irllda da emends, nQ. 9, de minh.a
E' preciso que 0 Se-nado ateote bem ineu pedido de verificat;ao da vota~ao,
8utoria, de Projeto de Resolucao nil~ !)am essa emenda. Para esse· deito. e solicito a V. Ex.a a palavra para de
E' lido e sem debate aprovado nhor Presidente, urna refo~ma nao cleve

mera 55, de 1954,
formu~arei uma hip6tese. para fixar bem dara~ao ct~ voto.
Sala das Sess62s. em 28 de janeiro 0 case.
de 1955. - Kerginaldo Cavalcal1.ti.
0 funcionario A, por merecimento au
SR, PRESIDENTE:
E' retirada. a seguinte
Dutra raz50, pertence a determinada
Tern a pala vra. para 6eclara.;ao de
N.Q 9 "
dasse. na qual conta 10 anos de se:r- voto, 0 nobre Senador ISJl.lar de G6es.
EIeve-se para tres en 0 numero vi<;o: u~m ? funCionari,? B. que ~ de
o SR. ISllUR Db GOES:
. de cal'gos de Ajudante de conserva- ;~as..:e l?terlOr. Quer dlur.. suhalterno
dot" dft.. Biblioteca com nivel 12 de-' uera'"quIcamente. e, por efelto de re(Para declata~ao de voto) (Nao fai
venda ser um pr~'Vido pOI profiss1c.~ t""rma, atinge a dasse do funcionario revisto pdo orador) - Sr. Pre:lidente.
nal encadernador.
A..
Est<i daro, dari ....simo. que esse fun- votd favorave1mente a Emenda e re-

o

.. t
0 58 d
1951=; 'i':ma"rlO B cleve ser colocado. na nova
Requerlmen
0 n.
, e , " "lass., atfa, de luncion",;o A, est. ul-

ttmo nao cleve perder os 10 anos que
PRBSlDENTE:
l,i" <""onta na dasse.
Vai-se proceder a vota~ao da Emen~
Para evitar as in;ustic;a.s decorrentcs
-- da n,a 13, com pareceres contrartos +a oratica de igualar 0 tempo' de ser~
da ComlSsao de Constitui~ao e Jus- "iro ns cb.ss(' sentada a Emenda n. 25.

o SR,

tir;a, da ComiSsap Diretora e da de ·pdigida ne forma a .o:ue nao se l'ep;~
Financas.. .
.
<am o~ erros e as injustl<;as da TC"Os Sellhoree Senadores que a apro- ~orrr.a anteriormente feita. Quando funVRm. queiram permanecer sentudos.
~iQ.,ari0s
iudic~das.

o SR. PRESIDEliTE:
Em votar;ao a etnenda n. 26, con

o

tirei meu pedido de verificacao da vo0 seu objetivo la consta
dOl leqislat;ao. vigente.
Meu deseje e que.. aprovada. a Emen~
da, constituisse .eIa un.. ref6r~o, a fim
de que nao se cometessem as injustl~
<;as havidas em ctmsequencia dil reforrna anterior.
Pica bern claro. nesta declara~§.o, meu
ponto 1'e vista; e a certeza de que, ap1i~
cando-se a legHa~ao vi~ente. os funcionatios anti.gos na c1asse nao serao.
1)Or efeifo desta reestrutura~ao prejudicados peJa promo~a{) dos mais novos.

ta~ao porqu~

pareceres contrarios das Comissoes de
Consttiui~ao e Tustit;a e de Finao!;as, e
favo':;ivel da Comissao Diretara.
Esta emenda foi ~ferecida subemenda
pela Comissao Diretora. que sea votada
depois da emenda. nos seguintes termos:
«Onde se diz: 15 anos. diga~se
10 anos».

0 SR.
C.'l.NTI:

CAVAL"

(Para· encaminhar a votafao)' (Nao
foi revisto peto orador) .-. Sr. ·Presi"

dente. compreendo. perfeitamente. que

se estabeler;am requisitos a Hm de que
os funcionarios possaro,. na' hierarquia.
atingir a certos ·postos. Compreendo,
igualmente. e ja 0 dedarcl. a Decessl..
dade de tecnicos que nos ",judem nos·
nosses, trabalhos .. _
.
.
Temos. no :Senado. tecnicos que na.o
entraran:.. pela porta dos concursOS e que
agui se encontram sem que. the tenham·
feit.o quaisquer exigendas para SUas in~
ve-stidura.
.
Sr: Alfredo Neves - Perm.i.te V.
Exa. urn aparte1.·
.
.

o
o
a

ant1qos na· dasse foram pre·
l.sto e. passarllm para traz.
.SR. KERGINALDOCAVAL-·
EMENDA
f'
mbenefido de fu~donario mais moCANTI - Corn todo 0 prazer •.
N.Q 13
demos. enf?o promvido.<:. Nao se comSr.. A1redo Neves - Os tecnicos
Acreseeute-se onde convier:
I)reend~ tal criterio·. E' caso ate
(Milito bern!}
admitidos em virtude de criat;ao 'dos
eria-se tlO quadro da secretaria do ...,andado de .'iequiC:I.n<;8. A emends. por·
tres tu~ares a que SI! 0 nobre colega
Senado Federal 0 cargo isolado de tanto. 5e iusti~a' por f6da.'l as formal!.
o .gR, PRESIDENTE:
alude, . ing'r~ssatam nos quadl'os do.
pintor nivel 12. Sendo preenchido por 1"")'<;)1' todo~ os titLlfos. (Muito bern)
2· pintores profissionais e ja tendo bas·~
A declaraQao de voto de V. "Et."It.ll DA.SP .atraves de conc:urso: e todos apre·
::>enturam. na oca"'iao" em que .os ,ismo.9
tante pra;tica de pintura.
cutlstara de Ata.
0.8R, PRESlDENTE:
~fetivar, serie cnorme de trabalhos.
Sob~
a.
mesa
requerimento
que
vai
Justilicac;tio
Alem disso. ja haviam servic;o na Co..
Em v,ota~ao a Emenda n. 25:
ser lid\:?
.
rni!'lsao- de Finanl;Bs por- designa~ao do
Vai-s-e proced'er a vota~ao da cmenda
DASP - os' doi.:- anos anteriores l
n. 14:, com pareceres contrarios da Co~
o SR, NESTOR 1IIASSENA:
E' lido 0 seguinte.
efctiVB<;§O no Senador Esta a razaQ pot
missao de Constituit;ao e Justi~a. da
(Niio foi ret1lsro pdo orador) I Para
quC" foram nomeados fUl1c.icn~rlos dOl
Comi "Sao de Economia e da de Fi~an...
n." 59, de 19'55 Casa.
encaminhara votarao) Sr. PrE'sidente. oa
·~as.
("" nissao de Cotlstituit;ao E! lustl<{a ma~
SR. KERGINALDO CAVAL·
o SR, ALOIZIO DE CARVALHO: nifestei-me contra a Err.enda por nao Requelro. nos termos do arl 125. ic. CANTI - Nao exijo - 'sobretudo
do Regfmento Interno. a retirada da quando foe trata de cargo isolado - a
(Pela Ordem) (Nao fei revisto' p~lo """'1e pareeer justa.
emenda n. 4:1 de minha autoria, ofere- prestal;3o de concurso para a inv~sti'"
ot'ador j - Sr. Presidente. esta [!men~
C0I~ :rei!~, se· em determinada c1.~sse dda ao Projeto de ResolilC;~o n. 55S4. dura. Saliento apenas que temos. na
da parece~me .la ter sido retirada em o~ fun~lanartC5 os tempo~ de se~lI;os
Sala da9 Sess~es. em 28wl~5S _ Casa, funcionarlos que- na"o fizeran: con~
sessa'3 a.nterior pelo nohre Senador Al~ nao dflerente-s, n~o ~ Tazoavel ~be os Guilherme Malaqulas.
curso para cargos bknicos.
freda Simch. .
de uma da"'s~ anterior. a e1a promo~
Sempre se .tem sustcntado' que 0 (unvidos.
bern
0 tempo da classe a que
o SR, PRESIDENTE:
A respectiva iustifica~o a encerrando
ciona1ismo do Senado se subordina a
t}e-rtenc:iam
com
oreiuizo
dos
que
estao
aprecia~5es sObre os servlt;os da ConEm vota!;~o 0 requerimento que so~ disposir;oes e!'peciais, isto ~, a normas'
tabilid.".de da Casa, Bug-ere a cria~ao na c1asse imediata. Exemp1ifieo: em
lkita
a retirada da Err.enda n. 41. de tra(ada.~ pel0 proprio Sen ado, . desde
dasse
ha
funcionarios
com
df'tetminada'
de urn lugar de contad~ro para que seautorta do Senado~ GUiIherme Mala- que n~o firam a Con~titui~ao.
dez,
doze
e
Quinze
anos'
d(!
servil;o.
jam corrigidas a~ falhas comumente
po na irnrdiatamellte superior outro! con qUias ..
Obs~rvamos, no entanto. que, alem
encontradas nesse serv1~o.
menos tempo. A emenda lhes 13 asseOs s~nhores que 0 aprovatn queiram de· dispormos de 'namero rccluzido. innobre Senador Alfredo Simch. pri- fwraria () tempo da das'",e· em que se
suficiente, de Assessores Tecnic:os meiro signatB.ric C. - emenda e da jus- £'llcontravam e oreludicaria aqucles que permanec.er sentados (Pausa)
os quais ;eropenharam-t-e em. vir para
Esta
aprovado.
ti£ica~ao
bba hora tetitou-a. (Muito ia ctmtam mais tempo na classe su~
o Senado e agora envi.dam os majores
bem) •
fl('r{or.
Em yirtude de deliberado pdo pIe- esfor~os para dele ')air, p:'lra Comlss5e~
mais "Oolpudas - vez por outra sao
.Ni!!o tem. portnnta. procedencia .' a na~~a. Emenda est<i retirada.
'
0. SR, PRESIDENTE,
convldados para' outras comissoes, mais.
argumenta~ao do nobre Senador Ism~r ~
EMENDA RETIRAD~
vantajotas. E os temos atendido, 0
V. Exa. t~m razao. Houve equ!voco de Goes. (Maito bem)
que nao devemos fazer: no futuro. e.
N,' 41
ad M~sa.
~im, chama~los para 0 l;e1'\'j~o da
o SR. PRESIDENTE:'
Fica criado no Quadro da Secret
o Sr. Nestor Massena _ Mllito bem.
, Vai se proced;r a vota.;ao aa Emeri~
0 Sr. Alfredo Neves - De intciro
Em votat;ao a Emenda n. Z t:om ria do Senado Pederal 0 cargo
n. 25, que tern pareeer contrario da
. acoedo com 0 nobre crador••,
Comjs:.~ao de Constituil;ao ~e lustir;a e p<ltcceres contrarios da Comis ad. de n::eografista,' padral:?' «M".·
Pausa

ae

Requerimento

•

KERGINALDO

o

o

em

·e,sa.

a.

I

J
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o SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Precisamos acabar com eSse

o SR.

ISMAR Dli GOES:

(Pela ordem) Sr. Presldente,
perguntaria a V. Ex.'. se aprovada a
cargo; submenda a emenda ficara prejudicada.

abuso. Para virem, scm concur,so. sem

coisa alguma, interessou-lh es

0

ma::. pelo- fate de enc$>ntram comissoes

:~!~::::; x~rSc!~d~~O

contra.riado ~s
Sr. Alfredo Neves _ 0 nohre co1ega tem t6da razilo, oeste ponto.
Sr. Nest\X Massena - MuUo bem.
Sr. loaquim Pires - S.e 0 Senado
nao pode requisitar funciomirios doutras
reparti~5es. nlio permiti que os servi~
dores sejam requi~i.tados.

o
o
o

0

SR. PRESIDENTE _

33

A sub-

emenda n,O
~ substitutva e. portanto, prejudica totalmente a emenda.
{
SR. ALOIZIO DE CA~VALHO:

o

(Pela ordem) (Nao {oi revista p'c/o
orador) Sr. Presidente, a subemenda
substitutiva prejudica a Emenda numero 33?

o SR. KERGINALDO CAVAL- 0 SR, PRESIDENTE - Preju.
CANTI - Sr. Presidente. entendo. com dica.
fraqueza, que a subemenda deve ser
0 SR. ALOYSIO DE CARVALHO
aprovad<l. Situa~se da, n~m ponto ,de _ A subemenda, porem, na~ tern re-

vista medio e nao prC]UdlCa, demasIaclamente. as aspirar;oes de certos f~n
tionarios. mais joveus.
Relativo criterio de merecimento deve
prepondE?1'ar tambem oa nossa vida adluinistrativa. 'a que e selutar e de ,certo
wode en~ela a que 0 funcionar1o se
.&inta com aspirar;oes mais largas e Jhe
admite 0 atenclimcnto. 0 que sempre reverte a bem do servi~o publico,
-Dal: por que me manifesto pela aprovar;ao da subemenda. sem prelui:z:o da
emenda. (!vI uito bem)

k~ao.
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entre. a subemenda e a em-:nda, Toda
romente. serao preenchidas par consubemenda deve, di.::cr rcspeito it emen,
curso, vedando·sC! as nomea<;oes em
da, ma·s nao I: 0 C.:lSO da que acaba
<:ar:ater interino».
A SQbemenda s1,1bstitutiva diz 0 s!'~
de ser aprovada, Par isso e que votci
contra essa subemenda. Acha mesmo gUinte:
SubstHua-se a emenda pel0 seque a sua aprovac;ao constituiria. grave
suinte: 0 art. 61. onde se diz. in
precedente. DaO s6 pa!'~ 0 plenario como
fine:
para as proprias Comissoes que, ml1i~
«sem 0 cumprimento dessa (or~
tas VC!CS, terao de dccidir s6bre sube;
tnahdade».
mendas que nada tcm a ver com emenDiga~se:
das.
~
. . .. mesma em c.JrMer intcrino,
o Sr. Alfredo Neues - Vossa Ex~
scm ? cumprimento daquela for~
ce1encia da licenr;a para um apnrte?
malidade».
(Assentimenta do orador) Se eu
dispusesse de tempo. mostraria a Vossa 'E' portanto. subemenda substitutiva.
Em vota~ao a subemcnda. que acaba
Excelencia que esse precedente jn se
tern verificado' em muitas outras opoi-- de ser lida, a Emenda n,o 35.· com
pareter favoravel apenas da ComissHo
tunidades. Ai DaO estaria 0 mal. '
SR. ISMAR DE G6ES - Seja de Finan~Cls. em virtude de as outras
como for, tenha ou nao havido prece~ Comissocs nao se tcrem pronunciad.o ,""
dentes. conUnuarei com meu ponto de a rcspe.ito, em \face da pra~e seguida
vista e 0 manteref. ate 0 dia 31 de pe!o Sen~do,
janeiro corrente. como na presente oporSR. ALOIZIO DE CARVALHO:
tunidade. (Mitito bem)

o

com a materia da erneoda e,
aiem disso. desejaria que V. ·Ex,~. esdarecesse 'sabre a repercussao da apro~
va~~o au rejeiC;ao da emenda n.O 33,
em rela<;iio a emenda 27~
Devo declarar a V, Ex!. que vo,
tei contrariamente a Emeucla 0,9 27,
porque efetiva interinos. A Ernenda
0 SR F.ERREJRA DE SOUZA:
{fda! ardem ! {Npao fot., revisto pedlo
n.O 33 tambem efetiva 1nterinos, A
om... or
r,
resid cnte. segun a
ernenda n.O 35. 210 contrario disso. veda
(Para declarar;ao de voto) {Nao loi entendi.
aprova~:lo da subemenda pret ·In termo
'
rev,·sto
" ·em cara.er
a nomea~a.o
e man
- . . .p·'lo
. arador! _ Sr. Pres,·dente, judican\
N . a EmendCa .
d F
da fazer concurso para as vagas resuI~ votei contra a subemenda. nao porque
ao sci se a omissao e inanC;:3s
tantes da resoluc;ao.
entenda consagre regra prejudicial, re- tera reparado para a drcunstancia de
Col1l a pienario esta se orientando gra mao Nao. Votei pelos fundamen- a Ernenda considerar tanto as classes.
SR, PRESIDENTE:
no sentldo de dirninuir.! quanto. possi- tos que ac:abam de ser expostos pe!o iniciais de carreira ~omo. as cargos iso~
vel. os ioeonveni('ntes e concissoes pes. nobre Senador lsmar de Goes Tam. lados e
art. 61 so cogltar dos cargos
Em votas:ao a Eroenda n.'" 26.
as Srs. Senadores que a aprovam. !Oais repre.sentadas par algumas emen· bem me' parece que urna subem~nda s61 de provimento pOr concursO. qu~ .sa,?,
das apresentadas. desejava que Vossa e aceitave! quando se refere a ma.teria l1ormalment:. peIa Resolw;ao, Os 101cmS
queitam permaneter sentados.
Excelencia esc:larecesse se a subemen. da ernenda. Se a ela nao diz respeita. e de car~elra.
. .
{Pausa}
da elimina a -Emeuda n. 9 33. apesar do se nao a modifiea nem substitue, nao
N§o sel se 0 plenarlo, ap_ro~ando a
Esta aprovada.
.
subemenda. sem conhecer, propnam.ente.
Em vota~ao a Submenda a Emenda nao ter nenhuma relar;ao com 0 tex:to vejo como ser votada.
regimental ate nem podendo set aeeita
Quanto it vigem::ia. meu voto nao a 0 alc?nce do. pensament~ da Co~lSSa:~
..) n.<:I 26,
FlOan«;as, teni ate~dldo tamb;m
as Srs. Senadores que a aprovam. como subemenda. e se esta aprovar;ao prejudica. pais sou dos que eritendem
lOtenr;ao do autor d~ Emenda n. 35.
LJueiram s.e conservar sentados. (Pausa) ou rejeic130 da Emenda n.'" 33 tera a1. que entra em vigor imediatamente.
guma influenda sobre a de n.O 35. ainda
Os prazos de vacancia de lei, conSe V: Exa" .co.nsIderar que a sube·
F....sta aprovada.
'
a votar. ou, sabre a de n.9 27. fa apro- sagrados aa Lei do COdigo Civil.- refe~ menda e s~bStitutlVa - e, como t~l.
EMENDA APROVADA
vada.
rem-se as leis em geral e s6bre aquelas aoula,
fot af'rovad~> a Efenda
que, sob a forma de lei.:regulamento, se mer?
- nao ten o. na, ~rma 0
N.' 26
dirigem ao publico e podem,envolver Reglme-nto. 0 que objetar. (MUlto bern).
SR, PRESIDENTE:
Acrescente~:se :
Respondendo
it
primeira
parte
da
inte~es!;es
particuIares.'
0 SR. ISMAR DE GOES:
Art. So pede-ra. ser . proVido. e~
Regime-nto
lei interna da Casa e
cargo de Diretor de ServlC;o fu,?clona- questao de ordem de V. Ex.'.
cntra". em vigor imediatamente, como
(Pela ordem) (Naa loi revistb pda
rio que. al~m dos demais requisitos
A Mesa informa qUi', votada a eotram em vigor as Constituc;5es dos arador) - ' Sr. Presidente. pediria a
ixigidos nesta resoluc;ao e no Regula· subemenda it Emenda 0.° 33. que e paise-s, Que sao leis interoas desses V . E"a
.,. perm,·ssa"o de urn m,'nuto'"
mento da Secretaria tenha mais de Substitulda fiesra sem nenhum deito a paise-so
apeoas de toleranC:ia, a Hm de eu poder
quinze anos de servi.:;os ao Seoado.
emenda. Quanta a segunda parte da
Ao meu ver, a vigencia eta nova iei formular requerimento de preferencia
questao de ordem. sabre se a Emenda da Secretaria, da nova lei interna do para a E~enda.
SUBMENDA APROVADA
Oode se diz~ d5 anOSlJ - Diga~se: 0.° 33 tern rela~ao com as Ernendas Senado. independe de subemenda. ra- Sr. PresIdente •. embor~ prefedodo a
p.s. 27 e 35, adianta que a primeira zao por que nao tive dllvidas em votar Emenda. caso seJa rejeltada, aceitaria
dO anos)}.
eujo teor e seme1hante ao da emenda contra ela. (Maito t.em.!
a subemenda.
'
0. 9 33 e que efetiva os interino. fa fol
~
,
.:1 SR. PRESIDENTE:
arrovada. Quanto a emenda n.o 33,
0 SR. NESTOR MASSENA:
A exemplo do que declara 0 nobre
(Para declara~ao de voto) (Nao loi Senador AlOIsio de Carvalho. ~ Emen..
Em votac;ao' a emenda n'.o 33. ~Om acaba de ser anunciada a vota~ao da
pareceres contrariq· da Comi.;sao. dE? subemenda a ela apresentada. Apro. revisto· pelo orador)' - Sr. Presidente, da, realmente. diz respeito nao s6 aos
Constitui.;ao e lustit;a. favoravel da vada a subemenda desaparccera a emen"';. votei contra a subemenda a .Emenda cargos de carreira. co~o tambem aos
(Amissao de Financ;as e da_ Diretora. da n." 33. ficando de pe a Emenda oti. ao Art. 33 peJas mesmas raz3es que jsolados. estes. naturalmente. a criteria
acabam de set aduzidas' pelo nobre da Comissao Diretora. (MUlto bern).
com submenda. A submenda da Co~ tnero 27. jlL aprovada.
Relativamente a Emenda n.'" 35 _ Senador Ferreira de Souza.
VEM A. MESA B
LIDO 0
missao Diretora e substitutiva.,
Sou dos que admitem que 0 Regl~
SEGUINTE·
.
Como se trata de submenda substl- ainda nao submeUda tt votar;§.o _ n§.o
tutiva. sera votada antes da emenda, fioor<\ prejudic:ada porque, na parte fi~ mento Interno tern vigencia logo apes
na1. veda apenas a nomea~a:o 'futura· sua definitiva aprovac;ao pela Casa Ie..
porque a prejudica totalmente.
Requerimento n. O 60; de 1955
Em votat;ao
Submenda l Emenda de lnterinos. A Emenda n.D 27 efeflv3 glslativa.
os atuais interinos e a de n.'" 35 praibe, ·HA dil1posiC;:;o, no COdigo Civil. que
PreierencJa para votac;ao da emenda~
tt,O 33.
e
no futuro. a nome~ao
interjnos.
marca prazo para a vig@ticia das leis.
Nos termos do art. 125. letra'i. do
Em vota~ao a subemenda tt Emenda com fundamento na varledade de dls- Regimento Interno. requeiro" preferenda
SR. KERGINALDO CAVAL·
•
numera 33.
'
tfmcias que ha em nosso pais. de rna- para a emenda -n," 35 a tim de let VO...
CANT1:
aS Srs. Senadores· que a aprovam neira a permltir 0 conhecImento da lei tada antes da respectiva subemenda.
(Pela otdem) _ St. Presldente. de.
Sala das Sesseies, em 28 de· Janeiro
queiram com:ervar~.se ,,sentados (P8usa). em todo 0 territ6rJo da Unlao. Mas
sejaria qUe V. Ex.'. mandasse Jer a
Esta aprovada.
as leis, Como os regimentos internos.· 1955. - /smar de GQcs.
subm~nda.
Esta prefudicada a Emenda n." 33.
q:te ~~em internamente essa casa,
SR. PRESIDENTE:
tern Vlgencia logo ap6s a SUa promulSR. PR--::::IDENTE:
EMENDA PREjUDlCADA
ga~ao, <Multo bern)..·
.
Em vota~ao 0' Reql1iremento
qut
N.O 33
sIi. PRESIDENTE:
acaba de ser lido, de preferencia para
A submenda esta redigida nos .se-.
t - d E d ' 35
fl
guintes termos: .
«Artigo -.:. Esta lei entrara" em
~:c!ua-.se ~nde cenvier: ,
As dedara~aes de VV. Exas. cons- ~e v~e:s:aovot:da ~~~esa d~ re~p:ctiv~
vigor na. data de sua public8raO,." . I~am efehvados o~ atualS ocupantes tarao da Ata.
subemenda •
. t"e~~gadas as disposifoes em con~ lmti:.'~mos de 03rgoz lsola~os.
Em vota~ao a Emenda· n.'" 35.
Devo informar ao plenario que. se
trano».
0 SR.' {SMA?. DE GOES:
Aesta emenda fo! apresentada sub~ aprovado 0 Requerimento. serA 'votada
emenda substitutiva -na Comissao de
em primeiro Iugar a Emenda. que SR. MOZART LAGO:
(Pal'l1 dc.clar8riio de vote) (Nao loi Finall~as.
.
se aprovada ou rejeitada - prejudicara
A emenda diz 0 seguinte:
(Pela ordem) - Sr. Presidente. a rf"tJjsfo pe!o· crador)"- Sr. Presidente.
«As vagas decorrentes da pre- a subemenda.
'submenda que V. Ex.~ .. leu e II ernenda votei contra a' subemenda par uma
Nestas condic;6es. a aprovat;aO 00
n,q 33?
questao de coerencifl e' de principlos.
sente Resolus:ao. nas classes iniciais
da carreira e. cargos Isalados. estas Requerimento importara no prejui:to da
SR. PRESIDENTE . .:.... Pedleita- A subemenda nao Uinh;) raz~o de s~r;
n~o havie qualquCf liga.;ao ou Tcla-f50
a criteria da. Comi.ssao Diretora. subt>menda.
mente.
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210 Sao ado 29

a SR.

DIARIO . DO CONORESSO NACIONAt: ·(Se,lio

IS:l!:AR DE GOES:

\.IJe:a 4.lrdem) (NiiQ IOi rcvido pelc
Drador) - Sr.' Presidente, Jllinha iUM
ten"t,:ao nao era justamente 0 que Vossa
E;;a. dc::lilrCt, como adendo ao Reque-.rim~r..~o que dp:-esentei.
!,Io casa, ha duas hipoteses.
,
.t\ Emenoa ueseja 0
~oncurso e.
m~s:::v, vcd(lr rlS nOUl~a'iGes em carater
in.2<ino p,m: as vagas decorrentes da
pre.:e,lh' L,\.'_<,:jU~~C, estendendo a medWd nau ;:,OlUente <:iDS cargos de carre '"." :.¥ :no I".., udlmente aos lSoludos.
A ~~:):;-m::'tl"ja, oorem. dlZ. respelto
s':':;:~n~c ~:cs cargcs~' Cle C;l:'rcira.
0,·••. Sr. Pre.sideote. eu
paderia,
cc,:r:a' {'.U:l.Cjuer S ... n.:tdor.. iOi<.:har iusta
·.tc.•·)·.· .•>.,.-,'".··'c
O ••
~ ~
.... do COIlcurso, vedando:i;e a o~ffilS ... ':O. em car;:itct
i!1ter~no,
s6.n..:Dte pard as cargos d{ carreira.
. L,rSS..i:-. 1.0n.j.~6es. Se V. Exa. pre1 t
juchcar a st.oemenda. t.eja qua
or
o·rcsuitado da cmenda. (".staren.oS scado
P r:jt.;dlcados Duma deliberar,21a OU ~um
-b
pon:o de vista que possamos ter ~o rc
o assuuto.
V
ASS1ID, soiicito a
. Exa. r~excmir;.c
'" mclter,·a colocaCldo~a nos seg1..tintcs
...
termbs;
Emcl1da. -- exi,"encia
de concurs.o. e
v
vedar a nomead'io
de interltloS para
..
oCargQs de carreIra e cargps ts.clados.
Sll b,· menda -~ 0 mcsmo, mas tao
sarnente para as cargos de carreira.
Assim. Sr. Presldente. nao . ttl que
prciudiCar a. subemenda. seia qual for
a solu'fao dada a emenda.
do
SOliCltO. pois. a reconsidera~a()
assunto. ~Mu.ito bem!}.

entendo c sou favcnivel .. 0 veIho :oijao
que diz: ¢nao c sufidente nao ser:
e preciso tamb€m LaO parecer» , A
emenda 'faril c;:.' por terra _ada a ma~
ledicencia porque exige concurso para
todas as vagas decorrcntes da presente
reestrutura'iao.
I'>sse 0 motivo principat - talvez C
na ptc.:>cnte ccnjuntura. Ha cutros, como
seja - ja tive oportunidadc de aqui

da!r~:~gt~~. -;e~p~: f~~:r ;o~~~~i~~~~~

flr-.

Janeiro de 1955'

Va! ~cr lido um requerimento do nO: Ia~ras ~do nobfe -coleg~, Sen~doi' Ktr~
bre Senador Kerginaldo Cavalcanti.
ginaJdo Cavakahti. s;t.ao Como aparte.
E' lido 0 seguinte
mas COJ:Uo esdarecimentos e pondera..

ReQuerimento n.· 55, de· 1955

~6es.

Por isso. Sr. Presidente. desd'e ,que
Requeiro 0 destaque para a rejei.,;8o.
na emenda, da expressao «carg()S. 1so- V. Exa. me concedeu a palavra; de-:
lados» e «as nomea~6es em carMer in- pois de faxer let 03 destaques solid..
tados. senti-me no dev;;-! de dar expll..
tenno».
ca~6es sabre os. motives que me leva.,
S. S. em 28 de janeiro de 1955.
ram. a apresenta~ao dessa emenda.
Kergill.aldo Cava/canti.
Leva daqui a esperan~a de que 0:
Senado colabQrara comigo" aceitando' a
o SR. ISr.7AR DE GOE~:

e

emeoda
"rejeitando os destaques. por...
se'e<;;ao, pela merito, mediante concurs~ .
0 Sr. Alfredo Neves - Esta a OP1(Parn encaminnar a votafao) '(NaD que, "aptovado"o destaque das palavras
niao de tcdos n6s.
\
fOl tcmsio pdo crador) Sr. Presi- «vedando-se jl& ncmea~6es em ·~arater.
0 SR. ISMAR DE G6ES _ Falge d'Cntc, 0 que me levou a apresenta~ao interino», a c1penda" fica -l'ern. - qualquer
.l
t-ao somen
.
t
saber que V. Exa. como to'.l.OS
os desta Cmen da I·
01
e me t·tva razeio de ser. (Muito bern)
favot'ave~s,
•.
de or dem mora,lqua
Id
defesa d 0
b
res
calenas,
sao
0
a
no
:I
e ',-,om nome d0 S enado.
SR. PRESlDEI1TE:
0 Sr. <
Kerginaldo
ut.'alcar.ti
0 S r. Allr cd
V . E xa.
Para isso nfio precisamos' vo t ar.
_ 0 Ne v es
Em vot<:l~ao. 0 requerimento de aes..
0 S". ,'lfredo Neves _ Per esse me- perroite um aparte? (Assentimento
taque. formulado pelo nabre Senador
. d. ,0 ora d)
. t 0 •d e reso1"
motivo, e que a Ccmissao f az re5tr.1~
or , - N. p:oJe
u~ao Kerginaldo Cavalcanti, no sefltido de
'-0-" a' emendao de V. Ex-a. quanta as! ja consta dlsposl~ao 19ual a que Vossa
.,nomea'-oes iflterinas. E' questao de intc- 'xcelen.::.i.a _ apr,esenta,. a_penas .a~res. cida rejeitarem-se. na Emenda n° 35. as ex,..
pressoes' «cargos iso!ados) e <l:uomea..
-..
.J
de t
\t;"csse administrativo,.
. L;a
prO! b l~ao
oa d
emlssao
JIl ennos.
0 Sr. Kcrginaldo CavaIcanti - Quem ouve V. Exa. afirmar que se t;oes em carat~r ititerino).
\'. Exa. sabe que existe muita gent"'ltrata de motivo de ordem mora1, pode Em votat;ao.
I
h
d
com inten~6e5 ,cncobertas. que nao de- penSilT qdue 0 _projcto na~bte~ a Ttoma a
0 SR. K.ERGINALDO· GAV'AL-ao
c' ram
em cOllsI era~ao essa prOl i'i . OUlOU- CANTl;
'°0 S'R. ISMAR DE G6ES - E' a; apenas nao proibiu. a nomea\ao de
(N-ao f·
. to pe10 orad)
S e...
necessario evitar caia 0 Sehado no ap- interinos.
01 rev~s
0t 0 SR
tigo efta das nomea~ucs interinas s e. g m
- . ISMAR DE G6ES - V ossa n hat" P residen t e, no que se re1ere a
d9S de efetiv3.~aO~ tatoO que se vem re- Excelencia' esta equivocado. porque esta cargos de- carreira entendQ que e uma
Iguer
d isposi):30
- d e Iej
.;::etindo ha oito {lnos,
parte e constitucional.
&,uper f luid ad
e qua
0 Sr. Alfredo Neves - E sempre
0 Sr. Kerginaldo C{lvalcanti --:: Per- determinand.o que os provimentos se
com 0 vota do Senado.
mite V. Exa. uma interruP'iao? (As- fa,\am por concurso. A Constitui,\§o e
0 SR. ISMAR DE GOES - A M?:Tltimcnto do orador) -r Vossa Exce.- clara e tneludivel. Quem quer que trans ..
Constituic;fio cxige _0 concurso...
le-ncia esta encaminhartdo a votafjao do grida esse preceito certamente estarci
0 Sr. Kerginaldo Cavalc:anti - Sou ri>querimcnto de destaquc. da emenda praticando uma inconstitudonalldade.
centraria aas concurSOS. Continuo pen- n.{) 35 ou estU falando pela ordem?
0 Sr. lsmar deGoes _ Como temos
sa-ndo. como pensava hel. anos, isto e,
0 SR. PRESIDENTE. _ 0 nobre praticado muitas vezes.'••
SR. ALFREDO NEVES,
nao ac"redito ndes.
Senador Ismar de Goes. esta falando
0 SR. KERGINALOO CAVAL.
(Para encaminrar a voN1fao) (Nao
0 SR. ISMAR DE GOES - •. , para encaminhar a vota'iao da Emenda CANTI - Mas. meu nocIe amigo. nao
. Jo: rco:sto pelo orador) - Senhor Pre... para preenchimento de, cargos, Mas 0 nUmero 35.
.
deixa de ser uma lnconstitucionalidade..
.sideute,. a ComtSSao Dlretora op.DOll que acontece sempre e 0 que e~tamos
0 SR. KERGINADO CAVAL- 0 Sr. Gome3 de Oliveira - Depre,..
contra a emenda· e 0 fez. porque nO'iveriHcando.
CANTI Scm prejuizo dos desta- eade-se <las palavras de V. Exa. que
0 Sr. Kergi~~(d~ Caval:anfi - Di- ques?
0
Poder Legislativo nao' esta' sujeito
projeto ja ~e encontra a seg.uinte disposi~ao: ,
go~o por experteOCla pr6prm, Durante0 SR. PRESIDENTE _ Sim: .se-m a essa determina~ao.
Para os cargos de provimento 10 meu curso quase fracassei. nao fesse prejuizo dos destaques.
0 SR. KERGINALDO CAVA[,...
por concurso nenbuma nomea~ao 0 Dr. Thornaz Pompeu dando-me u:n
0 Sr. loaquim Pires _ A efetiva- CANTI - Quando se trata de UlU
hml na lase de recomposi~ao prazo de mais cinco minutos e n~o ~ao naO exdui 0 concurso. E' da Cons- preceito de' ordern constitucibnal. todos
do quadro que. se seguir ao ;niCio teria a ensejo de terminar, 0 .que ftz titui~ao que s6 depois de cincl) anos 0$ pode~es estao a ele sujeitos. 0 ~ue
da vigen.cia dessa Resolu~a~. se:rn debaixo d~ palmas.
sera efetivado 0 interino.
.
se procurou no Senado, certa ocasl~o.
o clllPprimento dessa. _tormahdade.
a SR. ISMAR DE GoES - Vossa
0 SR, ISMAR DE GOES _ Jus- foi dar ioterpreta~a()" espedal a~ que
Len.os tambem no projeto 0 se- Excelencia pode nao dar importanda tamcnte. E' 0 que eu desejava duer. se re-fere a funclonalismo. isto e. 00
guinte: .
ao concurso; eu tambero entendo qUE'
A parte 'impottante, para miro, e a modo de conceituar 0 funciona:io. sefa
"As vagas decorrentes' da pre~_ e muHo latho na sua aprecim;ao de que Veda as nome::u;6es, em carater em face do Estatuto dos Funcionanos,
·sente Resolu~50. nas classes iOidais resultados. mas, pelo menm;, e ainda a interino. para as vagas decorrentes das ~eja em face da sUua~o especial que
de carreira e cargos isolados. esses melbor maneita de ~ faz~r uma sele- efetiva~6es. A nomea<;ao interina e ate caracteriza, os funcionarios desta, Casa.
a criteria da CODlISSaO Dir"etora, ,ao.
normal e legal. Apenas para 0 caso Mas no que !a.nge a preceito constitu..
somente serao preenchidas
par
0 Sr. Kerginaldo Catlalcanti - especial d~sas vag as procurei tomar donal. nao pode exisUr nem no Legi&concursi. vedango-se oS nomea~oes V. Exa. sabe que a Constitui~ao <le- cxcepcionais, vedando. para e.1as, as no- lativo nern no Judiciario nem no Exe,..
elD carater interino>.
dara., _
tnea~acs interInas.
.
cutivo nada que co,ntravenba a expressa
S;. Presidente. 0 'assunto da emenda.
q SR. lSMAR DE GoES _ A 0 resto, _Sr. Pre'Sidente. e inc.onstitu- disposi\"ao da Carta Magna.
, I que e obrigar os candidatos a con- Constitull;:ao cxige 6 concurso para pro. cionaI. N§o pede have.r provimento de
Se se ~ t~ta. com efeito. de cargo
curso. ja csta reso1vido pel? Proje!o vimento de cargos de inicio de carreira. caTgo de classe lniclal de carreira. sem de carretra. e 6bvio, por ser desneces..
de Resolu~ao. D.o 55 Dluito clarament~,.
concurso. '
seirio. que qualquer disposit;ao a res..
ILtMuito berM).
0 SR. PRESIDENTE - {Fazendo 0 Sr. Kerginaldo Caoalcarrli _ Ve peito e realmente uma- superfeta~§o.
soar os timpanosJ - Lembro ao ·nobre V. Exa. que nlio ha ra%ao quante Nao btl necessidade aIgurila de se estaSR, PREStDEHTE:
orador que. disp5e ape.nas de .urn mi· ao teor da emenda. porque
disposl- belecer no Regimento que. para ·tatS
":'; Realmente, 0 ~quer1111ento de prefe~ nuto. para terminal' sua$ c.onsidera~5es. ~~o .-c1ara e Insofismavel da ConstHui. cargos iniciais de carreira. e mister 0
o SR. ISMAR DE GOES _ MuHo /iao, que nao desej()/ eUdir. '
concurso. ~sfe ~ uma fmposic;ao da
f teSlC15. se aprovado, cancela comp~eta
0 SR. ISMAR.DE .G6ES _ Es- Carta Magna; e, disposigao qualquer.
mcnte a subemenda, porque, quer a obrigado a V. ·Exa. t Sr. Presidente.
que 0 motiv~ da' emenda votatfa aqijl au aI!. que contravenba a
e.mend:": seja aprovada. quer teieitada. Assim. ,:onquanto ~o fim do meu ~taua explicando
parte final. a que veda as oomea': eSse preceHo e. ~G!P1ici1v~l. porque e
estara sem nenbum eieito a subemenda.
mflndato, nan POs.so dClxar de colaborar ~6es, ~m _carater interino. para as va- uula de ple:-:o dlretto.
.
.que e acess6ria. da emenda c ~ subsU~ com 0 Senado. n~ defesa do seD bom gas decorrentes de efetivac;oes.
0 Sr. lsmar de G6es _ Ate ai estou
tutiva.
nome. E. para nao COffer 0 risco da 0 Sr. Kerginsldo Cavalca tl
de acordo com-V. Exa.
AAim. aprovado 0 requerimento, a reieil;ao da minha ~menda. prefiro re~i~ V. Exa .• parern. n§o falou snomente
0 SR. ,KERGINALDO CAVAL.
subemenda estara naturalmente sem rar 0 requerim~to. a Hm de que seJa em interinos; referitl-se tambem
car- CANT} - Qualquer um pode. porvofada em ,Primeiro lugar a subeI?enda. gos isolOOos.
'
, a
tanto, negar a apl~cac;ao.
efeHo legal.
Neste sent1do e_ ~ ap~!o que dlriJo a
Passarei a examinar a parte da etnen_
o SR. ISMAR Dr GOES..
V. Exa. {Mui/o bem; muilo bem)
0 SR. ISMAR DE GOES - Por da que me parece desnecess.ria, que
- .
'
extensao: Deixef essas nomea~Qes a nao se recomenda. referente ~ expres(Para encaminhar IJ vota~li:o) (Nao
0 SR. PRESIDENTE:
criterio da Ccimissao Diretora.
s§o "e cargos isolados".
"foi revisto pdo -orador) - Sr. Presi0 SR
PRESIDENTE AF
d
0
~,
de
V.
E
a
.
"
.
.
azen
0
nebre Senador Ismar de WeSt 8
··en·mento
0
req
t
1
d
·,
".
E-..
e
0
ena
0,
na
ura
~
u
....
eso.«
'
t
·
)
P
1·
..
S
dente v
•
retirado.
soar 03 Impanos --:eC;o· lcen~a para tlleu ver, afor~.ou-se niio contra 0 des1 b r
S h
S
d
. "
..
, m.ente I·a pcrc:eberam 0 ,obl,:tivo. da
Em. votar'o
e-mR
ra· BOS
en
i minha eme-nda. Falava~se -. e am da. ,
' " a ·,ubemenda.
t
- oreS . ena ores . que taque des,a parte, mas sim. contra meu
's
Sr,.
Sen-dor·es
que
a
~ro
••
am
0
eglmen
0
nao
permtte
apartes.
em
segundo
destaque.·
-y
~
• h
t d
s. hala que cstamos votand0 Iei de·. O
favoti5ti);mo. 0 charnaclo <Trent da Ale- que-iram conservar-se sentados. {Pausa} enc-amm "roen 0
e votac;ao.
P~Io", qy_e depree_ndt. das s~as, pala"
A.
t·
Esfa reJ'eitada.·
0
SR. ·PRESIDENTE (Fazendo vras, S. -Exa. transigiu na parte te..
-gria" e que oS cargos criad 05. l.a em
0 SR. rSMAR DE ·GOES _ ' Sr.
demos. N50 concordo. Sr. Presldente;
Em vota't;;ao a emenda.
Pres!dente; esteu recebendo ~ pa- ferente as nomea¢es para oS car.go!
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.a

iIolados, indepeadentemcllte da eXi gen.-\ Sr. Presidente. tcmos da4o. atitUdc,!
SR. PRESIDENTE:
sOes - "essas a_criterio da C:>missii.o
cia do conCurSO. S ua tIllen da. c~n d l- prov;as '1~ eq u,'voca ~ como no ca'o do
Respondendo a questao dt! ordcm C' ··:~:::a::t. (Muito bem).
0 ,sa. PR.ESIDEN'T',E:
£ionaria ess8s. nOD1ea~~es ao ~rbltCiO. nosso eQunente amIgo Sen~dor lsmar de hvant<\da pelo nchre Sena.dor "Nestor
ao alvedrio da COIll1ssao Dlretora. Goes.
Massena. nao parecC a Mesa qoe fi.
Penso que estou expressaado 0 pensa~ ..Contra S. ~xa. ve~o u'Ul process9 que prejudicada a emenda se votadc
Re5vor;:~~:- OJ • qL\25t~O .~ ordem
menta de S. Excelencia.
_. .
mJu~to, om pedlclo de hcen~a par~ p~o- em primeiro lugar 0 "rqueriml'uto do levantada pdo nob!'c S. :.(. .. ' Aloisio
o Sr. Ismar de Goes - .Petretta- cessa-Io, q\le, rep';ltamos uma ale'v~sla. nobre S2nador ,Kergina!do Cavalcanti nc de C:;<'V31' n rvL:~a r2CO_ .c que.
mente..
edemas 80 tlustre c01~ga. urn alto tes- que diz respeito a express~o «e cargo.) C;:l i,ice da \O~ ,ao do. rt'qucrimento
o SR. - KERGINALDO CAVAL- temunho da nossa co:dmhdade •. ,
jsolados», porque as palavras extras do ~_ ...Jrt: ~;P.f\L ,. ~:_, .. _.:tido Caval..
{2ANTI _ Muito obrigado.
.
0 Sr. 1sm?r ~e Goes - Agrade~o a contidas no texto seraa posteriormente :;anti. que acaba dt! ser El, :ov,:.:do, as
oo,. Sr.
Excelencla.
, das· pcI
' - d R d criterio da S.mis...
M~
, Presiden.'e, a v~rdade e Vossa
0 SR,
KERGINALDO CAVAL~ eI'Imma
ae
omtssao
e e ac;ao. express6-es «(C,,_:;:;,<;
.
que. como se acha redigida. a ernenda
.
sao Diretora» c\ ~ n3turaLlentc prc'"
daria lugar a equlvoco, porque. com CANTI - '" c dos nasses prop6Si0 SR. NESTO): 1\L1SSENA;
iudicadas.
efeito. nessa parte, csta coofusa. d;::ta. tos. repelindo condignamente a S. Li~
Dai a de5ncc:sid<'.~:: da vota~:.J" do
venia do meu cmmente colega. Se Sua cita~ao, nao obstante - S. Excelt!n(Pe18 ordern) (N~o 101 revisto pdo l."equerLlento do Ilob:.'· Senador Nestor
Exce,!.encia nesse ponto de vis:a ua,o cia tem~se colocado inteira.mente.a mar~ crador) - E' vcrdade, Sr. Presidente. Massena. (Pau".:.
'
se ma.nifesta integralmente. e porque r~· gem da questa-a. Porque Sr. Presi- que a reda~ao final dos textos incumbe
Em votat;;ao a- ___ .~I!tla n.q 35, salvo
conhece que, de fato, em cargoi,'ioja· dente; nem por~ ser politica, esta Casa a Comissao de Reda~ao, julgo, toda- as partes ja desb:ad:). A erncuda e
do, a promo\=ao poderis. set provida pela consentira em que se processe urn Se~ Via, que a supressao deveria ser feita aditiva (l. tent ~are';=~'es favDrG~e'~ da
.comissao Diretora. de acordo com 5~U nador. pertenr;a a' que partido pcrtelJ· em plenarlo.
.
Comiss~ .... de Constitui~ao e ~'-:l~a e
pensamento. Suponho eu que 0 t":J(b,) cer.
Nao obstantc, acuto a dccisao da -b. de Finan.:;as, cop' SUb,.:lc::Ja. epa...
da erncnda pode dar lugar a confusao
No dia em que um con-eligiom'irio Mcsa.
recCr contrario da Comissao Diretora.l
e, consequenremente. a interprea~oes dl- pedir licen;;a para - processar, por moOs Srs.' Senadores qUe a Clprovam.
Versas. meu destaque tem coda a p~o- tivos politicos, urn senador da Republi0 SR. PRESID:ENTE;
reqsalvadc os d:S~Cl(}UeS. qucirai:t ficar
cedencia. e espero con tar com 0 apoio .ca, negare{ in limine essa preten\ao e
Em vota.;ao 0 rcquerlmellto -na parte 5entaaos. (Pat 1) •
. de V. ExcelClncia.
solidarizar~me-ei com esse senador.
que - reza _
«e cargos, isolacins».
E' aproyada. exclu:das as "'~$.~
Com rela..;ao a segunda parte.
mais
0 SR. PRESIDENTE - Fazendo Os Srs. Senooores ,que 0 aprovam. cut;oes d.:st<.:cacias, <1 se'}uinte
dellcada, c passivel que eu esteja de soar os tfmpanos. ---- Pe~o licen~a para queirarn permanecer sentados (PausaJ
accrdo com 0 oobre Senador !stnat de Iembrar ao noare orador quedispae de
Esta aprovado.
N.· 35
Goes. No entanto, nao fujo de fazEr um minute pari:! conduir suas consiEm vota~ao a segunda parte, que du
cerras pondera~oes.
d{';ra<;oes.
re.speito as expressoes;
Onde wouvier:
Penso que o· Senado, pda SUil Co0 SR. KERGINALDO CA VAC«Concedendo-se as nomea;;oes em ca.
Art •. As vagas dccorrentes da pre..
missao Dirctura. e uma Casa da maior CANTr - Sr. Prcsidentc-, queria ape· rater interino».
,
sente Resoluc;ao, •. <15 dasse3 iniciais de
OS' Srs. Senadores que aproVjI1)] 0 carreira e cargos isolados, est~. ~ a crlrespeitabiUdadc. Sci que nos, hamens. nas mostrar a proccdencia do men pd·
estamos sujeitos a toda a surte de c.:ir- meiro requeritnento de destaque. O· se~ requerimento nesta part~. queirarn con. ~l!dCt-- da CO..J.i~sao Diretora, somcnte
cust aCias. muitas vezes excep..1cnals;, gundo, sob certa ponto de vista mo-- servar~se sentados. (Pausa)
seriio preen~hidas por concurso. vesofre-roas ctlticas aieivosas ou mcsmo ral. tambem se procede. todavia, nao
Foi rejeitado.
-iando·se as nomen~0es em carater in"
criticas pertinentes. Entre-tanto. nao po~ recuso ao nobre Scrtz,:lor Ismar de Goes
Sobr;:: a mesa requerimcl1to de autq- terina.
demos perder certa linha llH;;ct;a pela justa TazBa, sobretudo no seus prooosi- ria do nobre Senador Nestor Massena.
qual se bitola e devem ser m~:!ida 8S tos. Muito bern.
no sentido de se votar desbacadamente
SR, PRESIDENTE:
providencias de carMer p;ib1io;". sobleas expressoes:
tudo aquelas que tern signifiC<l(~ao tao
a SIt. ,ISilIAR DE GO.ES ;
«A criterio da Comissao Dire~ Terminuda a vota~ao dus emcudou
vak pr:..:cder a c.} projeto.
expressiva como as adotadas p,;:l,U Se·
(Pela ordem)
Sr. Presiaente, tora~.
S6bre a mesa ~ :';ios • .:qucdmcntol l
nado Federal.
ouvi com "ll1uita, ateno;ao e agrade~o
E' lido 0 seguinte
de destaque que SetaO ap;e£iados na
Ora. a nom ea\".1o do fUndD.tlarlo in- CIS p<'lJavras do jlustre Scnador Kergiem que for ... m entregues.
terino, realmente confiada a serNlidade, naldo Cava1cantL no que diz respeito R
' t0 n.· 62, de 1955 :)rdem
Q Sr. 1.'1 ;~Cl'<o![;\rio
procedef
, d'a Comissao
• D lretora, ao dcstaque apresentado
'
equenmen
a' ClrCtiSpec~ao
pOl' Sua Ex.
a
l~itura
do
prtm:lrO
del~:3!
'nao me pareee seja urn arbftrio ex- ce!encia.
Requeiro a vota~ao destacada, para
CessNo, fonte de abuso.. .
J 't d d
•
E' LIDO 0 SEGUIN~"
Vai por que, Sr, Pres,'den',', ,·,ed,·
Diantc disso, solicito da Mesa que se: , ';"e el a a, .a _expreSSaO «estas a
,
~
d"
d
d
cntei1a da CotmSsao Dlretora:to.
o destaque para rejei,ao,
0
estaq.u~ "Ja vota 0 em uas par'es S S, ni 28 d Ja i 0 d 1955 Requerimento n,· 63, de 1951;
Com rela~ao a segunda parte, n50 a pr/melra, refe-rente aos cargos
Iv t eM
e ne r
e
.
teria dtivida em estar com S. Exceien~ isolados. a segunda relativa a nao no;., ~
es or
assena.
1{equ~iro c.~staque. para rejeh;:ao, daR
Cia, sc nao fora necessitar de i:ra.z:er ao meac;:ao de interinos. (Mllit~ bem)
0 SR. ALOIZIO DE CARVALHO: s~guintes ·xpre5soCJ do Projc:o de Re.
soru~ao n." -'-5,5,4. constantes do artigc
conhecimento do Senado. que, 1.:0tr1 etei0 SR. PRESIDENTE _ Vossa
40~ «que sera ~.~:_' :!do no GabinetQto. 0 que se csta fazeodo no pa"ticular. Exce~encia tem !nteira razao, cntretanto, or~:::f 1.. ••d
~~:~l~it:,~r.~";:!~enda do
Diretor ... .; .. a~, e~ «AROO autoriza..
e levantar urn!! suspeu;ao .':!6br.:: a Co- a Mes.a necesslta do nebre autot" do do Senador I,mar d" Go'es cc'abel'eo'a
<;ao do Direk: uecal. ~ ~1'a sajda».,
missilo' Dire/ora, dal POl' que !1le en'
.
S
dK
' Id Ca~ 0 princiPia do preellcnllllet_'
' ",Jor.,con~
requcrl~cnto,
cna o~
('rgma 0
S. S. em 28 de janeiro de 1955. _ - j
contro oa tribuna justificando os JUeus vaJcanb. um esclareClmento. Sua E~ ell"'" ..... ,,~- - c'·
I.t',-"o' "eterpedidosde . destaque.
1-'
d' \ \ \ ' d·~...l
~..,o .......... a t'1;'J argos
.. --.c, ~ - Kcrginaldo C8oalcanti.
S
P
<:e.eO<:'lB ao. fe ~g -,0, ena E!1XauO. "por mlna!lQo. "rortetanto. que esse previ~
r. residentc, 06s, os homens pu- lapso, de mcIUIr na. segunda parte, a menta ficava a cr,'t<rio da Co,n"",,,,,,o
o SR, ALOISIO DE CARVALHOl
hlicos, sobretudo os politicos, que tem f
b
d
"",cl
(Pels orde. ) pvio foi revisfo peru
orma
_ vcrI
a «11ed
_ all o-se>, 0 que 0 Oiretota,
\ljda trepid'.lllte, de grande iuta. mui- "
·d
d
ornana se:n s,entl.o, se apro,":a o.
0 , set com a aprava.-;ao do desta~ orador} - Sr. Pre:;idente, 0 art. 40
tas vezes! nos sentimos condu~ldo!:! pe- . a Sr. l\crm,!-alao Cavalqantt - De que pedido rt.el .... r;!,enador Kers,'oaldo do Projeta °estabe1ecc 'lue' 0 ponto ser&
los c:aminhos ma:s desusados e cxtra- f
S
P 'd
h
I
d
v_
ato,
r.
res: entc t ouye apse) e Cu\'akw:·,·,._~aiq dSl "'.'lucnda a._,-.• pr.•.ssao assinado ·no gabinc~.: do Diretar Gera!
vagaut~s. Apesar da idade C a·nh
t
d·
V
.
Constitul~So eXige que tenhaUJos 35 ml a par e, e agta ecersa se
ossa - «e cargos isoiados» _ e eVidente e mais que, apos autoriza'faoJ dhte
a Excelellcia: 0 sanaSSe, faze~do incluir que as palavras _ ~:t:t.!1~ a s,,".,~hl0 da pa:-.l a ,:lida, '- Iivro do ponto sera
anos, para quepo ssamo~ chegar
nda requenmento a expressao «vedan- Cmuissao D~!et\)ralo _ \Aevenam. s.ait •• , rubricado em cada Diretoria' a parW!
esta Casa
nem sempre estamos
alheios a cxcessos de 1inguag~lll.
o·se».
0 Sin ,Ll. .oJ!' de Goes - Conc'"<,cio da hora estipuJao<\ pdo respect:. 0 Dl,'
COIL V. Exa.
, retor, de acorOo com as' necessidadae
o SR, I'RESlDENTE:
scrvi~..), h:':) ~, apos a autc;:lzac;:aQ
Cumprc.nos todavia, ,pr~tjam<][ scm·
o SR,ALOISIO VE CARV.'ILHO do
:j
pre, entre nos mesmos, que .;) sen~r. Vou subm~ter a 'i:otos 0 requenmento
. porque ~ princi)-:o de deixar do Diretor Geral para' ~-:,da.,
dor cleve ser reaJmente. urn cid-iuJdO de do nobre Senador Kergillaldo Caval~ a criterio da Comissao D"lretQ.ra 0 pro~
U requerim;;:~.o. pOl·tanto, dc:~:\ca:
caracteristicas nobres, caractcristi-:a,:' (:'l-~. canti. no sentido de ser votada em vimento !iem concurso nas classes loi· d IS partes do artlgo.
vadas,
primeiro lugar· a parte referente a ex· ciais de ca.:cira contraria totalmente
a .. -ilenda. A:<;im, 0 destaque equerido
Quanto it segun,,--,. :,;;mpreendo que
Nao devemo~ eneampar" 'as suspei· pressao «e cargos isolados».
pelo npbie Senadc' Nestor Massena e 0 liVro do ponto Fosse rubrlcado em
~oes qUe se levantam aqui; Nem dar
Em . vcta,ao 0 requcl'imento.
cada Diretor:... independentemente da
lU~O forte aqUl!o' que a opiniau mai
para- efeito de rejei,¥ao.
autorizat;ao do Diretor Gel'al;
mal
condUZlda pO.ssa Jevantar sabre aOS. Lk~
Q.S~. Ismar de GOes ---.: Ess::l '-~:-~e quanto' a' .. ,·imeit:> _ 0 lugar !:-in que
o
SR, NESTOR MASSENA.
VCDlOS colocar acima disso
ilO:;SOS
esta prejudicada, porque, C... :.100 0 sera assinado' - que o· artigo -esta.he-"\
(Pda ordem) (!'lao fOI revisto p~io principal. 0 aC"ess6rio nl10
propositos.
.J.lece~
le::-e ser~ no Gabinete do Diretor Gera1i'
orador) - Sr. presidente, anunclou
·cair. cnt~o' 0 pw:lto set~ ilssinad~
o bto de nos atribuirem inten~oes V. Exa, que a votac;:ao do requeri- o ~ .. _ALOI~:o. ,,-Co CAQ.llAL:;"'O' se
em qualquer Iugar que 0 Di;:etor GeraI
desarrazoada.<, e uma condi~ao hUmana. mento do ilustre Senador Kerginaldo
., nbor-3 carndo 0 pdnclpal, a aces- detenninar.
Tomar,.se~a .Qlais dllicl1
lllas como todas as coisas humanas, Cavalcanti. primeiramente se' faria qual)- 50" ten1: !fllC ser comideradQ l)~~ Co-- para os funcionariOS 'a assJnatura do:
perffitamcntc IaHvel. e ,:dllda _que miuto to a expressao «e cargos' isolados~. miSsao de Redat;ao.
d
1
i.
explicaveL Incontestavelmente. a isto
A meu vet. esta parte dey-erA neces- , 0 Sr. Neator Mm"eM _ Yossa. ponto, po endo -::-iar ate 0 ugar.
'
- Q:~.-_.~o a,,segunda pa~:,:, ~::;mbem nia
devemes re;]gir. afirmando a nossa per~ sariamente ser seguida da expressao Exa. tern "aj;aQ... '
sonalid:lde-, que e a personalidade do «isto' 'a criterio da Comissao Diretora)o,
o SR. ALOISIO DE C!,:rl?ALHO compreendo qmo flcasse 0 peosomentCl!
pr6prio Senado da Republica elD con.... que do contrado ficaria s~lta no texto, - E' nru"dente-, portanto. que .... Pie.. , do artigo coropletado' com, a .,:ettr~1
caso 9 primeira parte fOMe aprovada. narl.o climlne irnedlatamente ·as expres .. tdas c:'?rcss( ~S" que St :prop6e:,:
junbu.
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I\c--.
'au en,
__ .ado a . .,)~:.;.:o.
mas up::.uas dcsej_
c 'le 0 r..;bre Sen~
Kt... :ina1do Ca"VaIcanti explica.ose.
r, ''")r sell pens-:un:-:nto co111 a rejei;ao
que pleiteia. (flJuiio bem).

o

SR.

KERGINALDO

CAVAL,

CJ1N'fl:
FeLa orciem. Iv' <.io loi revisto peJo ora·
dar. - ~r . .Presldenle. 0 art. -:10 dl1,

a

"

o art. 33 do projeto regula 0 tempo
de trabalho diario a que estao sujeitos
os fundon:ir:os. No seu § 2 .... estabelece que 0 trabalho extrdordinario, ex-·
cedeDte de uma hom, sera remuuerado
proporcionalmente a sua dura<;ao, _a
:::alculo farse-it tomando por buse 0
custa do trabalho·hora prE:'stado normalmente pdo serv'dor, desde que nao
feceba gratifica<;ao' por outro qualquet
mulo.
Tem-se a imprcssao de que essa re~
9 r a, .destinada aos casos em que 0 tr~ ..,
balho do dia se prolonga aMm do li·
mite estabelecido, Ilaa se Ch9ca com 0
d;sposto na Reso.uC;ao n." 6. de 1952,
que estipu]a Q seguinte:
a Senado Federal 3provou e eU pro~
rnulgo a seguinte

que 0 ponto SCI a5,';Lllado no GaLJmett:
do VI. '-'tor t..n'r<.tl, sera aVt'rto l' minutos <.l.ntes da 1l0r<I e.stJpu1ad<l para 0
10lcio do expeo:elhe e cncarrado 15 ml~
llutos "epois Ucla.
U q\l~ ha e 0 s.eguinte~ os Dlre·
tores tie :::;erV.i~o, tal como se em.vnfr...
redlglclo 0 projeto, f.carao subofQm~'
dos a slU!a~aQ *-lue ate en,a~ o.au ~x.tS
tia, de tal SOtte que constltUltla ;laIZo
lI.ESO Lm;}.o
Nes umd cspe-:i.e de con.-,tranglrnenio.
N."
6, de 1952
lJ Sf. lsmiti de {Joes V. l'..:K~
Uncid'tem tOOa a razo. .
Art. 1:~ _ Sera considerado exU ~1<. l\.erg.naldo Lavakante - Dal traordinario e. neste caratef. remurre·
o Oleu pedido.
l7ado. com urn mes de ven~;meD:tQ~ inl.luClr.HO a segullda parte, 0 yue oco~· rcgrais,' 0 servi~o prestado pelos fun·
re c que ruuit<:is VC2.<.s os tun':'lonim\J~ c'onarios do Senado, durante as stSsao d1.stribuidos pelas dlVertldS .L,),re- soes r.eaHzadas em periodo de couvoca·
torias. Nao existe inCODVellll'lleia em ~:ao extraordinaria, igual ou superior
que, ne.5SClS direlOr1a~. e.es pvs~am \iU a trinta dias.
Panigrafo unico As sessors exa aSSlOar esse ponla. .POI' outro JOJuo,
pOt vez.es e' de:;ae:onsdbiwcl a SUo traordinarias, realizaaas is noUe enos
d:as em que 0 SenadQ ncrmahnente nae
saiaa all wll:1.1lo ueSas Q..U'etonas.
Pol .I:>lmpleSlIlen'c es::;.e. mouvo qu.: funcione. aU as decor."entes de ccovaorientou 0 ffit!U pt'di~o de aestilque. (c~~ao cxtraordinaria por periodo infeAlias, ele at~nde a um des~Jo d~... :,es nor a trinta dias. SCrao paga.5 a razao
(liretores que Ole tol tran~nlJtido.
de uma diaria,
Art. 2." _ 0 que dispoe esta Re-

o SR. PRESlDio:Nl'E:

solw;ao se esteode ao pessoal adminls;
trativo do Departdmento des Co::reios
Em vota~ao 0 reguenmento do Sena- e T('le~Jrnfos e do D epartamedo F cdor L\ergmaKto Ci>vi:,.>:ante pulil eleh0 deral de SeguranC;~l Publica que ex.err;a
de reJe,~uo, no Art. -iv, (JdS Pd,qVrC!~; suas no Senado,
"que Sera as.'llIlado flo GdOmcte \.lu vl'
Art. 3." _
disposto no artigo
retor' vera),tl Ii· pdl
tn· t dduura
estiPU!ddd pr,me.ro
.:
U
.
ab...
.a ngo 0 peri ado de convo·
pelo resp.;!' vO , Lri.": or •
. .. aJ;ao c~:tr30rdin{\ria do Ccugre~o Na.
Us se~nor~s senaoures !l!-l~ 0 <1 P{()-/CiO Iia l. ('ntre 15 de Taneiro e 10 de
Yam qlJelram pem.mecer sea,adD.';, :i.\~arc;o do COrr(·nte .ano.
J1au.s8:
'
Art. 4.° -- Revugam-.se as dis poEsta. aprov<1do.
Slc;oes em eontriu:o.
Senado 'Fed~al, I'IO 24 de outubto
o SR. ALl:'fiEDO NB:t.ES:
.
de 1952. _"_.I JoaG Cafe Filho, Presi.
P~ra aeclal'a~aO d'c vetO. jvc:f..J loi re- d.?nte do Sen~d"o Fed.l'raJ._
,
.
visto p~lo owuut. _ ~r. t'n:::..ae.ut\;,,
Como lie Ve, sao sltnac;:"O% dW,Nsas.
voId peW OeS[cl4ue pUr-it:~. oun-ill num..t A hi,6te~e ~ pr~vista ~ 110. art. 33. ~ § 2,°
dl.stra\30 mmha 0 ::'Clli.IIJO dPfU~'()U urif.i do projeto fu:~t Ge prorroga<;3o do
emenOa ~Ile m~J.u.a, el!LtC us que !Je~..:' expediente d'ario, quarrcio .os servi~os
ridlll a'SSlllar 0 p"Vnto. talDbem OS dite. do Senado fu-ncionern nornlalmente. A
-Resotu<,;ao n.o 6 cogHC'l das sessoes ex-tote'S de serv:...... \,).
Nao ha, em ncnhuma l'eparti<:"ao act:" traorclioarkts, ; sejam sing"..l!ares, n? curso da SE'ssi'io legl:-;lafiva, ou constimH!_~c ....lt.va, e:." .... d ... l'!~'ag>:t\J ae -JS Q.letores de serVl~O aSSHlrttlzD <J vonto. tllam pCrlOd09 lE'9!!ilativos convoc.adag
Tendo porcm, pas::.pdo ..essa emenda, a no recesso do Congresso, como tern
acont ... ddo.
(ini~a solu~a\) e cOi"TJgir' 0 proJcte coml,
Assim, entendo que 0 que esti no
Se propoe.
projeto pode e cleve eeexistir ("~ (J
cisposto na Res.olu<;ilo n.~ 6. de 1952.
o SR. PRES!DENTE:

a

I

Je.l1eiro de 1955

(5e95.01l)

o Sit.

ALFREDO

.."",.,.. e=:>"===~.,:";..",;,:,,,;.;,,;;,.

o SR.

~EVES:

PRESIDEN't'E:

Em votac;ao 0 Requerimento.
(Para encaminhar 8 vota~ao) (N§c
OS 51'S. Senadores que " np:ovam,
loi r€t,isto pelo orader) - Sr. Prc"Si·
cente. n50 vejo como pessa haver du- Jueiram conservar_Se sentados. :.1)ausa).
Esta aprovado.
Vida na interpretac;;ao do §. 2." do at·
t.;go 33 do Projeto de ResoIu<;ao mi.SR. VICTORINO FREIRE:
mcra 55, de 1954.
A dispos'~ao regula 0 periodo nor(Pela orclem 1 - Sr. Prestdcr~·.·
mal de obras de servi~o-. Atualmente, q~eiro verifica~ao . votac;ao.
se 0 funciomirio trabalha ap6s 0 h!rmiSR. ALO!ZIO DE CARVALHO:
no do exped:ente, cao percebe outro
auxillo daque~e eoncedido para sua
,
II) - Sr. President~1 0
refej~ao. Com 0 disposto no § 2.D, ()
Requerimento ,~:! destaque ja fOl fcito
funcionario obrigado. a permanecer na em termos de reieir-Q '.0 § 5.'" do 81""
Casa, por motivo de trabalho, pas,sa a tigo 33, au foi s6 solicitado destaque
receber, eDl vex de gratifica~ao ad Ii· "para vota~ao em separa::'o1
..
b!tun't. do loD Secretario au do Diretor
GeraJ. determinada - quantia -por hora
SR. PRESIDENTE:
excedente ..
('
!e~·':::·:Ulento e de de~'.;:;.q:::.. para
Exlste hojc, no Senado, situa~ao
curiosa.
funcionarios recehern men- a reje~ao.
salmen~e gratifica~ao' por servi~os exSR. ALOISIC DE C.'I.RVALHO
traordinar:os, tenham- 0'.1 n~o servi~o Obrigado a V. Exa .• Sr. Pres!..
t:'xtraordimlrio,
dc-.te.
Apl'ovada a disposl~ao constante' do
Projeto, fieara dtfinida a. forma pela
Sit. PRESIDENTE:
qual tais servi~o.s serao pagos.
Os Srs. Senadores que aprovam 0
Quanto a Resolu~ao n." 6. que con~
Requerimento do noI:-' Senador Alfredo
~edeu priviJegio especial ao funciona... (~all$a'.
hmo da ,Casa de perce herem tre%e Neves. qu~:'ram levan~
QueirE:::.J sentar-Se os Srs. Senadores
n:::e5eS de venc'mentos anuais 0 Projeto nao a revoga. Trata-se de delibe- que aprovararu c.. ~ :.~2rlmEmto e Ie-Jan"
ta:"<;.: ~-. : "e 0 rejeitam. lPat:sa).
rc.,"~o inte:iran,ente a parte,
Vel::::, _,J a favor 11 Srs. Senadores
~go q:lrivilegio de perceherem fte·
e. contra 5.
~e meses de Vencimentos anua1s ll . porNao h<i numero.
que 0 Congre.sso. a meu vel', nunea
mals d~ixarit de ser convocado extra.
Vai~Se proceder
chamada.
ordina.riamente, todos os anos. Assim,
(p .. cccde<c ~l J;.:m3d2)
o~ sens func;onario$ terao sempre 0
ana de treze meses: E a casa Isitua~ao RESP 'OEM A CHAMAOA E
VOTAM
S:'.S. ~"NAOO~,SS
pnm<ln?cera inalteracla.
Sr. iva jYAquino Perm:te
.Alvato Adolpha - Prisco dos ~iJntO!1
V. E}C.~.. urn ap::J.rte? (Assentime-nto _ CarualJK Guimar'aes
Vacrino
do orador) Exatamente.· 0 nobre: co· Freire _ Tc .•quim Pires' .(,.:; !do
lfga esta dando interpreta\ao ao at- C~t'~lcanfi _ Ferreira d ~Sof1za t:go 33 e: sells paragrafos. Na "'feali- Djair Bdnddro __ r; :cdlias da Rocha
dade, entr2f!1nto. a rc'da<ao do alud'do _ CicC'm de VilSCOr.'1io. - lsrr:ar de
artigo e obscura. D;i ideia de que, reo Goes - ' Al. . ' :0 de Carvalho
Amio
(""ebenda 0 funcion{lrio guaisquer ouVivacqua - Alfrcdo Neves a
:-tas gmtifica\oes que nao as ref~r'das
Pinto - Nct~o!, liJf1.'<:5'~na - Eudides
r.c Ptojeto, nao percebera. a vantClgem
Vieira - DominiJos V. ':,seo ~ Costat
neJe cOlJsignada .. A ex.plica<;ao de Vos~a
Pereira - Silvio Ctr!'vo - Game<; de
Excelcnda interpreta 0 pensamento de
O€iveir.
iva D'Aquino - Alberto
~~'lisIadQ:'. Na realidade. entretanto.
Pas.qt![l1ini - Alfree!, - .ncll
(2'1) <OJ
1"'20 csti bern eserito 0 disnositiva que
~/ ossa Exccleneia enunda.·
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o SR.

A interpretac;ao certa e a que VO!:,sa

r. '

Exa. araba de dar.

PRESIDE!:TE:

"

'one;:-'

.

I

d

"

m a C)~ma a ~.?~r..as 2-,:

O'SR. ALPREOO NEVES _ -m See'. 5,"'00ro,.
o que t'inha a iniormar, SJ.' Presidente,
(fl.!uitp bern).
.

I

I

Niio l~a numero para votaQao.

Pa~·s.a·sc

A;!~<!s,

as.

m."

'.;' \..

di5

:f,o.'

.... -. ',,1, convcco uma sessao ex'"
SR. PRESIDENTE:
Itrao~. :" ..... ~:;). p~~~ hoje. ~L 21 ?O~:$:- _ •
b
S
d
Alf _.J
1\.T
A Mesn VC1' •• '. 1 ~Ue. no 1.~lnto, naO
no re
ena or
rNO .l.'lCVCS h"
., ""~ro f l ' . ' ."",",1 p:Jra p:,ossegui~
~c~ba de dar <1 intel:'pret?~ao ~oIic:itada menta da sessfio.
.
,;:' nobre ~enador .Dommgos Velas.:o.
Assi.m, . VOll encerrar a sess':- .• drsig ...
Em vot"!.~ao. 0 Rcquetimento do uobre nando p<tra
e:..traordinaria c._ hoie
Ocorr "'por~~: que 0 -projct\); no Senador Kergmaldo CavaJcanti.
A C'dedara~ao ~e Y. EXil. co ns t ata- paragrafo
us 21 haras n sr.\lui:::~.:
t:in:co do <Itt. 3 f, di! que
da Ata.
Co
Hearn asseguradas aOs atuais servldo.
SR. KERGIIiALDO CAVAL·
Sobre a Mesa tequerimento de des·
ORDEM 00 DIA
iI'S da Secretaria tocias .<i'!_verHagen.:;
CANT!:
taque que vai ser Hde pelo Sr. l.v Scdecorrentes cias Resolu~5es ns. 1. de
Cont:nua<;ao
da yota<;ao em O,lScretario.
1950, 10, de 1951 e 1. de 1953.
(P.-b G.dcm) - Sr. r.-::siden'e, em cussao unica, do p:ojeto de Resolugao
Nae se refete a. ResoJur,;:5e n.o 6, de virtude da interpretnr,;:ao "ada pdo nohr~ n."" 55. de 1954, da Comi.s~ao Dir-etora,
E,' lido 0 seguinte.
1952
Senador .AIfr..:do Neves, reEre 0 Re- qU€ or:6anizfI as servic;os auxHi'ares dO
Senado Federal (em reglme de ur"
Requermento n." 64, de 1955' .'
Iwcrinwnto.
:-rencia, nos t:§rmo,3 do art. lSD, § 3.°,
A lim de que mlo haja diividas fll.
Nos termos do art. 125. Ie,ra .om', turas. com prejui1:o dos scrvidores dl.'S
o SR. PRESIDENTE:
em vll'tude- dO
• do Regime:Jto Interno.
em combiua~ao corn 0 § 1,", do attig-I,.) ta casa, acho conveniente frque ('sta·
nP 5, de 1955. do Se"
o
nobre ::. :adL~ Kerg'r:a::!o C: ;al- Requ€tim€ntQ
nhor Joaquim ,pires e outros Srs, Se"
157; requeiro destaque, para § I." do oelec.ida a exata interpreta~ao da ma- canti retira 0 Requerilllcnto.
nador~s, 31)tovadc. na se>£8.Q de 13
art. 33~ do ,.\1rojeto.
teria no momento em qge 0 Senado
Sabre 3 mC!,;:l Rcqtll'rimcnto OJ m" :e de ja.neiro de 1955), tendo par.'cereS
Sala das SessOes. ~B de janeiro de sabre ela e ehamado a de1iberar.
?enador Alfredo Neves. que v:-..i ser da" Cl)mls~b'2.s de Cons~ituiQao e Jus1955 - Kerginaldo Cavalcanti •.
ti~a e de Financas sabre 0 projetO
Pec;o. ,pois, ao nohre rclator d a Co. (ieio pe:o ~r. 1." Secret"; .
e das mesmas Comi~soes e da comisSR. PRESLDENTE:
mis.sao Diretora de.clare E:':Xpre5~amente
f'. LIDO b SEGLIINTE
~:?,o Diretora. sabre as emendas de
Em vota~~ 0 requerim.en~ •.
se a citada ResoJw;5o n .... 6. de ] 952.
--:lenarlo.
Requerimento
n,"
65,
de
1955
eontinuara ('In vigor uma vez aprovado·
Discm;sflO unica do Projeto de Lei
9
DOMINGGS VELASCO:
0 projeto com 0 seu artigo 33 tal como
. :qll~jro
-,,1(', p.:lra rej.:.:~::o, c..ja Camara n,n 264 de 1954. que alt~r.a.
0
Para eTlcaminhar 8 vota~ao. Nao [oj esta concebido.
§ 5. do art, 3.? do P,ojcto c_ Re.so!u
os valoffs do:.: ::imbJ;os refe~ent€.s RJS
.
revisto pelo orador. - St .. l~ref;identc,
Es\a a indaga~~o que formulo ao ~d~ n.Q 55, de 1954.
'11dr6es 0" vencim"ntos deS ca:go S
pe~ a aten<;ao do ilustre r,lator para nobre Senador Alfredo Neves. (Muito
Sw.la d:.s Sc;'ssocs. 28 de jz.Ileiro d, 'Om comiss"',o e das funGoes gl'atificadas do Tribunal de Contas e dli
1955. - Alfrcdo NC(Jcs.
o seguintel
bern) •

:!

o
a

e,

o

o
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~
outras providenc;as (ern re;~rne d.e '.1~ fa\'ol'9.veis: da ""'omi.ssao de Cansti .. I ra represen~at;ocs, e:x.e\:uc;6es. public35
Oiscuss;'lo tinica do Projeto de Lei
gcncia. nos t.el'illOS tl6 art luO, S ~.". 'luit;ao e Justi~a, sob n.O I.G69, de e telecomunlcac,;be~ Dc-ltJ l'aQlU ou tC- (la Camara n." 2,17, je 195., que prordo aeglfil-ento .l11Le1:1I0 em V.LhuQ;t: u.-.I 1954; as. Corni~sao de FinanS!as, ,:uD leVlBaO). \!l;cWlOu em urdem 1l1,. Ula roga pelo prazo Cie vi.,t.<' <11105 0 UfR;qu~nmento n." 111, Qe n,.)>!, u(J i::.en." l.tl70, de. J954,
em \'lrtUQ,e tie d15pel1Sd ~e u,t·t':·,sL'·'
Igo 1.". le:ra a, do Decreto n.~ 2.:1.195.
ntlor BanQelX3 ae Me.D 'e IJU~ .....~ ~...:-~
vota~ao, 13m
discussao tinicq, do Clu, COnCedlUli. na sessuo de H·l·J;} Je 4 de m!1io dE! 19::14, que clJllcede
nhores :senaa.ores, aplOvad\J Lla se.:ol:><tu Prajfto de Decreta L-egislat!llo n..o 94. a requ-enmento do or. tienaao~· .M.J'
a yores as empresas, compa.r.ll"as OU
eXLra.orolUal'la de :.l1j-i-iji);)/, tt.HQ{J de 1953, que mantl~·m 0 atQ· do Tn~ zatt Lago, tm-ao E'arecer ~u.,'Cra\,o;'!l,
rUlas c-onstituldas Ou que se C01l.!irlparecer, peJa, cun.s.ltUC~Onallc.acte· att but1:'!1 oe contas denegat6rio <10 regis~ ~ob n.l! 3Q, oe 19St> aa COIr.'.5!aO ae
llirem no PalS, etentro em cmcu allOS,
ComLSsao oe ConsLltulI,:·ao e J ustl~"', tro ao termo do contT'ato celehrado t<:-uuc3<;.ao e CUltUra,
~hra expiorar ·Ifiina.s de our,) . seus
e uepenueuao de pronunClanlel1LO uat> encre 0 MinLsterio da Agpculmr? e
Dlscussao un.ica 00 Projet.:. de .Lel
UbPfoClUtos. \ LnclUldo I;;'nl J(ct€:u, 1.10
COIlussOeE ae Servl~O PUblICO UIVU e MaTcelo, Miraglia. para eJl:-E'cuqao. d€- da Camara 11.' ::!4. de 154 ot!e itUi.~ L:- OM nos tel'mos do art. 9'1.), 1.'t.l'UI a~
de Fman!(3s.
DLSCU::',st\.o unica do Projeto .:le Lel
da Camara n." 1, de 190;', que al!(:>ra
A LeI n.u 1.632, de 30 oe Junoo at:

19&-:::, que flxa {) nUmero {1e O-lll.:.i:l.!1:)
genel'als Uo bXel'Clto' icm regutIe a,;

urgenc13, nos termos do art.
3,°, C10 ReglmenLo lnLer,.(), em

de do a6quenmento n." 20, de

.I.~O,

§

V.l~lU
19t1~,

!lUI Carneuo e oUtro~ ~e-.
nho!cs Senad.ores, aprOViiQO na S€ssao extraoramaria de 20-1-.1905;. aependendo de parece;-es oas com.t:i.::oes
de COtlStit.W9<l0 e JUstl9a. ete g.eguranea NaClOua.' ~ at! E'lnanii;as.

dO" Sr.

Vota~ao.

em

dl.5CUS5~W

UlllCA,

do

Projeto de Decreta LeglSlauvu n.O ~,
de 1955, que conceOe llC-enCa ao Presictente da Republwa para se auseDtar do Pais wferecido pela COUllssao
de oonstituicao .; Justir,;a como CODclusao de seu Farecer n.D 18, de 195.1,
sobre a MensagelIl nY 32~ de 195~;
tendo parecer favoravel. sob n.t! 19,
de 1955, da Comissiio de Rela~Oes Exteriore.s.
Votat;ao, em discussao (lntea, do
Requ 2rimento n.O 25, de 1955, do Senhor Mozart Lago e outros Srs. Senadores, pedlndo UrgenCIB., nos termos
do Ilrtigo 155. § 3.°, do Regimento
Interno, para () projeto je Lei da
CAmara n.o 233. (..e 1954 Que pl'·J\1e
sobre a revisao Ol:)rigat6na d_..; proventos dos servidores inatzl'o.s c.iVl,s d.9
U"Diao e das au!arquias.
Vota~ao, . em discl1ssao u~ka
d()
ftequf'Tiruento n.U 26, de 1955, d<.. ':lenhor Mozart Lago e outros Srs. Se. n300res, ~dindo arg-encia nos teftJl()S
do artlgo 155. § 3.", do fVegiment0
Interno para 0 proJeto Of' ' ... ej da ~;J
Illara n.O 169. de 1954. que perm;t..,.
a conver,sao de licen~a especial '.:-In
lice:-:c;a_premio.
vota~ao, em discuss§.o "(!nica. do
Proj.eto de L~i' da Camara n.O 386, de
1952. Que dispoe sabre zDnas indispen.save~s.R defesa do Pais e da -QUtl'8S

DrQVld-cI',cias, tendo Par~ceres: d-a Co.
I}1issao de C.Ot1Stitu!c:;ao e Justh;a mum€ro 1.(144, d:- 1954 e n,o 23, de- Hl55)
pela aprovac:ao, com as eruendas Que
Of~l'~c~, sob ns,

1-C a ~-C, e \1~11l

s.ervic;o'S de cotnpl'?mentaG3c, equi:pa
menta e Jnstala<;a,o destinados aO
~ba:..tet\mento di1:gua no p6sto agroopcuario de Rosario oeste. Estad,} de
Mato Grosso. pareeeres f:l'voravelR:
Oil Comi"sao 01" Constitui~§.Q e Jm,ti·
c;a, SOQ n.O 1.1)71, de 1954: da comis~ao de f'inam;as, s:ob n,u 1 ·0'12.
dE' 1954,
Vota~ao, em disclissao uhica
do
Projeto de Deeretfl L~gisla,tivo nO 19
de 1954, brlginario da Camara dos
"Deputados. que mant(;m ~ d~cjsao do
l'ribunl'J de Contas den€?'atOr1R d"
~egistro ao contrato celebratlo entre
M\niste:rio da Edu'C2.{;aG e CuHu~'f\
R firma Irmaos pangeht (,tda, 0<1"8
",=peu~30 de obras no Mu"eu q;.st6·
rico. .J?areceres favoraveis: de. CJmissao de Con.stituir;ao e Jus~i('a sob
n.' 1.075, de 1%4: '3::1 Com\!'-"ao '..\':
Finan~as. sob n.O 1.076 dt' 19541
Cont1nua~ao da O\sc.us,.<:,ao utTic?. (i(l
veto n.O 2, de 1&55, do Pre-fe-Ito do
Distrito Federal (parcial) ao I?rOlf't~
de Lei n." 799, de 19~2, da r,4ma~~
dos Vfl-readores que ,oncooe pf'n:,n~f
as viuvas dns SiS. Joao Lhna M.c:rntetra de caatro. Alberto Morp.il'<' dl!
Rccha, Joao BaUsta Saleraa Oarr,;.e.o
Ribeiro as Senhotas E'.';ter de SaUS:l
Valente, Maria de Melo Pinto, "8N<l
CQrdeh'o Viana, OUire EVsr:'itn de
Morais, e ao compositor musi~:11 An
ore Filho tentlo P?l·~~Ql, <,;·~b n,"!i3
de 1~1;: da Comissa Of' Con"tJV.lC3i
~ JUSti<;8, lela reie'cr.o tend·.) ~o~tJ
em separado do Sl·. Senador Gomes
d£, Olivp.1o"~
O{5cu";f-.a~ ·dnica 'If) Pro.iet.o jE tPJ
dn Camara n.O 181, ele 1954, Que "!Dn ...
Cede eEcritura de· \Jropriedade <l~
o('<;seiros de ter,ras den6min~da~ Fa·
Z{'nda dOs Mnmzes no MUnIC'J?lO df
RiD B6nito; E;:.tado do Rio de .f~i)""r<J
f{'ndo p~recer cta cmuf:;:<::8o de F!~>lT1GaE, SOb n.o 1<1, de 1955 fnvorav~!
com as erneuda::: nUe oferece Isob numf'l'os l~C e 2~Cl.
Pl'iTUeira dLscussf:o do Projeto de
I...fj do SE'nn(lO n.O J1
de 1954, que
de. normalS. aD 1l:enerO om nomer: de ..
<;'qo::ativos dR.$; fllneaes oublir!-l.<l. ,In"luido em Ordem do Oia em vii-tude
de di.sp-ensa de- l11tersticio. con('edida
na ses~ao de 24-1·55 a reqUf'rimf'ntn
0.(> Sr. e·"'nador M()z;srt L'ilgo) tend,o
Parr-ceres: da coml!:>s§.o de Cf'n~t11-1""a{l e Jmt;t:;~, sob n" 1.047, de
l1i54, favo"'ave]: da Comis::::ao dp S-ftvi ... o PUblico civil. sob n,o 1.048, de
!;q54~ t;.ontra1.'io: e da· Comi~sflo de
·'·du('aea.a e Cu!tura, sob n.O 54. de
'9-55, fa\'oraveJ.
Discmsao unica do Projeto de Lej
da Camara n,o 7. de 1955, que s:ltera
,:ji~lJo.siti\'o dos necretos ns, 18.527,
de 1(]~12-1p'J8. e 20.493, de 24·'-1Q4fi
(eom refel'enf'i!1 ?l OUtOH;8. no tern-i

za e peder Executivo a·. OJ.3f>!· pnr de Reglm€nto Interno, em Jl: :"UCH' do
conta do TesourO ~aclOnaJ .e pvr' ,0- Requrtimento n.lI 7 de HJ::itl 00 Bet.erm€dio eta BanCo do 8ra.w os !Ql'- lhor Sen.?!.uor vario fiard'Ost.. .1.ptl.. Va_
i;ec1ment()s Ije ca.rvao n~Cl0lla. a", e~ .it na ses~ao de 13-1-55) t-enu .. !-Hlre~raC1as de LrnJ [)el'~euue.o.t.~ ao t)a·
ret favorave! ~
de EcotrimoDlo naCLOna1 lincluidO em OI'c.em nomla e dew-:nd€ndo de pronuneJ:l"
do Dla em virtuae de jiSpenSb Cit 111- T.er.~
1·U
i".~
~etSUclO, concedloa oa sessao ue <DiscussflO (lnica do Projetc< de ..:.£1
de JanElI'o d.e 15::1, a requeruntintu .J,_ em Cantata n. 0 2.2~, de 1954, que auSr, smador Atilio Viva~qwu telloo t~!·i.za ? .Pod-er ~el:UWd)
.J. yx)o
!?areceres..,favoravei!".: da CorriJ...-:.5a·.) :1e ~ ... mlsterla da Agricultura, 0 C1;";.;dito
constitui<.;ao e Ju~tic;a 501) ll." 62, de e c pecial de CrS 5(lL.OOO,C{] pal'iI: ~ten
L55~ da comissao de Ecot'!o011a, SUO uel' as de.sp<'sas CQm a reali"Ul.ca.o da
n,~ 6::1, de 155; e da Comm.~ao de [<'1- g1 conrerencia R.ural b
~ a -em
Gan~as, SOb D," 64, de l::'b.
;:,ao paulQ, tendo Fareeer favonl',tel
Discussao unica do PrQ.I€to de Le. s~b n. a 52, de 1950, cia Comissao de
da. Camara n.'· 26ti, de lrl':l: que {l1l- Fman~as.
tO~lza 0 poder ,EX~cutivo a abrir, belO·
Dis~ussao tmica do Projeto de L<~l
MlDlsterio da Educa~aa c! CUltU!'U 0 d.El Camara ,r:-.u 31, de 195", que (hsp6~
credito especial de CrS 348.441,1'lJ ;;obre a r~a.lza~a() de P.Qncurso de ti .....
para. pagamento d-e graGmc::t~ao. tie rulos para insp-etor~s llltennu~ do
m~g.lSterio a. pro!ess6res ao me.sn~o .. rr..h{llho un<:luido em Ordem do DJaJ,
MlnJstel'jo, tendo Par~cer tavora.vel em virtude de disp':llsa ie mtersi.~- .
sob n,U 51, de 155, da CQwl,':,saJ d.e CIO conceclida na s~ao ;ie 1..'1·.:.·· [>5 a
Flnanr;as.
. .
requerllnento do Sr. Sf.n...ldtlc :iI~stor
Discu.5sflO Unlca do Projeto de Lel Massena), tendo PHfrcer ra\';~J"avel.
da .,camara n." 26, de l!:j5l:i, que InO ... sob n.!! 99, de 19,);) ;'Cl Comis.::ao de
dl!lca a Lei n.O 1.125. de 7-'6-1950, que S2rvic:;o PUblico O:It;JJ.
8e refere·ao Corpo de Sa ...
do J',,),t",Dis.cussao ll!1ica do Proj-eto de Re:;It.o,. ~a parte relativa ao Quadro de scluc;ao n.l> 1, de 1955. aue concede
i )f1CtalS
Dentista~ dQ EXerclto
lin- ac Senador AtHio Vivacqua !lcen'""'a
luido em Ordent do Dla em Vll'tude para p~rticlp:;r da ODnferenCHl 1~
de cl.lspens,a de Intersticial ooncectida tel'R?Iencana de Inve,st.imentos, a
na sessao de 25-1-1955 a requerimen- n:all,Z3r-se em Nova OrIeas, em feto !:to 81'. Senador onofre Gome.s ~ ; VC!eiro de 1955 IQfetecldo pela CaI..endo Parec~res 'favoraveis: da Co- missao de Rela~o-es Exteriores como if.
missa,o de Constiluigao e Justic;a 800 conclu~ao de seu parecer n." .':14. de
0. 0 65, de 1~55: da Comissao de Se}g5~, sabre 0 Requ€rimento n.b ,14. de
gura.nga NaclOnal, sob n." 66, de 195b; .~fj;J) .
e da Coinisfao de Finangas, ·sob nilDiscussao unica do PI:'oj<!to de Lei
mero 67, de 1955.
do, Camara 11.° 237, de 1954, que
D~cussao unica do Profero de Le, tra~jsforma em AJfand~ga It Me,~9 de
d.n .camara n." 365, de 1953, Que ms- Rendas Altandegada de Itajal, tf'ndo
tltUl a Patru;ru CQstrira e aa outras ~arf'~er-es ~a~onivei.s: dA Comi~sao de'
provid.enclas. lInc!uido em Ordem do ~:!V?rO PUbllc:, 9iv1J, SOb nO 25, tJe
Dj.q; em virtude de dispensR de- m- ],,<15. da Comissao de .F'ina.ngl.1S seb
'erst.LCiO concedida na sessao de 26 n." 26, de 1955.
'
de Janeiro de 1955, a re(j'ltrimento
pi~cussa()
unicD
do
Parecer
da
Co ...
do Sr. S~Il.adDr Nest.or, Mas,;-ena)
de R{>18~oe.<:: Extt'riof€."- I,bl'e
t€'!ld? Pare ceres favonlveis: da Co- (1mlS.Sao
Mensag£'.D"l n.O 46, de 1955 do SemlSSao de Seguran~a NaCiona! sob n.hor
Presld€-l1f.e da RepubJirfl, (l.lb0.,1 72, de 1955; da Ccmis.sfw de ""0nomia, sob n.O 73, de 195~: da Co- n!e-tmdo a .Iwrol'~1,'5,'" do s"nado tJ eScolh~ do nome do Sr. Jraa ??'1I'fO
mlS_SaO de .Finangt.s, SOb uP 7ft. de
Gabizo d~ coelho Lisboa para () car3:o
195J .
de J!!ml?:uxadOr Junto M GO\'~r-:IO aa
Discm;sao imica dD Pl'ojeto de Lei Co}ombUI..
da Camara 0.° 139, de 1954, que fixa
fm Crs 3.00 por lJe~'Jn a rntrada no
Discu~saQ uni.ca do 'Veto D.I) 1 de
Cais do Porto cio Rio de Janeiro. 1955. d? Prefeito dO Distl'ito Fed~ral
IIr.cluida em Ol'dem do Dia' errl vir~ flO ProJeto de Lel municipal n ~ 1590'
tude de dispensa de intersticio con~ df' 1,»54, QUP, nutorjZfl a nr>f'rtura
c~dida na se~sao de 26-1-55, a requer ere-dlt.o esp"'clal nan~ otend€t "l(' ·pro ..
rlmento do Sr. S{'<1ador Victorino bl~ma do ab'a~tl:'cimpnto da£l;u~ no
Freire)., tendo Pareceres favoraveis: Dlstrlto ~d-eraJ linrh.ljdo em O~ljfm
d.a Comissao de C{lnstitUiqBO e Jus- do dD1a nos termos do art. 90, letra
tiCtI Sob 0,0 76 de 1955: da cmnis- c. a Regimento Intern a) . depe"llden"
s,ao. de Tnln.sp{ll'tes. Comunj"'a~6es e if~ <,!f'~ paruer dQ Comissao de C'moSObl'a~ pUb1ieas, !iOb nP 77, dE> 1955'/ oUlc;~n e JustiGa.

ae

.re]elc;'ao da dE' n (. 26: da ComJc:~ao
de S€g-untn('R !'lacional (ns. 1. 045 de
19M, e '1.4, d?- 1955, favora':el 110 mojew e as ernenda,S· da Comjs~fi(l de
Con,:;~ituiQt.o e Ju~tic;a e ofereee-nda
as de I")s. 10-C a 25~C e contrar\(]. a
€I.e tl.o 26.
V{}ta~ao, tm di.scus~ao unica
-do
Projeto de D~cret.o LeQ'lshtivo n:o 5-'0,
de HJ53, oridnaria da Camara dos
Deputsdol::. Due aprova 0 contrat(l eeIp.brndo entre 0 '\lfin1J::trri{) dll P."ricu!tura e a firm.fl C()n~tnrtora SO
C{Jn.r,.en)::Id1J~fI "meric.Rna Uda .. para
e·,prl1('~,.p de l'~'"'''''''ro.<: n') r"'!1'P1V'I"tro rtl'>
da Comissao de Finan(tas, .sob DoG 18:
Pesea d.o Distrito Federal. Parece.t"es t6riC nacional, da lice-nCR autol'al pa- l de 1901).
.

.

do

Enrerra·s(> a se.ssaQ

e ~ minutos

.

..\c!

1"

W"

4<

borBP

.,
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SENADO FEDERAL
.
Secretorlo _ Moldo Moreira,
Reun16es A.s qU1ntas .. te1raa~ . -

Mn~ena.

g:;omissoes Permanentcli

Educa~ao e Cullura
Fh\vio ouimarae.s _

:J - Maroondes Fllho - l're-Sidenft.
Neve.. -

Altrooo

3eCTO~ ~

1.0

'tarJO.

3 .. -

Carlos LIndenberg -

3.- Se-

cretariD.

'.0 se-

6 _. EJ,echlas dtl RoCha. _
creta-Tit;!.

•

6 -

Prisco dos Santos _
plente.

'1 - costa '. pereira _
\

8ecretttrto _

2,0

L~

IJJ;.

lIorllB.

1.0 Su-

SupJente.

Nabuco. .pl-

as

_.

Dnr:lo CarQoso _

10

Reunio~5

L~cja

.. Qulntas-teiras;

Comissao

Vice.PTli31 ..

1 2 -

Anisio Jobim.
VjVa~ub.

Ferreira de souza.
FlAyjo Oulmarles.
Oomes -de Oliveira.
Lu1z 'I'iPooo.

Nestor MassenA.

7 -

Olavo Ollve1ra. 0'·)

de

~lnan~as

Iva d'Aquino - PrtJJdent6 ..
Ismar Ide 'Gt'lis - Vice-prest"dente.

pomjngos Velasco.

Au:rihar _ MarUla Pint..- Amanda.
.ReUDlb{!.a - Qu&rta.s-te_J.s. as 11,30
hOlM.

3. 4 -

Sa Tlnoco.
Julio Leite.

t·>.

Gosta Pere1rft,"
PUnl0 Pompeu
7 - G<lme. de OUvelrB.

• .I) -

(J -

,

Ali 16 "horas reunHio, sob a presidencia

do Sr.

Scnador PereIra' PlUto, pre ..

pre.sentes os 51's. Sf'nll~ol'Es.
GOmes de Oliveira, plil'\io Pompeu. Eu-

sident~~

clydes Vieira, Julio Leite e Nestor MaE-

5 -·Othon MMer,

.-

w

..

Reda~ao,;

favoravelmente as 4 emendas oiere ...
cendo, entretanto. submendru;, as oe
n.OS. 1 e 4.
o SR. Senndor Plinio Pompeu pro-nuneia Sf'll- p~recer (avorarel lW !lJ"o ..
jeto de Ui d~ ca.mara n./) 3, de ~955,
qua-isenoo de- direitos'de importac;ao.

imp&to de consumo"e tax as aduanei ...
raS ob}etos de :l!'te que pel'tence:ram a.
3 -:- Bindelra· -de Melo:....
familia imperial.
o Sr, Presidente submete a C1iECllE'"
4 - _CarValho ,Gulmarae8.
saO e vota~ao· os cithdos pare-cereoE que
sao
aprovados. _una.nlmcmente.
5 .:.. Costa Pereira.
o sr. Senador Nestor Massena, oe"
"Secretaria
..
- C-eeflia de Rezende pois de declarnr _que, grait3,s it derllcaCliO e oper081dade dos' -iIustl'ados Sena-

M~.

dores Pereha pinto c- Ellclydes Vieira,
NatMrcla d. S~ Lelt.o. re~pectivamente, Presidente e Vive
Reun.to€s as quart£l.S~felras, As 15 Prft)idente, a comissAo conseguiu :1.1cJ\nt;ftr na. l'eun'l8,o extraordinaria (10
,horas.
~
CongreSS{) ora a findnr 11m elevadf)
ooeficiente de renpimento nos :;:e-us trn ...
balhO, lev(\ndo a born termo com 0
ilela~iies _Exteriores
melhor hito a ardua ta:refa que 'he
1 - ~or-g!no Avelino
Prest· psta afet~, acre~centando que (>ue
AuXiUar -

dente.

~,8

-. Durval Cruz.
I·) substituldo pelo Cr. Mozart 9 - Euclldes Vieira.
Lng~,
10 - Ferreira de Souza,
~_
Secret4rio _ LWz Oarl08 Vk• ..t da
11 - Fh\v"lO auiman\€8.
F'ODseca.

dente.

TRAORDlNARJA). EM. 27 DE JANEIRO DE 1955.
'I

Vlce_Prest-

1 - Joaqulm Pfres _ Pre8ldente,
2' _ Aloysio de Carvalho.,..

3 - ' Alberto Pasqualini.
" ~ Alvaro Adolpha •.
5 - Apolonlo Sale.,
6 - p-esar vetguerro.

JeflQuim Pirea.

Economia

_

3 - Hamllton ·N"€1lelra,
4 _ RuJ Cal'Deiro.

de Ho-

Pre.!ltdentt'.

1 -- pereira Pinto - Presfdente.
2 __ EucJyaes Vierra - Vz,cs-PrCB1

. 17.' REUNIAO (CONVOCAgAO· EX·

_.

Auxtliar - Carmen
Janda cavalcnnt1~

(Jente.
AttillO

Prest-

dente.
Pred~

l)OUtS.

e JusliQa

"Aloysia de Carvalho

de Ollve1ra Tinoco

LuI>

de Andrade.

Qulnta.s-tetras,

Constitui~ao

<'

1 -

dente.

·!Ata· dasComissOes
Comissao de Economia

Social

sena, ausenu>, com cau,!;a JU5titicao::l., (Ii
Sr. Senador costa Pel'eira4
I
6 - Kerginaldo CavalcantJ.
(
E' !ida e aprovada, liem "obsenoE;,oes,.
3 - Ar~a LeaD.
'1 - c!cero de VMco.ncelos.
.. . a Ata da reunlAo anterior.
\,
-t - Hammon Nogut'tra.
Secfetdrio _ pedro d.e carvalho
0 Sf. sena.dor Juli<?,. Lelte le Beu pa.. :'t;
Muller.'
reeer as cmcndas d~ plerulrio, ap:re ..
S - Levindo Coelho.
sento.das ao Projeto d~ .Lei da Cawa6 ~ Bernardes FilhO
Auxiliar ~ Carmen Lllcla de Ho- rn D.O 373~ de 1953, .que .dispoe s:6bre a
fttbrica9~o e comerci<t de vinhOE, ,eeus
Janda cavalcanti.
7 -" Euclldes VIeira,
qerivadOS e bebidRS em gerai, e d4
Reunioes
as
segundas-1eJras,
outras provid~ncias, .pro-nunciando·~e
SecretlJrio - Joao Alfredo Ravaseo

fetO! Geral da Secretarla..
Reunlbea

~mes

1 2 -

dente.
2 - Cicero de vasr..nnr.f!los - Vice...
Presidente.

.2.- Se.

Vespasiano MartIns -

cretariD.

"<

c

Comissao Oiretora·o "
2 -

Legisla~ao

f·) substltufde pele Se-lador Nestor

lRelOl.;8U das Comissoes

2 -

Hamilton NClgue1ra

Pre-sicf,ente •.
,3 ...: Novaes Fllho.
, - Bernardes. Pllho.
5 ~ Dlalr Brina.fro.

.

pxft.o foi" de,ridQ

_s

tnmbem ao zelo

fI

soUcitude dem'onstados no cum.pri ..

VIce.,.. m~nt() do dever, ;pelo Secretario dl1
Oomis.<;ao. 0 fidal T.ezi,51atjvo, ArJ)ldo
€ra. de t.odos oS membros da COl)1U:sao,

Sr. Sen-ador Perrira P!nW. £m
1>Teves palanas, n~radece ftS exp£'t;."'Of'S alta mente eloglosas ClUt" the tora
13 - Pinto Aleixo.
nlriglda, hem c.omo ao Sr. Vice-Pre...
6
Mathias
01ymp!o.
14 - ·Pltnto Pompeu.
s!ctf>nte, eXflltn'ldo 0, elr.v2d() f'~'Jjrir(J
p(,blioo e II efiripnte colaoot'n .... §o de:
7-- A5SLS chate~ubrtand ,( .... ,
16 -- Velo5o Borges.
" todoEl OS sens mrmbl'os no cumpri8 " Joao_ VilJasbOas. l' ~ •• ).
16 __ Victorino Freir,e.
Il]ento de StlflS :Hriblli<;ONI,
pelo Senador Cicero de VD.$concelos
Nlldn mais h:1\'entln Que tr;ltflf, en ...
17 - Walter Franco.
( •••• ) SUbstituldo Inter1.namente "flrrn~se :\ r(>un:na. dn qunl f'U Ar-ol<lo
secretQrlO _. £yandro M-endes pelo~Senador ::Sllvio Curro,
MQreira, Sc-c:'f'uh'i{), lavrei n !>rf.scnVl n
Duet
d 0 fl
nto
1.f' Ata flue ide-poi.&. de Uda e aprovaa na,
~r e
r~ m e ,
SccreUlriu _ J.B castejon BrsnC!o .(1'), ~ aS~in':Hlrt prlo Sr. Presicl~mte
ReuniOt>$ as quartas e,sextas-telra:; - Reum6e"s. - segt.md~~!(,ll"a.s. sa •. '
Si=l]a das CQmls~6?s. 28 de ~nn{>jrQ;
as 35 horns. "
.- bonus e 00 mlnutoB.
de 1955. _ Pereira Pinto, Presldcnt.e.
12 -

Math1as Olympio.

I

•

•
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Domingo 30

(Se<;iio II)

Janeiro de 1955
'..",.-

Comissao de Servi~o
;.:. Publica Civil
2,' REUNIAO DA 4:- SESSAO EX.1'RAORDIN ARIA DA 2.' LFlGLS\ IWSLATURA, EM 27 DE JANEIRO
11)E 1955.
'
! As q,uinze hot!}.S do dia 'Vint:.e e sttc d.e janeiro' de mil novecentos e
Ci:lQ.ilenta e cincQ, reun-e ...se a. ComiSB~,.o de Servir;o PublicO Civil, sob a
p:'-esi-den..cia. dQ Sr. Prisco dos Sartt:J3,

pres-entes os ,genhores Lutz Ti-

h·)CQ,

Nestor Massena, Djair BrinVivaldo Lima, Mozart Lngo e
Julio Leite.

e. ~iro.

E' Iida. e sem alternccaQ¢ a¢prO(JV3.~
ttl a ata da reuniao anterior.

EXPEDIENTS:

Estado do meSnlQ nome. ma~erial a!J-t
quirido para embarqueJ parcelados.

DEPARTAMENTO DE, IMPRENSA NACIONAL,

na data de sua publica~ao, revogadatl
as disposi~oes em contra-rio,
As Comi.ssocs de Economta e dil

CHAaTO.. .E"''''

....... DO •• "Vl(l:O

Justi~a. SObre
S~nad{} n,D 54

e

./} proieto de rei do
de 195! ~,e nutoriZ:l

de elementos feminhlo"<;
ou tunyoes, pollciais e del
Ol:~ras providencias.
N'aoo. mais havendo' 'a" tl's.tar. 0
Be noor Presidente encerr.... a reunHio
M dez.esseJs boras. lav'rando. eu Ju~
lirta Ribeiro dos Santos, SecreUirIo,
· s presente ata Que, urna vez suro• V3da, sera, assinp.da pelO SenhQr Pre ..
a inclusao
el'"l c8.rg~

Ii 'ente,
.
Sale. dM ComissOe..:;, E'm de :Janet ..
· rc d~ 1955. - Presidente.

31.' SI;~.~AO. EM 31 DE
,JANEIRO DE 1955
OradoreR iORr.rilos para

o.

"U.LIe.a.~& . .

MURIl.O FERREIRA At. VES

';ELMUT

(3.121-B-53, ns. Camara)

HAMACHER

Modi/iaa 0 pardgra/o unico da
lei n/' !lt6, de 14 ~de novembro de
1949, que disp6e sabre 1JrejerenciM
em. promoqdo ou melltoria. par(J
servidores pliblicos que tenham
tornado 1;-i:.rte em, operaQ6es de
guerra.

•

Impresso nas Oflcloas do Departamento de ImprMl&. N.clonal

o

CongreSso :&acional dfcreta:
Art.!." 0 pani.grr..fo -unko do artig(J
I,D da Lei nP 916, de 14 de llovembm
de 1949, que dispoe sabre prefer:encia$
eOl promo~§o ou melhoria pars. servi ...
dOtes publicos que tenham tomada
parte eUl ~opera.;;6es de guerra, paS3a
a tel' a seguLnte reda~§.o:
l<Art. 1.0 .•.... , •••. ,."; .............. .
Paragrafo unico. IguaI beneficio <&
concedido' aDS que prestaram serVll:;011
n8.S guamil(oes de navios de guena.
QU· mercantes, que $e hajan1 empe,...
nnado em opera~Oes telieas ou da
'transporte, nas zonas conflagrada.3. Iii
aos que. durante a guerra. e~~rcend{)
suas funvoes ivls no exteriorl em ()U..
tras zonas 19ualmente·sujeitas as hos..
tilidades militares. ali contribulram
para 0 esforCD de guerra do pais ds
maneira efeUva e relevante, ·olicIal,.
mente consignada. no.:> termos do, De ..
creto-Iei. n.o 6.795, de 17 de ag~ dll

AVENIDA RODRIGUES ALVES, f
AS8INA,(URAS
REPAR!tCOES I

Capital

PARTICULAlU!!Il

FUIICIOIlARIOS

mlGrl..
Cepit.&! • Intorlol'
SEI:lUtstr. ......... ••••• CrS ISO.OO S.mestr. ....... ....... Cr' 39,00
Ano ........ _..........
96,OO.A.Jlq ............ ••••••••
76,00
Enerlor
,...
Extert~
&.nO ..................... C11 t3S»O.A.DQ •• $ ••: . . . . . .~ •••• ". .... Cr' t08 100
I

Cr'

Cr,

Ai ....Inator... de, 6rglol ofl.leb oOIl1.~.m • i'f!I1lDlm elll qoal,uer dfa do e.z:eratcf.o em qua forem re,gistradaa.
O' regis"" i1e &sslnalur1l4 j felto ;a vlsla 4c> .oolllpronnt. 49
,.,.shlmanto.
.
o
,
O. cheques • val.. pod. d.veri. .or .mWdoo 4111 lavorao
.... urelro·do Departamento d'. ' .. prens> NacionaL
. . O. .uplelJllntOl is .dIOa.s do. 0'11',06 oficlals •.rlo fo",""'~· 1944",
Art. 2.° Revogam-se as dlSposi~oe"
lOS &8sinantes Ibmente medii.m. lol101taCio..
'
em contrariO.
o CUlta ,do lI'6mero atr..ado serA acre,eldo de- 0,10 e, 'I¥Jl
As C{lmissOes de Seguran~a Na...
.,..,.olein d.corrld., oobrar-..
mm. Cr$ 0,50.
cional e de Finan9as.

-ii.

,

Projeto de Lei da Camara
N: 35, de 1955 .....

CHap'll a ..... t;lo O. RI!OA¢"•

OIARIO 00 CONGRESSO NACIONAL.
seCAO i1

Sao lidos, aprovados e 6ssInadOS

nimioade dB, Comissao; e do Sr. Julio Leite, ,solicitando 0 pronuncia~
rrento da Comis.s§o de Constituiy3.o

Flnancas.

ALBERTO OE 6RITO PEREIRA

03 seguintescparecer.es: -do Sr, Mozart
L9.go, favoravel an Pl'oieio de _Lei da
CAmara n./) 31 de 1955, Que dfspoe

sabre a reallzacao de concurso d,-e
titulos para inspetores intei:inos do
T!"a:balho, Que e aprovado por un6.-

Art. 2." pta lei entrani em v-igOl

C,'

._------

LEGISLAQAO CITADA

o SR. 3.' SECRET ARlO:
.0 Expediente
.'~
Projeio de "Lei da Camara
:1.!t Senador - Ismal' dp. G6e1f,
(Servindo de 1.0) Ie () seguinte
~.o 33, de 1955
~," Senador Othon Mader.
(3.899-B-J953. na Camara)
",'. , Senadol' - Daria Cardoso. '
Expediente
"Retijica a relat;ao nominQl a que
SenadQr - ' Hamilton Nogueira.
se re/ere a art. 2.0 da lei nu'me~
)\[ENSAGEM N. 51/65
Senador _ Costa Pereira.
ro 1.564, de 1 de marco de 1952,
Senador - 1\.fozart La-go.
Senhores Membl'os do Senado Fe·
aUera. sem aumento de despesa,
Senador - Plinio Pomoeu.
deral:
_
.
o.
as carreiras de Marinheiro e Fa . .
Senador - Gom-es de 01Jveira.
Na forma do Artiga 2()5. § 1. , da
drdo do Quadro SnpZementar do
camtitui<{ao Federal, tenho a_ honra
Ministerio da Fazenda.
submeter a aprova~ao de VOSSf\S
.ATA 04 29' '~fSSA6, FM.29 de
o
Congresso Nacional decreta:
ExccIlmdas a escolha do nome do
Art. 1. 0 ,Fica. incluido na relac;ao
Dr. Jose Augusto Bezcrra de MedeiIi
DE JANEIRO DE 1955
1'00 para Membra do canselho Na- nomin:ll a qUe se refere 0 art, 2.°
Pf'lI<rnP;"IClA .DOS l'1RS, MAR. ciO~1f11 de Economia em vaga j€t exis~ da lei n. 1. 564, de 1 de mal'~o de
J952. que altern, sem .aUn1ento de
CONDES FlTJ<O E ALFREDO
tente. ".
~
NEVES
Rio de .Janeiro. ~g de janeiro de deslle~:\, as carr~iras' de Matinheiro e
Patrao do Quadro Suplementa"f do
c"\S 14:30 HallAS rOMPARECEM 1955. _ Jotio Cafe Fi1hO.
Ministi-rio da Fazenda, 0 nome de
os sas. SENADORES:
A Comissao de Economia. ~::_ :aenedito Anastac.io COfrea. ocupallte
OriC}os:
'
do car;ro da classe F da carreira de
! Fondeira de' Mello _ Anisio .1obim
Prisco dos Santos _ Alvaro Adol ...
_ Cinco, da Camara dos Depu· Marinheiro, do Quadro suplementar
.
p7c{1 Carvalho Guimara.es _ Vic ... tados sob ns. 0073, 0074 0075, 0076 e do 'mesmo Ministerlo.,
rori1"o Freire _
Joa(ftLim pires __ 0071. 'encaminfiando Qut02'l'afos. d"Os
Art.· 2.0 A vigen cia desta 'lei ser~
Ono{re Game:! Plinio P"'WIJeU _ seguintes
contado. a partir de 5 de Jl1art;o _de
0...-.

Kerf ;na1do Ca1ja7cann -

Ferrpira de

Apolonio S(11e.~ -

Sou.?! -

Ezechias

da Rocha - Julio Leite _
Cntz. - Neves da Rocha _
de C'"trvnlho· -

Carltl_~

Durval
Aloysia

r,indember(f~-.

Lui!? Tinoco _ Alfredo Neves - Guilherr::e ltfaZarruias _
Hamilton ''No.
l1uein

-

M07!art, "Lago _
NeMor
- Marconde,~ Filho _ Eu.Cllld~, Vieira Domin(Jos VelaseoDarin Cardoso - Costa Pereira
Silvio CUr"110 _ Flavio alli1narr;p.~ -

Ma.~s-na

Robe: to- nZu,(>!u!r Gome.-: de Olivefra Tva d' <'Iollino _ Alberto Pa~~
rrualilii Alfredo Simck _ Camilo
MercitJ. (37) .

o SR.

PRESIDENTE:

A.r:h:un·o:;e prt'sentes 37 Srs. Senlt·

dorf's,

a.h~rta

Havendo numero le!5a1. esfi
a

se~o::.U:~.

Vai·se

pror-p.~oI>t'

leitu,'a da ata.

o

a

SR. 4,' S£CRETARIO:

(Sf?rvindo de 2,D), procede ;\ JeHu:h seso::;U{) antcriDr.~ Que. pasta em
1t:5ic~ii.Q. e sem deb~t9 BDfo-vada.

t>ECRETO~LEI

N,o 0.6.'1951'- DE 17~8-4~
eria no, E:tercito' as cOlldecora
~oes
aenominadas Medalha da
4

Guerra, 'Medalha de Catnpanha II
Cruz de Cotnbate.

o Presidente da Republica usanda
da atribui.;ao que lhe confere 0 artiga
180 da Constitui~ao decreta:
Art. 1.0 Ficam criadas no Exel'c-itCl
as seguintes condecora~6es derlomina""
das Medalha de Guen-a, Medalha. de
Campanha e Cruz <'e Combate de V~
e 2.11- classe,
§ 1.0 A l\fedalha de Guerra e desti,nada a pl'emiar os oficiais

d~

ativ~

da reserva e re!c.rmados. e civis qu(!
tenham prestado servicos relevantes,
di' qualquer natureza. refel'entes ao
esfi'm;o de guelTa, preparo d~ trop!J
au desempenho de missoes e.speciaia
confiados peto governo -dentl'O OU lor'l
de pats,

§ 2,0 A Medalha de Campanha sel"!)
conferida aos miJitares da ativa. dil
reserva e assemelhados. que partici ...
parem de opercu;6es de guerra, sem
1952.
nota desabonadora.
')
Art. 3,°, Rev,ogam-'se as·dlsposi~5es
§ 3. 0 A Cruz de, Comoate e desti...
nada aos' militares que se diStingut;.
Pro jato de Lei da camara em contnirio,
'As Comfss6es de Constitui~ao e rem' em acao. sendo:
Justi;;a, de Servic;o Publico Civil ,.a) a de V' classe - para toilos os
.
,N," 32, de.1955
•
e de FinanCas.
Que praticarem ato8 de Dnvura OU
. ·(4.189~B-54, na Carnaraf
revelaram espirito de sacrificlo no
Inclui entre os instilUt"' de <nProjeto de Lei da Camara desempenha de missiles em combata.
Bino superior subvencionados pela
N." 34, de 1955
.... E<;sa medalha. pod8ni sel' conferlda a.
Unido (I. FacuZdade de Ettge1l1~'"
P ur.idades que se destacaram n~ lut",:
-d P d
C!.4.20-B~52, na Camat'a)
b) a de 2,- classe - aos participan:-,
r'tJ. 0 ar.
Concede lsen",ao de dire/los d.e tea de /eitos e\::cepclonais pratiCadOtf_-/
o Congresso Nacional decreta.:
importul;aa para 0 equipamento e'm conjunto pt)r varios militares.
Art. 1,0 Fica incluida entre os tnscO}J:pleto de micro·onda, destinado
Art. 2,° As Medal?as de Guerr.a E
titut05 de ensino sUQerior subvet1cto~
a Socieaade Rll.diOcomunicaQ6e.$/ de C&.mpanha poder.ao, sel' conIerl~as
nadas pela Uniao a FMuldade de
Ltda.
Ii militares dos Exercltos de na-yoes
~n<7enhal'ia. do Para, com sede em
1 I d
t
amigas c aliadas que tenham e.olaJ?oBelem. com c '3.U~mQ auual ~e Cr$ 0 Congresso Nac ona ecre a:
rado no esfOrQo de guerra naclona:l,
2.500,000.00 (dois milh5es e. quml1enArt. 1.0 E' concedida isent:;-ao de dl ! au terlham tornado parte em ~campa...
tos m.il cruzeiros).
l'citos de Importa(Jao, impost-os de nha. Incorporactos. ~s _nossa:s FOt'f~<1.sd
eonsumo e ruais taxas aduaneil'as, e1t- Art. 3.0 Constitmrao ObJf'IO (I.e e..
Art. 2.0 Esta lei entrarh em vigol' elusive a de previdencia ·soclal, para 0 creto especiaJ as caracte:l"lsttf'.1J Ui'3ta.s
na data de sua pubIIca~iiO:... r~v{lga- cq<..ipamEH1to c()mpleto de miCl'o·onda, condecor-a~oes e 0 regulallleut,o para a
das as disposic5es. e mcontrallO,
com seus pertcnces, acessorios e pe<;M concessao das mesmas.
.
As ComissOes' de F,ducacao cfsobressalentes, destinado a sociedade
Art, 4.° <;> prese-nte Decreta-lei el!"
cullum, de Ser\~i!;Q PtibJico Civil I R,..,\;j.iocomunica~o~s _Ltda., eOf!1' sf'de tra~a. em vlgor na data da. sua pUbIle de Fina~cas"
lla cidade de Saa Paulo. can:tal do cacaO ..
w

I

Domingo 3.0

•
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fei{o$ por poJiciais femjninos eS:Jeejabzados.

LEGISLAc;AO CITADA
Lm: x.1> 916. DE 14-11-1949-

·Como se tl'ata de inovalfao

nos

<"tArt. ].0 Os tundonarios ou extra- quadrcs pohciais brasileiros fomZls e~
'D\1!D1erarios que,' .om{) convQcados OU cutar a palavra autorizada ,do :Senho~
't'oluntarios. tenham tornado parte em Doutol' Marnn,s A~onso a fun de que,.
cpera~oes 'de guerra, integrados na' melhor ,e malS s--..~u~·amente •. pudes• eo

F.or~a Expedicionarja B:raslleira aU na
Fdn;(a Aerea Brasileira vigente esta
lei, terao_ assegurada em igualdade de
condic6es, de mel'ecimento ou antiguidade, na classe au fun~ao preferenci3
para, a ~rimeira prom~ao au melho!la a que conC0'rrerem.
Panigrafo unjco. Jgual beneficia e
eoncedjdo SOB que prestaram servi~o.s
lias guarni.;oes de navios de guerra,
on roercantes, que se hkjam empe.
nbado em operaQoes beUca5 ou de
transporte nas zonas conflagl'ada.s.
Art. 2.° A provs de Que 0 fum,:ioDa:rio ou extranumerario tomou parte
de"Uva em opera(:oes de guerra sera
fomecjda pela repartif,;;ao competente
dO! Ministei"ios militares,
Art. 3.0 Sao aplicaveis as disposjtoe~ desta lei aos servid:)!'es das autarfJ,Uiru;, das eutidades phl"aestatais, e
fla" sociedades de economia m;sta. .
4.0 A presente Ie! entral'a em
rigor na data de SUa publica~ao,. r~,vof2d~ a~ disposh;6e5 em contrano.

Art.

E'rojeto de Lei da Camara

N.· 36, de 1955
<':.512-B-54, ua Camara)
Autoriza a Fader Ji:rf..cutivo (I
Iltrir pelo lIlin!sterio aa FaiOen·
da a' credilo especial de. Cr$ ...•
] ,500.000,(1), para atender as des-

pesas coin a

realb~agao

da

1?,11

Cmmte
Consllltivo Internacional do 'AlRellni(i)o

Pleniiria

do

caddO.

o

Cong.l."G&'5o Nac!on:l.I deCl'et3:
Art. 1.0 E' 0 Peder Executi .. o ~ato
rizado a s.brir, pelo j\1in.isr0'io ua
tazenda 0 cl'edito t'spec~al de Cr$ ...
1.5-00,000,00 (um milhao e quiuhelltoE
u.lil cl·uzeirosJ. dt'stinaG.o a. "tender
iJ,s despesas, COll.1 a l'ea~iZ5.(,:ao, em 1934,
DO ~tado de Sao Paulo, ca p.:' ReuDHi.o Plenaria. do com:te ccnsultivo
lnternado:laI' do Alzodan.
Art. 2.0 Esta lei entrara. em vi.gor
~a data de sna publicu~ao.
AIl. 2.U Revugam-se a:s dispo.si~6es
t,m r,onh·ario.
A Comissao de r~i-nnn~as.
SAO LIDOS E VAO --' IMPRIMl~ os SEGUINTES

•

_.

f'areceres ns. 105 e 106;
de 19551'1, 165, de 1955
Dc Comissdo de Constit.uu;do e,
Justica ~obre 0 Projeto de Lei do
Senado n. 54-&4, que autoriza a
inclusao d.e elementos femininos,
f:m curgJS ou lunq6es policiais e
ria oulras pi"ovideneias.

Relator: Sr. 1"l3ovio GUlmaraes.
o projeto e ria' aut31'ia ao nobre e
llustre Senadu.: Mozart Lago e tern
por [maUdade precipua. fixar
nos
tluadros do Departamento Federal de
S~gural!~a Publica, a elemento femi- Rlino para atuar na prevent;ao au repressao dos cri:'nc~ e contrEtven~bes
prat.icadas par mulheres DU menoreg
Oll menor€s impuberc de ambos os
texos.
{.."'Tiar-.se-a urn 6rgao dlretnme-nte
mbordinado '3, Chefia
de poIiicia,
l:omp6sto exclusivament.e de elemen'1 h~ teminos, deyid3ment.e h~bilitac.bs
on cursos especIallzados d.1 Escola de
Policia ou nos cpDcursos Que Be realizarem para () pl'e,~nchimento de
l'agRs em cada carreira ou serie funtlena}. A E<;cola de Policia fundara
novas especialidades de cursos necesSlc.·iL1S a forma~a.o de ele-mentoo felillninn!i: d'!stinados ao,') exercici() de
leoJados e r.1e carreira f>-~tritamente de
p<jliciait femjnos, com ~pecializar;a.o

I:'emos ilxar a nec~.ssldade 5DC!~d, _Que
se nos tornara eVldente,..do mgre~o
das. mulhere-s l?ara auxl1J.ar, ,?.i fms
.soclajs~ preventl\'os e repre::;slVO$, :;,
que Yl.S<1; ~ Depart8.me~to_ de Segul'anqa Publwa CO~ a cna~ao de corpo
de ele~entoo .feml~~s:
0 Dlretor ca DIQSao. d~ Deparhmento d~ SegUl"a:l~a Publica. Senhur
Doutor Martlns Alonso a quem e:;~ut~
ll~OS atentamente nos apresent<.,u. \'arIOS argulUzntos, que os, r.esu:nun-:n::
p,ara _fU~1damento do projeto
em
dHscussao e efltudo.
.
.
. A mulher contrabandlsta poc?c sel'
r1goy~samente honest~, sob 0 po~to
de Vlsta sexu:>J e ha _cornpron~(,:oes
nume~osas dessa a.'>.!'Ier~~o? t::davla,,. 0
que ~ ,so'pei"~'n~me,nte lnJusto, e Inqualihcavel nOlenCl8: 0 s1:l~m:ete-la ao
e~ame de 9ue u~ P?llClal a e,,:a-'
mme, a reVlsta. Nao e soment~ V10U!Dcia, como tB.moem l'eage 0 senti:
menta de pudor e de v~rg.onh:. . . e e
sempre destoante, 0 submete-Ia a revista per policial ma:sculino, como se
faz normalmente.
.
o exame de mulher feita po!' muIh~r e a demonsLra,ao c.b apuro moral da policia e a "'ri:gni.1nde UJS :neios
para a puni~ao do delito.
Os ento::':Decentes e a sua p~'atica,
com cujos 'estudos tivemos a s'1tisfaI;ao d~ aprender em viri!\s c::.n(erencias realizadas sob a direta in spira1,;30 do General Ciro R-ezende d:t Costa, quando na
Chefja c.'e F Jlicia,
atr8.'I'es dos encantadores debat<!s sabre DS morfinomanos, opinamc3,
a
p1'(lstitW:~ao e outras
'intere:s:.ant.::~s
'qne~t6es, nas quais fizemos r2sunK
de apl'eciar;ao aD Senado PederaJ, em
d!scursos que pronunciamos, 'kmbcm
seria mais eficaa:nente "jgiad J por
mulheres e.speciaJizados.
o eleYl"le~lto feminino. POl' fac~lidade
oos meios de infilt.rl'lt;ao secTeta. pod';
perceber e comprovar 0 usc de entorpepecentes em deterhlinados meio::; social
centes tra.-lo.s .':Sob 0 e-Glete e -,"ao oS
meios usados maie prontamente pe:rcebido-s, pOr e;(>mentos feminin ~s especinlizRdos.
o int.errogatcrio de meninas defloradas. clljo numero aumenta espantosamente no Rio, diz-nos a ra1ana
autorizada. e culta do Sr. Dr. lI-Iartins
Alonso, e nmito matS' eficaz. f:mmdo
realizado par muJheres. do que norn1.almente se faz com eiementos mascuEnoE;.
A asslstencia a mulher imigTante
por policiais femininas especi8Jh~adas
determina a saJe(:a.o e encambhamenta para a interjor do pais. poc'era. guia-la com mais facilidade aos
Jocajs de trahalho, porque, 83 imigrank!s bonitas sao seduzidas e ficam
nas cidades e aumentar 0 numno das
pro~t.ltuidas,

por falta de qu{'m

a

oriente e assinale oS' pad1'6es morais
da nacionalidRde. E' precjso enca~
minlwr a imillra))te. pdncfpa Imf'nte
nos 2deBembarques, para comluzi-la,
segurflmente, ~os destinos dos
Que
buscarn 0 Brasil
para 0 trabalho
nt"o,luth'o.
Entre tarltos argumentcs,' prE:'feli~
mos rewmir os Que uos afiguram
principais oU suficientes para funcamE:'nta~ao de~te parecer apresentado
a Comifsao de Justj~a e aguard&mos
para mrdOl'es explana~6es em p1enario
o lll'ro intitulado 0 Poder da Policia
da llutoria do Uustre' Martins Alonso,
o qual completata com amplog fundamentos a necessidq.de social
da
criaf,:~O de.- 6rgao policia} feminino subordmado ao Deoartamento l'ederal
e'e Segur3n~a PUblica.
Somos, as..~jm, pela c<mstituc:io_nalidade dQ projeto.
S'1.1n Ruy Barbosa em 28 de julho

Dario!) Cardoso, Pr~'siden
Flavio aitlmartie.'r, Relator.
l:Ji!-termina 0 nrUgo quinto que 08 Attflio Viv(f~qua, com re.striGOes.

ti~CDjca.

tSflmn

d-e 1954. -

te.'" -

~I'i~latlS

De elementos, serao Joaquim Pire$, com restri!;6ea.

(5.,20 Il)
Janeiro de 1955 377J,
==
~~====",.,....;.:.:
~~ --,---

~

Camilo Mercio. -

Aloysio de Carva-

lhO, yencido pelas r::lZOCE de ordem
co;),~tituciG-nal

e jUridica expostas no
o.zbate. - Anisio Jobim, de acb;'dl)
{"om 0 voto do Senador Aloysia c.'e

Cnnalho.

N, !u4. DE 1955
DA COMISSAO DE SERVICQ
PUBLICO C1VIL
.

He-Jator: Sr, .J"JllO Leite.

o

-

Joaa VWm?;oos _

ottyn l;"iidu

Ag,.ipa de Furia
Mag(i~h{ie!.
Bflrata
Area Leao
Ma:1tias
Olymp;o _ Olalio Olil;p,im ~l'el
loso BOTQr's Assts CJ!r!-ieatlb:'laad
~ "N01)'J,es Fil1lo ~ WaUer Frii.rtca
Pinto Aleixo -- B:!l'nuracs .'i".'lao
Levinao CCieUio CcsnT.J VeTglleim Vcspasi!l.1l0 ··Martins.

o 8R _ PRESrDENTE-:
Esta fmda' a l~itUl:a dl)

PrQjeto de Lei do Senado n 54 : te:
df: 8U+l)ri!> dQ Senador :\/;:0bre a mes:3. Projeto de Rc.,·;)lu ...'
2'an L:lgO, 2utoriza a criacao lO .~~ 0 de autoria da Comi~~:::'o Ot e~o..
Departamento Federal de Segu~"J
a e que \'~l s.~~' lid.'.
t;a Pliblica de 6rgao subordh13rl)
E' lIdo e \0"[(1 a imprjm.:r rJ
('hefia de Policia, no qual I==ejam a
~e!!uinte:
miUdos element,os femininos CO!I
o Sen1\do F'f-D€ral decretfl:
finalidade de agir na pr€\'en -:1
REGlMENTO INTERNO D3
l'eprf:ESao dos crim-es' e CO
!?ENADO
~oes pratic~das par mulher
nm'eg Jmpuberes de am
'TiTuLO I

de

~lS54,

'''''_Para

acudir a· mesma finahd,ade,
Pm seu art, 25', () projeto prev;~, 0
ingresso de elementos femininos nas
ca.rreir~s pl"ivfi.tivas e nas
tU1!~DeS
poEci::1.is do D,F.S.P.
. Tal ingres,'w dar-se-ja por ·!oncurso 011 pelo aprovf'itam",nto de
mulheres habilit.adas nos cursos es.
pedais de policia.
Determina tambem 0 Projeto que
a chefia de Po!icia do' D,F.~'; P.
manten.ha na escoJa de policia, curso~ neces:s-arios a fl)l"ma yao de 'f>lementos fcmininos, danda p~efe~'en
cia ao. ingresso nos alutiidos CUf-:;OS
as' p(irtz.doras de di\Jloma de ni'J£1
unh'er-sitario, aU as \)ortadoras de
diploma.s expedidos pelas escola3 de
sf!'''lC;o sodaI.
.0 art. 5.° do Projeto estab~lcce
que aSSlln estejam em fnn~,ao os
elementos policinis feminin~s, ;:;alvv
crdem pxprl?ssa de autoridade ~ll\)e
rjor, a pl'isao e a guarda dos iei1nquentf.s do S0XO' fcminmo ou menomes impuberes de ambos os se:o;os aSSlm como os ex::tmes )eric.~js
a f'!lle os submetam, .. s6 serk:.o c )n·
fiados ilqueles elemento.'5.
o conteiido do Proj€to e as rrol'idenci~s que ens~.iZ\ sao i.'ealm ~n
te mel'itol'ias. E' ponto pacifico a
necessict~dE' de inco;porarmos' 0 eJemento feminino as lidoes de prct':?-n~f:o e r~pres.sao ao crime,
A func;ao pollc1~l
exercida pe1l\
mUll1er. mOl'mente no caso especiflco do tmto com delinauentes do seu
!:.e:Xo, imp5e-se em nossa soc.ied~de,
nao .s6 pelo lado moral qlle ,a :}'..lestao toea. mas pel a ~ndubitavel efi.
f"iencia qUe 0 espirito das, transvla~
(ias e na adeqU8.~ao das mar~:inais
It t'jda social.
o assunto do pro,;eto, p:ll"ec'~-nos
dE\'er s.er ventiladc e consagra(:o,
No entantu, a nOf,SU ver, eS\)31"Ta,
a propoo:iI;ao em estudo, com tiispositivo expres..<:Q (art. 67, § 2.°) de
nossa Constit.ui(:ao Que explkita ser
de inlciativa do Poder Executivo as
leis que enam tmpregos em. .s3rvi·
c;os existente<;:.
•
Nao na fugir flO nlllnaamento.
A f6rmUla optativa adotada P2ia
reda~ao
no projeto e extratificar.la
no verbo "autorisar-', • apenas, mats
uma. impropriedade tecnica.
Muito embora a douta COlnissa~
d.e Justic;a jil. se tE'nha manifestarlo
'pela apJ'ovar;no dl) ;->rojeto n, 54, de
1954, e nesso. parecer, data venia,
seja· 0 projeot encaminhado aqueIa
Comissao para novo pronunciamen-

Da Scde e

Insl(!la~iJ."

Gn.pitulo I

f>a .S€de
_Art. .1. 6,

0 Sepado Fec\er"al '2m.
sua Hue na CapItal da Repu:'..li{:a.
e enqmmtc na~ dispuser de r ,]tro
edifi~~o Oll naQ resolver 0 contl.~rio,
!"Nlnll··se-a. no Palacio Monroe.
Paragrafo lJnico. Ern caso!'; de
guena, de comor;ao imesdna,. de
c~lamidade pttblica, OU de OCol','e-n.
ela que impossihmte 0 sell l'vncionamento no PnJiicio Monroe, n Se ..
nado
Federal
pod era. reunh'· 8e.
E'vent"l121mente, em qualqc.er
Ol~ '-YO
10-:a1, p0r detel'minar;ao oa, ME-sn OU
da C::omiSl:i30 Dirf:tnria, a reaufOJ'i...
mento da maioria dos Sen adores.,
CAPi'!'QLO II

Da,

In.'itala~ao

Art, 2.° AS H horns e 30 ·TtlirMt. .ss
do dia 1.° de fE'Vereiro do prir win}
8.:1(\ de ('ada lcpislatura, (oS Senr.aorcs
(":JjO_ m:::·ndato nao findou e os Serm ..
dOres l'ecem~eleHDs devpriio CI':ITIPf.\"
:'ec-cr no edUei'iu do Spnado. para
ns l'f'uniof'S preparat6.:ia,s d.a ~€sfili.o .£:
le~jsiativa ('rdin:irja a instalar-~€ ~m
15 de mnr<;o. (C •.mstitui<;ao, art. 391.
§ L{} P!'esent~'3, pelo menus, dl'~es ..
::::eis Sen adores. t~rao inicio oS' tra\:.alhos, sob 3 direGao da Mesa e:.::4:,3
para. a sessaO le~dSlatjva ant,crlOr, ex ..
cluidos os membros que- tlvl'u"m p ~I'.
d;do ou t£'nnin'1jn 0 mandato.
§ 2,1> Nn falta dts rnembrcs da MfSlt
I~a. se~sao legi~htiva anteri'JT, as::u ..
mira Q Presidencil.'1 0 Senatiot" maiS
10050, dentre os que nao find:\rem 0
mandato, 0 qual ccnvidara, I:an'j. ~1S
quatro lUg-ares de Secrehiri-ls, Senadores pertencentps as repreSi!'nt-<1~Oe3
partidarias n1ais numerosas.
§ 3.(1 Reeebidos IX diplomas dos 5.-9nndores - r('cem-~leitos, 0 Presid-~nte
I'omara 0 compromisso de.!;te e lTIl1.adanl. relaciona·r (~ diplomas em pu ..
h!icar;ao no "Diario do COli?TE"~SQ
Nacion~l, nl) dia, sE-guinte levanrando
a p6s a ,se<:5aO.
'
,§ 4,° No dia 2 de fevere~l'n, pm
~f:gundR se:.">S'ito p,'"l:paratodo,
enos
..lias seguintes, ~~ necessario, pc()ceder-se-a a e1ejeJ'i:) para comp:e-1i'U' a.
YJesa., na forma. co art. 33 dest,;: R-eg~mento.

Art .... 3. o Nas s€f:'soes legislatbas 01"dinarias ~.ubseqi..ir-T>teJS a i"'lic13J de
'ad'l 1egislatura, rf.a!izar-se-~ no dia
iC de marl7;O, as 14 horas e 30 I1t'nu ...
to.
Sala das C:)m:3soes, em 27 de ~a. ros. .-:om a prespnr;a pelo meno.'l de
neiro de 1955, - Pn~co rios Santos. cieze.!se.is Sen~d}!'es, a primeirfl 'il".sao
Presid2nte;
Julio Leite. Relator; i)rep8-r:l t6ria, sob- a dire~ao da Mesa.
~leita para. a .st'f,~ao leg:21atlva anNestDr Ma$sena~ !tio<:;urt
Lugo- tf-rjor.
'
nmddo,
ParA.gr::.fo (mic.) Veriflc,lIiQ 0 '/UfJ ..
COMPARECERAM MATS OS .SRS. rum referido 00 art. 85 oeste Hefdrneoto.
ol'o('ecie!'~Sf'-A
a eiei<:"9(} dO
, SEN ADORES:
'Jice-Presideote lO(, Sf'fl>~do, e, ~nl ~e
l"ivnld.o Lima - Georqino A"eli- ~unda se"sa(J pr~pantf6rja. no ~ji,j Sf'1'l'!l RU1j Cal neiro Djair H~'in <:uinte, '3 dos dema·is memb-1I.H' ua.
deiro Ezechias d,a Roci1a Ci· ~1e:S:l.
cero de Vasconcelos .:- i5mar de,
Art.. 4. 0 Qrga,1J?;,1da !l r,.,Ie,sn ;i.J Sf"
G'Ge:s
Sa Tinoco - Pereira Pinto nade, HOS termos dos artigo~ p~·ec€ ...

--
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S('l~ad(}t'ell

CAPITULO I
;LJ& posse e dtf exercicio do ma..ndato

II,

f)

(I)

/<)

~~e-1a

a enU'cga do, qiplOlUa. res-

f 20 Nao bastando. ainda, 0 aViso
falar. quando jJJlgar nec.allno. 'e apartea:r os discursos" ob- nominal, 0 Presidente l'etirara a Us>
serVlldas as cUsposicoes: ileste lavra 0 Senador.
§ 3° lnststindo est.e em de.saten ..
llegimento:
examinar a todo tempo quals- der as advertencias, 0 Presidente, m...
quer documentos existentes no dian~ consulta ao Senado -e aprova~
Qiio da maioria dos presentt!:s, ind~:;.
Arquivo;
requisitar da autoridade com· t:endentemente de quorum J)ara deli ..
petente, pot fntermedio da Me.· bera~a-o. convida-lo-a a deixar 0 re~
sa ou diretamente, providen· cfnto, Q que- dc,,'c seJ,' fefta- imcdHt"
cills para ganrtnia das suas imu- tamente.
nldades·
§ 4" A desobcditmcla a essa ultin\a
rtequenbir ~ Bibl10teca e 0 Ar- determina.;a.o ooll3tituira desacato ao
qulvo e utilizar os seus Ilvros Senado, devendo
Pl'esidente sus'"
pender a sessao, mandar. consignar
e documentos;

°

terquentar 0 edirtcto ,do· Senudo e as res1>ecti vas dependencias, so ou aaompanhado de
. pes;:loas 'de sua confianc;a. . nao
lIodendo estas, ~ntretanto, ter
ingresso no plenario dUfante ::is
:sess6es, nem nos locals privativos • dos Sena-dores;
!)
utilizar-se dos diversos scrvil,'Os
do Senada, desde' que pata fins
relacionados com as suas fuu.!t0e:!!f l O 0 Senad{).! tern. d\reUo a ~,iu
eta de custo e a parte var~vel do 5ub-

Art. 6.° A' pos.se do senadOl' e ato
'que se l~aJjzar8. per~ntt: 0
f::jl,law. durante a se.ss;}o lcgtslativil
'01' Jiliatla ou ex~rhordinana) 1ncluslvec !ldio:
Il? 3. reuniOe.s prcpal'at6rias, d.evenCio
I

pl~.)lko

Itn

Be eleita para a renovacAo do
Senado! des-de a posse;
se eleito para 0 l'reenchltnent()
de vaga, desde a eX.pediC!o dO.

H
a MOsa.
_
1,° A aptes~lttncao _ do diplohla
diploma, '
U Ito podcra -set felba pelo dip}o.iUad.J,
f 2° A parte fixa do substdlo ser ..
1'1 J.SaalLU~nte. OU por oUcio ao 1.... Se~
(,Fhtrto, COlno pol' imCl'lUe{lio do seu me-a. paga desde -a e.:tped1cft.o ·do di·
r,]oma Wonst_ art. 48, I, b).
p • .;'tido -aU d~ qunlquer Senatiol' ~
§ 3° 0 Senador substituii;lo DeJo
. ~ 2;<1 Pre.sente 0 dlp}omado 0 Pre~
!1Uplente
continuara eOIn os direitos
- .1. :ence designara ttes Senadbres para
~

:ttvo

~

Ii)

• Janeiro de 1955

.

'dentes. dar-se-iio par encf1Tadas M
aessoes preparatorias, e con-JidarA (;5
,~na.dores para. a. instala~ao da J~.3.
J;l.O legislativa do Cougre,sso NaCional,
~ Paragnafa unieo_
Na5 convocaQocs
11tra-ordil1arias nAo hal/era. aess6es
tllrepatat61'ias 0 tunciorta.ra. 8: Mesa..
,..a. sessao legislJ.tiva anLetior:
Art. 5,° 8empre que .um t~r~o dos
ltlembros- do Senado re501ver ('onvo~
ca.t· extraordinarlainente 0 CongreS2o
~f;.donaJ:, na Canfol'ffiidade d-o art. :19.
p.a ,'agra!o unico, d·a Cortstittlicaa Fe ..
dtra!,'a Re501u~ao se'l'a imediatamcn,
te llubUeada e ccmunkada. ao pre ...
sio mte da Ca!na1'a" d6S t>cput,;ldos
pa:3. as providcnt:as llccessarifts a
L'1.3ca·1acao da " s('&-."§'o legislativa, nos
ie, :nos do Regim\'nto -COJlluru.
1'1:r0:0 II

(se~ao

na uta todD 0 incidentc, fazer la-

vrar 0 respectivo .auta, que em'tara. 3autoridade judiciaria COmlJewnte, se
Q. Senado
conceder liccni,;a pai'a 0

•

Projeto de Resolucao· sObre a pr~ce
den9ia da representac;110.
.
§ 3. 0 Para falar sObre 'Q parecer.
sera coucedida .vista aD acusado. pela
pi."'&.\:( <I.e de'!. dias.

~. 19 - 0 acusado podera a.ssistLt
pessoalmente. oU. "por procurador•.. a.
tGdos os atos e. dUigenc\ru§ -e :requereF 0 que julgar conveniente no iclteresse de sua defesa.
Art. 20 0 projeto de Reso-lutao a
Q.\lerefere 0 art,. 18, ~ 2.'0, '\1CpOls . de pUblicado e distdbuldo n.<t
forma do § 3_° do art. 1'1. setG.
submetido' ao plemirio, realizandoE:e por escrtitinio secreto 3. sua. vo ..
tai;ao.
Art. 21 Suspende-se 0 exercicfa do
mandato de Senador:
1 - POI' incapacidade civH -aQ~o ..
luts, julgada POl' scntencD. de inter-

se

prcccsso criminal.
Art. 14 HayerA na Secretatia um
}ivro em que 0 Senndor ihscren~ni,
,
de pr6prio punho, sell nome par1a~ diCiio;
1I - por condenaqao criminal que
mentar: idade, estado civU e outnt.e:
dcclal'awes que julgue C'Onvenient(> impuser pena de priva~ao de liberfazer, inc1usil'e a constanre do § 1. dade e. cnqu!l,nt-o durarem .seu ereitos'
'
tic art. 39,
§' 1, e Du'rante
a. suspensao <.f.~
Pnragrafo unico, Com base m$ses
Gados 0 1." SeCl'etarjo e;.xPedh-a. a cal- exereicio do nufnda to tera 0 Senador direito Q parte fixa do subsfdiQl
teira de identidade do Senadol',
Art. 15 Falccendo algum Senador e conservanl as imunidades que naaem periodo dc. funcio93mento' do S~. forem atingidas pelos efeitos da 'Sen·nado, 0 Presidente, apos a leftun (J ten~a de interdi-cao .OU da condennaprovaC§o da ata, comunicara 0 tate" gao criminal.
§ 2. ° Serao observadas na· 'deerea. Casa e propora seja a sessilo do dia
d£dicada .a reverenciar a memoria dt'l tnc;ao da sustlensao do exercfclo do
mandato
de Senad<lt e de suspensaOt
extlrt'to, deliberando Q plenario. com
qualquer numero...·
~
de lmunidades {art. 213 da Con~
§ 10 Se 0 faJecimcnto ocorrer ne titui~ao Federal) as diSposi{:6es d~ft
Capital da Repuhlica. o.Senadot far. te Capitulo, no que fareIh aplica-

t 2,0 Na hipotese de ~er a C)- 'Ve-\s,
das letras e~ I, U~ 1J, c i lnissao
I'l 'eoe~lo e introdlizl-lo na saia dos .;onstantes.
_ _ oonstituida; no minima, d~ . Art. 22 A renUncia da senatOria
deste
artiRo,
S( ..s6es, onde _pr~starA 0 seg'i.!mte
t~·~,s Senadores, designados pelo -Pl'C- au (ja s1.1plencia deve ser ·dirit;ida trot"
§ 4('1 Sem prejuizo do qUQ ea1ba ao
co:npl'omisso: "{,rometo guardar a ~cnado'r 8ubstituido, 0 8uplehte clm- sl(hmte~ de oficio ou mediante. deJi- escf'ito a Me.<;a. com firma reconhe ...
Co'lStituh;a'O Pcdeml e as: leis aD Pais, vacado -perceberlt. 0 subsldio bem'-oo- bera~ao. do pienario, -sem emba.rgc: do- cida. e independe, de aprova~ao 1jG
Senado, mas se.mente se tomam
'Qe. etnpenhar fle-l r:: lcahnente 0 maJl- !nO a ajuda de cu.sto. 8- (,Ilial lhe .s:~ .. olltras homenagens aprovadas.
§ 20 Na hip6tese de. 5 aer'a Co- efetiv~. e irretratavel depois de Uda.
00;'0 de Sellador que 0 povo rue con~ 1'8. pag'a em. dufts parte&. erspei':tf\ia~
itt!; 1u e sust-cntar i1 unUio, a intcg\'l~ mente no inici.o e no terlnino do e.xcr· ~issao designada de ofid,1) .p~lo Pre- no' e·xpetfie~te e nublicada. no bla, ':Or je e a indcpcndencia do Bra6i~··. dcio O'u da sessAo. mM apenal ttnJ::t suie1'l.te, 0 fato serti par oeste -cbnWI'hi- rio O'ficial do Congresso Nllc1-onal.
cado ao Senado.
Paragt'ofo Ulli(;:O. t licito 'fl- -qUell!g 3.t' Quando, fot·em diverso.s it veL; pot sessao' lep:islatlva_
estiwr em exe1'ciCiti, SenadoT 'OU' suP' !SLar cornpromi::sc, somentc b pri:'
Art, 10 0 Senador ttl'\. 0 direiio
C.~!tul" tr
plente, fnzer etn ptenal'ie, 'Oraimenn,..'\1'O .llfonun;iara G .t:6rmula ~ons 'de falar upela ordem". atie·() ma.ximo
Das vo.g£t.s e licen~as
te, a sua, renUncih db hlandatol ,$I:,
t':I\\te do. ~ 2.°, dh:f:ndo os dcmatS, un'l tit de.z min'uto.s de cada vez:
qual te torna.re efetIva· e . irrettn:tA·
p,:: ulll: "ASSlm (. promcto".
Ar:t. 16 As vagas, no 3enado Fe- vel
a)
para sUi!Citar quest!o de or.A
a' partir da BU:!. _ pubticaC;iio nil;
~ 4:0 Durante 0 COlnprQlnlSSO, todos
deral, -verificar'-se::-ao:
dem;
Diario do Congi'csso NacInbal -e dl\.
~ presehtes SC IlJantcrao de' pl!.
a) pelo faiecilfiehto;
aprova~aO"
ita Etta da sessao reapec..
, ~ $.0 toIlsidenra-.se-a "uav€'T rellun-. b) para solicitar intormal;ao 1;0:,
b) pda renuncia;
Uva.
ci;-do .Q ma.ndato 0 Senador que nao
bre Q andamento dos trttball1OS~
e) pela .pcrda de .mandate.
Art. 23 Qualq~r caso d~ perda.
pt, sta.r cOmpr0i1?-issO dentro d~ 90
t~rrrtular . reclamaqaQ quant.a a
Art. i7 ·0 Senado'r pcrd.e 0 mando mnndat6 de Smador pendem d~
'du's, contados tin inaugurar;a~J da
obSerhlncfa do. Regimento, tn.- data:
JS.e~ ,~ao legislo.ttv'.a, au, Be eleit-a tiu-olear falhil. ou equivoco em re- _ I - nos "easos d~ intra~ao do art. pronunciamento do g-euadb, Darn '(Ill
de convodv;;ao do, suplente ~oU:
r;j tte esta, conto.dos da sUa diplomalacB.a
matt!rla da ordCIh do 4j3 e seU8 paragrafbs da. Constjtui~§.o fins.
eJei~o.
_.
~a,l, salvo moti,-o de for;;;a ·maior, ~
dia, cumpriQd-O 60: P'l'esidcntl! F'iMCi'al'
untco. Irtdepcndrerao des,·
~I)",';O do _Senado.
presti'lr a ihforlOa,ao ou esc-la-If :....... efu COhscQucneia da Per- sespanigrafo
. proHu1'!.ciall1f)utoS. os casos' d~
J\tt. 1.0 O.suplente (:Gnyocado p~.H·3.
reeel' a reclam~do> atenrlen~ as dos. dir.citoS politicos (Constituiopgao tror cai'go otl fun(}to lncom~
~ao Jl'ederal, art·.· i3S. § 2. 0 ).
,u.. stihli~ao de s£,·mtdor '('U' t:lara ()
do-a quando procP.dente.
pntivel com. 0 mandato de SCllador.
_ ,§ 1.'" A ~raa d6 mandato podeJt.,
p} 'ellchimento de vago, tete. 0 pra'lO
At-t. 11 Nao e nermtiido a'o Scm\' !e}"
Art, 24 SMtpre que tiver de au~
pro·
...
ocada
h1ediente
l'epresentade 30 dlas para tamar pos"e poden(lo nor_ nos SellS _discussos, apartes pare~ !;a.o doctlmentada de qualqu.'Cl' Sen9~ ~entat'-s(~ do pals, OU por ruaL.~" ad
!s: ~ pl'azo ser prol'rogad o por i'5ti\!ol Ci'tes, votos enOl separado, decIru'Rr-:aO dor, .tte partioo. politico ou do ·pro~ 30 dies, da CapitaJ da RepubJtca..
t'?'1~1'dn, pelo SenaaD, a i'equerlmento de. \:Qto oJ.!. qualquer outra forma da
O~I, ·ainrla. para. 0 exercfcio das fun.oeral da Republica._
eSI rito do mteref!l~db,
h1'anifestarab do st'U oen,Sarnento, 11SflJ' ~uradcr
f.:!oes Drc-vistM no Art. 51 da Con"...
§. 2. E1)tfegue A Mesa a rep~'C.n'
~. J." 0 ,'fuplenl.f', uma vez wnvo .. d(. cxpressoes
dcsc:orteses ou insul taQao,
sera, encaminhada a COlhlsta'i)· tituh~~1fI_ Federal. tlevf'ti 0 Senador.
cav·-o, devera. Pl'(\o;;:tar. 0 _ comprom l -8sJ tuosas, .
,d.e
C~lhs~~t,tiiCfto
e JUsti~a; para d.i'~ comunic.i-Io ao Pi-esld-ente.
113 forma do- art. 6.° e sew parnt l.t. NenilUm S~n~ador podera fa.
Xer
se
preenehe
os requisitos legals
~ 1." 0 Sen'ador devera. soticlta.J,"
g.:',' fog .
!ar contra 0 vel1cfdo, sa.lvo ~m dech- . ~ 3. ~ 0 parccer
da COllliss:1o de Itcen~a:
~ 20. 0 cOhtprotrttsso dQ· tuplente t'a<;ao de voio aU etrJ expIicac;!o p,>S- Gt?hstlttii¢o' e J.ush~a, dcpbis de Pu-:.
a) qunndo a !ua ausend!\. fdr susO .s~ra prestado pat' o(!asiao ad prt- 30al. 0
blJcac!:~ e di8tri.bufdo em' avuIso ~m perior n gO tUM, sa.lvo para c ei:et..t
mota convoca~a'O. Nas tJegulht~s, 0
~ 2 A Mf'S3 til'ov-Jaei1cJar4 n hm 9ntecr.dcncia, pelo ttlen08, de ''is fio~ ciciO rlas fun~oes de que trata (JI
ft,·sitlente comunlcara Ii Casa it Sita. de que nao constcm .do I:)hirio do ras, sera sUbmetido a. uma u.hid art, 51 da eonsUtuic!io 01) desel11l;1\!vo~!a. ao exercicio do titatldato e con. CGtlgl'e.sso 'Nftcio'nal e dos Anais ru; tlif'C-u8.'lao.
nho d'J inissa<l do Sehado;
'Vic"lda a tamar lugar no tecihto_
~xnti?ssaes cottslcl.€J'adas jlnti~regl{ll~!lb), ira::; casos a t\ue se !'Crere 6
~ 4 .... 0 S€nado podera man'd.!1r ~,r:-,
Art, 8" 0 Senedot deve BlJtesen- tals,
qU1Vfl.T. Cle.sde logo. a repre~".ta'¢atl art. 49 t , \"'Ot1st::ut¢O.
tru -se no edWcio do 8-enado a bora
Art. 12·' Os' apartc-~ &erAo br~\>ts e ooJ a!lmiti·la para meJhor exall\~.
t 2.0 Na ~1iP6tese da i1fnea. l) dl1
rc!?"im-e'tnaJ. para wmar parte naB reo"·- dCIJPudem de permi!l'sao dos ol'.1dorcs,
Art .. 18 Admitindo a repre5t"nt.a~
pectlt"a sessoes, considemndo-se au- ~ubordinando-.se. em. tudo QU!> lflCl'- t;a.o, () $er'lado clcgera, na forma do VRram,'i:tf'l a'1tenor, () requerim~n~o:
sente llqtMle cuja pres€'n~tl. nao cons~ fCr aplica.vel\ as disposi~oe3 retel"C'il- Jtrt. :~9, Uma CCJnltssao. de tnqu.eri~ de liCeni~a s"!ra encaminhlldo a CII"
missal) comt:etente, para' 0 tim_ de
tar da respect i vn lista_
telJ aos debatcf(.
to; cath~ta de nove membro5.
A't't. 9'«\ Cabe ao Senadol'; uma ve:z
se favt,m1-veI.'
§ 1, l) A Comissao, tecehehde rta el'ilitlr ~areC~l\ que,
pnrag;.'afo
110100
Naa
SCl'l.o
n~t1\'\:'
en\t ;issado:
c6nC]uira nor Projeto de Resnlu¢~,o,
tidos apatt~ it:s- paIavras do Prest. -M,eSf\ a r-epresenhu;ao e documentos:
§ 3, U ·0 l1arecer devera aet PrLl"'~
!llle n a.cot1'lpatlli.am, organiiata ()
tohu\t l)arte 'nas ess6es, orere· dente, _ nem parltlelos aes discurFos, i:H·oces5o, de que remctera c6pttl A.Il ferido e'tl 48 h'lt"M, pot1 {'SC~-{to; n6hem
par
oC3siM"~
de
pareceres
Jrais,
cer pt'bpOt;i~oe&, dlscutir, vetaI'
d('ndo se-lo ora1mente em cMo jrt~--,
f'rtcrrhit'lh€lmento rl-e v;;tarn,o, decJnl'a~ ~cusatlo, . parA ~'eSpondcr, POI escti- hficndo.
. ~ set' votado, '
to, nr) prazo de trint:l dias, pr,1r\laO de voto au qu'<'Stao de ordcht·;
, .b) soiiciJar, po rin~er:mMio da Mef'?gavcl, a s~u pedJdo l . ate qUllllt,C . Art,. 25 nat-~e-n ~,com:r)'{::n~a,(j de
Att. 13' Em easo de Infracao t]" dlDS, a ctI.terio da Comissau,
. I s:nplehte pnt'R 0 exet'Ciclo !fa mnrtd~·
sa oU do.! presi-tlenies daa co- art, 11 deste F.egimenro. no curso de
§ 2,° Ftndo esse pram, ~o1t.a1-a 0 to senatoria1 nos casb~ tl'e:
,
b'UssofS R que pertenca, lni,)r- qualquer debat.e, 0 Pre~idente adver..:.
procenol
com
a
restlost:l
.OU
BeJ:U
ela;!
I _ \"a~a (CorisHt\ll.¢ao', .aria. 5~
'Itla~oe8 da.!l a.utori{lades sabre tin1. 0 Senador, usando da. f6rnm}a:
a ser examinada pelA 'Oomissab t:l:c ~ 135. ~ 2,0):
'
fatos rela·tI ...os ao servt~o cU- 'Aten~ao!" .
InQue,'ito; A.- qual, d~ttttis d~ l'l-oe:e· . It - .licen-~:t For ttlXlU; ct:e novc\'1ta
bttco OU que se.lam liteis a ela~ 1° Se e~'ta nNlel"VflCAt1 n~o (en' 1'\1\- der fl~ diHgenciM lJue ententier 'tl{\:- dl:ls (Con~titol~"tl. Rrt. 52:) ~
bo't8!;ao le~·lsl.'1tiva:
fazel' parte dAS C'ontissiles, na hdente, -0 Prcsld~nte' diryi: "Seuho'· ces~\'i_f\B, de offcio ou ~u~1~da5 . m - afastpl:tlen~O do exetc.(clu dll
enutlra 0 ~eu D:1recer. eotl~Iu1I!do O)t mahdata (constituu;do( art. 5U.:
Senadot t....... atcn\(to~·'..
fo.rma do Rc;:lmento;
j

a
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IV Buspensao do exercicio' do
t) as.'!hlar a ~rre~Jl(mdencia. dir]...
a)' fiscali.2a.t' a ~ du: "atas ~
. mandato (Constituil;8.0.. art. 135, I gida pe10 SenadO a.s "eguint-ea auto- proceder-lhea 8. leitun.- . . .resMQ. 315, . 0).
~
ridades :
sinando-se depoi.s do t. Q Secret41) - ao Pr~d.ente da Rep'll:'>:ica; no;
Par6.grafo iiruco. 'l!:' Heito ao Se2).• - ao Presldente da C11.mara <fu,s
b) lavrar·as atM daa seHftes zeorellador • desistir. a QualQuer tempo, 'de
ta.s;
ltcenc;a que !he tenha sido concedt- Dep\ltados ;
~) 80s PreshJentes do SU!ll...~mo
0) assinar. depois dl) VI SecreIAda. 8a1,,0 se 0 suplente estiver em
Trlbunal Federal e d03 Trib'lnais rio, as projetos e emendas remetitxerc~cio,
8uperiorea do pais. entre este& ill- ~os a Camara dO!: DeDutadoiS e Q6 pm;
-WTuz.o III
cluido 0 Tribunal de Cont& da Jetos enviados a sanl}\o.
uni~ :
Art. 31. Aos 3.0 e 4:P .secret&ri06
Da Mesa
4) - aoa Oheff.S de Governo:; e;- . compete:
trangeir06 e aos seua '""epr·e.senbnt~.s
aJ fazer a chamada do s.rrenadores,
Capitulo I
o Brasil;
noo caws determinado& lleste ReelCom}Xl8i~6es e atribui~~
5) -MS Pres!dent~s das caS8.} do mento;
_
b) conta:r os votos em veritiogAo de
,A.it, 26. A Mesa. se compOe de tIm ParJamento de estrangeiro;
6) - aos Governadores doe I~ta - vota~a.o;
l're5idente, que 6 0 Vice-Presidentec) auxi!lar 0 Pre£idente na apurada Republica., e de quatro seci~ta.~ dos e Territ6rios FederalS;
7) - aos Prestdentes das Ai -,fIU- I,;ao das elei<;6es, anotando 06 nomes
lios.
•
dos votados e orJanizando as listas
§ 1. 0- Para. suprir a a~ncia do }')leias Legisla.tivas dos Estados.
8)
- a autol'idadeB_ jU'liciarias f!m l'espe~tivas para serem lida.s imediataPre.sidente, .haveri\ um Vioe"Pl'esi~
I.""'r~
({ente e para suprir ados see:retarlos respost.a. a pedidos de inform ~oes mente, \
.sobre assuntos pertinf:ntes ao i :maiF
:havera dois su:plent€B.
cAPtmLO II ''':;;~1.
_ § 2.° 0 Presidente cQnvidarli qtl1i.5~ do, no curso de feitoa judiciai~;
- u) nomear e demitir Uvre..-;, ente Da eleicao de Vice-Presidente, SeC1"6~uer seuadores para sllbstituirem os
tarios· e Supientes de Secretdrio
6ecretArj~ na ausenr.ia dos supl(!n~ seu oficial de gabinete e des' n<,.!·,
dentre os funcionarios dQ Se' ai.tJ,
.ks.
doa
aUXiliare.s
para.
0
mesmo
.:oaoiArt,
32. 0 Vice-Presidente, OS Se§' 3. 0 Os sec~t8.rios e os suplen~N
erctal'ios e 00 Suplentes de secretalio
tlubstituir·se .. a:o oonfQrme a nume- nete.
Art •• 28. Ao Vlee-PTesldente :~om- serao eleitos parR cada. .ses.sao legislurac;;§o ordlnal $-, nesta T])P-sme. ordt'm,
BU~tit,Uirao 0 Presidf'nte, na lalta pete, alem do dispost{) no para :rafo th'a ordinAria.
unico do artigQ 213 da Consti~'-'~i,£ao
~al:a~t'af-o unlco. No caso de vaga
de Vice ..Presl~nte,
,
deflmtlva, 0 preenchimento tar-sep&
§ 4.° ~ao $e a.chano p~.rentes 0 Federal ~
a) sUbstituir 0 Preslde!lte, nas .l5l1a dentro de cinco dias pela forma estaPresiente e os sew suootitutos legalS. fa,ltM
OU impediment05;.
belecid3. no art. 33,' devendo -0 senainclu,sive OS suplentes. l\ssumira a
b) exercer a8 atribuh;6es E'st·a lele- dol' ser filiado, sempre que po&ivel ao
,presieneia 0 Senador mais idoSt"l.
Art. 27. Ao Pre.sidente compete: cidas no paragrafo - 4.° Jo ;uti'-") 70 partido do $lcedido.
Art. 33. A eleic;ao de Vice-Presi\~ a) presidi!'- Ii S<esslio, Rlyindo-a, en,· e no par§,gra!Q ontco do artig':: 2V8
da Comtltuica.o Federal, ::,uand<, tJf\o dente e dos Secl'etariQIJ e SUolentes
~rrando~a oll Suspen':lendo~a!
. b) lazer o'b5ervar,. na ~ao. a as tenha exercjdo Q Presldente, l-en- de s-ecretarios far-5e a. por esci'utinio
secreto e maioria de vota& dOI5 senado...
C<msUtui«;ao, as leis e e.ste Regi- tl'o de 48 horas ;
0) prestdir as reuni6-es da. C, mis- res presentes.
,
mentoJ
"
Diretora; podendo Gl!icutlr I": VoU.". A elei~~o, observado <i dlsp<Jsc) convocar as se5.'!oes exuaordi- s§..o
to no art. 39, tar-se-a quatro cedu\i.,s
narlas ou secretas no decurso d~ tar:
d) ordenar as deBJ)f>.sa~ de t\ ~1"lli_ que oS apurarao uesta ordem, para'
se&SOes legislativas ~
I - Vice-Presidente;
,
d) aMinar as atas ~espectivas, uma: mini.stra.;Ao do Sertado ~:n gera' n~'
limites das autoriZRI16es j-a Con, &sao
II - 1.0 eo 2.° Secretarios;
I ~ '(\
'\liz .aprovadas;
111 ...... 3.° e 4.° Secretario.s;
lff~:
e) determinar 1I df'stino. do. mrpe- Diretora ou dQ pr6prJo 3enade;
TV - Suplente de 5ecretArios.
dlente.lido, do ofieio Oll ·em cumprie)
nomear
e
demitir
livrer.\ente
~ 2.° Sempre que resultar eleit;3.(1
inento de -resolu\tM e Jistribuir as sen oficial de gabinete e des- nar, para 3. 0 ou 4,° Secretino de quem
materias M respectivas c<lmissOc-s:
dentre os funcjonarios do' Se;.l'ado, petten~a 0 partido ja. l'ep-resentado .)ttl
j) impugnar as proro,"lCOei Que -,he dois auxilia:res para. 0 mesmo bahi· lugar, .respectivamentea de 1.0 ou 2.0
l>a.re~a.m contrArias a. Constit.Uir;30
secretario, consjde-ur-.se-a. prekudica,Federal ou a. ~ste Regimento, l'cs..lijl1!- nete.
§ l.Q QUando na p"."jj€mcl:1 da da a aDurada pOl' ultimQ.
va-de no autor 0 pedido de auq:encia se;sao. 0 Vice-PresideTJt,e ted. lpe·
§ 3,° Na. hipotese· d.o. paragra!o ,1.°
4a Comi$sao de Constit'ul;oo e JuS- nas 0 vow de Quali.:tade cout.' t'\10~ p:-ocessar-se-a novo escrutinio apenas
tic;a :
~
.se. porem, a sua prcsi.:n~a para ~fci- para a eleh;ao prejudicada, com 0
g) de-ctdir M qu;eqO€s de Ql'dem:
null1:ero.
.
me-smo impedimento do anterioc.
h) orientar as discus.~ e fh:a:' to§ de
'2.0 Sempre que, cl)mo Sen H101',
§ 4,° Na ele.lc;a<r de 'suplentes, esta.
0$ pontes sabre que de;.>em '. v"'rnr,
quiser 0 Vice-Presidente com ,xer - rao, na ordem da votac;iio, senadores
podendo, Quando com'entente, dh'i~ eicio
1
na
pr.esi.d€mcia
or.·eeer
(11Jn1na~ pertenc~ntes ao mesmo DarUdJo.
dlr as propo.si~6e.5' para fins de vota- quer propo&ic;ao, bern ,~rlln~ di.-.!uf,ir ~
TITULO IV
~§a;
'.
' .
. e votar, deixani a dire~'lQ dew t.tabalhos enquant() se trat:u do- a~ 'unto
i) dar posse aN- Sena'ior.es ~
DAS cor-.nsson;
1) propor a prorro~n('§.o da' sessilo : em que jntervler.
OAPiTULOI
Art. 29. Ao 1.. ,Secretario in :umk) de.signar a Ordfm do Dia llal'~
1\ S€ssao seguin~ e retirnr m.'l~~~·:.a be:
EspecieS e discipIina.
da. Ordem do DIll parA cumprimcnto
a) lel' em plenal'iQ, na integ"a on
Art. 34. 0 Senndo tent comi&6es
de despncho, corr~ao de ~rro ou em resumo,' a corre$:.ponflencia oli- permanentes
e especiaj.s.
omlJ)S8o nO avulse e para Sanar fa.~ cia! receblda pe10. 5en,ldo. as con~ 1,0 As permanentes serao eleitas
Ihas na. tnstruQao da materia.;
clusOes .das pareceres'dHs Com·.;s5es, anualmente.
no com€'l;O de eada seSSRO
1) nomear a.tI comissOe! €Spf'ciais as proposh;oes apresentadas, q\~ndo
legislativa ordinaria e servirao in"lu1nenoi:onadas no § 2· do 'art. 3.7 e os sellS autotes n5.o
t1verem lido, sive
nas extruQrdinarias, ate a jns.
no art. 224, bern como 08 subst~tutos e quaisquer Qutro!' pape:s qlli-' ae- tala~ao
da seguinte.
dos membros das comissQes:
yam constar do expediente d~ SC.$- pelD voto
-do plenario a. requerimento
m)
conv'Ocar. no curso daS ~$S5es s a o ; ,
.
1-egiSlativas, as sessoes oonjuntn_ do
b) despachar a. materu\ do ,'!X:PC!- de. qu~lquer senatlor, ou cmnissao, com
Congresso Naclonal (const. art. 41). diente que llle for distribuida pelo a. mdlca~ao da materia a tratar e d.o
numero dos respectivos hlembros yes.
n)
cbnvocar extraordlna.ria~ente PresideDw;
..
o Congrcsso i Nacional nu caBO pre-, e) assinsr 8 COM'espotJdenCll do ~alvadas as hip6teses doll, artigos 'St da
yistQ pelo paragrato \1nloo do arti- Sel1ado, salvo nas hi,6teses d'O ani- t;onstitki~:io Federal e 15 deste ...~e
glm~nto.
go 208, de. ConstituiQao Federal:
go 27. letra t;
•
§ 3° Ao termino de cada sessa-o !e0) promulgar 83 leis nos CaM! do
d) 'receber a corres}Xln::iencia dirl ..
ATtigo 66 e dos §§ 2.° e 4.' do arti" gida 1\0 Senado e toO mar as pro'lden- ~.sIatiya, ressalvado 0 disposto no
~
1.0. DS camissO-es especiais terao augo 70 da ConstttuiQao ~€ral, bern eias dela d~Qrrentes;
como as rflsQluQ~s do $enado;
~e) asslilar, depois .10 Presi h,mte, tomaticamente extinto 0 seu mandap) assinar OS autbg,.alo.s dos pro· as atas das ~sOe-s. os proj{';.os e to, cabendo ao seu Pr~idente prcpar
jeooB e eme-ndas remeHdos a. Camara emendas remetidos a Camara dos a plem'trio a sua prorroga~ao, pelo ;>edes Deputados, bem como dos oto- Deputad<Js e os proj<'tos envia los a rfodo de mats urn ano, llma vez nao
tenha ultima do 0 exame do a:;snnto
, jetos enviados a. sanGaQ;
san'$11<1 ;
Que determinou a sua organizaQao.
q) eonvocar, nos casOS preW$tl)s na
l
§ 4.° Qnando .:;e tratar de comj.-;gao
Constitui<;8.o Federal e neste Regi;.
f) promover a gu~rda das proexternfl-, finda a sua tareia. 0 P1'I)'.~i
mento, 0 suplente de Senador;_
posit;;6es em curso;
r)· comunicar ao Tribunal Suue1'i<lr
g) determinar a entrega, ao~ S€- d!'nte ou um de seus membrol'; comUEleitoral, para OS fins do paragrafo nadores,' dos avulsDs imwesso5' rela- njc~m'i 090 Senado 0- desemp€nho da
unioo • do a-rtigo '52 da. ConstitutJ;a.o tivos a. materia da O!'dem do Dia: sua mi'!s50,
Federal, a vaga de Senador, t;luando
h} encaminhar 0,5 papeis u1.SU·iArt, 35 A~ comiss6es pernl.lne71tes
ser~o M <;ezuintes:
nao haja 0 res'pectivo suplente;
bufdo.s as Comiss6es:
La - Diutora:
. s) promover a pubIicaeao dot de..
i) superinterfder 00 t1'a,balh:o.."I" dfl
2.° - Constit.ui<;ao e Jm:ti.~l\;
bates e d~ tod~s o.! traba-lh08 e nto3 Secretaria' e fiscaiizar :'lS de.s~.stJ.s.
2.11, - Economia:
do Sena<iD Impedlndo 8 de expres· autorizando.a.s ate 0 llmlt.e de ..••••
4.& - Fdutad.o e' CUJtWR.;
sil<\s vedadaa por· es!" n.glmento, Cr$ 50.000,00.
5.&-- li'!nM1r,n~:
inclusive Quando e<>n.'!.tant.es de d<l·
An. 30 ...\0 ~ .• S€cre-ta.rlQ: ~M8,- - Ugis1a9lio Social;
cumentos, lidos ~lQ orad-Qr 1.
/' j:I~te t_
>
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'7-•• -~.~.
s,
.. - ' e;.96es. Exterlor~;

~.a ~
.11de .,publica;
10,& - Seguranl¥8. Naciona}:
11." _ Servil;o P1i.bl~o Civil:
-.....
12.'" - Transporte&, .jmunic~6es EI
Obras Pl1bllcas.
Art, 36. A Comissao Diretol'a Ii
coustltuidq, pelo Vice..Presidente ~l
pelos qua-tro secretArios.· A de :r""inanias tera. tre:re 'membros; a lie
COn5tituigA.~ e Justil;a, nove;t as c:e..
matis, cinco membros cada uma.
/'
§ 1.° Os membros d~ Comls.saoi
DJ:retora nao poderao fazer parte del
ComUisfio p.ermanente. nao .se com ...·
preendendo neste caso as suplentes ce:
Secretaiio.
•
§ 2.° E' defeso partlcipar. simultl1nearuente. das Comiss6es de Constituicao e Justi~a e de Finam;.as, 011
d. uma delas e de mais de Uffia das
outras Corni&.oes permanentes:§ 3." As restri<;oes constantes dO
§ 2.0 nao alcanc;am a hipotese oe
substituiyao temuoraria.
Art, 37. As c~misaoes especla~ faO
internas, externas 'e mistns.
I
§ 1."
As internas. destinadas 00
estudo de determinado' assunto sujeito
it deUberar;.ao do Senado, SetaO eJeitr.&
no dia seguinte ao da sua cria<;ao,
salvo se fOr assunto eonsiderndo urgent-e,
'
I
.§ 2.Q As externas, com l} incumbf-n ..
cia .de representagao em conferencias,
congressos, solenidade.s e outros aios
puhlicos, constituir-se-ao por de ..
signa~ao do Presidente. nilo podendo
0. numel'o dos seus memhros ser :mperior aD dos Partidos com asscnto rlQ
Senado.
§ 35'
As m1s~as, compostfls de (le
memhros das dU:1s casas do congrN"o
Nacional. em' numei'o igual, ser :10
eleltas no dia hnediato ao do assen~t~
mento da casa nue receber a propo~ta
para. sua criacao.
Art. 38. Quando se tratal' de co..
missao para' elaoorar ou modificar a
Regimento do Senado Qtl 0 3egimf'nt,o
Comum do CQngresso· Nncional H'l a.
designado para integni-la um (iDS
membrDs da Comissao Dil'et.ora J;or
ela indlcado_
Art. 39. Na consUtulc;ao das 00'"
miss6es, assegurar-se-a, tanto qll:1nto
passive],' a representa~ao proporcim.lal

I

do-s partidos.
§ 1.0
Para a observancia do que
disp6e este al'tiga, dos assenLamentos
de cad a Senador deverS. constar a

declarar;ao, por ele !eita por ocruMl.Q
da ,posse, do seu Partido.
§ 2."
Nos casos de impedimen10
0'1 vaga de qualquer dos membl'os daa
Comissoes, 0 respectivo Prel;idente _:<;0_
lieHal'a da Mesa do Senado a d·e.signa~ao de quem 0 sUbstitua, dew
vendi) Q substitute pertencer aD me.'3mo Partido do substltuido, salvo sa
os demais representantes desse p~~r·
lido nao puderem, ou nao quic;err!ll
aceitar a designa~ao. Nesta hip6tere-.
a 'nomeagao sera feita pelo Prt"!"i.
dente do senado, independentemcnte
de fmaCao partidaria,
-J
§ 3." Cessara 0 exercicio dQ Sllt!<_:
tuto, no' caso de impedimento terl~
pOl'ario, desde que 0 sub.<ititujdo com...
pareqa a. reuniao da respectiva' (-Jmissao.
.
~
,.. § 4.0
Perd~ra Rutomaticamente a
lugar ne.. Comissao 0 SenadOf _{ 18
nao compar~cer a cinco l'eunioes udinarias consecuUvas, salvo motivo 'Ie
f61'I,;a maior, comunicado pr'evi:mler te.
pOl' escrito, a Comissao e par €: ta.
considerado como tal. A perda do
lugar !5era declarada pelo Preside1.te
do Sen ado. de. oficio, em ",irt.ude de
comunicayao do Piesidente da Comissao. ou por provocu~ao' de qu.tl':
quer Sen an or ,
§ 5.0O. Senador rJue perder (j
lugar na Comissao. confonne dispt:, 1tO
no § 4,°, niio podera - sel' 'para el31
designado na mesma sessao legistl""
tiva.

Art. 40. Dentro de cinco dl:'\S, :,;
conts! da sua compos~~ao, cada Ul)l'"
das comis,<;oes permanentes, exceto D~
Oiretora, reuntr-se-a para ~h" Olq
tro.balhos e eleger. em escrutinio ~... ~

,
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quaIquer delas 0 dil'eito de promover prefixado e enviar-lhes informaQOea
a . pUbHcaciio. p~r,a estudo dos. seus ou esclarecimentos por escrlto. .
membros, ao pe da' tlta de reunil'io,
Paplgrafo .unice: As informa¢es
au em avulsos especiais. ,
0\1 esclarecimentos apresentados. por
Al·t. 51. Quando a materia for des- escl'ito sefao impl'essos . com 06 parepachada a duns, ou mais Comls~6es. ceres. se os seus 'autore.s 0 requereeada uma apr~st;ntara! no ,prazo regi~ rem e a Comissa.o de!erir.
•
Art, 56. Das reuni6es das ComijiSoes
meIl':al, 0 seu parec~, e 0 incorporaI'a
ao pl'ocesso da prOposir;8.<J respectiva. lavraf-se-ao atas, dactilografadaa em
~ § 1.0. Quando a.materia fOr ,da 0.1f{llhaa avulsas, t6das rubricadas pe.
t;ada especiflca. de uma dns Comiss6es, 10 Pres't'tiente.
§ L 0., QuandQ, }>ela importancia do
!;6mente a eIa sera djst~it,uida, podendo esta, se 0 julgar oportuno, - solici- assunto em estudo, convier 0 registro
tar diretament'e '0 pronuncial!lento de taquigrlifico dos'debates, Q Presidente
OUrH(S.
solicltsra. ao 1. (l 5ecretario do Se ..
- § 2.". Sera ilistribuido s6ment.e So nado as providencias necessarias.
§ 2,°. Das, atas "constarao:'
Comissao de Finanr;as,' sem prejuij1:o
a) ahara e local'da' reunino;
-do lUSPOsto ns parte final do 'parab) 'os nomes dcs ",membros presentee
grafo anterior, 0 proleto ex,clusivameute de crc'dito, cu que Rutorize-paga- e os dos ausentes com .causa _justifimento de despesa ,deconente de- obI'i· cada.-ou-semela;·~ .- . ' ~,
c) a distribull,;:aO das matedas. por
.. gaelio legal.
..... ---"..,....... ...-~ aS5untos e re1atores;'
,
§ 3. 0 , Indepentie de pareeer de oud) as co-nclusbes dOB - pareceres Iitra CcmLssao 0 projeto de Resolu~ao d"os;" _ .
'"
apresentado pela Comissio quand{}, em
e) refer~ncias sucintas aos ,debates;
cumprimcnto de dispositivo do· Rei) Os "-pedidos de vista, 'adiamento,
gimento e do Regulamento ds Seere· dn~gencias e (lutra.s "prov!denci,:;l.s~ salNational:
_
.
tat"ia.
... .. h)
solicitar, em vittude de de\\0'
fA
\
vo quando nfw se considere .convenibel'ar;ao da Comissao, os servit;os de . § 1. Se ,0 relator, vf V{l 0 vcnAl:t. .52. 0 es~udQ. de qualqu~r:ma
funcionarlos tecnicos para e.studo de cldo" 0 Preslden~e :deslgnani um dos teria podera ser feito em 'reunHio· ente ~ divulgat;ao da ,jnaterja,. _
§ 3, 0, As a.tas serao· ppblicadas obrldeterminado uabalho, sem prejufzo membl:o.s ePl ~al~_na para suceder-;h~ conjunta de dUas ou mats C<lnilssoes,
das respectivas atividade,s nns repar- nessa fUneso. exceto qua!ldo 0 f t por iniciativa de qualquer aelas, ·a~i-· gat6Tiamente no Diario do Congresso
ti_l;f:es a que pertenc;am', ..
Gc-orrer aI!enas em relac;ao. a parte ta ~las demais, sob a presidencia. do Nacional do dia irneqiato a.o ~a r~u
nliao, podendo! em casos. exeepclonais.
i)
oonvidar para. 0 mesmo tim e de. propos1f;ao, ou emc!,!da, casos em Presidente mais ido.so. '
a julzo do Presidente ds: ComissAo,
na forma da letra anterior,' tecnicos que. permaneeera 0 .~esmc r.elator.
Paragrat'o unico, Nas reuni6es· con- ser essa publica~ao adlata ate 72 hb{)u especialistas partiCUltCea e t..~pre- C~nSlgnan~o-s~ 0 vencldo, pormeno- juntas obsel.'var--£e-ao
seguiiltes ras.
,-sen~antes de entidades ou associacOes nzadamen~e, _~o parccer.
_
normas:
Art. 57, As· Comisooes pel'manentes
cie11tfficas ou de classe.
-} 2." ~ mem_bros da Com1lnao que
a) enda comissao dever§, estar pre§ 1." A designar;ao de relator in- naQ_ ~onco~arem com 0 parecer po- sents pela maioria absoluta de sellS e, quando' co-uber. as especis.is, serao
secretariadas per funcion'arios da Sedeo"nde de reuniao da Comissao.
derao,
memb!OB;
"',
._"
cretaria do Senado! na -forma do Re- ~
§ 2.0- 0 Presidcnte podeni .. exeep:::l0 ~ ;a) dsr: voto em s~par~do;,
b) 0 estudo da materia sel'!\.\ em gulamento. .
- --",
•
_
nalmente, funcionar como relator.
b) ~ss!na!-se vencldos" _
conjunto, mas a votacao das' ComisParagrafo 'timc9. A-quem secretarlar
Art.. '<l'2. A1l Com.\ssoes se reun~r{io . ~c) assma~-se com restrlt;OeS, ~m pe~ soes far-se-a separadamente, nB. orcom a maioria absoluta do.s eeus!as ccnclusoes,
res.salvado 0 dlSposto dem eonstnte do ,despaeha da.. Mesa, a Comissao compete, alem da. r.edacao
0
do
art.
65.
. manifestando:"se, porem,. primeiro lu- das atas. a organiZal;ao tis. pauta d.o
membros. em saias do- edificio do Se- n(l~ § 1.
0
dia e-flo" protocolo daB ·trabalhOs com
nado, nos dins -estabelecidos ou me§ 3.
Contam~se ~omo favoravels gar a de-CCIlStituicao e JUsth;a.
o seu andamento.
.
.
(Hante convoca(:ao especiaJ para dia, os, ~otos pelas conclusoes ou com res~
c) cada Comissao paden\. ter 0 seu . Art. -6:8.' As reuni6eB das comissOes
hora e fim indicados.
trIcoes. ,
relat6riO,
se
nao
pref_erir
relator
Uniserao reservadas ou ·-secretas. salvo
. Pal'agrato (u1ico: As delioeFa.;;oes ,§ 4;~ Os. pareceres sObre -as es~ co;
C"
-~
deIibera~ao em contrario. ~
,.
sereo.oomada:; pela maioria dos pre- colha~ ~e!erldas no art." 63. I, ?ft
d)
a
parecer
podera
ser
em
conjunsentcs.
ConstltUl'.;a<? Frderal c sobre outl~S
§ 1.0 M reun:j,es reservadas 00"
to,
de:.:de
que
eonsigne
~
q
·pronuneiaArt. 43. O;S trabalhos das comis~ que pOl' leI depen~em de ~pl'OVal;!{l
d€rM assistir' senadores~ ~d<eputados,
see'> comecarao, salvo deliberacao em do Senado .co:r.starao excl~lslvamer;L, mento de cada Comissao, oU separ?- funeionarJos da casa em servi~ e
darner,
~e.
1>e
essa
for
3..orienJar;aO;.pro~odr8.rio, pela_ leitura e diseuSliao da " a) de relatOrio ~obre 0 escolhido,
jo:rna.1istas credencindOS 'junto ao Be~
ata da reUnlaO anterior. II qunl. de- c~m os elem~ntos mformati~(!$" rf'ce- ferida, mencicnando.' em quaJquer ca- nado. .
so,
os
votos
vencidos,
05
votos
em
se,pols de aprovada, sera assinada pelo bldos OU Qbt,?~OS pels C~ll~llS,s~O, de
§ 2.0: _ Se-rao- ,l!em-pre secretas as
p'arado
os
peJas
concluSOes
e
Os
em
Prf'~idente.
•
formll a "'-<l'';l~lm~T.a \'~MflCat;a~ dos
reuni6es para _ delib€ra.r s_obre; .
§ 1.0
Seguir-se-a. lill ordelr: em r~q:uisitos le ga,l.s e qual1d~des e~sey!~ restri~,Jes, em refer~ncia a cada. Co· . a) declarattao de' guerra on ac6rdo
missao...
'
que figural' na pauta, sa]vo concessao cmlS ao cargo?
a: p a z ; '
~
Al't. 53 :....-. Poderao
comiss6es ,So!)re
-b) -tratados ou· convent;5eS com
de preferencia para determinada proIn de conclusao no sentldo de
propar
ao
Senado
a
convoea~ao dos
posic;ao, a apresentac;ao. pel0 relator, aprovat;ao eu desaprov&~ao 00 nom~
as nat;0e8 estrangeiras; ~
,.
c) C{}neess~ ou -negal;iio de passade relatOrio de materia que lhe'tenha indicado, mencionando-se em ata ap~~ ,Minish os de Estad-o, para lhes pres,tare
rr:esclarecimentos
sObre
os
assun
..
.sMa previamente distribuida,
nas 0 resultadc da votacao pOl' es·
00.
tos em estudo, born como a real\'LS.- gem' ou permanencia d~ fbr~aS
,§ 2." \Em seguida,- se for 0 caso, crutil1io secreto, sem que se-ja admj~ CaD dE' diligencla ou pedido de in!ar- territ6rio ... acional;
d), indicac;Ao de nornes para os car:
o relator proferira 0 seu voto, favo- tida qualquer, dec1ara98.(l ·ou justifi- mnc6es e qualquer .dcs outros ptxieres
Tavel au contrario a materia, total cat;ao de voto_ exceto em reIerf:Dcia da UXiH1Q au a Camara cos 'Depu- gOB a que se'refen 0 -art. 63, I. da.
ao aspecto legal.
(
ConstituiCao Federal e outros pre:(lU parcialmente.
Art. 47. Uma vez assinados, as tados, sobrestando-se no decurso do vistoo em lcl;
,
- § 3.° DeRdr que a maioria 'dos
p:ra~o' do art, 4 4 . '
- - •~
pareceres
:serao
envhtdos
it
Mesa!
e)' pe<:iJdo de licen~a para processar
ll1f!mbros presentes a reuniao se ma- juntamente c.om as emendas relata~
',
'. .
~ t.v. Quando se tratar das esco- SCnador:
nifeste de acordo com 0 relatqr. 0
§ 3.°'- Nas reuniOe.l secretas: semvoto passara a constituir parecer, c.1ue das, deel~ra~Qes de votos e votos em lhas a que se ret.ere 0 § 4.° da artigo
separada.
46 OU de esclarecimellWs ntlcesoarios
como 'secretarJo da comi&sio, \lor
:devera sel' sempre cOr.ClI'SDS.
§; 1.0 Ao pe de cadau rna das para Q estudo lias ma terias sUbmetidas designa!(ao do Pre.sldente. um de .seus'
f 4.° Em caBO de empate, fiesta emendas de pIenarto,. sera indicada a a sua apreciaeao, poderao as di1ig~n memt;ros:
'
.
.adiada a' votal;llo para outra reuniiio, decif:/io da Comissao.
"';
§ 4.0. ~ S6 os Sen-adores e, quando
eias Sf r reali.das OU obtidas direta'Se novo empate ocorrer, 0 Presidente _ § 2.° <n 'pareceres'conterao ementa mente pela Comissao, ·lndependente joonvidi'dos, os Min~str0.5' 9.e Estado,
encaminhara os dais pronunciamentos ifidjc:ativa da materia da proposicao de pre posta. ao Serrado.
-.
poderao assistir as reuni6es secretas.
it. considerac;ao do plenario.
a f'!U~ se referent.
~§ 5.° •• A sta, uma Ve2, ~rovada g'ru)
Art. 48.. As comiss6es poderao, n!lS
§, 2, () - Na ntp6tese eto paragrafo
§ 5.° Conhecido a voto' do l"elator,
·qualquer membra da Comissao pOdera, seus pare-ceres, propor seja 0 assunto anterior· a Comissao ..poderA convqbar tim da reuniao, st-ra. - asfnadi~ por ~
-salvo ern se tratando -de materia em diS('.utido pe10 _Senado .em sessao se~ 0 escolhid9 'para the prestar 8S in:" dos QS m_embros presentes, encerrada
cIn Inv61uc:ro lacrado. datado -e ruregime de urgimcia, p.edir vista do creta, caso em que 0 respectivo pro~ 'forina~oes que -julgar. neeessArias. __
brtcad-o pelo Presldente e pelo .8e.
"
•.
-'
'" ~,"
-processo, .pel0 prazo de sete digs. s6 cesso sera'-entregue· p-elo _Pre.s\r--te
Art. 54. Quando ~.s COn1,js.~oes se cretario~ e .assim ·reco1h1da ao Ar..
,]:lrorrogavei par deliMralfao da Co- da Comissao ao do senado, com· 0
.
devid J sigila, para seguir"'" a materia ocupllrem de assuntos de i~tere~e quivo do Senada.·
missao •.nos termos do art. 44.
particular ou proc;.ederem a mq~efl- 'Art. 59: Ao encerrar-5e a. &eSSio Ie ..
Art. 4!. 0 _prazo- para pronuncia- os trlmites regimentai,s.
Panigr~fo unico. 'Na sessiio secreta t~s, tomarem. depOlmentos e }nf?~!,!-~ gishitiva. v Presidente da. CoolLssa3
mento das Comiss6es sabre m!lteria
. que lhes seja distrihuida e de trinta a qre se refere este artigo, resolvers r;oes, au pratwarem outras diligencias p!ovidenCiara. a fim de que .08 BellS
dia.r; para as de Constit.uicao e Jus- o pl:'nario se") (]eve ou nao, seT dada semelhantes,. poderiio, se julgarem ·membrcs ,devolvam a Secretaria (IS
tica e de Finanl;Rs e de q'Uinze para publ'cidade a sua "'''liberar;ao e bem convenlente Jnteressadas- def~nder 'os papeis que ~lhes tenham sido distriassim aos parecc: ~s e demais do- seus <i;re1tos, POl' escrito ou oraImen- buidos.
_ as demais.
,
§ 1.0' Se a,l Comissao entender, pOT docu·nentos' constante.s do processo. teo Eni'tais casas; poderao solicitai'
ArL" 49" E' facultado it com~::-.:l das auto!"idades' legislativas, judicia... ,tnotiyo justificado, na~ sex passivel
praterit' 0 seu parecer no prazo es- diviriir-se em turmas, para mSjor fa~ rlns ou adrninistrativas, :I::!em como,
'tipulado neste artigo, tb-lo-a pror- cilidade d::l estudo das materias. f) das entidades autarquicas, sociedades
/Jas ~leit;l5e$
rogado pOl' igual periodo, desde que narecer. pptretanto, sera proferido em de economia mista e empresas conArl>.
€O.·
'%0
dia ·ime<li.", • ao em
nome
da
Comissao.
cessionarias
de
servic;os
publicoS;
os
o respectivo ',presidente de conheciArt. 50. Os pareceres sO serao lidos dccumentos aU informli,;oes de que que! Be oompIetar a "'elei9Ao da. Mesa,
mento do fato a Mesa, pOl' escrito,
reunir·se-Ao os Ifd.eres doc partldos'
em plenario, publicados no DIArio do precisarem.
..
ant€s da sua e...:piracao_
.
Art, 55, 1t permitfdo a qualquer Se- rep.resentad06 no senado para '0 t1m
§ 2," A comW1icacao nesse sentido Congresso Nadonal e distrib~idos em
urs [Ida no expediente e p'ublicada avulsos depois de se manifestarem to~ nador assistir t\s reuni~s das Co- @ nx~e1!1,:~ fonJt~ da C~jitl!~o
11.0 Dicirio do Congresso NC'cionctl I. 11..-0. das as C{l'uiss6es e Que tenha sido rniss6es, discutir peranle elaS 0 as- ~erar, a ptlrlici;>a<:iio de eada ba~~
(le pl'oduzil' os setts eleitas...
'
' desp3chada. a materia, ressalvado a sunto em debate. :oelO Drazo ~r etas cada. ,nas ccnUss6c.a. «.nns.ne:ut.cs. ,
Cll'eto. dentre OS seus membros, urn
prcsidente e urn vice-presidente.'·
§ 1.0
~ndo· 0 pra~, sem que ~e
teJ!ha teito a' ele-lf,;'io, 1Icam-investicios na prcsidencia e vice--presid~ncia
os dois· membros mais 1dosos,..-.at~· a
_
re::;;pf'ctiva elei~t'io.
Si 2:<>
Quando aos trabalhos de
qualquer comissao nAo compHreGerem
() Presidente oU 0 Vice-Presidente,
cahe ao mals idoso a preside-nci».
Art, 41. Ao Presidente da Co·
xnis,<;ao· oompete-!0.). ordenar e, dirigir os .seus ,trabalhos·
.
d) 'dar-ihe conhecilnento de fOda
a materia recebida;
Ci designar re1atores para a ma--.
ter'a distribufda a Comis.~ao:
(0 'resolver as- quest6es -de or~em;
e)
ser 0 6l'gao de comunicacao da
Comissao com a Mesa;
,/) convocar as suas l'Euni5es extral)rdiparias de .oficio ou 'a requerimento de qualquer de .seus. membro.s~
. g) _ pl'omov~r a publicaf;ao das ataS
das reuni6es no Diario do Congresso

f 3.0 Posterior prorrogacao s6 poser concedida -,por- dellhera~ao 'do
Senado.
_
.
.• , 4.° _ 0 prazo para. pfonunciamento da ·com~sao renova-se pela
suPtrveni~ncja de nova
legislatura,
No curSD da mesma legislatul'a fica
interrompidq pelo-'· encerramento ,da
se.&Sf.o legislativa, continuando a cor":
rer na...sessao imediata, sfI.lVO fOe outro
ftr (, relator des!gnado para 0 projeto:
~.~ . . .
.
§ 5," No easo de pronunc~amento
de uina Comissao solicitado diretament·e ,por _Dutra, confol'me previsto
no ~ § 1.0 do 'art, 51, fica su.;tado 0
praw .da' Comissao consulente, come~
~ando novamente a contar-se 118 data
do recebimenUl do _projeto, em restitui<;ao.
.
Art. :45. 0 relator tem, para a
aJll'csent~ao do seu relatOrio,.8 m~tnde ·do prizo atribufdo a Ccmissao.
,Al't. 46. ·0 relat6rio. dev:-mi. ser
oferecido poT "escrito, salvo DtS caso.s
em -que -~!te Regimento adm1te, por
motivo .Justificado. pare.cer. ollal em
plenarjo.", ..
'
d~a.
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I 1.°. Estabelecido. assim. 0 nu- .... Art. 65. A Comissao de ConstitujPar:1graf4,(aJco - Noa caSN) '!;:n
t) c emprestlmo a que toe re,terem
. mero de oomponenles de eada comis- I;ao e JustL;a compete:
que 0 estu'J o do merito seja da- com' os- a,rts. 33 e.68. 11, da· CO:;lBtlt;J'i.cao
soo, pelo criteria das bancadas, oS
a) emitir parecer sabre as prop,l- pt-:tencia-dr, Dutra Comissao, Ii Com.')- l"ec.:.eral'
rcspectiv08 Udel'es entregarao a Mesa s!~6es l'elativa1S a.s seguintes ma!'~.? sao de Co~· 6tituil;ao e Justi~a re.'3trm1) b -~u:nento 'do impasto de eXDorate oito haras depois a- indacac;ao no- ria3:'
•• '
gira 0 seu p~"Or..uncjamento e as S'.las- tac;ao, no 050 do § 6.(1 do art. 19
mlnal dos sellS representanks naB
1) - inoorporag50 de Estados en- cmendas ao aspecto consti-tucional i! da Constitui~ao Federal;
Il.le.smas comiss6es.
tre si,.subdivisao e desmembrame!1tb joridico da materia.
k) qUlllqUer materia. mE.smo pri_
§ 2.°. Em caso de na(l cumprimento pra se anexal'em a outl'OS ou formaArt. 66. Sempre que a Comis.$-3.o vatH'a de outra comissao, aesae que
do disp6sto neste artigo, a elei~ao Ie (,80 de nOYCS EStados (Con.st. arti·· dt' Constituif,;ao e Justi<;a C<lllsidel'ar imediata. ,Oll retotamente mtltllr na
fara por escrutfnio secreta, zr..ediante go 2.°);
n~constitucional qualquer proposir;ao de3pe.sa all na reCelta pilbl1ca.
cedulas contendo tantos nomes q'uan-'
2) - transforma~5.o de Territorl:ls df'vera indicar, pl'ecisamente, se 0 vi·
Art. 70. A Comissao Ile Legisla<;ao
tot 00 lugare.'> a. pr~ncher. sendo em Estados, subdivisao ou anexa9ao e Cla e da totaJidade ou apenas ,parel'll, SOCial compete emitrr parecer 56bre
e-leit.Qs os mais \'otados e assegura<la. E..<:tados de que hajam/s1do desdobra· ll'e-ncionando. nesta ultima hipotese,.o as 1ll..'1t~rin5 referentes aorganl'l.aC;ao
C!:spositivo incrimmado.
do tra.balho, preVidencia social, rela ..
sempre, a representafj~ partidaria dos (Oonst. art. 3.°);
propOlcional na forma da coustitu!3) -. estado de sitla (Const. arU;;)
§ 1.0 Qualldo' 0 pareeer f.jr pe!a ~aes entre enlpregad;)res e emp':ega~a(l e do cti.sposw neste RegimenJo.\ ~ 5, III);
inconstitucionalidade nao se adllll~l- dos. a.5S(lcia('O~ slndicals, 3Cldentes no
§ 3.°, Canclui<ia a organizacao dus
4), - pollcia m:1l'ltima, aerea e de r u o : '
:;;:,
trabalho ·e Justlf~a do Trab3.lho.
Com1..<;Soes, por umtou outr(l ptoces.s,'), fronteiras (Const. art. 5.°, V-II);
a) votos earn restri!;;oes;
Art. 7L ..'\ ComisSao de Bt'J[II;oCS
R Mesa fata. proclamac;ao do resUl- XI5Vl) ,.- anistla Wonst., art. 5.',;
b) manifesta{foes sabre 0 merita.
Exteriores compete:
tad(l.
~- 2.° 56 ser~ considerado po.re·,:er
a)
emitir purecer sabre tad:'!&. as
. Art. 61. As com~s espeeiais de~
6) - direito civil, comercial, pr,1~ p£'la'inconstitucionalidade de qualquel' proposi~6es Ieferentes aoe l\tos, as
pendentes p.e' eleil;ao serao constit!li. Cf'.S8ual,· eleitoral, aeronautiea e do ploposi~ao 0 que reunlr D1aioria ab- relfl<;oes intel'nacionsls, ao MmlS~el'!O
das pe10 mesmo processo das comis. trabtl.lho (Canst-. art. 5.°, n.o AV', Itl; S(lluta da Comissao.,
das Etela1;ces EJoSteriores, e s(1bre as
sbeB permanentes.·
7)' - regime penitenciArio {Cons~-.
§ 3.° Tratando-se de projeto do- materia.s do art. 5.
XV, n e 0, da.
Art. 62. A cria~ao da.s ooroissoes d~ art. 5,°, n. XV, -b);
£,enado, a Comissao, se julgar cOlwt'- Con.stitUi~ao Federal, inclusivo tnns ..
inqllerito. 'de que trata 0 art~ 53 da
8) -.desapl'oj)l'ia~ao <Const. arti~o mente, oferecer~Ihe-a 'substituUvo l!l- ruo;
.
C<mstituic;ao Federal, e ato definitiv~' 5.°, n.o XV,' g);
"
'tegral, escoimando·o do vieio; "
b) opinar sabre a indicat;ao de no0
quando determinada pelo M~ da
9) - rer,quisit;Eies civis e militares
§ 4.
"'lanco originario da 013.· mes para' cnefes de miss6es d i 9J-:lma~totalldade dos membro! do senael). em tempo de guerra (Const, art. 5:', mara dos beputado 0 psrojeto, a (;0- ticas. de carater permanente, I junto a.
4.e~nde.ndo, em CaBO oontrario
da n. XV. h);
IT.lSSaO ofere cera, se julgar' conve!;l.i· governos estl'angejros ou a or ~anldelibe. rac;ao do plenario, metiiante'
10} - naturaliza~ao, entrada ex- ente, emenda sllpressiva ou subs~i~u- zaqoes lOternacionais de que a Drasll
l"toJeto de resoluc;iio.
tradic;ao- e expulsao de estrangeiros twa dQ dispositiv~ 1ncl'iminado.
faya. parte;
P a f u 1
,(Canst. art. 5.° XV, n);
§ '5.0- Se ern. plemirio for apresi!'l2) opinar 1\ re<ruerimento de qual ..
a.r gra ~ n co. No r~ueriment.Q '11) _ cond.io;6e.s de capacfdade para. tada emenda saneadora' de incorum- Quer Senador" sabre as not;oes pl·evlS ..
ou no proJe-to de re801w;ao para a
.
d
f'
crjaQ'M da Comissac sera. indicado 0 0 exerCICO a.!t pro !SSoes tecnico-ci- tuciorialidade (art. 137, -§ 2.°) a Ov- tas no art. 129' quando se l'eIerirem
.
entWcas
e liberais (Const.
art. 5. G. mi.ssao, "0 se pronunciar a ~espeiT..). a aoontecimentos ou at<ls pUblicos
Dum-ero de seus membros e 0 prazo
XV)
/.
d.a. sua dura~ao, que 'lV\der" ser n.
P ;
.:
cevent declarar, com precisao. se a jnternarionais.
,
.p"
~
12) uso de simbolos nacion11.i aprova"ao da emenlta e.scoimara a
Art. 72. A' Comissao. de saude Pti ...
prorrogado.
\
C·
t
t
'
'
. S ons . ar', 5. , XV. q);
proposi.;ao do vfcio originario.
,
bUea compete manifestar-se sabre a.!
13) - perda de mandato de Sena·
§ 6.° Se a emenda s3.neadora for materias referentes a higiene,/u sal!'"
OAPfTIlLO lIt
qor (Const. art. 48); aIJrcs..!r'..bd2, ~ 'projelo . do Senado, a de bem como s6bre lmjg.ra~ao, com
14) -!. escolha de mt.gl.strados, 'Pro
comi.~ao. considerando com eia l'C- e!a relacionadas.
I
Das atribuifoes
cU!'ador ~eral da Republica, Prefel~O movida a eit'a de inconsti$lIcionali- .... Art. 73. A. C(lmissao- de Segnan ..
QG:n.
1'\,
(Oonst.
art.
6;;,
1);
dad~,
redigini.
substitutive.
incorpo~a
Nacional
incumbe
opinar sObre
Art. 63. ·As oom'iss6es pennanent~s
15) emprestimrn; externos d·)s rando-a ao texto da propusi<;i'l.
a mate:-ia de Que tratam ~ a!-tlgas
c?'~tc
estudal e .em.,itJr pa!'ecer
Art. 67. A Comissao de Economia 28 panigrafo 2.° e 180 da Ccnsti=
. 'sobre 0& assuntos submetidos ao Seu E.<;tados, Distrito Fedel'al e Municipi.")"
'compete opinar sabre assuntJs l)l~r- tui<;ao Federal, bern como sooore tudo
exame, pox despacho da Mesa ou de~ (Canst. art. 83, II);
16) - transfer~ncia da sede do 00
tinentes a -' .
quanta se referir as forc:;:as 3.rnl'ldas
liberar;ao'do plenario.
.
..Federal '(Con~t. art. 65. V1I)'~
1) Agricultul'a;
de terra, mar e ar, reQuis!~()es 'niLi.,...
Art. 64:~ A Com15sao Dil'etora verno
- limite.s do Terrft6rio Nacic·
2) pe<:uaria:
tares. declarac;a.o de guerra cel !,bracomPete, ah3m de outras, as seguln- nal11)(Const.
art. 65,oVIIl):
3) industri.a;
c;ao de paz, pas.sagem de tort;as es~
tes atribui~6es privativas;
18) - bens do dominio fedm.·.al e
4) comerclO;
trangeiras ou a sua permanencia. no
a.) exercer a adminis~ra<;ao Intern3
nmterias da competencia da uniaJ
S'I sistema mone,~itlo·
tnrit6rio nacional e policias ml.lHado Senado. autorizando as despesas (Canst. art. 65, IX);
6) problemas ":C.)'!?i.I,l1CC8 d~ ,als;. res.
..
D<M Jjmlt~3 das verbas concedidas
19) - -6-utorizaQav para 0 Pre:;iden·
7) oper~6es de cnelto, CapILl.h3a·
Art. 74. A Comissao de S€::vic;o
tomando as providencias necessa.rias t'! e Vice-Presidente da ReptlbHca. se ~iio e seguro (CO:n.st. art. 5.°, n.O IX); Puolico c'ivil compete, resalvado 0 diS.. re~ulal'idade do trabalho legtslativo ausentarem do pais (Const. art-'. 66,
t) prodw;ao e con.<;UlllO .(Const. :ir- posto no artlgo 64, e. des'te Regimenno qUe depeuder dessa administra<;ao n. ¥II);
tigo 5.0, n.O XV); . '
to. 0 estudo de Wadas 8.$ mat4rias
b) regular a polfcia interna;
20) _ Poder Judiclarlo (Canst. G:r9) juntas
comercla!S (C()nst. ar- referentes. it cri84fao, organizac;:an QU
Q
C) proper,. pXivatil'ament-e, ao Sena~ tigo 94.);
tiga 5. • xy. 9, 2."" pa.rte);
. ..
reorganjza~ao de .serviC;os nao su_
do, em ProJe'to de Re..soluc§.o:
'- 21) _ Mi..llisterlo Publico da Unll0
10) comerclO ~extel'lo! .e inte.esta· bordinados aQS Minister:{)s miJlta:'e,s e
1 - a cria~ao ou a s'lpressaQ de (Const. art. 125):
dual, in~tit~ic6es de credlto, CamblO e das relativas ao pessoal do se:<vi~o
servl«;os e cargos no quadro dll Se~ :22) _ alienacao oU concessao de transferencla de valores para fO:'a do publico da uniao inclusive das au ..
creta.rla, bern como a. fixacao dos tenlls publicas com area superior a pais (Canst. art. 5.°. XV, k);tarquias.
'
vencimentos do pessoaI;
dez mil hectares (Corult. art-. 15B,
11) riqueza~ c!o subSo10, ml~~~l"a~o.
Art. 75. A' Comissao de Red:l.<;ao
3 -:- a nomea¢3:o, demissao e apo- § 2 . 0 ) ' ; .
metalurgla, aguas, energia _..~tnca, compete. desde que nao expressall1ensentauorja de [uncionliriM da- Secre23) _ vetos do Prefcito do, D2strit'J f~orestas, eaca e pesca (Const. ar· te atribuida a outras Comisson. a.
taria.
Federal (Lei n.o 217. de 15 de janeIro t-lgO 5.°, ~XV, m);
redacao final dos projetos de inlcfa ..
d) promovel' os funcionlirios
da d e 19 ~.
'8 a1' t . 1"1;,
' § § 4. Q e 6.°);
)12) medidas (C.onst. art. 5,°, XV, tiva. do senado e das emenda8 a ,'JorDSeeretal'ia naa >ragas ooorrentes
e
24)
_
intervencl10 nos Estados m : .
.
~
jetos da Camara das Deputados. g',
c(lnoed-er·lhes Iicen1;a com au sern (Const~ art:· 7. ns. IV. VI e' VII);.
13) em1'?fac:'io e Inllg!'a~§o (Curnt. parent de sUa competencia prtva.tiva.
vencimentos, tudo de' ac6rdo com :J
25) _ fronteiras dos Estados (Ato art. 5.°, XV, 0);
a redacao final das materias de que
que [til' estabelecido no respectivo das DlspoSi!(oes constltucionais '£ran14.) incorpo~aQ§.o des sUV1coll.s _ -: trata 0 artigo 150.
Regulamento;
.
iHt6rias. art. 6.0);
,
comunhao naclOnal. (Canst. art . .,..
paragrafo dnico Qualquer redar;a/j
e) prover, independentemente Oa
b) propor 'ou optnar s6bre it sus. XV. r):
final podera .set atribaida: a ':omjs.sao
0,.provac;fi.o do S'enado. os lugares d.e pensao . de leis ou decretos declt\rados
15.) es~olha de membra.!. do ,C>llSe-- de Reda~l() mediante requ~:rim{ nto,
.servente, eletrlCistas, rnotorisoos. e insoonstituci<maLs pela Supremo '.('rJ.~ tho Naclonal de EoonOmJa <Cunst. '8, Me~a. a Comi::.8ao que liver es ...
seus ajudantes:
bunal Federal;
_
art. 63. I);
tudadQ a materia, salvo 0 disposto
/) assinar titulos de nOmeS!(30 d()fl
c)
opinar, obrigatol'iamente, s&"Jre -16) alienllc:io ou conces.sio de tet- no artigo 150.
t!1ncionariO.!;
.
n constitucionalidade e juridL:idade 1'as publfcaB 'como area .:mperi·or a dez
Art. 76. A Coruiss~o de Transporg) dar parecer, que sera ind~n.. de qualq'uer proposi.;ao .sujeit.t 80 mil hectares (COI"'.st. art. 1'56, § 2.0 ) . tes, Comunica~oes e Oora.s PUbHca.s
sav-e1, subre a3 proposi~5es que ,a1OO- pronunciamento do senado, exc~to 83 Art. 68. A comissao de Educa~ao comt*!te ma.nifest-ar~se a respeito do
rem @ste Regitnento. salvo 0 diSlpOsto. eeguintes. em que a sua audiencia de.. e CUltura compete emitir parecer.JO· que se relacionar com as vias de co ...
no art. 22-4, § 2.0 ou digam t'espeito pende de delibera~ao do Plenariu;
bre tadas as materias relattvas •. edU· munica~6a{i e obras public as em geraI.
ao servtc;o e ao pessoa.! da secretaria.; ~ I - das iniciadas .no Senado:
ca~9.0 e iD.!trucM e A- cutlur!. em bem oomo sobre os serviCos pt1bl1cos
1)
_
os
projetos
de
resolu~lio
oom
...
geral.. '
concedidos (1. particulares.
h) ta:rel' a red.aCiio tinal das rna ..
t·~l'las }Jl'evistas' neste artigo, exceto preendidos no art. 24, § 1. 0 b. e § 2....
Art. 69. A C{)missao de Fio.:l:lIt·~'!
Art. 71. Cada. Comissao limitara.
no art. 64, letra 'c, n. (I 2J e no al'tigo compete opina! SObre:
0 seu pronunciamento a. parte ine ...
J caso de ser 0 projeto ol'iginario da
a) os or1;amentc.~;
,
rente a. sua. cQmpetencia. sendo-lhe.
':-(lmissao Especial a que se refere' (I 224'
art. 224;
•
2). - as emendas ,a Constitui<jaO!
b) a. tomada de conta.s do P!'esi· entl'etanto. permitido consignar
a.
i) organizar e rerneter ao Poder
3) - os pare.::eres de outras Oom;_~- dente da Republica;
omissao de pronunciamento verif:caC) os tributos e tarifM:
ds. em materia da. competencia de
B;xecutivo, no primeiro mes da ·sessao soes sabre esoolhas referidas no ar~
~
d) OS sistemas monetario, bane:1r{o outra COmissao.
\e-gis!ativa. e tr~ dial) depois de pu· t;go 63, I, da Oonstitui~ao:
4) - os reqnerjmentos nao compre .. e de medidas;
..
Paragrafo unko. A uma com:""s§.o
o1icado no Diario do Congresso Na;ional, 0 orc;amento do Senado it lim endldos nos cases em que este Reg1
e) as caixas eoon15mIca.s e os esta~ e l1cito manUestar-se sbbre t~m€nda
de outra, quando contiver materia
je ser .fncorlJOrado A proposta do Or· mento exige 0 seu pronunciamento; , belecimentos de capitaliza(:ao;
II _ das iniciadas na. C<1mara do.!;
f) 0 cAmbio e transferencla de va~ de sua competeneia.
gtnnento Gel'al da. Republica. sem
lares fora do Pais;
Art. 78. As ComissO'es especIals
preju1zo das emendas que 0 Sena.do Deputados:
1) - as js s.precladl'lS pela Coml~..
g) a, esoolha dos membros do 'D-!- compete a desempenho das atril u1 ...
.P':0rtunamente julgue ne~ssariaB.
ParA.grafo unioo. 0 projeto de Re· sao de Con.stituj~ao e Justi~a da easll. bunal de C<>nta:J;
~3e" t?ue lhes !orem expressamcnte
snIUt;ao previsw no n. 0 2 da alinea c de origem;
h) a intervenl,tao federal, nos ca!Os d-eferidas.
independe d-e pronunciamento de OU·
2) - . as de que trata 0 I 2.°. do d-o al't. '7. 0 , .VI, CIa ConstitUl~A.o Fe~
Art. 79. A Comissao de Tnquerfto.
tra ComlssAo..
'
art. o-l.J
deral;...
- '"'_ tem por tim' a apura~a-o de lato de·
Q
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lenuinado, consta~ do requerimento aU do projoet<:l dt :,e-s()lu~ao que cler
t1!igem a sua cria.o:iq. (Const. art.
1S3) •
§ 1. 0 No exerc[clo das SU9.S atribui{:6es a Comissao podera. determ1..
nar, dentro e fora do Senad<1, em
dilig'encias que reputar necessarias,
zequerer a convoca!;w de ministros
de £Stado, tomar ,0 depoimento de
quaisquer autoridadeIi !ederais, estaduats ou municipais, inquirir t::iternunhas, sob. cempromisso, o¥vir OS
indicados. requisitar de repartir;oes
public as e autarquieas inf01·tna~bes
ou documentos de quai1uer nat.ureza
e tl'anspol'tar-se acs lugares onde se
firer mister a sua p.resenQa.
J 2.00 Pl'eSident€ da Comit.:I1Q de
Inquerito pOf delibera~ao desta, pode-ttl. incumbir a qualquer dos sellS
memhrvs au a funciona,rio da Secretaria. do Senndo, a realrzavao de qualquer Sindici\ncia ou dilig€mcl:.t necessaria nos seus trabalhos.,
§ 3'.0 A Comissao de Inqu.etito redigira relat6rio, que terminara. por
proSeto de resoluQao.
§ 4. ° Se forem diversos os fa tos
objeto de inquelito, a Comissao dml,
em separado, s6bre cada um, podendo- faze:;.lo antes mesma de finda_ a
invrstiga<;ao dos dema1S.
§ 5.° Se for dpterminada a, promo~ao ds. respansabilidade de a]guem
po rfaltas verificada!, 0 pr()j~!,o ira
fit Comissao de Constitui~ao e Jus·
ttica, a tim de que indique 9.S proitlya. a fim de que indique as proV1·
'f"iendas necessari~s a efetiva~a() e Justit;;iI. a tim de que indique a~ pro,:
Vid ncias necc&arilis it -efetivac;aD dft
dec- .lao do senado, em dispoSi<;ao que
se mcorporara, depois de apro\'ada,
a l'eda~ao filla.i ·do projeto E~ta
~rh, nesse caso, discussao suplemen~
~tar durante uma s~ao, podendo ·;ada
Sen.ldor falar por dez minut.os, e 0
Relntor por vinte.
~ § 6.!) A incumbencia da Comissao
de lnquerito termina co m~ sessao
legi:>lativa em que tiver sido outorgad·1., .'3alyo deliberat;ao do plenano,
. prorrogando-a dentro da legislature.

em

Cll1'"sO.·

,j

§ 7.° 'Nos atos ':processuafs.
car~5e~ao substanc1alm~nte as

SiC;Oc3

D31..

apli-

dispodo C6digo do Processo Pe-

I

capitulo I
'Do Exped!ente e da Ora em
I
do Dia

Art, 80.

As sessOes 10 Senado

0

5€-

prepa!·at6rias, na forma prel"ista neste Regimento;
11) - ordmarias, as de QualquC'r
$i!.ssao legl.sla1iv,a, realize. as.....ear todos
os. di£5 utC1S, exceto nos s:Ul"1dos;
II!) extraQrdinarias.
!"eaj!zada..~ em dues Oll hura div'e:sos dos
pre-fixaclO.'i pare as ordinanas,
LVi - e.specialS, as t'ealizadas )a,·~
cO'mf'm{lni~oes OU 'h'om~nagens exc~~
11 -

as

cion,us.

*_

na

v
Dus Sessoes
TITUT....o

b.·a.c:

Art. 81. Abert. a sessao. Bed. lida
Art. B8. A ordem estabelc{:ida .nos
e posta em discUSSM: .. ata. da ante- artigos precedentes, Oll que tiver sido
rior.
indicada pelo' Presidente para as dis. § 1, 0 S€r~ tambem lida ~ posta ellb cuasoes ou deliberacoes do dia, nao
dlscussao a ta de reuniao a que se pOdcra set alt-erada senao em virtude
refere 0 pan\grafo unico do artigo de preferfmcht Oll inversao de mate ..
anterior.
ria, concedidas na forma deste Regt§ z.o Na di.scussao, qualquer Be· mento. enos seguintes cas05:
nador pod~ra usar da paJavra no
a) para posse de Senador:
prazo maximo de dez minutes acusan·
b) para leitura de mensagem, o!f~
do omissao au eno na ata OU fa- cio ou docuniento s6bre materia ur~
zendo inserir declara~ao de voto.
"'eote'
§ 3. 0 AS recLama~oes serao resol, '" c) para pedido
de urgencia, nos
vidas. ·conclusivamente pelo Presi-. t~rmos do artigo 166, § 3.0;
dent~.
.
dJ em virtude de adiamento, con#
Art. 83. Apl'ova'da a ata, 0 1. 0 cedido pelo Senado;
.
Secretario procedera it leitul"a do exe) pela fetirada de qualquer mate~
pediente, nit forma do artigo 29, le- rta. para cumprimento do disp6sto no
tra, A. '
.
art," '27. k, parte final.
§ La Qualquer Sen ad or, poaera, em
§
1.0 .. ' A invers10 da Ordem do
'segUtda, fazer llSO da palavraj" 'para" Dia, que dependen\·sempre de delibe~
as consideni~bes que en tender. obser- ra~ao do pleml.rio, requerida' antes de
vada a ordeal da inscrit;ao previa, anunciada; a primeira materia, tern
Se jl{luver.
por fim 'a apreciag8.o das pmposil;oc-S
_
dela constantes na ordem inversa. tia
§ 2." Esia parte de ses:sao c-orres- respectit'a colocacao. '
pondeni ~ pril11eira ho'ra, ficando au§ '2.<>, S6 se concedera a inversM
toma~icamente prorrogada, ate trin- 'da Ordem do Dia se a not'a seriaC;ao
ta mmmos:
das materias nao contrariar 0 dis~
a) para 0 orador Que estiver na tl'i-, pasta nQ § ·3.°.
buna c6ncluir 0 sell discurso;..
§ 3.0. Oonceder·se-a. preferencla,
bl para manifesta~ao de pesnr ou mediante delil::era~ao do plena-rIo:
comemorar;:lO inadiavel se antes do . 1") . - de proposic;ao score Dutra OU
seu terIll~n() algum Senador manifes- sobre as demais da Orden'l do ·Dia
tar a Mesa' 0 desejG de ocupar para desde que compreendidas nQ mesmo
e~e tim 0 periodo da prorroga{:uo, grupo· da
discril1lina~ao do § 1.0 do
§ 3,0 Na hip6tese
da ietra D do art: .90.· ,\
•
mU'agrafo anterior. se, .terminada a
2) - ile emenda ou grupo de emen#
pl'imeira hora Cia sessao, () orador naQ das sobre 'as ., demais oferecidas 1:\
tiver concJuido 0 seu discurso, Heard. mesma PJoposi~fio. Oll' sabre <?utrts
com a. palavra para faze~lo na ses.'?fto refercntes 0.0 meSffiO assunto,
~
seguinte. nos t.e:rrr:os d.o paragrafo 4.°:
§, 4.". A pnife1·encia deve~a ser re~
§ 4,°. NO'caso da·letra a do ~ 2,", queri£;ia:
"" "
termina~a a prorrogac;ao sem que 0
aJ antes de s.nuncis.x 'a. ~roposh;ao
orador ·tenha concluido sell dlscurso, sobre'a Qual deva: fier cotl:~edida;" na
011 levantada a sessao POI' motivo de hipotese de n,O 1 do § 3."~
pes:u·; sem Que tenham feito uso da
0) antes' de Se tomarem os votos
palavra o.s oradOl'e& com il1Scng!io qurmt.Q .. a . emenda ou' ao grupo de
previa. ca.bera 3.quele OU a este prefe- emendas sohre que deva sel' concedi..
r€mcia para falar na sessao seguinte. d'l. nos casas previstos no mimero 2
na n,esma hora. Essa preferen:.:ia, to- do %' 3.b. , . . ,
,
davia, so prevalecerA ilrna vez.
Art. 39. Preenchi.do 0 tempo da.
t
lI
§ 5. •
Nas sessoes' extraordinarius sessao, ou Uit.imada a otdei)) ,do dia,
0 exvediente' sera par trlnta minutos 0 Presidente :desigp.ant a da sessao
improrrogaveis.
.
seguinte. que sera publicada no Dta.Art, 84. Finds a hora do expe- rio do Ccmgresso Nacionaz-P:
diente, com ou
sem
prorrOgsl;ao,
V. Na primeira. hip6tese, niio
pa.ssar-.se-ti imediatamente a Ordem hal/endo' prorrogac;:ao, e permitido, aD
do Dia. .
S2nador que estiver falandd, concluir
Art. 85. As delibera(,!oes do Sen:l- O'seu discursa
sessao seguinte, com
do serao tomadas por maioria ue \'0- priorirl.ade de 1nscrlc;:lio .. e pelo pra~o
tos, presentes, pelo .menos, 32 Sena- a que ainda tiver d'!'eit.o.
times, salvo nos casos em que a Cons~ 2.°. Ra.venna ·n·r():roga~ao e nu#
titUi<;3:0~ exige quorum especial enos mero legal; 1/"otnr-se-ao 9..'3 mater.ias
de materia 'compreendida nos artigos cuja discuss3.o estej:l encen~da; caso
131 n.o II e 1:';2 11.. 1.
contr.irio, • ficarao adiad:ls as vota~
Art. 86, Na Ordem do Dia, se 1al- d~eg dispcnsadas a chamada.:
tar quorum r.ara 0 Senado del1berar, '§ 3,° . . Anfes de findar uma prori~assar-:se-p.. _it tnateria em discus~f.o. rogac:uD poder-se-a requel'er outra,
§ _t.o Esgotadu a tnateria em dis- ob:;ervado 0 dlspasto neste ar.tigo.
eussao, c_ ainda t"altando nurn2ro para
§ 4.°. Se o' tel'mil10 do tempo da
as vot9.c,6es, a Mesa. podera. 110 caso ~essao' o . . oner Quando, irilciadtl .a vo~
de figurar n.a Ol~dem do Dia mate- tar.;ao est3. sera . ultimada. indepen~
ria que., pela s~a l'elevancia, 0 justi- dente:nente de pedido de pf()rro?a~
fique. suspender a sessao p<>r prazo di.o. Tratando-se,· porem, de emen~
mio superior a trinta minutos. ou das 'en \'otrt(~ao' urns. a' uma. e res ..
concedh a palavra a Senadol" que tando nlnda. mai.s de duns emendas
d~la f!ueira futer' US\;). volt!;tndo~se no ~ vot,.-cao .a .ultimar sera apenn.s a d3fim desse tempo, as v-otaliOCS, se ja parte apuncia.da antes de se es~otar
f"]OllVP,J' qU0QJ1'1"
" firs?/) ~da sessiio;
,
§ 2.0, Verificando~se
a falta de
Art. 90. Ao encerrnr a sg<:,,:80. gaJquorum no curso, de vot::l.o;ao, far-se~a \'0 nn lilthl).a da se5s{to '!egislntiva (t
a ch"n:ada.
"Prcsidente de:=iqnara a Ordem do .off!
§ 2."'.
SoqI'e\"indo posteriormente a da se:;.<;ao segninte.
€xistencia de n(lmero para delibera- . ~ :t~~. As mfltf.'l'ias serRo dac1as pl'l.
Gao. voltar-se,.a;;a materia em vota· 1'a Qrdetn do Dia se<rundo a sua an·
GRO. deoois de encerrada a discus.sa·Q tignicade e im'Jort1'mcla, a iu170~ do
em cursc·. ,".
' .
Presi(ente .. ob."p.rvada a seguinte or·
~ 4.°, Em quaI<1uer t~se dos tr!l- dent de colocar2o: "
•• _.
t;alhos estando no l'c~into menos 'de
1.~ _
fl. nHltp,l'ia .de que_ trata 0 §
dezf'~.'1eis Senadores, sera er.ca.rrada tl 1 0 ' d(l nrtigo 1€t;;:
-'
<;e5.c;ao (' adiad£l pam a c;eguinte t6da
2.0 - a materia em eontinua~ao d~
a materia restar.te da Ordem do Dia, voh~lo:
Pf\rt~-.<;e-a e.ssa verifica·Qao Deja eha~.'" - a. materia pm reg-ime de ur~
mada, pOl' iniciativa dn' Presidente au ~ench. ria seguinte - forma:
.
median~ ret"lue'l'imento r'le qualquer
al 1 dft urgencia do §.'S.1) do arti·
··en:1d1r . . . uma vez terminado' 0 d!s- "'0 16:,):
em·so do oradot Que estiver na tribub) - a .da ur~nc!a do 1 4,0 do artl~

A!'t. 81.
A" sessao ordinana tera
intclO as qU3torze horas' e 30 ffi,nutos. pelo relogia do plenario, pre.'1enW5 no ~ec:nto, pelo meno§, d-eZf's::;eIS
senad-ores, e tlurara, no m~xjmo quatra horas, 5a\\'0 proIToga<;ao, ~om pra·
zo t"ixado. f\ requerimento de '.JU9~qUer
Senaci'or e deHbera\fto jo' &>nado.
.§ ].0
Verificada, \\q"'J.ela hora, In;
eX!rtencia de numer.o, 0 Pres1d.~nte,
ocu;Jnndo 0 seu lugar, declarara que
nM pode ·hiwer se~s-ao. designandc 9.
ord-em do dla para a sessao .c:eguint€.
p 1.0 secr2tal'io despachara. 0 exp-e~
dier.t.e indf'pendentemente de leitura
e dar~nw-a publlcidode no "DiMio
do Congre~so Nacionar',
• § 2. ° Havend-o' na ordem de. Dia 11a.
"'0 166'
~~~.
-:
!nateria reieyante qu-e 0 just,fique: a
Art. 87,' A.s propos1c;oes que se ' 4." ...:. i ma~rla em. fase de- veta.h-Icsa podera agunrdar ate trints: mI- acharem sobre a mesa e nao pUtie!'em evo:
t1uto~ a existencia de mimero l)artl seP' l1da!>· terao preferencia para. lei5.~ -:- .4 ,pt!!-teria ~ fase de discusIS a;:ertura da .&eSiiM.
tura na se.ssfio s{'suinte...
S~\). '._ '" •. ,

.

-

• § 2.0 No grupo das matkrias cons-tantes do item 3.° do panl.gr8.fo a.n~
terior, e em fase de vo~ac;;a() ~ ters.
precedencie. .s6bre a ·em dLScussao; Po
de di.scu.s.saQ em curso sabre a de
discussao ainda nao iniciada; em
igualdade de oondi~oes, s.eg~ndo a
maior antiguidade do. urgenclR.
§ 3,0, Nos ca.sos ptevistos nos iteM
4." e 6.~ § 1.'> a proposicao da Ca~
m(l.ra. tera precedimcia ~6bre _85 .d:mais, a do Sena~o em d15c~ao ymCa sObre as de segunda dlSCUSSao e.
a de segunda _discussao sabre ;is de
primeira discussao; e finalmente. em
qualquer turno, a de, disc~ao em
curso sabre as de dlscu.sssao ainda.
nao inicle.da; ~I em iguaUlade, ~e
condiQoes, segundo a malor antlgulCiade no senado.
'
§ 4,0. Ao SeT designada .9. Ordem do
Dia qualquel' Senaoor padeni suge"
dr ao presirl.ente a inclusfio de materia em '-condi~6es de nela figural'.
Art.' 91. Nao havendo I!.1ateria C~}Il'
v-otac;l1o 'iniciada na sessao antenor.
ou de carlit-er urgente, a ser su.bmeUda ao plena.rio, 0 Presidente p?dera.
designar para a Ordem do Dla Trabalhos das ComisSOeB.
Art. 92. Nenuhum projeto poderA
ficar sobre a mesa Mr mais de u.m.
m~s scm figurar na Ordem do 011\
salvo oS'"'Que, pelo voto do plenario, ti ..
\'erem &eu julgamento adiado.
Art. 93, Havera. s6l:m~ a. mesa livro,
no qual se inscrevel"ii,o os Senadore3
que quiserem usar "da palavra na.
hora do expediente ou s6-bre qualquer materia da Ordem do Dia, de-vendo ser rigorosall1ente ~bservada
a ordem .de inscric;ao.
~,
, § .1,'0. A8 inscri~oes serao pnr~ eads,
dia, pOdendo ser aceitas. com ante..
cedencia n~o _superior a 24 norM.
§ 2.°. E' licita a permuta de iDS-cric;6es.
..
Art. 94. 0 Senndot que quiser usar
dao palavra para. explic;wao pessoal
podera faze-Io uma 'ves, por tempo
nao excedente de dez minutos, nO
'correr dos del:)at{'s.
Paragrafo linioo. Entcnde#se PO?
Axplicac;ao pessoal 0 escll'.recimento
de fato e que esteja pessoalroente
1i2ado 0 Senador.
Att, 95. Esgotada a Ordem do Ditt,
qualq\ier SemHior pod en\. fazer uso
da palavrB por prazo nao excedente
de um~ hera.
Paragrafo unico. N§:o e. permitida
faiar depois da Ordem do Dia "S!
es~a ~fOT degt~n~da a trabalho~ de CO"
'mssces.
.
Arf 96. A materia dependente de
pronunciamento dns Comissoes 50
Sera incluidn ~m Otdem do Dia
depniS de emitidas - todos os pareceres,
~idos no expedienLe.
puhlicados n()
Diario do Cong-l'e.<:so Naciona1. e di.,,\4
trit-uidos em avulscs, Q.bservado 0 in..
tersticio' de que trata a art. 97.
§ ~1.0. A Incusao em Ordem do DiS
mdependentemente de parecer 56 po.
1en\ dar-se nas se,'mintes hip6te.ses:
-

pOT

deliberacqo do senado:

se transcorrido.s os prams .regi-mentais para 0. pronunciamento daD
Comi.~6~ .. esta<: n§·{) houverem ofe ...
recido Os setts pl'lreC€res;.
r,i quar.~'l se tn·.tar de proposi~all
de- sessae '!!islativa anterior;
_n - POl ate do Presidente:
0) QuaT.
. tratandP-se de pr<ljeto
je leI anua, ou de credito decorrente
de men.sa.gem do Presidente da Republica. ·faltarem apenas oito dias
para,. 0 _en~rr?ment-o da sessao le'"
.4)

~islativ2.;-

b} em r-ela~a.o a .projeto de Qrca"!lento, quando faludem apenas Qutn ...
1e dias para 0 termino do prazo constltucional da sUa elaboracao:
c) . quanto a veto doQ Prefeito d()
Distrito Federal, se fa.ltarem cinco
dias. para se esgoter 0 periodo para.
() .pronuncia.mento do Senado, OU ..
seSSaO legislati-ra.
d, quanto a proJeto que tenha PM'
t1m pror.roiar praoo d~ le1 YigeD:te.

'.
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0 t.el'm.i~o contu desarmado e se ooruiene em re'S pre~entes e ausentes, e um~ !;"(\-I te do art .. 66 da, Constitui~ao (projtt\A.'i.§6 pxal...o.
silencto.. _
.
Q~ula dO$ trab~lhos com Ie~c~·;;'~H':li."\ ,~Q ~os de deCl'eto Iegislatj"\,o);
§ ~t•• A me.terta nas condtc6es pre·
Art. 101. A,. sessao-'" sec,reta .ser:\. e:-;:pedlente lido.·
.
n -' Requ'erimenws;

tie lalt,ro-em dez· dias pa.ra

aUneas c e « sera inclulda
Ordem do Dia com preeed~ncia
fl'Obre • qualQuer outra, atnda.. que· em
:l'eglme de _urg~ncia e com .yota~;1Q
:lniciada, salvo 0 dispos~ DO I 3,° do
~\rl. 166- e no al"t. 171.
- i.. 3.0. Aos ptojetos IncluidOB em
{}:l'dem do dia, nas hipbteses prevls:
t~ nas letra.$ SUPT~, aplieam-se, no
"\OCante flO pI'OnunClamento' das com1&56e.s e praw l'ara. v()talt~o, os pre(';('itmi -relatl"oS eo materia em r~ide urgencia..
§ 4.0. Eneerre.da a di'ScUssSO com
IlNfsentasao de emenga, -q pt{)jeto
veltara. as comiss6e.s para qu~ se
TSJonunciem s6bre elas. Be nao hou"Ver emendas, etetuar-se-a. imediat~:tnent.e a votut;ao, ret-omando, a mat~.,
l'ja. 0 riti) normal previsto neste 'Reglmento.
'J 5.0 Quando. ne. hipOtese da. letrn
'l do n.O 1 do , 1,\), 0 })foOjeto hauver
foIl,do dist.rlbuido a divers!t8· Comlssoes,
'it'.nd{) uma. delas excedido () -praozo..
.
,
to
1'€g:lmental para sell pronunclamen ,
a maferia. serA encaminhada. imeditlt.amente A Com1¥iiQ que dtva se~lr
no
exame, Inclufda. a. matena,
"cwortunamente. em ·Ordem d~ Dia,
.fj{!m paJ,'~er da. co!UisfoAo So ~sta cum~
pJ'e manife.stax-se oralmente em p]en2\r\O.
:
,
§ 6,°. 5,e, ao ser chamada iI. emItl!
lI~.IeoeT. na. forma. prev-ista na parte
lin&) do
4,~, a Comissao qu~ houv,«
txetdido. 0 pTazo requerer dI~igenCla. ..
fjenoo e.st~ l3eferida, () seu pronun6ia~ent() dar-.se-a em plen~io., ap6~ 0
cum.1)!·lmento do requerido,
Art 97. ~E' de 48 hora..s 0 inter3ti"V~ta6 DttB

ronvocada \lela. Presi\feI1te, de Qfil;!jQ
ou mediante req:uerlmen~O.·
t- 1.". A finalidade j:\ s~ssao st'creta de\'era figurar expr€ssament e
no requer~~nto, mas n8.,0 5er~ dt~'lllga,da, assiUf como- 0 nO~,e d? requerepte. .
.
§ . 2;". Recebido () requer~!nepto, 0
S~nado 'P8.$Sad,· a tupci,J,nnf seel'~ta
mente para. a. sua disCU.5§-j,o ~ Yot?-Se aprovado. a s~"f.ao, s~ret:r.
quando nab se realize el)1 ,pl'O§seg,Ulmento sera convocada p~ra 0 n\€'s\l10
dla o'u para 0 die. seguint.e, descte
que (. r~ue:rimento nao hajl!. preIixado a <\ata.
§ 3.".' Antes de se iniclar\,:1l1, os
trabathos, 0 Presidente tara sair d:;s
sal,I;\8 d~s tribunas. galerh~ e r~sp'ec
tiV?S depend~.pci!-% t6dJ\s a~ l?esso~s
estr~nh~~, incl\1§ive fl.!I\o::1 )naqos ds
casa.
.
•
§ 4,", No inac~o dqs: trl?ba1ho.!l, deliberar-se':'a se ('I asmnto que motivOll
a con"Qc:J.lfao· qe",era ser t:';1+·aOQ secreta ou publicamente, na,o p()dend')
0 debate ;\- '~sse re5'?p.~tJ exH.1er a
prjmelra hora, n~m- c?-c:la. ,orador que
nrIe t.omar parte falar m~;,~ de 11m a
yez, nero por mais ne d.ea "Il1!ntH(.'-""
Nu p:rimeiro c~so" pros,c;e';'.ji.·aQ os
tral>alhos s.e~ret~rnepte; no. ,s~gunC\Q,
serio eles )e\'antados . .va,,", que 0 as"
sunto seja opprtun~Q.wnt-;) ~ub!l1r.t.\do
a "sessAo' publica.
•
§ 5.". Antes de encer~r~se uma
seSsile> secreta () plenario l'cw/\'era por
simples vota~~ e $~P.). g.e1.l-~e: ~e de.verao ser conservado-'1 ".m SIgH:)' OU
Dublica~os 0 seu r~nltado ~ 0 ~wm~
ou nomes dM que r~q\\el.'~m~ a su~
c('nyoca~ao.
.
.

.n£lr

cao:

me

seu

*

"
6,°. A dura~a.o da ~ess5.,l, !)f\;3H;[S,
1) - a distrihui<;3.() do aV'll~ com ~ah;Q prq:rroga<;ao, s.era. '1 da otcUns..Q5 pareceres" da.s
Comiss6es COm..p6- ria.. ,
ten,tes e 0 inJcio da dil!cussao ou vo''1.°. Ern se.ss~o secret;!, sa:lvo s~
deter\TIinad~ pela PQDstitl1\c;af>, 0 ~t,ac~~ oorrespondente;
2)) - a a.provat}ao, de materia, sem n~do podera qeHqerar Rf!.li\ffi O{! ck'eTfll;'ndas, e '0 inicio d.a. 9.1sCUSSaO se.. bates tornados p~la. T{lq\l\gl'afi\l, al"~
guhit,e.. . ..
.,
qUlvando-se 0 respectivo apanh.:H~o,
Paragrafo Unico. Reque-rld!1 ~lS- rm c~rater sig\1Qso,. juntaJ11.cllte cO~
. ~~nsa 9.e. intersti~lo, l?ar~ inclu.sfio em a ata e' demais docu,men/'!!!. N'Sfr,
onlem do dia, de matima com pare- ca$O sen\ adxnjtiqo junto l\ ~\:".s,\- 0
ten'.s 111, lidos mas a.lndll. n[to puhlica,.,. se\\ a.s.!ie~Ql',
'OOS, 0. presidente, apr.w,\?o 0. J'eQll~'"
Art. 102. Transformar-s~ .], en') se:r:lmento, iuiican\ 0 Pf"$, nece3saTlO Gr~t~ a sf!$$Ao quan!;lo 0. Sepad, ~ q
A crganiza<;:ao da vot;:l.\-§.u se nf,o Jhe deliberar~ e obrigatiJrla111e1\t;.~, q~and
J)aucer pcssiv~l rea.li.zj,.,l~ para a ses- tiver cte pron,ll:~l(~\~x-s.e sOi1-::·a \\S t.',<,"C{)...,
sAo seguinte.
.
Ihas a que se re~ere 0. '~'t;, 40, ~ 4,\>,
Art. 98. ,A. sessao !:!x!raorc'naria vol't'i\Pc:!{) e~ s~guiqa, a. s~r pub~;ea.
tlf'ra -convocada de ofieio pelo .Pres· para prosseguimento qos tI.'~balp.~ QU
tle:nte ou por dellDeral;a.o qf) SElla dO. pa:r~ d€$i~aQaa d~ o!,qern do pia di\
e terA 0 mesmo rito e dural{n~ i;ia se~ao seguinte, conforme {) ('.ago,
orui.Pfu'ia.
.
Panigraf(.l unico. Q tel~\PQ desll::'n.
.
dldo' elll se.ssao secreta nao ser~. d~s ..
l 1.6 • 0 Presidente pt'eflxar'\ d~a, contado na dnrac~o total da sess}q.
Art. 103. se-ili' sempr-e seCf(!ta 2
bot;;t ~ orde~ do dis. '9~ra a sessao
f)xtra.ordinana. dando-os a conhecer, sessA-o p~ra qeli1?erax quantI) ~ dE')j1'£'ylamente. ao Senado em se~a.o, cIara~a.o de guerra ou al!Ordo s{)bre
()U pelo "Diario do
oongre~o Na- a. paz.
.
clonal. Nesta u!tim~ hip6tese" h~ven\
Art. 104. A jutzo d~ :prMlde-nte,
tambem comunrca~ao telegd11ca. aos ou por deli1?era~io (\0 plana,rlo. 9 r~
Senadores.
,
.
"
querbne-pto <le, p:el0 mem)$, .sets SeI 2,°. NAo ~ obngaMl."la. a )nclU- nadores, 0 Senado 'POder!i rea!!:?:;r
ljl\-o, na Ordem do Dis. de sessao ex- sesslo especial, QU interrompe:' orditraPT9inar1a, de- rna ~rla . de s.essAo
para.' comemoraQAo on ret;~p~
nntenor, ainda. que em regIme de ur- t~O de altas personaljdades.
s~ncia ou em curso de 'Vota<;A:>.
1" 1.-. A sesS§o especial \ndep~nde
Art. 99. Em sessoo publica. ~ de numero e sera. convc-caQ(t PQr
mente ser~ admWdos DD ~lenl\rio meio 'de com.unica~a.o do Presidmte
I\,Iem dos· Senadores, os funclonarios. flO plenArlo ou p\lbl\cal(~'J no 1.I0is.,
em objeto de servlw e sl:ll\1~ naB ban- rio d oCongresso Nacional"". .
l'at".ta8 em momenta de 'VvtM!l.1. os "2.C'. Na sessJ.o especinl 56 :pnd~
De:putados Federais.
rAo falar os oradore5 pre\'iamente
I. 1.••• 0 Ingr.OSl!O do fot6Zt'afoS, n desiRllados pela M~'.
. .
irra.di,a~ao sonora ou por te]evjs~.o,' 'f 3,0. A sessAo referid~ \1,es.tE': ill'1\ f1.lD;lagem e a grava~§,o dOlS t!8.ba", tlg.o poderA set reaUzaC\a. no edif1~io
'C"lo eiitre.:

I

naria,

Ihos do Sena40 en?: sessAo p\1bUca· da CA..mara (los Deputad,11 s~ultd¥
dependem de autonza~n.o da. M~a
em cads. <l:RSO.
I 2.°, E' Ved~do ao sU1)lehte nAo
~m ex~c1cl0 0 jngr~so no rednto
OM

~
'1ft

sessoes.

NAo ~ per~iU-d& a prt$f'n~a.
banct\da. dB imprensa, durante as.
sessl)e.s, <te pet;BOa. 1\ ela. ~tranha. :tncJl~jve Junclonarl0 do 8f>na.do.
An, 100. l!l' pennllld,,' a . qu.Jquer
j){'.Bsoa, vestida decentemente, :assist1r l!.s l't~6es pubIfca,s. do ltlglir que
lht fOr reservud-o. de.sde que In- en:,V.

neame'nte com a sess§.o ~ee1al que
esta celebTe para. 0 meSmi) fim. mec\!8.nte entend!mento entre as l'c...'7,ec·
thas tnCZM.

.

.'''' ~, , '
",..., '"' ~... ~ '..-

CM'TtrLO

:qx

Da.s atas
De cads sf&.c::ao do Sf·

Ad. lOS.
nado f!Jeetc ~ 'e~lai8, lavrar-se~b.
ate manuscrlta t)U '~a~tihllrafad,a que
dr,..Vf.TA center 0 nome d1 quem a
tJ"Dhn lu:·esidido. 0

num.;ro

d~ senadC'-

, 1.°. A a.ta . . de qual·wet sg::;S{iG ,III _- lndicacoes; . ~
extl'aordinaria. Seta ~ubIl).c~!(!a i\. ap,roIV - Pareceres;
vat;ao rta .ses:;A.o seguinte. 5'a1\"0 a de
V -!... Emenda.
encerrament<)' da sessii<> lezisla,t~v:l.
Art:, U4. A.s proposi~oes S~'fao nll"
§ 2,°,. Qellois de aprf!vl'td~. ~ ata mel'adas de acordo com a.s seguintes
sera aS$inada p~lo p.reslu~nte~ 1.Q _e norma.!;i:
t
2,° $~c:retariQs.,
r - As. camprediaas nas alinf'aa
1r
J 3,°. N~o nayen.d.o sessao 1l
"a." e "b" do n.t> r do artigo anterior
f~lta Q,e numero, lavral'-se-a ata {Ie constituirao uma s6 .'5erle em (',ada
reuniaQ, mencion~ndo·se :),9 nnmes (If) legislatur8., conservanrlo a.nurner~cau.
:presid~nte e dos senadon"s que fo:r;;- da casa de .origem, com a designac;:ao.
p'Rrecerem .. hem como I> e~ped.ell.e do ".Projeto" ( completada caw as pa...
o.espach<ldo.
l'
0 lavraa "de lei" OU "de deq~to legis...
A·r~., 106. Da !ltn p~~,~('~.d:l, }\_ latiVo", entre par~me.sis, conform£> a.
D.zano do Congresso NacL.na.~ C~r3 sua 'natureza bem como' da indica ...
ta'rao: •
• .
r;ao do ana 'e' da casa de orj~eJ1l.
I - por extenso..
IT _ As proposi~oes constantes {fa
0) as·mensRj!ens ou o.fIclos do 0")- aIinea. "e" do nO I e dos n"O 11 a
verno au da Camara dos Dep\ltaq~s, IV'd
t.
"
.S
s\\lvo quando, relatil'os II c<Jtnm,in.,. _ 0 a1' I~O an,~rlOr terao numel-~~
Qoes de s~mt;aO de pl'ojetqs QU de .... ,)- cao s~ua~, em .senes espe<;,ificas.lur,ao de aut.6gl'afos:
111 - ~s, emendas serao nurne:ra-~
lJ) D:I yet()~ 1;\0.Prefe\to d) :Qistrj~o daa p'e~ sen~ .correspondentes
.8OH
dQ Di:itrito Fet.1era\:
:
re:Jp._ctlvoa pro)etos, de acOrdo COOl

c). ~.s prQ1l08i~6es leg!s1aUi'as m·
fOfWa!}qes ofiC1aig, 4~llcu,qrs.QS e' dfclfH'at;oe$ de voto.
.
~r - et'fl sumArip, tod. .'s as de~mq~
pallets lidos no eJqleaienh ~alvo d( )l~era.;ao" do, SCnado ou ::le1-f!:qninao;a 1
do'presidente. 'se a rele\,i1"wifl. qq ~'jsun~,o ju~tincar a puplic1.ca,1J Integl'! 1.
-1, L". As. ~n.forn\~~e'!~ e dor.:urnentoS de ~an\.ter reservadQ nao terr\o

0 Mt, 124; U 15, 16 e 11.
§ 1,° Os. SUbstitutivos integrai,S ~~

Senado .seral). nurner~q9s em, scnt's t,
J}art~. ~~m a mdlcaQS;o da orIgem, em
Com1ssa.q au em Plen!\rl0.
§- 2.0 As emendas. da Ca}l1ara do:-;
peputadoB a projeto dQ SE;!nado s\iratl
anexadas ao Pl"ojeto primitivo e transitar~o com ni1mer deahi. ,
Art. 115 A,!\ l;lrpo~C;Qea devem set
pub!i\,h:taqe, .
.
l:'.8c:ritas erp. terlllos' conciSos e' c)arVE,
~ 2.°: E' -permitido 31) SenadQl" divid!~as, sem?J'e qu~ passivel, e:QlCllJaDQo tH~1}V~r ~~ falar r·t expe':ll~n;"e artigos, psnlgr&tos. numeros e ali ..
ou no termo d~ sessao. en\1lal' a ·M~n. neas.
pira. pUbii~a'f~Q no "Di~!"f:) d'3 em'·
J 1,0'. oS projetos indicalfges de\'eIU
gre!!so NaclonaP' e-inclu:;.l.lJ nos An.a'~, ser endmados por ementa.
o discurso que dese.ia ,r01P.1"J"F, di,.:J 2,° Na capa de cada proce5.<;o.
p'f'pada a sua. J~itllra"
,ruhricada pelo funoionarlo ccirpperenI S,U. Quando 0 e.9clarecnu~nto 0.1 te, se anotarao todo$ as tnimite.s da
Mesa s6bre q\le~ta{j regimental aU n re.spectiva materia.
r)t$curso 'de algum' S~nador. torem 1'- ' Art: 116 0 Sel1a~or que qniH'T
dos com;tan\ da' ata ~mul'~<;sa a iud - oferecer projeto c~ ipdjca~ao, fa-lo-a.
'carf\o de 0 terel'l .sldo,
"
na hora do expegiepte, justiticanda.
§ 4.", A \\fa, impressa r'e!f!l',lt;"', sumarjamente, J;or escdto, ou ora) ..
em ~ada 1l10Meqto, a S~lWtlt.U1~:~· mente, 0 seu objeto e uti1if,lade.
ocorylda. ~m rthu;ao
,ore.:o;.ldencla d:
Art. 117 Qu.alnuer llroPQ$i~ao ~ofe'"
sesSaO.
,
'
•
reclda. sera semp:'e aconH>\\~.hada D.e
~rt. .1£\7 E -permltIdo fazer Jf' ~ tr~nscri~a,o. na. in·egra o~ en, reM,rno.
:,:er1l'. cl? resumo, na ata ~anusr.r}11 C\as disJ)Osit,;oes C3 Jei inrocadas em
ou dact~lografada. declarD.~ao de von seu texto,
c\e ounlfluer Senador.
~
l\l't, 11? NlI.o (, permitida prowsi..
, Art. 108, Nenht)m docu~e:nto ~el.. ~ao Rutorii:ando despesa ilimitada
]Userto nas etas sem especIal dt'hhh.
A t 119 A . n s' '-'
t 'd
ra~i\o dQ SenadQ, ~alve ali e~c':!~6< q
r.
. . JJ-l a. o. 1.\~O apre~t'n a a
f'xpressas neste Regirnento OU q\}f\r _ ~r Se.naqor <: e!TI pIe.nano, ~e nao con ..·
<10 .se)a parte \ntegr-a\1te qo.s dh:. tneJ' C;Y.lCO a~.slm:tlllas. sera subme{.,~a ,
curB:0s prQnunci~c\o~ Mlo~ fienadorer
a aPQl3me n to d_", pelo, ~en~s, {' "';0
tnt, 19~. A da,ta ~~ u\~ima sessf'! ;,e:;a.dOres ~e na? contner es~e l~U'"
de quala",er sessao
leg:i~tat~\ra ~er'\ ;, .... 0 ~~ aSS1~a: . ~HIlS, {'.em 5egUJd~ 1;:']",'
<:.ubnletida
apr6va~ao da casa ro"l 'lana I\. Comls.,.ao competente, qU"1J~t;
~
.
".
.'
._.,'. ~ d,,~ender de par~cf'T.
'
.
,('!u~~quer :nunl€ro Qe pr~s~nte$. anti ~
"Paree'er UDieo Independe qe apcia",
de ~ev~n,tadi;\ :;\- ~~s~o.
, ..
Art, 110. A.nta q.\l-' s,essfto seCTf'~'
men 0,
!'era regiglgn pelo 2,0 Secrettrlq: aprr _
- 0 Pl'ojr,to que,;,
rad~ COul Qualq~er numero ante~ r e
&) autorize 0 GOl'e-me a oa(:'larar'
le.vantaq~ a.
ses$ao. ·nsls.I"Hlc1a. pe: a
a 'guerra .ou It Iazer a pa.z;
Mes~. fechifld:;t e1'\1 inYQluCfQ lacra(ll)
b) conceda ou neg:ue passagem ot~
e rubri.cado ~10 1,° e ~,l> Sec;rNa:r1o,:;,
permane1.lcja
f6r~as estn\n ..
com a data lJa ses.s1io e recQlpi~ns ;,a
geiras no territrio nacional;
Arqu(vo do Senado.·
)
J
.
Art. 111. Os funclonarios da Se.,
C l'fSO va
deflnitivamente ~6br&
creti:trla. a serv:l.~Q ga Mesa as1!iUrlo
tr1\tados ou convencoes C{)JX,' a,1
as 'ses::;6es pubUcas. desemvenn.~I\ct'o
na!;tles eMrang,eil'as;
as \inc"Qm~nci~ q\le ~or eIa; lhes todJ declare em estado de sitio urn
rem comeUdas.
011 bl@.is pontos do territ6rio
Art. 112. Os ItrabalhQs das sess3C's
naeional;
~erJ\o orgallizadoe "pol' ordem crQno16·
e) aprove OU su.spenda sftjo deere ...·
e-ica em Anais. para QiStribut'i;M ao:!
tado pe'o Pre.sid~nte da. Re]lU'~
Sennd~or($.
blir3. na alUincia. do Poder u-'
gislativo.
TriuL6 VI
n - 0 requerimento luna 0:
este Regimento expressamente
CAPITULO I
exij~ eSSl\ for:tnalldade.
Dos projetos, indica~6es. eme~d~B
.
e p~receres
Art, 120, A propo.!!ic;?o d~ C:lTY>;f.~
~ All'. 113 Conslstem as proposic;oes ~fi.o. tem () rito normal da apresenta ....
a setem operecidas ao Senado em:
os])Or qualquer Senador, dispensa",
I _ Projews. compreendendo:
da de apoinmento e de parecer d'1
a) materia
da. compet~ncia do mesma Comistao.
OongJeEOO Nacional, com. .sanc;ao do
ParagTafo unico Considera-se de
~8jdente di,\ Republica, nos t~rmol! CQmis:;§,o a. pr{jposj~ao que COm !t=SE'
do art. tiS da CDn'3titui~ao (projetos carater' for '\1<;11" t'~a 3jJreseht.ada.
de lei):
Art. 121 A retiraoa d.e prop.osjc':;o
b) matl-rin. da competencJa excI'J- ~pre.!!entad:;t no Senado e perr.utidi!,
8lv:\ da Oongrcsso Naclonal, constan- L e:lt plenarJo:

a

a.

a
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• S." Quando a proposi~al\) estiver
:;ujeita, na forma deste R~imento,
a pSlrt'Cer em pler.-ario, 0 relator, ao
prated-la, paden'!.. ofel:ecer emeoda
oU subemenda em nome da. COmlSSao,
r~)
ilpenas com a SU'l as.sinatur~.
§ 6.° Nao se nrimitira';
a..~,
membros.
,.
I ._ emenda:
1.{) a retil'ada s6 e possivel quana)"-- sem tela~) com a materia. da
«l'J a materia esti't-'er em Ordem GQ
.
Dia e antes de iniciada 0.. respectlva dlsposiQao' emendada;
b) nito adstrita a ma-teria da pl'C~
vota1;a.o.
posicao, quando esta, da iOlciativa
§ 2.° A retirada da proposicao prejudica as emendas e sUbstitutivQS, ci-e outro poder, seja inexwnsivel per
meio
de emend')' ainda quando de
~ houver.
lnatel'ia anlHoga 0U cone!ata se nao
. § 3. 0 E permitido a6 Relator de
compreensi;rel n~ disposlCllo Of~gltn!lt-eria sujeita e parecel' em plel'J,~ "'aria'
.:rio requerer a retirada de emenda . II :...- subeme~da com matetia csda. re.'ypetiva Comissao:
tmnha a da' resp€ctiva emenda.
§ 4. ~ Depende de deliberac;ao do
4 7,0 E' Hcito It ComLssao a9re.s.;m,~
Senado a retirada. de projeto 011 tar su.bemenda Cvnsolidl1ndo as dis~
• :emenda; e de desr;.acho do Presi·
da emenda corn prare!:e.l' fa·
dente a de requel'in,lento Oll indi-· rJJ;;i~6es
voravel, vedada, porern, a incltl$ao
ca!;uo.
lie materja .nova.,
Art. 122 Havendo duas: ou mais
§ 8." Nenhumil. emenda sera aceHa
':9Toposil;oes, do Senada ou da Cama- fm plenario OU €'!1caminhada por Co·
'ra .dos Deputados, regulalldo a ma- raissao sem que 0 autor a tenha jtU.teria ou materias correlatas, sera Ii- t :ficado, por escrlt.o OU omlme::tte,
, <1!ito:
} 9." A emench oferecida em pit:'-<I, transformal' em err~enda a uma ;H~rio, salvo a> de Comissao, seni subdelas a materia das demais:
hletida a apoianH'lJto, na forma do
b) prom over ,a tramitu{!ao deIas tnt. 119, podendo, para ess9 fim,
,~er
reunidas em grupo as referentl~
em conjuJ.?to.
:). mesIlla prQPos:~iio.
~ l. ,1 A iniciativa rio sentido' do
§ 10. A Comlss2o DaO emHira paoisposto neste artigo pedeni ser:
1 ~cer sabre emenda recellid'it do ple'lario sem que tenha sido previamente
n - da Comissao que houver de pubIicada,
com l' respectiva justifioC!:studut as materias ou de
\
~.
. qualquer Senador, na hip6- caCao.
§ Il. A emend~ 'que nao altere n
tese da letra b),
2) - de qualquer Comissao· ou Rubstanci.!1 da prnposi~ao, mas ap~~
Senador, mediante requeri~ !las a reda~ao ~Ependa de parP.0el'
mento em- plenario e delibe- ua Comissao competente para apre·
(,.'ar 0 merito da materia e e submera~ao do Senado, na hip6~
!lda a discllssao e votacao jU3tame!1te
tese da lekabl.
.
'.'om as demais.
:) 2.'1 Em qualquer Caso cada pro§ 12. A emenda rejeitaaa na priro:;i~ao recebera parecer e sera in~ u:.eira discus..'~ao quando 0 nso for POl'
f luida,
com as demais, em Ordem mara. As IUodificar;6es ~evel'ao jser
dI) Oia na me~n-.a sessao.
renovada na segunda. quandQ subScrlta pOl' cinco Senadores.
!} :p No hip6t('~ da leb'a a, apro§ 13. Nao e pl'emitido apresentar
itt> in- a pl'imeint proposic;f;o, com a substUuU..,o integral- a p.rqjero da Cii~
er....enda consubstar:clando a materiZl mara. As modHf;;ac;'jcs~-deveriio f~r
af; l denialS, estes fieanI0 prejudic<1. .. formuladas destacan·r~amsi.1te. em Ied.:>- ;.
laQao a cada. disposiCtlao do pl'ejeto
!i.t'L 123. ge'.a ~.msit:.ero.da preju- origimirio,.
'ci; 'ada materla 'iep<zudente de di!!i§ 14. E' licito apresenta:r emenda a
b8! l-cao do Sen.1do:
r€9.uerimento OU indica~a.o.
".-.) por, hflt-el' perdido a oportuni§ 15. As emendas de Comis..<;ao ou

b) - de llma Comissao, sol1dta,n·.
do reunHio em conjunto com outra:
c) de uma Comissao OU d~ um.
&nador. pedindo intormac;6es ond...
ais ou a publica~ao destas no DiarbP
do C<lngresso Nacional.
d) ~ de inseryao em ata de valia'
de pesar,
\
e) de Ievantamento de seS3a.o
p<lr motivo de p2sar.
II ' - dependente apenas de votar;iio por 32 Senadores, no min.imo:
j) - de n8.o realiza~ao de sess~
em determinado dia.
f) -:- de 1icen~3 de Senador .
It) de remessa a determinada..
Comissao
materia despachadu a.
outra..
iJ - de discussao, e votaeao d3
materia par titulos. capitulOii, sescoes, grupos de al'tigos au de erne,u"
d
as.
j) - . de votat;ao POl' partes.
k) de audh~ncia de uma Comt5~
s6bre determinadn- materia.
l) de adiamenw de discuSSM ot{
de VQta~ao.
m) de encerramento de dIscussao. •
~
1l) de vota~oo por determinado
processo.
0)
de preferencia~
b-D os em diJigencia;
p) -:"' de inversao da
OrdeUl do
b-2) os em· pauta, agual'dando prQ~ Dia.
nunciamento da Comissao sabre .I.·elaq) de urgencia, (subscrit.o pm:
torio ja elaboradif; •
oiOO Senadores, no minimo, 011 por.
. b-3) os em e.studo, com os nomes uma Comissao.
respectivos !elato.l'e.s:
r) - de retirada de projeto; indt~
CAPiTULO II -;caqao ou emenda pelo au tor .
s) de . destaque de dispo-sitlvo'
Dos requerimentos
pant efeito de votaf'ao.
y
Art. 129. 0 requerimento poaera
t) de destaque de emends para
sel' 01'a1 au escrito. 0 primeiro mde- ptojeto em desparad<l.
pende de' apoiamento e tent solUC~o
III - dependente. de apOi~imediata.'
mento discusstid e votaqao COm a pre·
.?arigrafo 11n1oo. E' licito. entre- senqa, minimo, de CB Senadores.
tanto, 80 Senad<lr {ol'mular par. esU) de inservao. nos Anai.i. de
crito requerimento que; regimental~ documento ou publicacao,
mente, possa ser oral. Nessa (lil)otese
v)·- de comptLrecimento de MI0 requel'imento nao fica sujetto as nistr<l de Estado para prestaz' infQrexigencias e.stabelecldas par 8,O.li es- mac;6es .
critos.
w), de inc1usao em "Ordem do
Art. 130. 0 requerimenlo escrito, Dia de materia que nao tenha ti-do
embOra sujeito a dlscussao, pode ser parcel' no prazo regimental.
fundamentado ol'almente, mediante
x) de l'etirada de materia da
previa ins~ri~ao. us forma do diSposeo Comissao que nao tenha ofenecido
no art. 93. '
parecer no prazo regimental, para reArt, 131. Sera oral a l'equel'imento: messa 0 outra aU para inclusao em
"'1) despachado pelo Presidente:
')rdem .do Dia.
a)' de posse de SenadQI';
11) - de constitull,{a<l de Comissao
ail 1e;
b) de leitul'a de qualquer materia especial ou Mista, .
I,) em virtu'de dl? seu nrcjulgamenfo de plenari.a oons~ituem, em cada tur-' sujeita ao conhecimento do plenario;
z) de representac;ao· do senajo
l'
no, urna serie de numera~ao.
p('.o plenario em Dutra· delibera<;ao
§ 16. Paar efl';"o de nu:neral,.2.o. a:<.
c\ de retifica~ao da ata;
pOl' Comissao extefna.
'
:i L') Cabe ao Pl'e.sid.~nte, rt~ 0((- emendas serao cIa,').<.j.Lcac.lifi,.ern 00dJ de insel'l;aO de declaral,{ao de
z-l) - , de sessao extraordinal'ia,
do ou a l'eqnenmenfo. dedarar pre- mis.sao e em .plen'll'lo,.na oi-dem dos veto em ata:
especial ou seq-eta ..
jucticada qualQuer
pr.o;)Osil;ao salVij artfgos de pl'ojeto. gU"l.:da a seQw~ne) de obServancia de di3pOSit1Vo l'e§ 1,0 -: 0 r,equerimento de infnrl'eCurS<l PSln 0 pl_enltrio. .
. cia determinada . . . e.l!:l sua naWreza o-imentaJ'
mal;ao referjr-se-se~a,·sem fazer su§ 2.° Se~ .d~fimtiv~m,:'nte aorquiva- a saber: supressivas. substituth'as,
j) de retirada, peIo ,autar, de' qual~ gestao ou recomenda~ao, a at-o de .oue,J a propost{)UO preJudlc:J.Q,a.
aditillas e modiflcath'as. .
quet reQuerimento;
iro poder, no exercicio de Sluts atriA!t. 124. E' admitida n npresen~ 17. Ao numero conespDndente a
g) de preenchimento de -vaga em buil;oes constituclDnais Ou legaL", cUfe.
t.n~u-O de roenda a propt:'.sir;ao depen- cada emenda de ComissllQ acreseen- Com.iSfao;
.
fis<:'alizacaa interesse ao PQiler Legisdente de pronunci[lmento do Seli.~do, tur-se.a as inicia.is da Comissao.
h) de inclusfw, em Ortfem d9 -Dia, -lativo. Em caso de duvlda sabre ()
il) na fQse de e.studo - d£!. materi2'
.
de materia em coi).dic;oes regimentaLS l'equertmento, poder:). ser con.<;ultada
em Cumi~sao, somente ndos seus
§ 18. A sub emenda da COmissao de vela figural' <art. 90, ~ 4'»); . a Comissao de COnstitui~ao e Justll;<l
ltv:mbros. <:al\<o, 118 Com is-sao de Pi- figurara ao ilm da sene das emendas
i\ de informacoes s,)bl'e· a ol'dem antes do seu despaeho.-'
mHIt;aS, ao projeto de or~amcntQ da de sua iniciativa subordin"ada liO tlLU- dos trabalhos.
~
§ 2'0 No caso da- letra c, ind,eUniao;
, 1 0 "Bub emendas':, com a inrilcac;ao
In dependente de vota~ao de 16. ferido 0 pedldo, ou nao, publicado nO
b) durante tl rliscussan em plena.- da emend a a que cOrresponda. Quan~ Scnadores. no. mjnimo:
.
__
Dif:rio do: Congresso Nacional () des.
do a mesma emenda for apresentada
1) de pron'Ogaao da hOra do e:{pe~... pacho ,ate 72 horas depois de formu..
r!<J, - pDf qualqut:r Senndor ou CO,- va"fl'as sub enlendas, e'las
'er'o
nUnled
t
~
<-<
len e;
,lado"o requ~rimento,·podera o_seu au ..
n~~5S~c:,' C 'd
d an C _ tayao ?rdinal, em rela-c;ao it. emenda
k) de 'pl'orroga~ao da oorri da ses:~ tor -renova-l0 par9.
deUberar;ao do(J
'1.5 -'
onSt e'il se emen_at '. ~ It~Spect1V'lt..
.. .
sao;
"
_., -". .
ple,u:irio; depois-de, ouv!da a Comisnt %\0 a proPQ~ t.':1; por Qua quer ae
Art, l2', A emend. efereeld.' • proI
de per m'lSSaO
~
!
1
'
parn a ar sen~ Sao "de Constituiqao .e i1w~tit;a.
I '1 d ot,a d a.
SI;'US mem bros e !lor (',:1
1f'1" em d'"eussa-o u'nica ou enl segun- lado
" §3.0 - _Voto de, pesar so e admissi~
§ :2 0
'""
' . .
~ - ~
, "> A emen d a ap~eset1 t a.~" em ~..,
ca, pode' ser destacada, pOl' deUbera~
IIn dependente de tJot!u;do por 32 ~vel pOl' motivo de luto naclonal. de('0m,t·.,ao e .por. em ntl.1 ~d?.arla e r;ao no Plenano, para andamento em Senadores no minima: .. ;
~ cret.:1do~pe!o Ffodei' Executivo:.ou poe
Nlnstc!erad~ ~nt':':tstente, ~.Yilsttndo an sep:H'ado, desde .Q.ue- seja, susceptivel
'm) de pron:ogR~ao de'-praio par~ fal<:!ciUlento de:
.
a?i?r 0 dU':-I~o de'_retlovn~la em. pt~-· de constituir -p!'Oposi~ao, autOnoma.
'lpreseotaciio 'de parecar:'· .....
1 _ pcs.'"oa que tenha e'lCerddo 0
flf}.::'tO: n!}
d!Scu,~sao da proPo:sH;ao
~ 1.0 Nesse caS-o, cilmprira 30 aut1lf
11) de diS!Jensa de in~erst"icio e tire:'
d Ple 'ct teo 0() Vi'l'e-Pr'!'il~
PCi.,':'1("tpal,
,_
oferecer 0 texto para 0 proJ'eto, na vfa distribuic,ao de avul":" 0' ora ;n~lu~ eal'go e
. Sl f'n,
U
•
~·t
d
d
cv
dente
da
Republica,
g ".0 ~ an 0''3
I.sCU~S[lO encer- nora d-o ei"pediente.,
sao de determinada inateria 'em Or.
rs1.a, ,l-Comissa-:l 56 podc:"li Of£'r~cer
~ 2.0 0 projeto oriundo de emenda dem do Dla,:
2 '- ex-memhrQ_ do- CongresS{) Na~
.
. suJJemendas as £'mendas submetlda.s aMi", destacada ten\. 0 rit.o 'norma! de' . 0) de pronunciaffieUtii do pIenat"Io donal.
a SWl aprecia~ih.
projeto iniciado no Senado.
sahre clccisao da Mesa em questao de .3 _rpc£:s'6a ·que exerc;a Oil t~!1ha
~ 4.~ Oconendo ~ hip6tese do plArt: 126. A decisao do viC-nat'1o ordem.
exercido, ,0 cargo·de· Presidente !.tQ Su~
rarr3f;) anterior lh. chegnr fl mJ:oten3 npoinndo, apro\·ando. OU l'eleitando
Art. 132. - l: escrtto 0 requerl- premo, TribUnal Federal.
6D plenado abrir-O:;f--a dtscussao -mbl'e proPDSiG9.o, ou destacandQ emenda nlf'nt.o:
4- - "pessoa que exerea UtI tenha
'8_~' emendas '31 TbemendaE e respecti- para constituir projelo .em separado,
1) deoedente a.penas ,de volaciio por' excercido -o· ca.rgo de
Ministro de
VB., 'iubl-"mendns, ,!eduzindo-se 8. me· sen\. anotad3. earn Ii data re.:;pec,uv.a 15 senadnres. no minima, ... ,
Estado 'ou de Prefeito do DLstrfto Fetil.dr 0 te:nro dol d!:;CUS5aO (' nO.o no trxto votado f' a!'lsiti:1do pelQ -Pre~
a\ de uma Oomissao, pedindn deraL
~~,:"\<j(> rermitfd9 ? aprf"~ent!l('~(l de .o:;ident1! qu.~ dlr1giu' os ·trabalho$ da d!er!.(';~. de Dutra, sO-bre qualqu~r RS~
5 - ehefe de Estado {JU de Oo-V'~r
M'J.l:; el:fien:i:llS 011 subemendas.
5~.!.5loB.
~~unoo:_
'qQ e3trangeiro •
a)

•

Art. 127. OcOrrendo 0 extravio de
qualquer proposirao, a Mesa pl'Ovi'Cien~
ci:lra para a sua l'econstitui~aci, de ofi~
cit) OU mediante solicita~ao de qualquer Senador Oll Comissao, in-dependentemente de voto do plena.riO.
§ J." QuandQ 'se tratar de· projeto
da Camara dos Deputados, a Mesa
50licitara da casa de origem a l'emes~
sa de capias autenticadas dos respec~
tivo.s autogl'afos 6 doeumentos que aS
tenham acompan11ado.
§ 2." Os pareceres jli ptoferidos no'
Senado SeTaO anexados ao novo pro~
ce$SO em copias autenticadas peas Pl.·e·
sidentes das respectivas Comis.soes.
Art. 128. A Mesa tara publicar:
r - No principia de eada sess!to
legislativa, a sinopse de todas as pro·
posit;oes em curso ou resolvidas pelo
Senado na se.ssao anterior.
1I - ate 0 dia 10 de cada mes:
1) resenha das materias' en"lttdaS,
no roes anterior, it sanc;ao, a pl'omulgac.3.o e a. Carnal'a dos Deputados, bem
cotno das reje.itao'O.s..
2) lista dos proj-e.tos ainda em es.
tudo no Senado, compl'eendendo:
0)
os prontos' para inclusl>o em
Ordem do Dia;
b) os em poder das Comissoes. e,
deotre eles, especificando;

!:'I. de urn
au mais Senadoree.
mediante requerimento do seu
llnieo signatirio OU do primeiro dtHes:,,,
.
a de Comissa.o. tnedi.ante requerimento da maio,i~ dos sellS

0
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e - personandade de releYo na vj·
da poUtica administratiV&' intexnacl0·
J)aJ.
, 4'.0 - 0 levantamento de sessao
por motivo' de pe.sar s6 se darK em
caso de fa.lecimento de Presidente ou
-Vice-Presidente da 'RepubUca. e de
:membro do Senado OU ~da Camara
dos Deputa4os.
f 5.~ 0 _ 0 requerimenw refergido
nos §§ 3.° e 4,° devera, set' assinado
'por dez senadores, nQ mfn~mo, eu,
se couber, peia Oomissao de Relas6es
)b:teriore.s.
§ 6.0 - 0 requerimento compreen~
, did ,ona. letra u dependera. de p'are. cer ds. Oomi.!lSii.o D1retOl'a instruid<i
COm Ol'~amento do custo cia publica..
~ao.
"
.
§ 7.0 _ 0 requerimento compreen~
dido nas letrfts v a 'V~ lido n ahora
do expe<iiente sera: submetido ao pI..
nario no flnai da Ordem do D1a, ob·
.servado 0 disposto nos paragtafos 8,°

vel'em por lim escojmar 0 projeto
vicio 'de 'incon!iititucionalidade.
sendo votadas as emendaa do' pIe.
nario depois de irem A Comissao
para. Que esta. profira. novo parecer.
§ 3.°. 'Se 0 Senado apl'ovar -0 pa.
recer da. Com~D de Constltu1CSO e
. JWJtiCa.
pela inconstltuclonalldaue
total da pl'oposiC~o, esta. sera. Cou$i.
derada rejeitada.
•
§ 4,0'. Ravendo sub6Ututivo ~nte.
gral, da Comissao de ConsUtuic;ao e
Jootlqa, nos t~t-mos do art.. 66, §§
3.0' e 6.0', ,a vota'tno far-se-a a6bre
I!le. Be 8.pHi~'ado, sera' abandonndo 0 proJeto inicial. Se rejeitaao,
votar·se~a.
0
projeto, quanto Aeoru;titucionalidade.
. § .~.G. ,Havendo emenda supress1va
ou ~modlttcat1va. votal'-se~a a con~
dusao, do ~ pareoer da Comissao de
Con~tltu1c;ao e Justica sObre' a sua'
a~~ saneadora, ou nlia, do. vicio atgmda. Aprovado 0 parecer, enten·
der~sea adotada a, emenda se tavo~
ravel, quanto' a esse aspect"o, 0 ,pro~
nunciamento da. Comissao.
Em ca~o contrario, estara reJeitado a ~l'OJctO com. a em~nda.
§ 6... Reconhec:tla, ,pelo. voto. 0..0
plenatlO~ a _ c\lnstituclOnahdade ,do
pr,?jeto, nao mais podera, ser ar~
gUlda a ,sua. ~noonsti,tueionaUdnde.
§ .'.0: Somente depols de vota.da fI.
prellmmar
.da const!tucionalldat1e
p?de!a ,0 proJeto, ,se _f6r 0_ casoJ ser
disttJ~ldo a ~utra. ComIssao.
§ 8.•. Quanao fOr aprovada pelo
~nado qualquer e~enda.. a. pl'opo~'
Sl~~
da Cam~ra. 'dos Deputados
~estma~a a rehrar dela a el\'a, de
l~CO!lStltuciOJ:aliuade" essa, circum5~
tan CIa devera. ser CO.r.UI;l1C,aq.a ex~
pressamente a ~as:a, de OrlgWH.
Art. 133. A.D. lDiclal'~Se 0 debate
de u,l?a r:.~tel'l~, qualquer Senador
podera soll~ltar a palana pels. uT~
dem lU}la \,ez, para, ~ prazo lInprorrogavel de dez tfll?Ulos, pro~br
0 metoda eo ,ser segUldo na dlscussQ.o.
Art. 139, A di!;cuss§.o sent ellJ.
eonjunto, da lJ:ropo$i~ao com as
emendas ja. apresentadas, 5e houver,
e das uur3nte ela oferecidas,
At-t. j4Q, lniciacta a discussao de
qualquer materia, n€w seni ",~ter
rompida pat'a 5e tt-atar de outra, na
mesma ses3ao, salvo quesUio de or~
dem neh suscitada, tJ.diamento par:]
os fins preristos nas alinea& a, b, C
e d do art. 165 e sempre yue se
t.ratar de proposi~ao compreendida
nas retras a, b, dee do paragrafo
imicc do art. 119,
,
Art, 141. Na discussao 0 usa da
palavra obedecera aOs seguintes
prazos:
I - em c!iscussao linie!)., ou em
segunda discussao, cada Senrhtor
poden", fa\ar ape~us uma vez, pdo
espaqo de uma hora, sendo iaculbdo no relatot' falar duas vezes, ute
o maxinl0' de duas horas.
II -:' Na prim?ira discus.',-;i]o'" dOl
projeto do Senado, cada Senador
POdera falar ate duas vezes, con·
tanto quc a soma do - tempo nao
exceda de dUas horas, sendo ~acultado ,no aut{)r da proposi~ao e ao
relator ate lres horas, de uma ou
duas vczes.
do

b) na dlscnssAo tiniea, na diB~
cussio suplementar e na segunda
d{scussao, deede que 0 aSsllnto te~
Dba sido debatido em- duas sessoes.
Art. 143. Encerrada a. -discussio
a vot~!o 'sera. Imewata fie durant~
8'la nAo HVerem sjdo apresentadas

emendas.

-.~

Art. 144. Havendo apresenuu;ao
de emendas, a mate'l-Ja vol tara as
Comiss6es, a fim de sabre elas se
pronuDciarem. ..
'
'Parl\grafo ,tinico. Lidos os pa!"e.
eeres no expediente, publlcados no
DitLrio do Congresso Nacional e dis.
tribuiidos em avulsos, estara. a rna.
t~rfa. em condir;oes de
tigurar na
CHdem do Dia, para- vota~ao, pas..
.sado 0 intel'sticio a qUe se refere 0
art. 9 7 . "
Art., 145. Votar-se-a em prjmeiro
Jugal' 0 )Jrojet.o, ressalvados 0$ des.
taques dele req1leri<ios e as emen.
das, observado 0 disp6sto no art.

Janeiro de 1955

385

meio de sub€memias .. A discussa.o et
\'ot~a,() Jar-se-ao em glooo, exCt..'1.-c; -)
.a) se qualql!er Comissac, em seu parecer. s.e mamfestar favoravelment€ a.
urns. e contrariamente a outXaE caw
em que a vo~a~ se lara em b~.
segundo 00 pareceres;
I
b} se tor aprovado rE'Queriment,o
para a. \.'otat;B..o de qualquer emeDOa.
destacadamente do gfUpO a qUe pe.l.'.
ten~a.
f
ParAgrafo Uhico. A emenda ria Camara sO poden\ ~r vov.:da em partes,
fie 0 seU texto for suscetivel de illVI.s&c. cOD8tituindo C'ftda parte' pro:po..si~ao aut.onollla.
1
Art. 14,8. 0 substitutivo da Ca.ma ..
ta a projeto do Senado ,l)er:i comide ...
rado serie de ~mendas e vDtado, -sep~rada.mente,

POl' art~gos. p:ua.graHl~f

numefQS e ,letras, em corresponden-'
cia a()s do projeto emendado, UI.JvO'
requerjmenoo de vota~iio em gl-o,b() {JU
POl' gtupes, de dispositiv08, air~{)Vado
161.
.
pelo plenano, obedecido () disp6sto no
e 9.\1.
'
~ 1.0. A votac;ao' do projeta. sera. para-grato unico' do, artigo ante ..
§ 8.0 _ Se o. ordem do Dia for
em globo, , exceto se, (j plenario deli. rior.
I
destinada a trabalhos das Comiss6es,
berar Se fac;a parceladamente artigo
Parigrafo liniCo. Sempre que 0 Se ..
'a requerimenoo sera incluido na que
por artigo' Po res.!;alvado 0' disposto nada receber substitutiv~ da Camara
:>e Jhe seguir.
_
no art. 27, letra h. '.
a projeto de su ajnici!}tiva, tara a pu§ 9.0' _ Quando a.lgum-Senador pe..
§ 2.°. As emendas que tenbam pa. blic~ao paralela das duas propOSi ...•
, ,-oir a palavra, para discussao au enrMeres eoncordantes de t6das as ~0e8, a. fiJ!l de que a. caUa dispom,;ao
caminhamento de votacao sabre os
Comjssoes, 'favoniveis OU 'conharios do projeto corresponda, Jateralmente,
7equerlmenoos a que se r~fere 0 §
serae,
'votadas em grupos, segundo 0 a do substitutivo. As" disposiq6es f3uus"
'1.0, a. materia fieara. artiada para a
sentido d')s pareceres, ressalvados os tivas serao publicadas apOs as do proOrdem do Dis. da sessao segu}nte,
destaques-. As demajs e as dest.aea. jete iniciaI e as supressivas 8:0 lfida
lIalvo se 0 fato ocorrel' na -ultima sesdas serao votadas uma a uma, das~ das supressas,! consid£'nmdo-se supresBAD do periodo legislatiYo.
sificadas' segundo a ordem dos dlS.' lia.s a sque np.!; tenham cones-DDDden§ 10 _ 0 req':1enmento eon stante
tes no substitutivo.
das letras z e z-l pod era s.er discuti...
positiYOS do projeto, e, em reh:;ao . Art. 149. _Trata.lldo-se de proj'p!<>
a carla disp08iti~a, na 6rdcm el'.ta.
'do e votado imediataminte.
belecida. no art. 124, § 16.
dillidido em titulos. capitulos e se ..
Art. 153,. _ Ocorrendo, em cada
• 3.0 No grupo das emendas do pa. ~oes, que envolvam mate-rias diverdia em que c Senado m1.o functo~e,
reeer, favoravel incluem-se asde Co. sas" 0 Presidente proMnl e 0 'Sen,~do
'1alecimento: de pess~a. eomprert'ndlda
misss-o, quando sobr elas nao haja ma. deliberara 0 Pl'ocesso a seguir na dis-.
no " +.0 do art. 132, 0 Pre.sideiten
nifestac;!o em contrario'de outra Co. cussao e \'ota~ao.
I
de:!\gnan\ Comissi\.o de tres 'Senadomissao.
Art, '150. Sempre Clue fOr apreva...l'e~ paxa. acompanhar 08 funerais, se
§ 4.0 Serao' incluidas no grupo do substHutiro em segunda di.scubsno..
~stes foe realizarem ns. Capital da
dlU! emendas de parecer c{)ntrario on em discwsao unicn, '1. projew doRepublica dando opartunidade co..
aqulas s6bre as quais se tenham rna. Senado ,havera. discussiio Supl.elll£>nnheclmento da provld@ncia
plena.ni,festado pela rejei«;>fio a.s C-omiss6es tar) durantte a qual poderao ser ole. 10
recidas novas emendn:;.
. _"
competentes para 0 exame (10 merito,
§ 1.0 Com as emendM, sf'gulra 0
l' Art. 134. _ 0 requerimento de yo.
embora
consideradas
constitucionais.
substituUvo
a
CQmissa-o
ou
C{)n:if~ofS
to de apoauso, regosijo, louv~r, con·
§ 5.°, S€tao'veladas destacadamen .. competentes, para parecer, Que naogratulaq6es ou semelhantes ,56. s~ra.
te as emendas com par€cer para cons. podera. concluil' pOl' novo SUQsti1u'tlV'l.
admitido relativamente a ato pubhco
titulrem projeto em separado.
§ 2,0 ,Nao hayend-o emendas. sE'rfl 00
ou acontecimento urn e cutro de alta
§ 6,° Al! 'emendas de Cnmissoes tern' subsUtutivo- adotndo, poste imediatn ..
.signjfjca~lo nacional ou internacio~roc-edencja sonre as do plenario da m-ente em votacao.
!
nal e depended, de parecer da Co·
melSma natureza.
Art, ]51. - 'Terminada a \'ot~l.(;ao
mis~lo de Constituh:;do e Justi~a ou
§ 7.° 0 dispositivo
de.l5t3cad-o do de qualquer projeto, ~ste )fa a COl111,'3""
de Rela~6es Exteriores~ conforme
projetc para vota~iio em separailo pr£,- sao compet-ente, a tim de noigh 0
case.
cedera na vptaq)'io. M em£'ndas su· venddo,
§ }.O _ 0 requerimento sera In~lui~
preuiyas, e i ndependein de pare~
ParagrRfo (mico. Essa ndnefio f'el',\
co na Ordem" do Dia em sesao Ime·
cer:
.
dLspensada,
Salve Se h()uber ." do de
dlata a.quela em cujo expediente fOr
{S,O A emenda que ti..-e-r snbemen~
d f
da. sera vQtarl .. antes e cum rua!\'3. linJua.gE'm,
e eito de reda~f10 ou
, lido -0 respectivo parecer.
,
erro manife.st.ndtJ a carriglr:
,
§ 2.° - Aplica-se 'aos requerimel}tos
dest_a-, exceto t 1S seguintes ,C,(lSOS, em, aJ no p"o]'eto
rl"
Sel1,'"0
'
v
'I
r m scgundessa natureza 0 dlsposte no art. 132
que a subemenda t,era precedencia:
da riisC'u~t;:ao se (Il')TO\'l1dl) ,~{'m mor1ifia) se 8 sub:>m.enda for supres,siva:
ID.o fl.
b) se for subst!t,lltiva de ::il'U""o da c!1~6r!'l, j~ tendo !'lido feitn ;'f'cb-r;fto 01)
Art. 135. - A nenhum Sellad~r
enienda e a vota<;ao desta se fjzer ar. \ encid-o em pnm,emf d:scu!'.ci'ic:
Eera permitido fazer seU 0 reQuerltigo par artigo.
b)' no projeto ~do Senad~ 11pr-G\'nr'lo
ment.o de outr~, depois de retirado.
§ 9 ° Se· a vot11Gao do' projetl1 sedi- fOm p"'1meiar
discussao s~ni em 'nQuerendo reproduzir a materia, usazer artigo por artigo, ~ra. votado pd- das;
ra. da -iniciativa que Ihe compete.
meit6 0 s~u ,texto e depois as emen-- C) no prcjetn da Camara duoS D~))u ..
'IiTULO VII
dns, sal"o se-' f'.ft:} forrID supressivas tadJs destulado a s~n<;a-o.
.
Dos T,rabalhos' de Plenario
OU skb.stitntivas de al'tigo.
Art-. 152. E' ,privati\'o (13. ,Comisg 10 Em qualqllcr caso; ha1'€nd) sao~espe:::iflr;a para estudar a lll,!t.rn'l
Capitulo I
substituth'o inte2ral do projew. ·f..eni s egunda uisruS5ac.. e para a ~ntes...,,\ ,l,
Das Dist:Usroes e Votat;6es
omesmo preferencia lJ'1ta a "OUl"'~'O, da pr{)posi<;fo redigir Q \'enc]do P<lI:-J a.
salvo se 0 plenario delib~r~r aQ con· Cfiamra do.') lJ.eputad().'), a snn<;fw e:LI'
Art. 136. Tera d('is tUl'1l08 0 Pl'Otrario,
a proQ1ul:;-3'9:io, nos C88C.5 de:
jeto de lei iniciado no Senado e
, 1 - refonna do Re-:J:imenw luter·apenas um 0" projeto de decreta 1e~ 11 Ha,'end() -mais de um "sutst.i~ no;
[Jislativo, ° pl'ojeto de lei oriundo
tutiV{) int-egral. a precedencia sera re~
11 - E'menda ao Pl'ojcto, de ol~a
oa Camara d()s Dcput3dos, 0 projet(l
In - A, palavra seni dada na· gulada pels al'dem lnversn dn apre~
de resolucao do Senado, as emen- ordem em qUe tor pedidn, salvo ins~ sentnCAo, res!;:lll.'ada 0 dis'1o.sto no men/-o;.
III - projelo de c6dig(), OU de sua.
das, 'os pareceres, as redac;6€s finnis, crirao. Pedindo a palavra dois au ~ 6,° em rela~ao aos da~ Com:&5oes
a
os vet(lS do Prefeito do Distrito Fe~ mais
Senadores. simuW,\n~amep..te,
§" 12 ,A a.pT(}Va~3n do substitutivo reform
§ 1 Nos
prnjetos c1a C~.J:jjar20
deral e os requerimentos.
compete ao Presidente regular H integral nao Dre-judie:'! :'l. vot.a~3o d'e emendM1c.S
pelo Senado, a t'edn~50 ti..
Paragrafo imioo, Cada turno cons- preeedencia. '
emend a Que nele nr.o esteja atenctida nal limitar-se-a
as em~nd:-,s, d(,:"taentara de discussao e votalj3.o.
Art. 142. Encerra.se a ditr:unao: e na~ colida (:om .as suas .lfsposi.(,.'oes dnmente, nao n!i l11CQr, .rmmda !l() :'· ..... 10
Art. 137. Hav~nl apreciarao prea) peJa allsencia de or:'!dares;'
§ 13 Quando 0 parecer conc/utI' da propo.~l('ao s:llrn ouando 5~ tr'ltar
llminar em plenario, da con~titu0) 001' deliheraqao do plenario.
par que uma emenda constitua pro.ie~ de emf'nrl:u; d-e "ed(1('::o,
cionalidade sempre Que 1\ COluissao
Para~rafo unico E' permitido ~ to em separado, 0 pJenqrio votnn\
~ 2 0 L:aa no {':t~1pd~pnfp. II 1'('14.<1"
.ele Constituic;ao e Justiga argulr a 'qua.lquer Sen(ldor requeJ'el 0 euc:;.l'- prellminarmt?nte. ei's'e pnflto, para. no ~iio fina I (kan'i sflbn;, ~ 'm-€''''') plll'~·
proposic;ao de inconstitucinnaCdade ramento de discussao de m:lteria f!m coso de indefHllYo€nto, V{ltar a emf'n~ "!fOrtuna jricJllsan' em O:dt':11 :1<.) D1:\.
§ 1,0'. A discussao a que se refere debate. nos segUinte8 casos:
da quanto ao merHo,
~p6s l\ nllbJl:·a~5.'J no D\fH!(1 ~\() C"'n~s~e . artigo e parte integran,t.e da
a) na discussao preliminar
sbbre
Art. ]46, A rpjei~ao 00 pro;elo l)re~ .. 'f-<::CO I'hciQPal ~ dist<h1\I\;l" PIll
pnmelta, nas materIa:!; CIt? dOlS tur- constittlcionaUrlade,
na primeira judiea as emend as ainda que ja apro- 'lVll!C'rJS P 0 inrersticio 1.',-'''inH'Il!aJ.
nos es da discussao lUlica na3 de- d~cussao e na disCUSMQ de reda:;-fto vadfls-,
~ 3°,
A diEQU~S§O P 1\ V:,18~;-''' ria.
pendentes de um 50 turno.
.
final, qllanc10 ja tiverem faiadQ. p€10
Art. 147, A p-m{'nda an Camara 1").5 "edaC'~o fina1 p-odf'rfto <;f'!, ~'~l';!~ !ne§ 2-,0 Ne~t~ patte da. diSi::ussho s6' menos, tr~s Senadore8,
1iJ1ado.8 a' Deput.ados e projeto d{J Si>nadn 'ono ctiotflmente a,pos n it'i~:.;"~, d('!o;j<, Que
fler_ao adml~ldas as emepdaa Qu.e U- liarUdo.s dUel'entes;
.
-_ 6 f!:!lBc-e-pti\'el d~ motiificai8.(J pOI assim' 0 d::libeIe 0 S(T:ado.
1
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! 21 .• Zs6& .erifica~ao deveri- ser materia prIncipal e, em seguida, a diatamente, a discussao e vota«;ao d&
. ( • 4.°. Na discussao da redaciio ft ..
nat s6 ss,o admissiveis emendaS que requerida ante& de anunciada outra parte destacada.
materia rea1izar~se-a n6 final da Or000 alterem So sUbStancia a.a propo~ "ota~ao, sendo permitido eomputarArt. 1&2, Anunciada a vot9.~ao de dem do Dia da mesma sessio em qwa
se a voto do Senador. qeu entrar pan quaJquer materia, e licito ao Senador a urgencia far concectida.
,leaO.
abte ra palavra pela ordem, uma vez,
~ 6.'1 Nas hip6teses dos pabigrafo,J
~ 5.0. Quando a reda~ao final "for o recinto.
de emenda5 do senado a proJeto 6 • § 3.0 Nao havenda nurnero, a Mesa no prazo de 10 minutos, para:
3.0 e 5,0 os pal'eceres das comissoe3
projeto da Camara, uaD se admitiriio proced~a A. ohamada nominal, assi~
a) prop6r 0 metodo a ser, seguido; serao orais e -proferidos imedhltamen_
..em€nda.s a dispositivo' mlo emendado. nalando as nomes dOB senadores que
b) eneaminba-la.
.
te 're'ssalvada, no easo do pllragraf()
acusarem
a
pl'e:senl:;a
no
reclnto,
em
.
Para-grafo unico, RepeUndo-se a 5.~, aDs presidentes das Comissoes. .ou
§ _6.°. Ao'di.scutir-se a reda~ao. calista
que
5e:"a
Uda,
annal,
vota...yao.
sera
licito
renovar~lhe
0
enrelatores
designao.os, ,0 direita de peda Senador podeni falar uma .136 vez,
.
caminhamento.
.
durante" dez. minutos.
§ 4. 11 Verificado numero, repertlr' d , · r e m prazo, que carrera. em .conjunArt, 163. A vota:"'ao
nao se inter~ to nao podendo exceder de 2 horn!.·
·
§ V'. As ern.ende.s de· reda~ao de- se-a, a vota<;ao 5 ImMlica
da rna t·er! a
Y
~ 5,0 Nao havendo numero, Dcara l'ompe senao por falta de numero Ie'§ 7.°. Na hip6tese do § 4. 11 as Copendem de parecer da ComisSao que
adiada a Yota<::3o....
gal de Senadores, ou pela termina~t1o missoes de'\'erao e1aborar 0 parecel'
houver elaoorado a reda.;ao fmal.
§ 6. ° Durante a vota-Q3.a, havendo da sessao, obServado, porem, 0 dis- no prnzo compreendido entre a con.
§ 8,°. Quando, ap6s a aprova"Ao
'"
. • . d
a eXlstenCla
e nume~ posto no a.rt. 89, § t-,o.
cessao da urgencia e
inlcio da _Orde Qualquer reda~ao final de proje- d unda sobre
' d e a f"IClO
Art. 164. Pando~se empate n'uma de·~ do Dia da sessllo em qus a rna ..
81'<\.
t-<). ao verificar inexatidao material, 1'0, 0 P reSl'd.en t e t man d
de
A
ha
vota~ao, 0 Presidente desempatara.
In
tkria de:... a ~er submetida a plena.aoourdo e vidente, lapso ou en-o ma- ou a requerm1el~ a, prooe .1' \:10 C CAPITULO II
rio, -.
"'.
nifesto de texto, a Mesa procedera mada.
158, Faz-se a vota~ao nom!§ 8.°, Nao sendo observado esse
a. respectiva correqao, da qual dara nalArt.
peIa chamada dos sen<ldores, que
Do adiantamento da discussao
M ' t'
a
teria da
conhecimento ao plenario, fazendo a l'esponderao
"sim" ou "na~", confor.
au da .vota'Cao
praw. a
esa re Ifar a ma
.
. Qrdem do Dia por 24 horas, designandevi-da comunica~ao a. Camara dos
Art.. 165 A discussao au vota~ao do Comissao Especial de cinco mem...
- -...~pqt.(ld{)S, se ja 111e houver enviado me aprovem 0'"-1 re,ieitern a' propMio autagre.fo, aU ao Ptesidente da Re- cao. 0 2.1) Secrets ria tamara nota p,odera sel' adiada, medial1te reque- brOS para se pronunciar sabre, eta.
votes i\ pl'opor<;:ao que 0 3. G Si!- rlmento
.
f"
~b' t6
publica. se 0 projeto ja tiver subicta daB
creU.rio for procedendo tt chamada,
' para os segUlntes ms:
!)essa Comissao fani parl<e, 0 flga •
a) audieneia de uma ou mais co- tiament-e urn representante de cada
a san~ao. Nao havendo impugnac;aa,
urn ada~ que houverem incidido na
oonsiderar-te-a aceita a correc;9.o; em Dewis de lidos os votos favoraveis e missoes;
b) discussao Q-U votacao eol dia falta.
cuso, contrariQ, caberA a liecislia ao cantoo.rios 0 Presidente pl'oclamara 0
rf'~U!tado, nao se permitindo noves determinado ou por prazo fixo;
§ 9.0. 0 pa~~er, nas.materias cam, plenlirio.
t
t
f
c) preencrumento de fOl"malidade preendidas ... no § 3. 11 , deve Mr. es?:r:'! 9,11. Quando a falha prevosta no vo os,
Art.
159.
·.A
va
aeao
secre
a
ar~ essenc,·al·,
.
·
paragrafo anterior se verifiear no au- se-a:
to. pod~ndo, h
lIUdavul.
em caso Ju 5 tif'.tOgrafo de praposi<;i.o enviada pela
r _ por meio de cedulas impresw ., di diligencia considerada impres- cado, ser profer):lo ora.lmente em ple- \
Camara do.<; peputados, ..a Mesa () sas, mim€ografadas aU dactiIografa- ~indivel ao esclarecimento da materia. nario,
•
§ 1.0 0 requerimento de adiamen§ W.o. As emendas g proj~to em
devol vera para. oorr~~o, da que dara Ga.">'
conhecimento ao plenario.
II _ par meio de esferas bran cas to para qualquer dos fins das letras regime de urgencia ficam sujelta:> as
Art, 153. 0 processado relativo A e pretns, 'as primeiras repre.sentan10 a e b sera apresentado e votado como normaS estabelecidas neste capltul()
proposi{!ao ficani. BObrea mesa du- vatos favorave1s e as 111timas votos pl'eIiminar, ao se anuncial' a materia. para as proposicoes a que forem .ofe§ 211 0 adlamenta pre"V.i.Sto na le- r e c i d a s , '
.
rante tramitacao em plenario, ca- contrarios,
§ 1. 0 Utilizar-se-ao cedulas nas tra b so podera sel' reno~ado uma
§ 11.0. A nao ser-DOS caSOS menClObendo ao funcionario eompetente re.:.
elei~oes e esferas nos demais casos: vez no mes~o turno, desde que apro- nados no § 3.°, Dao serao co"tlsider8;cebe-J<l e r€'st.itui-l0 it Secretaria.
~ 2.11 Na vota~ao por redulas, ,. , va~o par dois tar~os dos presentes-.
dos na .rnesma sessao mais de do~s
Art. 154. Terminado oom a vota·
§ 3.° 0 requerimenta de adiamen- requerimentos de urgencia, nem ~l"
~ao do texto definitivo 0 .pronuncia- Presidente as leta. em voz alta, um~
mento do Senado s{,~re quaIquer pro- a urns, passando-as 80 2. ° Secreta- to I?ara os' fins das letras c e d po- glra'hlo ns. mesma Ordem do D~a
posh:;ii<l. sera ela 'encaminhada, em rio. que anotara 0 resultado da ~I)- dera eel' .apl'esentad!> e votado em mais de duas propostr;Oes nes~ t;~g1.qualquer f-ase da dis~ussao. Tratan- me.
-'"
autografo, _it san<;ao ou a promulga- tac;ao.
~ 3.0 Realizando-se a vota-cao com do~se, porem, de adiamento da. vots§ 12. 0. No encaminhamento d~ v~~ia, e. quando fOr a easo, a Camara
mais de urna cedula, ns. mesma' so- c;:ao, para os mesmos fins, 0 requeri- ta>;ao do requerimento de llr~e~cla.
dOd Deputadps.
,
t V'. Os aut6grafos de emendas brecarta, 0 Presidente, aO receber do mento deve set apresentado e vota- s6 poderao falar. pelo prazo ma;~.lI:n()
dQ senado a projetos de. Camara se· secretario, a conteudo de cada so- do como preliIl},inar ao S8 anunclar de dez...,minutos, dois dos 8ignatarlOS
do r~querimenta e dois repre.sentantes
t"~" apenas do texto definitivo dessas brecarta. podera. proceder a separ~ao a votac;:ao da materia.
das cMulas segundo as roaterias c9t :
§ 4." 'Nao havendo mimero para a de eada -partido.
,
;;,~.-e-ndas.
respondentes,
finda
0
que
as
efetuf\l'a
vota~ao
do
l'equerimento
de
adiamen_
§ 13,0 .•'0 reguue de' Ul'g~ncia. exee·
~'2_°. -Os aut6grafos serao assinados
_
~o'. .fic~ ele p:rejudicado, salvo 5e de to, em Be tr.atando de assuntos de se:;-';0 Presidente e por dois .secreta- a contagem,.
§ 4,0 Na vota1;aO })or ce~u1as os lIucratlva da Comissao, caso em que guranC a nacional (art. 119, ·Pflragra~/)
';';JS.
~ '3_". 0
auUigrafo procedente d'a votos em brsnep sao cons~del'adQs a vota~ao fica adiada, sobl'estando- unico letras a b, d, e) ou de calaIllIdade' tlublica, 'nao prejudica a :e~li.
Ca.mara do.:; D-eputados' fieara, ar. apenas para e!elto de quorum de se a dis~ussao da materia,
. .
~ 5,0 Independentemente de re· Z9.~aO de diligencia no prazo maximo
(J1!-ivado. no Sene..~o sempre querece~ vota~ao.
§ 5, ° Venflcado que v.otatam. em querimento, a Mesa podera reUrar de 48 horas, que 0 senado, 8. requebldo em uma unica via. Dele serA,
nesJ:8 lilp6tese, remetida c6pia a.u- branco Senadores em . numero cot- materia da ardem do dia, para os rimento de quaiquer de seus membros.
considere es~encial a elucida~ao da
tentlca 11 casa de origem com as respOndente a "Urn qumto dos p~e~ fins indicados na art. 27 letra k.
materia em debate.
emendas do Senado, Se recebido em sentes, Q. vota~1io sera transferldA
CA,fITULO V
§ 14.°, 0 prazo a que se refere 0
dUas vias, Ulna delas sera devolvida ;para a. sessao se~inte, quando se (
l'ealizara.
em definitivo,Da urgenci:?;
~ 6,Il sera 'concedido sem pr~juizo ~o
II. Camera.
.
0
§ 8.
A Me.!> t· pravidenciarA 'Par3
prosseguimento da Ol'dem do rna,
. Al:t., 155. As proposi~oes com dis. que,
no forr_ ;cimento de eSferas MS
Art. 166 A urgencia dispensa, du- salVO se as Comiss6es chamadas a. se.
t:t!ss"l.a enc€frada e nao r€501vidas na Senadores,
para vota"aa, seja g'llran- rante t6da a tramita~ao da materia, 'p,'onunciar sabre 0 projeto. em urgensessQO legislativa. passarao para a tida 0 8igilo da "Voto,
intersticios e forll1alidades regimenid
seguinte, continuando nos Mrmos em
• ~,' A esfera que far utilizao:'l. tais, salva
de' ~
cia - manifestarern, p(!las s~us pres en11
I
1
d
parec~r
as
omlssoes
e
tes
ou
relaoores
'0 deseJo de acom~
e
<tt1: Se a~harem, e suieitas aos tra- para. expriInir voto sera am,a a em quorum de votacao,
. . . anhar em plenario 0. estudo das OU••
I
nl1tes reglmentals ainda. nao perear- uma urna e a que nan fot" usada, em
§ 1.0 A exisrencia de materia Ur- '-'
t"ldos,
tlutra. que servira· para conferir 0 gente na Ordem do Dla nilo implica tras materias caSo em que a seSSRB
~aragra.fo ti,nico ... Uo· fn[cio de cada resultado da vota~aa.
prol'TQgar;ao automabca aa sessao.
Etra. suspensa, a DaO ser 9ue haja.
o-radores i.nscritc-s para depols da· 01'l-eg:'~!at"..lra reabrlr-se-ao tOtias as df4f 3." Conctuids a aputaciio 0 Pre·
§ 2.° 0 requeril~lento de urgencia, detn do Dia, aOS quais sera {aculta.
Cll.SsO€s encerradas.
sidente proclamara 0 re~uItado.
t~, sed; sub~l1etido ~a plenario nO'. fi- do 0 uso da palavra no mesn10 pra.
amda que lIdo na nora do eXpedlE'n~
CAPiTULO n
Art, 160. 'A proposi~ao reterente n. nal da Ordem do Dia da mesma ses- 20
•
•
d
. ter~sse
'
d e servl'd ores pu'bl'ICas po d c-' ssaa,
.. salvo Be nlgum Senador salieiPa::ragrafo
15. 0, Com
0 tern'lmo
m
~
t
ue 51.'! a u:ra
1'
a
ser
votada
em
e.serutfnto
secreta
tar
a
pala
vra
easo
em
que
passar;\
sess~a
leglslatn'::t
~x
~mg
Dos Pr-ocessos _de vota~ao ...
total on parcialmente, por delib€rat;':1o a figurar no j~fcio da Oi:dem do Dia geTl'Cla para. praposti.ao ell! c~sOdots
Al't. 156, Ressalvado 0 dispost~ no do plenIirio. mediante' consuHa, de d:l s~ssao ordina:ria imediata sem 1 Art, 16'7. Par de lbera~a~
a!t. 60, 1 2 ~ 0, proceder-se-a a. vota- oficie. do presidente, ou propOsta de nrc.iui.;:o das materias E':-n f~e de vo- t-er<;~5 dos p,resentes. m.ed~aIl e ~e
:.""'J pO.l' u.ll"!a das seguintes formas: quaIquer Senadot'.
.
tac;ao.
quertmento de ,?ma Comlssao OU
;.i) &lmb6Itca:
Art. 161. 1t permitido. de.stacar ,§ 3." Quando, pOI'em, a juizo r;ta 1.6 ScnadOl'es. n~o se trata~do dos CIlb)
no~inal; nOS' ca~os preV"istos parte - de qualquer l'roposl~ao.
011 Mesa se- tratar "de proposi~1io atinen- 503 do ~ 3. ° POQf' 0 plenarlo c~dncelp..r.
tteste Reglmento, oU quando deIib8~ emenda do grupo ft que pertenC!1, te O:--a 'assunto de seg:uran~a nacional urg~ncia .~mterlOrmente conce~l fI. pa.l'lldopelo plenArio
para votaQ§o em sena.rado,
(art. 119. panlgl'afo unico. letras a b rt'- mntt"r:a em _Or.~em do Dt~: .sal...."
, C). secreto. nas eTef~oes, nos tasos
1. °
requeri11l:ento d~ve sel' d, e) ou d'e calamidade ptblica: ~ quando _a mate~la>,~a se encontl a! com
}:)~evlstos na Constitui~30 e neste Reurgenda sera imediatamente subme- 3. vota\,ao ,em .u.: o.
fOlmulado.
.
.
glme!1~o. au quando deliberado pelo
a) ate set anunc!ada, ft. 'ProposlGao, tida it votac;ao do plenario, que, den'I'ULO VIII
plenarlO.
se 0 destaque atinglr alguma de. suas fel'indo-a
assara a deliberar sabre
,A~t. :57, A votaoqaO simb6Hca. !e partes;
t· :. P ,
DOS ORI;AMENTOS
pt atlcara conservando~se sentados (~S
b) ate ser nnunciado 0 grupo das a ,rna ella, _mesm.o In~teJTOmpendo
II
"
Senadores Que aprova:ram' a ma:ter!a emendas, quando 0 destaque se re1e~ qualquer Or8.9 ao , drscussao ou votaArt. 168. R-eC8. b~l',,"- da vam,.ra d!"b
.
c;:ao. em qua.lquer .fase dcs t.raban~o?, Deputados a pr;:lPosl~ao orC8.ndO a Ree )~vantando-se as de apiniao con- rir a qualquer delas:
traTl3..
§ 4.° Nos dema!s casos. a ,mat~na ceitB; e_ exando.a D,espesa ~eral .da
e) ate ser anunciada a emenda, se
~ 1,f) Se 0 resultado fdr Ufo h1ani~ tiver por tim separar alguma de suas para que se concedeu ul'gcnC19 flgU- Republlca, seTa llli.edlatamcnte, eUVlftf esto q'1e", ~ ?rhrejra vIsta, se co- partes,
rara ~o inici~ da O:d~~ do Dia da da . a. Comissao de Financas, d~tet'"nheca ~ matana, 0 Pl'esidente 0 pro~
, 2," Nao sera permitido destaqae segund~ sessaO orQmarm a segulr, rnimmdo -a Mp..sa a sua puhlica<;ao e
chmara; nao 0 sendo, OU Se alcrum de expressfto CUja retirada inverta: 0 st=;.m prejuizo da materia j9. em ur- a distl'lbu!~:1o des respectivo9 aVlilSf"nt\d~r -0 reQuerer. os Secretarios sentido 'da proposil;ao OU a modifique gencJa.
sos.
conf~"-!'ao os votos IE'vont.nndo-8e ptf- substancialmente:
§ 5,.0 Se 0 pleOlil'io en tender ~ue
Art. 169. Na sessao em nue forem
memnnente a'> favoraveis e em seiia- ! ~ 3,0 Concedido 0 destirtue. subme· se trata. Ide a5sunto que !icara pre-- distribuidvs os avulsos. a Prestdent.e.
da O-S cOfltriirios.
"'ter-se~, ,a. votoa, primeiramen&e, tl judicado Be nao lo..r resolvido ime· it 110ra do Exp:::dicntel ammc!a.ra que
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Da sessao seguinte com~ar8o a ~er
recebidas emendas, ~ na Comissao de
Finanl,;as, as quais deYerao seI sempr.;:, justifica.Jas por escrito.
§ 1.°. No curso do mes de novembro 0 prazo a Que se ref ere este artigo sera anuuciado independentemen_
te da distl'lbuic;ao de avulsos, ciesde
Que a publicayao tenha sido feita no
6rgao ofieial do Senado.
~. 2.°. A Comissao emitira parecer,
simuItaneamente, sabre a proposicao e
as emendas que Ihe .torem apresentadas, oferecendo, por sua vez, as que
juJgar ne'cessarjas.
-,
§ 3.°, As emendas apresentadas pe_
l'ant.e a Cv.missao, ainda que recebem
:parecer contr8.rio, serao ..encaminha.oss ao pl'onunciamento 00 plenario,
Art. 170. Cada anexo ao projeto
de lei on;amentaria sera tratado 00mo projet.o aut6nomo, Mimtelj-se-a,
:porem, em cada caso 0 numero do
:projeto in tegral, acrescido do oomera
de ardem do anexo·re.s.pectivo.
Art. 171. No curso do mes-de nt>...
vembro, a Mesa, independentemente
de requerimenf:o do plenario poden\
ineluir em Ordem do .Dia qualquer
anexo de Orc;amento, com prioridade
!;Obre materia it\, em discussiio OU com
votac;ao inicia.da, ainda' que 'ern reg-i,me de urgencia.
Art. 172. Observar-se-ao, na discuSsao e vota<;ao do projeto de Orc;amenta a respect.iv3s emendas, as' normas estabelec.idas neste .Regimento
para os .demais projetos de leis, com
as seguintes alterac;6es: - t
, 1) Serao votadas em grupo,. saIV'o destaques, as emendas com subemendas. A apruvacao do grupo importa: a das' emendas com as modlfica4;9es oonstantes das r~espectivas .5UbemendaS'.
.
2) -Na vota~iio de emendas ou subemendas poderao falar, para encaminha-Ja, 0 autor, urn oradpr favoravel,
urn contrario e, afinal, 0 relator.
Art. 173. Nr.o " permitido apresen~.at 0 projeto de orc;amentQ emenda
. com canUel' do projew jlutonomo.
Panlgrafo \.inieD - :aa recusa, pela
M-esa, de emenda considerada infringente deste Rl'tigO cabe recUISo para
c plepario.
. T1TULO 121:

Art. 177 Lido no expediente da
sessao sen\. 0 veto imediatamente 'encaminhado a Comissao de ConstituiC;A.o e Justica.
~ 1.° A. designa~jio do relator na
Comissao obedtcera. a escala, por urdem alfabetica dos seus membros efebvos, inclusive () Presidente.
~ 2° Na hip6tese de exercicio temportuio na Comissao 0 substituto
ocupad" na escala 0 Lugar do substituicto, independente da orc~m alfabe-

tiea-.

.

3° Sendo total () veto, 0 pare~er
concluirA pela aprovac;ao ou rejeic;ao
em globo. Sendo parcial, poderl\ concluit por essa forma au distintamHl-'
te, em relar;ao a cada disposi~a~o vetada.
Art. 178; A vot~~ao em plenario
far-se-a s6bre 0 proprio veio, em escn~tinio secreto.
Para-grafo Unico. Na hip6tese de
veto parcial, nos termos do art. 1'77,
§ 3°, parte final, a votac;ao sera feHa,
"Ialvo destaques, ern dUas partes, COllforme tenha side favoravel .cu COlltnirio 0 pronunCiamento cla Comissao.
Art, 179 Considera-se aprovado 0
veto nao votado dentro de trinta dias.
§ 10 ;&:sse prazo contar-se-a a par~
tir da data da leitura do veto no 'EX'
pediente do Senado, exc1uindo-sc a
ilia ini\:ial e incluindo-se 0 termwal,
.se este nao f6r domingo, feriado ou
dia_em que, regimentalmente, 0 Senado mio funcione,
§ 2° a pra2',o e inlnterrupto e :>0'mente se suspende por:
a.) fE~rias
pariamentares, nestas
compreendido a perJodo ne.::essario it arganlzac;ao do Senado
para a seU funcionamento. normal, no inicio de cada, sessao
legislativa;
_
b) convocac;ao extraordinar::1 do
Oongresso Nacional para. determinad!) fim;
C) nao funcionamento do Senado 'por fim;a maior au caso fortuito, DaO s,~ comperendendo
nesta hip6tese fl falta de quorum
ou delibel'ac;3.o do proprio Seando.
Art. 180 Rejeitado 0 Yeto a Mesa
do Senado fan\. imediata corriunica~ao a MeSa da, Camara dos Verefi.dores, para 0 efeito da promulgac;ao.
DA TOlIfADA DE tONIAS
Art. 181 Os casas omissos neste.
Capitulo serao suprimidos pelas dispo~~rt. 174 Chegando a Mesa projeto si~6es' regimentals de carater geral,
de aprovar;ao de contas do Presiden~
l>A £MENDA A tONSTITU19AO
te da Republica, sera lido e mandario
;pUblicar com a mensa gem, a exposiT1TULO' Xl
1;3.0 de. motivQs do Ministro da F'a~
~enda e 0 parecer do Tribunal de.
Art. 182. Considerar-se-a proposta
Conta!3.
ao Senado emend a a Constituic;ao ,e
§ 1° Distribuidos os avulsos, tiea- apresentada. quando nao \'igente 0
ra Q projeto em pauta, dUrante tres estado de sitio, em sessao leg1slativa
ordinaria, pela qua.rta parte, no mt.·
£ess6es, para reeeber emendas.
§ 2f' Findo esse praZD, ser1i<l as nimo. dcs sellS membroo, au, no deemendas publieadas e a materia re- curso de doi'$ anos, por mais de me-metida, com 0 respectivo proceso, il.s tade das a.ssembJeias legislativas dos
Comissoes de Constituic;ao e JustiC;a. Estados.
Panigrafo unico. Nao sera. objeto
€ de Financ;as, que emitil'ao parecer
em t.rinta dias, prorroga,veis por igual dt deUbera~ao emenda ten-dente a
tempo, no maXimo, pel0 plenario.
abolir a Federa1;ao au a Republica.
§ 311 Passadas 48 llOras do termjnu 7" l..rt. 183. Recebicta a ememta. sera.
de praza pen-isto no para-grafo an- lida na hora. do Expediente e manterior,. a materia padeni set indu:da dada. publicar no Dia.rlo do Oongresem Ordem do Dia. NaQ havendo pa- 50 Nacional e em a~'uJS<is, para elis·
re-eer E'scl'ito~ sera ele pro:ferido 01'81- tribui~ao aoo ·Sena<iores.
mente.
Art: 184.. Nas 48 horas seguintes a
leitura sera eleita .:.ma Comissao Especial 6e 16 mem).Jros. sob 0 crite-rio
do' art. 39 de.ste Regimento, para
DOS VZTOS DO PREFElTO DO DISTRITa
opir.ar sbhre a materia no prazo de
F'liDJlMl,·
30 dia~.,
Art. 175. compete ao Senado 0 5ul~
Art. 185. Cinco dias dep(Jis de ptl~a.mento do veto do Preieit-o do OiSR t.Jicado 0 parecel' n': Diario do C{ln,
gresso National e distribufdo em
mto Federal a projelo da Carnara dos al ulsos com 0 texto da t:menda. pOw
Vel'eadores, nos termos do art. 14 da
!~e1 Organica (Lei n.o 217, de ::i de del·a a. materia ser incluida em Ordem
janeiro de 1948).
do lJia.
Art. 116 Recebido 0 veto, s~-!'n::,-a
Art. 156. Em riw.jquel' ,llscuss!io So
atribuido numero de ordem.
poacm I;el· o[etedd"" subemendas q'l!;!
Pnragrafo
uniro. Recebidos,
no sejaw substHuUvas integrais do tC!xto
mesmo expediente, dois ou mais ye- da emenda.
. LoS, 0 numero de ordem sera mdD
§ v .... l'Hi.o sera receb-ido substituth'o
JjeJa precedencl:'\, (10 numeto da H'S~ >';iue nno tenha reh:c;ao diIi':-te. ! imc.
,llectiva mensag~rn.
J diat.a CQm a err.€lldn.,
§

~
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<ievem lief
~nados pOl' 16 Senadores, no )1li~
nimo, . e apresentados antes de iniciar-se 0 debate, sendo di.scutidcs
juntamente oom a. emend,"""
'
§

2,0.

3,0. 0 substitutiv~ apresentado

e a. do. .outra. cas:a pOi1" maloria

em

segunda dis(:us.sac depende. se ap-rovadD, de nOV:i discu.ssao.
Art: 18. Em qualquer tu.rno !l dis,cUMao sera em globe, da emenda
com 0 respectiv~ substi.tutivo.
Art. 188. Encerrada a discussao. se
nao. liver sido a.pl:esent~do substitutivo, pasaar-se-a.. imediatamente A
votac:'a().
§ 1.0. Iiavendo substitutiv~, a materia v)Jtanl. a Comissao" EspeCial, a
Hm de s6bre ela eroitit pareceT nil.
praza de 30 dia.s.
,
§ 2.0. Lido no espediente, publicado
no Diario do Congresso Nacional e
c.istribuido em avulso$ 0 parecer,
acompanhado do texto da emends. e
substltuWvo, a materia. oodera ser
incluida em Ordem do Dia ao tim rte
cinCo se-ssaes,
Art, 189. Findo 0 prazo para pronunciamento da Comissao
E.<;,pecl.l}
s6bre a emend). ou sUbstitutivo sem
!Que ela tenha oferecido 0 UU pareCl~l"
a materia sera. dlstri)::mida em avulsos
contendo 0 texto daquela e 'deste, t.e
a-ntes isso ja nM tiver sido feit.o e
j,Jodeni. s.er inc1uida em Ordem do
Dia, passl'ldo.s cinco dias ..
Art. 190, Nao se tratara de emencia

a.

ConstituiC}3.o em

p'!rjodo

de

cvnvoc9.J;a.o extraordina,ria do Cang!e~so Nacional, nern em s~s..~o :xtraordinaria. dentro ,da sessao leglsla.th'3,
Art. 191. Cada, discu.ssuo proeessar.!-e-a, em cinco sessQes ordina,rias cons~utivas.
minimo.
Art. 192. Na:- discuss:"o, cada i>enador tern 0 direito de falar durant.e
duas horas, em uma Ou mais veze~
As que-stees de ordem .00 poder.1o
ser propost.a.s dentIo de.sse mesrno
prazo.
.... Para-grafo u.niCQ. Ao rel::tt~r, ou ao
membro da. Comissao :&s.peclal 9ue 0
substit.ui, e licHa replicar. no mesma
pr ... ro, a cada Sen~d.)r, se nao desejar
falfi.r no fin.1J.
.
Art. 193. A V()ta~ao sera !lempre
pelo processO nominal, ,sendo primeitame-nte votados os s"J.bstitutlvos, urn
a utP. na ordem da. apres:nt~<;ao,
salvo requerimento de p.referenela, e
em segUlda a eme:1da, se nao estiver
prejudicada.
.
Art. 194. Para enca.minhamento de
vota€;ao s6 sera permiUda a Dalav~a
uma vez a cada Senador, POl' 15 mI-

no

nllt-os •

Art, 195. 0 intersticio entre a votac;ao e a di$Cuss~() subsequente de
emenda. a Constitui~ao sera de qua~
renta e oito (48) horas, no minima.
Art. 196 ....T.Jdos as praz.os e intersticios S3.Q improrrogave,is.
Art. 197. Em tudo Quante
nao
contrariam estas disposit;oes espeCifis, regwarao a tramita~o da rnat~ria a~
dispasi'1oes do Regimento
atinentes aas projetos de lei.
P:iragrafo unico, Nao se admitira.
requkel'lmento de urglmeia, ou de in~
e.usao em Ordem do ia sem pareCer,
jX.ra emenda a C-onstitui~o.Art. 19~L Aprovada pelo Sena.cto,
a emenda sera temetida a Camau
dos Deo'ltados, independentemente de
redac;ao final. eom a oomunicaqao ot>
fiuorum de votac;a.o em ambo:s os
turnas.
. § -L0.
Considel'a-sf rejeitad~ 9.
emenda eu SUb-St.itutivo nao a,prov-adnB
pelo menos POl' maiaria ab.s:oluta dos
memhtos do Sen ado . ,
§ 2.°, Se a aprovac;a-O tiver sido
p<lr ma.loria absoluta, a eme-ntia, de·
vO'vida p.eia Camara. tent na sessiw
legmlat!va ordinaria seguint€'. a mesma tramil3t;:ao prescrita nos a:rt1go!5
an·tt;,riores, qualquer que ten.'1a sidf)
c. quorum constitHdDril'l.J de iOlal;a(J'
n. C?ma(r8. dqs Df'1)Ut.:'1 dos.
o mp:?m(l a{'on!e<'eT3 f:€ a a:p·1'o"81;5.1)
dO' S€r.J[.do tin,r SlaO po!' dQ}S luc;'Il!\

lu1:a.
Art.

a~.~l

Considera-Be emenda
da Camara deli
Deputados a emenda de iniciativa d~.
Senado.
"
Art. 2QO. COIl3idera-sp. prejudje:w~
a emenda cuja tn.ID:tta<;ao D30 Ie
ulUme nas duas Casas em uma S{'S ..
sao legisla.tiva. ordinaria, .se ap.royada{
em amoas pot doi.s tercos de vot.o.~
au em duas sess6es legislativas or.
dinarias consem... tivas, Be aprovaoal
PoT maioria absoluta ~CQnstituh:a,).
H 2.° t> 3.° do art. 211),
,1
Art. 201. Para a. dlscuSS30 e VGo!'
ta<:ao da emenda a. ConstituiC;a(l. o~
de substitutivo consequentc, e nece.!~
sario_ 0 quorum de dots te!·~os dOS
Senadores, se a emenda nao .houv::r
sido aprovada. na discussao inicial
apenas por maloria absoluta,
CMO
em que prev t.eceta 0 quorum natural
para as deliberac6e-s do Senado.
I
Art. 202. Aprovada a. em~nda pVJa9
duas Casas dQ CongreS5() Nacional,
nos tetmo:5 oO! ~~ 2.° e, _3.° do art a ,
217 da' 'Constitui~ao Federal, .Eua'
p~omulgada pelas resp.ectivas M€o!'ss
dentro de 4B hora~, pUbUeada com 0
respectivo numero de orch~m e a ass!...
nn tura dos sellS mem bros.
1
Paragraio anieo. Quando ultimada:
no Senati(. a vota~2o de emenda a
Constituic;ao, dar-se-a d~so comunicac8.c A C§mara dos Deputados pa.ta.
o fjm prcvi..sto p.este, artigo.
• ;/

nova.

·199.

0

substitutiv~

T1TULO XII
Do com.parecrmentD dos Ministros
de Estado
\.

nistro oe Estado, reaolvida "pelo Sc..
au qualquer das suas cmiss5es, sEn'i.
nado, para cOUlparecer perante e.ste
feita pOl' afieio do 1.0 SecreHuiC:,.
acompanhado de c6pJa do requt:l'l.
mento das informa.,;oe.s pl'etendio<l€".
Nesses mesmo ofido, solicitar-c;e-a aOl
Ministro designe, dentro do prazo De_
terminado e nas horas de ses!53.0, 0
momento em que deVer-a, comnarecer.
Art. 204 0 Senado de~ignara; '~~
e hora para auvir 0 Ministro de &tado que 0 solicitar.
,
Art. 2050 Ministro de Est-ado que
namparecer perante 0 Senado. para.
Q fi mde prestar esclarecimentos ou
soltcftar providencias, teni as!:';emo no
recinto, na primeira bancada da direna.'.
~
Art. 206 Se 0 tempo ordinario da.
~essao nao bastar
para a concJu.sao
das informac;6es, 0 Senado po(it'ra.
T)rorrogar a sessto, ou designal' mltro
dia para novo comparecimento aQ
Ministro.
Art. 207 0 Mlnistro nao 5"f'ra in ...
terrompido. par a:pal'te ou pedido de
(>s1carecimento. no curso da sua. ex'wsi~ao, abrindo-se ,ao termo de-stA, a
rase de int.erpe1ac6es, por ql1a.lqUfl"
Senador. mas sempre dentro do 8~~
sunt'o que houver determinado 0 comparecimento.
"
Art. 208 OSe 0 Ministro C'onvo('.a'"
do nao compareoer sem eausa ju~tj~
ficada no dia e hora desilP'ados, na.
forma do artigo .203 a Presldente dO
Senado providencial'a no sentido de"
ser imediatamente instaurado pre,.
cesso po!' crime de responsabiildade~
Art. 209 0 disposto
nos artij:!:oS""'"
))f('cedentes aplicar-se-a, tanto Quanto possivel. no caso d() comnal"€("j..
mento do Ministro a teunhio de Cee
missao,
.

I'

T1TULO XIII
Do Senado como Qrgfio
.Judicicirio

Art'. 21{) 0 Senado e tribunnl oe
JI11gamento nflS crimes de respim~&
bilidade do'" Presidente da RenutJica
f' dos ministros dt'. Estado, e tribunal;,
'!imultaneromontp, de pronuncia (' julvamento. nos crfmes de responsabmdade do~ minlstros Of) S'rm"mn 'f1jbUDf'i Pede:-:'!! e do Proeurador GH"
da Republica.

.,
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Art. 216. NIo , permitldo 0 IDEm ambos OS casoz, funclona ..
Art. 225. A Mesa tp.ra. M fim d. cor. qu2 • Senado di.<;p5e de urn bam.
a.. presidencia do Presidente -do gresso nas dspend€mcia{, do Senado de lrgisla tura, cinsoIidac;§.,o· das modifica- Regi.mento. Isso, todaVla. nAo dove
Supremo Trtbunal Federal, ou "de seu quem nao. esteja couvenientemente ~oes feitas no Regimento, mandando stgniticar. seja tIe oolocado fora da.
ve.stido. Aos homens exigir-se-aJ, paf

l;~

ra sob

UbstitutO·

~

legal, se fOr 3QueJ:e 0 de ..
unciooo. au estiver impedido.
,', § 2.ll A declara~§o de procedencia
oa acusar;ao sO podeni' ser' proferida
pela malaria absoluta do Senado e a
sentenc1. cnndenat6ria, peJo voto nOM
minal de dOis ter90s dos seus m:e1p"
bro.").

let6 . e gravata.
Art. 217 .• Be no edificio do Sens.do au em' suas depend€mcias a.lguem
perturbar a ordem, ~ Presidente manM
da-Ia-a por em custOdia, se desaten
.dida. a. auvertencia que Be Hie fizer.
Foeitas as averiguar6es necessa.r1as.
manda-la-a. so1tar au entregar a. au~
toridade competente, com ·oflelo do
1_ ° Secretlirio participando a concor~
rencia,
_
Art. 218. Ao Ministro da FAzer-da
serao enviadas as f6lhas do suti.sidio
dos senal10res e as do-s vencimenws
dos funcion.irios da Secretaria, a fim
de serem pagos pelo T{!souro N"lcional
no edificio do seuado.
Art. 219. 0 Diretor Geral da secretaria, 'sob a fiScaliza~ao da' Jo-.
missao Diretora, servini de tesourel ..
ro das importancias atribuidas ao Se-·
nado, para ~s despesas Drdinarias e
eventuais.
.
M

.

tirar oeste nova edi~9.0t dura.nte 0
i"!lterregho das SessDe5.
Art. 226. Constitui.ra. questaQ . de
crdem, su.scita¥~i em qualquer fase da
sessRo, qualquer dt1vida sabre interpretttl;aO do Regimento Interna.
• 1. Q A Quebtiio de ordem sera decidida pelo Presidente, com" recurso
para 0 plenario, de ofielo OU a reque~
rimento.
'
§ 2.0 Oonsidera-se Simples prece~
dente a decLSac s6bre questlio de or.~
d~m, 50 adquirindo for~a obrigat6ri"a
qU·'·ldo fncorpor<ldfl. ao Regimento.
§ 3. ° Nenhun~ Senador paders. fajar sabre a mesma questao de ardem
mais de tUna· -vez e por mai.S de dez·
mjnutos,
.
Art~ 227. At- petit;oes. memorials!
r~presentac6es ou 'outros d-ocmnentos
dirigido.s ao Senadt.. dever§.o ser' en
"tregues no serviqo de protooolo e $ .....
rao" segundo a .sua natW'eza, despachados as Comiss6es competentes ou
arquiYados, depois de lidos em pJe
fiario quando 0 merecerem* .8 juizri
da Mesa .
Paragrdo. tinico. Nao serao rece'oidas petic;oes e representa~6es sem
data e assinatura au em Wrmas deslcspeitosos. As assinaturas serao re ...·
c('nilecidas, quando a Mesa cOIlSide-.
rar necessario.
Art. 228. Quando uma Comissao
julga.r que qualquer dOS documentos
~1; que se refere G artigo anttrior nao
deve ter andamento, manda-la-A. ar-.
quivar, podendo ser rea.berto 0 seu
exame se 0 Senado assim- 0 del\berar.
Paragrafo unioo. vO arquivamento
pc-derB. ser proposto pelo Presidente
da Comissao au par qualquer de seus
n:embl'os, e, Se 'por ela aprovado;'""pr()~
duzira sellS efeitos indepeBdentemente de voto do plenario. Sera, e'ntretanto, comunicado A Mesa em offcio
Que. lido. no expediente de .8e&$ao e
publicado no Diario do Ctmgresso 1-Yacion-al, rera encamlnllado 80 ArqUlvo,
com () dgcumento_
Art. 229, ~te Regimento entrara
em vigor na data de sua p:ublica(:ao,
revogada . as disposi~oes· ern .. contrario,

Art'. 211 Nos crimes de l'esponsa.bilidade do President'" da Republica
e dos Ministros de Fstado, receb~do
da Clfma)'a dos De!)utzdDS 0 deerE-to
de acusadiO"; com 0 resnectivo pr()cf's1;0. sera logo eIeita TJm3 Comissao especial de dezessei" membro, representando peto criteria DrODOrcioTIal,
todas 9S' bancad~s nartidii:rias, parn.
:no pram dp 48 horas, ofel'ecer 0 liM
belo acusat6ria,
f
§ 1.1) Ao Presidente do SU'Jrpmo
Tribunal "F'pdpra1 0 PreBidente do. Se_ 'bado remetera 0 nTOCf's.SO em oriQi~
'hal. com a. cQ-municac3o do dia .. desig-nado naTa 0 jul'!amento.
. .
Recolhera. e.S quant1as que rec€oer
~ '2.0 ~o acusarlo. 0 l.p I Spcretarlo
enviara co"\)ia· autentic'lda de t'6das ao cofre 'da Secretaria, a Calxa Eco.nomica
Federal au ao Banco do Braa..~ pecas do PT.ocet"'o .. inc1uffive 0 11bela. tntimando-o do tH::l: em que de- sil, a juizo da Comissao Diretora.:
Art. 220. 0 Diretor Geral da SeM
vera. comparecer 300 Senado, para 0
creta-ria npresentara, La:~nsalmente, ao
j'til~'lmento .
6 35' Fstando (I acus.'3do n.u~ente do Vice-Pre.1'idente do Senad<l e, trimesDJo:;trito .FederaL a sua' inthnai;30 serf!. tralmente, a Comissao Dir-etora, para
soticitada pelo. Presictente do Sentldo seu e.xame e aprova~ao. e t>alancete
ao Pre.sidente do Trihl1na: de Justi~a da receita e despesa, no qual :tegisdo Est"do pm al1{" se encontrar.
. trara 0 sal do em caixa.
Paragraio unlco. No comeQO de eada
§
4,0 .Proced~r-se-t'i: nos de~l\lS
tramites do juTg-amento. ate final, an-o, a COmiSsiio Diretora. requisitara
pela forma pre'!!:crinl un Jei. re~mladora 8.{) Ministro da Fazenda os saides
da esnecie. devendo a dehherac.§,.o do aindi no Tesouro das verba.s do BeSenado constar foe senten~.a au.e. sera nado; do ano anterior, a fUn de darlavrana nos atltos do processo. peIa lhes aplica~ao em obJa:s ne<:~aria~
Presidcnte do' SUTl"p.mo 'T'rihllnaJ Fe- a. conserva-<;ao e- amo1ia~ao jo seu
dE"T~l. assinada pe10s scnadores Que ediffcio ou no apetfei~oamento clos
f\.lnciom~l'em como juizes. tl'an~crJta sellS sel'vt(,io.s.
na ate da sessao. oue [C;el"a puhhr.ada
TiTULO XV
n{) Didd.,. OficirtZ e no Diorio do Congre:sso Naciollal.
_ ' .
DA S£CRE'It\RtA
Art. 212 Nos crimes ae resoonSRbUi.dade dos ministl'os do Supremo
Art. 221. O.s servl.cos do Senado
-.:bunal
Ferierfll e do Procurarlor
- -at da tleoublica. 11 dennnciR sen\ serao executados pels s'ua Secretaria
-", "'~bida' oela"Mesa do S!'nadb e Una e rege~e.ao por um regulamento
j., _ exnedif'nte d!l ~<:.~ao seguinte. sen- e"-special, cOflsiderado parte integran:r desol'lchada, apos. a .uma comis- te deste Reglmento.
Art: 222. A Comissao Diretora n1io
sao especiaJ de d"''1,esseis membros,
Manda. 0 Regimento (art. 215) que
eleita para opinar sabre a materia e r-equisitanl funci<lDArio de Qualquer
ern one fie rp.orf's~rt!">r§o. peto crite- reparti~ao ou servi<;o, salvo Q:. dis:pos~ 9,0 rim" da. legislature. a Mesa fal;a a
rio proporcionaJ, t6das as bancadas t-o nQ paragrafo unico do arfigo 215, caIlWUdacao das modiflcac;oes que tenem pQra funcionArlo da SUll Secre.. nham sido introduzidas na. lei interpartidarias.
'
taria a disposiC~O de Dutro 6rgao do na, desta, msndado Urar nova ~i~ao,
, , 1.0 Ein todos os tra.mit'es· de poder ptiblico..
"durante Q' intenegno da.s- sessoes.
flCU$,V;ao e julgamE'ntr:. serao observeArt. 223. As mOdificacoes no. qua..
Sem eJllbargo das providencias que
da.!ll as normaE prescritas na·le1 regu- dro- !=Ia pessoal da Secretaria ou da nesse sentido e8tao senda tOJpe.das,
lAdora dn esp~cie._
Part~ria, .inclusi'~e altera~oes, no.!! res~- a OomissdQ Dir-etora,-a. ·vista do a.pre~
'I '2.1t- De aclSrdo ~om a; decisao do pecbvos venciment~s ou concessao de cia vel numero de projetos de resolu~
l5enado. 0 Presldent.e do Supremo Tri- vantagens especiais, devem proyir ~a.o tendentes {\, inodificar 0 Regimenbunal Federal levara., nos autos, a sempre de ·proposta. da. Comissao VI .. to, apresentados em 1954 e ainda pendentes de seu l>8.recer e de futuro
~enten~a, Que sera assinada .por €ole retora,
TtTULO XVI
pronunciamento do Sen ado, julgou
e pelos' senadores quetiverc1l1 toma
Qeertado proceder e. uma-' revisao gcdo p.arte no julgamento e· transc.ri~.
OISPOSIoOES
~AIS
ral·
do.s textos vigentes, a. fim de prota. na sta.
Art. 213 No pl'ocesso de crlm~ de
Art. 224. 0 Regimento Intemo s6 pOr 60 Senado, ftO ipves de obra fra~spom:ahil!dade se"tvirA. de' escrlva\o podera. ser modificado OU reformado gment4rl. de nlter~a~ d&te ou da'am fUUciomirio da secretaria do Se .. por meio de projeto de resolu~ao ote .. Qu~le dispOsitivo, urn projeto feito
recido por' qualquer Smador, J)eJa com. esplrfto 'de unidade, adotando 0
uado.
TITULO XIV
ComissAo Ptretol'9., OU por eomi&HJ das modifica~' propostas, g.s"'¢ que
especial nomeada em. virtude de dell.. parecessem merecedoras de e.prova...DA E"CONOMIA INT£RNA. DO SlNADO
ceracao do Senado e -da qual devel'a ~lo e sugerlndo' outritS, Inspiradaa
ED.>\. PDL"tCIA
fazer parte um membro da. Comissao pela experlfficia haurfda diuturna·
mente na d1re~Ao do. tr.balhO$ da
Diretora,·
.
~ -'""
casa..
.'
....
. . ~rt. 214: A Mesa tari manter a
Dessa.. brefs, ql1 eora chega a Mr':'tde me 0 respeito indispensa.veis no ,§ 1.- Em Q.ualquer casa, 0 projeto,
-.N:lficio do Senada c suaS dependen s.p6s pUblicado e distr~bu1do em avu1~ mOo'r(;i incumbldo 0 1.0 Secretario,
das e exerceni a de superin ten'der as- 503, ficara sobre a mesa durante tres que teve a. douta colaboracao do consagt'ado regimentallsta Sr. Senador
81m aos servicas da secretaria. em- .sess5es, a f1m de repe~ei emendas.
pre~anda para ~sse fim as meios fa- . § 2.° Depois desse prazo, 0 projeto Nestor Ma&.enn., que aUa 9. @sse saeu1tados no I'{!spectiva R.-£>gulamellt.o
ira, paia ereito de parecer. a Comis- ber especie,lizado, de .estUdo e expe-:
A:t". 215. 0 poHciamento t10 edi- SRO especial qUE. 0 elaborou, ou a CoO- riencia. feiws, os altos titulru: de profic!o dO'Senado e de suas de~nden -missao Diretora, se de Iniciativa de.s~ lessor de Oireito corutitucional e de
eiaE. fica p.dstrito,· privativamp.nte j ta ou de algum Benador. _
cU1tof do Direito Parlamentar.
Comt.~{\o Diretr..rs. sem a fnterven·
~ 3.° 0 parecer mencionado no
Antes de iniciarmos a exPosicAo do
taO de qua [quer Dutro pader.·
paragrafoO precedentt: sera emitido em que de alterd<;ao se contem no proPanir:rafo unlco. F.Jlr-S{'-a 0 ,a11· dei dias, quando 0 projeto .seja de' jeto, deselamos cUMIlTir 0 1ndecliciarn.f'nto ordinarlamf'nte, com 'leme11 simples m41difica~ao, e em vinte dias nerel dever de, fazendo justi~a· aos
'tos da p;uarda" civil Tl"quisitadas e quando Be trate de reforma.
. iltistres membros desta Casa que· se
s-e n"'ce~<;ario. por {)utros element.o~ I... 4.0 Observar-se-iio, na discussiio incwnl:.':rDI1"1 da ela.bora~A.o do RegIda fOre'S nubllca e s.g-e-ntes (1" noli- e votaifao do projeto de reforms de mento BtU'lL procla.mQ;r a exceliIDcia ~ornlln1. nosto.s 1\ uisposi~a6 da Regimento as norm9s v"tgentes para cla do trn.bnIho que produziram. Ndo
Mesa, por solicitar;a.o d-est'a. •.
as demQJ,s projetos de reoolura.o •.._" scm tav.at',. abso!utameuw reOO"uhew

M

M

M

M

possibilidade de aperfei~amento I"!-<eli'"
te ou naquele Ponto. .
' ~I
P\Ji juStamente 0 anseio ~e perf~l'" .
~ao que inspirou os ilustres memb-rClIJ
dest4 casa. na apresenta~ao' des Pro·..
jetos. de

Re.solu~ao.

a que M

l)OUOO

nos reieximos,' e que slip os se$ui.n. . .

los: 14 _ 15 - 16 ~. 17 - 18 21 -'.-·22 _ 23 - 27 - 30 - 31 33 - 34 ...: 35 - 36 - 38 - «I 42. - 44 _ 45 - 50. de autoria

19
32
4t

15 _ 15 -.17 -

27

1<>
Sr Senador Nestor Massena, a ex...
ceSsio dos de .ns. 21 e 50, .subscrito,sp
Te£pectiv?mente, pelos. 51"s. Sena·dCl··
res- Olavo Oliveira e Mozart Lago.
Es.!ias pr.opostas [oram detidamen...
te analizado.s, .sendo adotadas as oor.. respondentes- . /lOS projetos ns. 14 19 -

22 -

23 -

30 - 31 - 22 - 33 - 34 - 35 - 3$
4l - 45 e "parcialmente as de IlS. 2Z
e 41. A de n. 21, por envolv~ .con ....
troversi-a, de na'tureza oonstituciona4

fai submetida 9.0 exame 'da douta
Comi.!sao de' Constituicfi.o e Justica;.
a de n. 36 deixoa de. ser atendld>!l.
vista haver perdido a sus. razio dt1
ser. Finalmente. quando lAs de~ nil ...
meros: 40, 41 e ~2. a. Comissao Be. orl··
entou de maneira diversa da alV1tra·"
da pelo uu llustre autor.
'
De re&olu(fOes. ja, V<)tada.s l)Elo Serur.do resultaram QS aeguinte5 d1.spO"
~it1vos: ..
.'
.
Arts, 2, 3, 4 _ Resolut;a.o n.ll 30-64.
. Art., 32 ....:.... ResoIUi;§.O -ItS. 3 e 30-540
.. Al"'t. 44' § 4.° - Re501u'1.8.0- n.o 20-54..
Art. 77 - RC"soluc;ao n.o 2-53 •.
Art.·92 _ Re>lolur;lio D.' 12-54. .
Art. 125, a· ' - Resoluc;ao n.ll 18-5\1.
Art. 133 IH 6. ll, 7,° e 8.° - .Resolu.·..
~iio n~ 12-54:
0

Art. '160 _ ResoluC;§o n.~ 15 -53.
Art·. 167 ~ 2.0 e ~ 7,° _ Resotu~"

.n.o 12-54,

.
Agumas altera~6es sfio apenas' dJ
ord"enacao dos dispositivos.
_
Assh:nj' no Titulo I, 0 capitulq, I tca
desd.ohrad.o em dois:
'r -- da -f;ede.·
II - da .instala~iO~
No titulo IV 41 Capitulo tI tambelll1
,sofreu igual desdob"raroenw:,
II - Da.~. elei(}oes.
UI _ das Qtribui~et.
No titulo VIX (Dos trabalhos dOl
plenario) 0 Cavitulo_IV· (Dos PrQCP...J350S de Votac;ao) paSSQU a 'ter '0 nu ...
mero II 0 de n,o II (Do AdiamentID
da DiscUs.s§.o e Votac;ao) ficou sendo
o D.ll III e, finalmente. Q n.O UI (Da.
urg~ncla) tomou 0 n.ll IV.
Em '41utros casas, pr{)curou-se reu ..

nil' tude quanto dis.pupha. sOore 11mesma mat.eriG ou rna tel'ias .correla. ...

tas:

.
art. 98 sabre interst1cto;
Q art. 120 s6bre e.poia.mellto~
o art 122 s6bre a rclirada d.e pro ...

o

posil(GeS';

o

.

art. 125 sObre a a.presenta~A.o d;)
emendas;
o art. 130 sabre requerimentos.
Ventre as inoval;oes introdur.ldatl
lI.chamos oportuno _focaliza.r aa. 00gUintes:
,
.
, 0 arttgo 22, panigra.fo 1inico. que'
toms passivel a renuncia em Sessfull
do Senador, au suplent.e, em exercldo;
~.
o art. 44, §. 1.0 , que permite a prot·...
roga1;ao do "prazo das ComissOes;
o art .. 45, Que estipula 0 praz:o dOIJ
relator-e~;
_
o art. 62.-paragrafo unico, ,Que dis ...
ciplina .0 trabalho da.s COmissOes.
qU9ndo reunidas em conjunw;'
o art. 81, que perm.ite aguarda.'J'
Quorum pate. vo:ta~ocs;
,
o art. 91, U LO. 2.° e 3. G - que torpara a organiza~a.o da Ordem do
nam expresso.s as- nonnas vigent;c,s
Dia;

o art. 115.' que N;gula Il 'nu'?lel'llclio
das proposjcOes. po.ssibihtando resolver {J anti;ro problema da tramitacao.
dos projeros e1l1 ambas as casas COUl.
o nti..tiJ.ero de Qfigem; • '

'.
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o a.rt, 124, que dedara DB cas05 em
que aa materias sdo considerad.~
Ilrejudicadas;
o art. 128, que fixa a Ol'ientai$ao 8.
lIeguir em caoo de extravio de pro;po.si~ao;
.
OS arts, 140 a 153, Que discipY.rna,.m as yotar;oes, Uniformizando a
~rientac;aQ ate ~ra seguida. (quer
te ttate de primeiro, que!' de ~gun..
'(la, quer de tUroo unico), visando a
simplificar os trabalhos do plen:irio~
o art. 168, ",ue permite 0 canceJamenta de urgeneia verificada incon~
)"eniente;
OS arts, 187 a 202, que daD noya
-DTientacao. aconselhada pela ex-peri.
~'
't
't
A
).
~nC1a. a
~
' , ' - rami ac;ao ",e emendlls '"
(,,-,011.')t1
lllt;aO,
~·
S a.-o e&<;as as pr1ncipais mo-dlflca¢es contldns no projeto de l'esQlu~
~a.o que a COmiSSaQ Diretora, como
contribuiG5..o da sua observat;.9:o para
o a·Drimol'amento d~ norm~.s regula~
dorfl.!'; dos trabalhos da Casa.
, Sa.la da ComissAo Djret()ra em 29
Ide janeiro de 1955. Aiexandre
Alarcondes 7." Ptesident.e. _ Alfredo
0
Neves. 1. Secretario, - Vespa siano
Martins, 2.0 Secrebhio:
Carlos
Linctember{J, ;l,o s!!cr~t.ario. _ Esecltias
da Rocha, 4.° Secr~tario.
Prisco
das SantDs, 1.0 Suplent.e. _ Costa
Pereira, 2,0 Suplente.

Art. 49. I">i' acrescentado, in fine, l c) na organiza~ao eo mantlten~o
expresstio efetivando jnterino na car- dos regiStros, [icharjos e arquivos
reira de Redator;
necessarios; e
Art. 52. 0 numero d~ .h,.sses.."U)r~
d) no desempenho de outroo serviLt.2!.slativQs, pl'evisto neste artigo loi' c;os determinados pelo Diretor Geral.
Secc;do'lI

elevado de 8 pa,ra 11;

tuldo por dois tuncl-onArlOli do Senad()~
para. cada. Udell designados pelo
1.0 Secretaria. por aolidta~ii.o aOll
me8lll05, tem pOl funCao os fn-l.Otlihlll1
de expediente, r_epresentsl;8.0 6 au_
dl~ncias dos $seUSec""toitull.,arts.
'
!.-'"

- Al6m das modificR\ioeS acima refelJos SeTvico8 Au..xiliarcs da .ltesa
rldas, 0 projeto foi acrescido de mats
Art, 5.0 - - Os Servh;os Auxiliare,s
alguns dispositivos, estabelecendo 0 da Mesa tern par :f.un~ao prestar co~eg~nte: laboracao a Mesa (iurante as sessbes
a) vedando a nomeacao sem con- e aos seus componentes nos trabalhos
,
.
de gabinete, Splemir.io
e secrel~ria.
curso, mesmo
em ca,!'ater
inteflno;
b
- I
u sect;'ao
b) autorizando a Comissao Direto- Da Secretaria Geral da Pre8id~ncia f
l'a a estender-aos funcionarros da Seseu Gabinele
<::J'E'tc.ria as abonos concedidos
aos
Art. 6." - A Secretnrja, Geral da
"erv,'dore·
d."
Un".-o
!'residencia, superintendida ,pelo Se.
" .c,'v,',
..
,
creta-rio Gera1, t,em por fUDt;aO, alf!m
Com e"'t,.,
alter."'e,
0 P''"l'cto
p.o.
' t ir a Pn~-sldencla
. , ' Ua d'nega.o
.,.
yU
v
"de assLS
SOU a ter a. seguinte redalf!l.o:
d~ trabalhos do Senado:
Q) organizar e manter em (iia os
RESOLU<;AO
_ficharios e teglstrf:,S n~eSSal'iOS
e
aniujvos da correspondencia oficial da
N.Q .,' d,e 1955
presidencia;
b) manter cole<;Qcs de 8vulsos (ins
Reorganiza os servi~os nuxilia- proposiqaes, pareCel'€S, re13tbrioB e
res do Sena.dp Federal.
olltras pUblic,ar;6es;
C) registrar oS ~lementos -e dado.
. Art. 1.0 - A organiza~ao e/o fun- de interesse da Pre.siaencin;
cionamento do.s sel'\'j~os anxiliares do
ri) conferir as documentos que deScnado Federal !1erao re6idos por vam ser assinndos pelo Presidt'nte;
es;a Resolu~fo.
e) conferir as l~i5 publiCl.H:l.l\S c"m
os textos aprovados pelo CongreS$o
TiTULO I
Nacional;
. II organizar e manter registro dos
projetos remetidos a .sanf;:1o
para
SR, PRESIDENTE:
Da. oTganiza~ao e finalidade
contl'ole dos pra:z-Os a que se """.oJ'., 0
dos servi,¥ot
Chegon a 'mesa uma rerl::l.c:lo !jn~l
arUgo 10 da Constitui~ao.
que vai ser lida. Trata-.'5e de materia
CAPITULO I
Subsec{:ao 11
era segime de urgel:lcia, referente ao
P!"Ojeto de ResolUC3:o n." 55, de ·1954,
Do Gabinete da Presidencfa
que reorganize OS .servi~os auxUiares
Art. 7,° 0 Gabinete da Pl'esidenci~
lin Secretarla do Senado Federal.
Art. 2,0 _ 05 servil;os al.lxillart's do tem. por fun~ao ocupar-se d'J (-:xpcSenado Federal se exef(!erao atraves dlente particular, da represellta<;ao i!
o SR, P,RES]DENTE:
dQ8 seguintes orgaos:
das audiencias do Presidente. obserEm discussao a redacao final ...
.
vsdo, quanto a sua lota<;iw. 0 dbO
Nao havendo queln peqa a p::!lavra
1 - Dlretona Gcral, c n1llreendendo posto na alinea "t>' do art, '27 do
.eDeerrarei a discussao (Pullsa).
o Oiretor Geral e seu Gabinet~;
Regimento Interno .
Enc-errada.
II
Servh;os
Auxilial"e.s
dn
Mesa,
Subsec,<a.o II;
Em votn.:;ao.
_
abr'.lngenao:
.os srs. Senadore~, que aprovam' a
Do Gabinete at.! V1Ce~Presidcncia
al A Secret.aria Gent! d'l Presiden
ferta.:;u-o tinal, queitam, per~a~ecer
Al't, 8 a Ao Gabinete Q{!: Vice _Prest·
cia compreendendo a Sec;·titio Ge- dencia incumbe Pl'ovidenCiar <;obre 0
~ntados (Pausa).
ra.1 da Presid€mcia e seu aabinet~; expedlente, a. representalfao e aJ.t: :tprovnda a reda.c;fi.o final
dit':ncias jo Vice PTesidente do Seb) 0 Gabinete da Pl'Esidencia:
con.stante do se6uinte
c) 0 Gablnete da Vjce- ?rcsiden- nado, obServado, ~uar~to a sua Iota·
<;:10. 0 disposto ua d}inea .. f " do 1.1"cia;
Ugc 28 do Regimento lntem().
Parecer ,,-" 107, de 1955
d) Os Gablnet~s .dos 3ecreta.l'i~;
tn o.s AuxiJiares, do Plenal"io;
Su.bsec{:iio
'V
,
Redaqao final do Projeto de Rc_
nl .~ OS Ga·oinctes dns Liot'ran~
Do
Gabinete
dos
Secretario~
soluqao n.O 55, de 1954. que reor- c;ru; da -Maioria· e da Mingrja;
gani;;a 0$ serv/!;os- aU:l'ilia,res da
Art. 9.° - .40 Gabinete dOS SeIV - A Divisao dos Servll;os Adrnj~' cretario.. compete desempenl1ar os
Secretaria do Senado FederqJ.
nistrativo.s, qUe compreenae:
trabalhos
de eXlJediente, l"epl"esen~
Relator: - Sr, Alfredo ~c\'('s.
ta<;ao e audH!ncias. detenninadoo pelol
a) A Diretol'la' do Expedicllte;
o Pl;Ojcta de Resolll':;ao n.~ 55, de b) A Diretorla oa comaoihuade: respectivos titular~s.
l!i54-, apresentado pela Con1i~ao DiParagrafo unjco. - Cada secretA·
c) A Diretoria do pess~_lal;
.
rio da Mesa requisitan'l. um
:wuA.·
re-t-m-la. foi alter~do em Plcnario nos
.se,g:uinles disposlti;:os:
V A Oivisao dos Set'vflfo..s, Legis- rio da Secretaria lJ~ra 06 t:ervi!?os de
lativos, qUe compreende:
seu expediente.
Art. 13. Dlretoria d:,l Contabilidaa) A Diretoria de Cr,!11issoes;
de - foj acrescido de um panlgrafo,
Subsec~do V
d':C'tmindo a fun~ao de Pag-ador; ,
b} A Din~toria da Ata:
Dos Auxiliare$ db Plendrio
Art. 14. Rcccbeu mats uma. alinea
C) A Orretona de PUbhca~6€s;
Art, 10 - AO.!! AuxiHnres do PIe·
.nn. parte relati\'a a()s servl~os da Potd) A Diretoria da Taqlligrafta.
nl3.rio,· sob a 5Uperjntendencia do Setar-ia;
,
e) A Diretoria da BibIioteca;
Cl'etario Geral ,da Presidfmcia. cabe:
.Art. 15. Ulna alinea tambem aj foi
j) A Dil'etoria do .ArqUlVO
al manter em deposito e torneeer
'iul!orporuda no to(!ante' a. AS.sessorja
a()l!l: Sena~""ore., ~. a Mp.s!\ q'.land:l l1eLegislativa;
CAPITULO IT
oossal'io,. o.s avulsos da~ propos:coei
em Ordem do Oia e em curS<) no SGJtrt. 20. N~ste artj~o houve acresciDAs FIN.'\LrDAD[S DGS SERV1rO!
mo de um paragr3fo ex~indo 0 pranado;
~
Sect;ao 1
bl organ1zar:: com De dado, torne·
w mjnimo de dez anos de servh;o no
ctdo.!! pelo encanegado do l'egL5tro
Senndo para 0 a~esso ao car~o oe
Da Diretotia Geral e seu Gabinete da entrada e saida dos Senadon~'5 D
. DIretor de Servil;o, sendo tambi>m
lista de oresenc;a, mante-Ja 'atualisuprimido 0 ultimo periocto do item 6
Art .• 3,0 - A Diretoria Geral exer- t.ada, com as alteraqbes Que Ie pl'Odeste artigo;
eida pelo Diretor GeraJ da Secret\}.- ceSS3m durante It sess.§o e dar co~
Art. 32. Souve alteraC30 visando ria, tem por funJ;ao diJ'iglr os servi- nhecimento ao SecretarIO eeral dOl
..a. re.<;peit.ar 0 horatio normal de ser- r;os adrmmstra'JvQ.s do Sp.nndo, SOb a ~reside~e1a, quando n~ssario,' do
"l~O do pessoal da. hmpeza: e bem
superintender.cia <..10 1.() Sec-retario numero de 8enad{)res presentea:
~.'5im suprimido 0 itepl 5, que trata
(Alinea "1" do Al"t. 29 do Regimento
.c) &.!;enaer 3.5 deternnnat;Oe!'l· da
da d.esi~naGao de {uncionarioll as ses- [nterno).
Mesa para a manutent;ao da o"dem
soes do congres.so;
.
no recinto das sessoes.
Art, {." - 0 Gabinf'te 10 Diretor
d) prest...l assistencia ao.!! Senado
Art. 34. Modificou-se 0
pro~eto,
. i.a(;ntando do ponto 0 Dirf't{)r Geml Geral tern POl' funt;iio cola )Orar com fplI em serviGos compref'ndldm na.'i.
o
Diretor
Geul:
[
dId
t'() Se'cretario da Pr~sidencia e os ViceOl na efaborf~<;iic de seu expediente Unt;oe:s
0 pessoa.
a Por a.pA
Dh'etores G'erais;
e preparo dos aOOc de sua. comp-etkuSecedo HI,)
Art. 4{}. Foram tuprimidas algu- eta ex~~Ju~'va;
1J G b' t d
'
b)
na
comunicat;5.o,
com
0"
ser"j'
l
o
a
me e (is 1...Ideres
mas expressoes; dei.,.'tando ao Diretor
d~ S2rvico r':'.SpecUvo a .re~ponsablli ~os do Senado e 6:rg3.Q8 e entid?-d~.s
Art . .ll. 0 Gabinete dOl! Liderea
e5t-ranbaAl
cia Maioria e dd. Minoria, (:onstIe"d~ do enccrra;nent-o·do 'ponto~
¥

o

I

Da Divisao dos SerTi<;ol Admjni!~

trativolS
SUBSECCAO I
Da Diretoria de Exped2~llt.
Art. 12. A Diretol'ia do Ex .....d:"nt',.;

oomvete:
. l'''
1 _ Pela SAI'§.o de "Expfuiente:

'""\

.
eh:worar ;; expediente oiicial d....
Senado, manter arquiv-o de sua!'; <:6..
pia! e preparar 0 seu encammhame-n_
to aos 6rgaos' de dest:no.
n - Pela sec~ao de Me,~ano2'ra.'"
tia:
,
1,\
a)
e);ecutar os serrl~(),! de daU,...
logJ'afia e copiruf allm~ograIic~ de
que n~e&'!Iitarem as argaos do 8e...
G)

OIQ

Ita-do;

,)

atender' U deterJ:nina~~ dOl
SenlWo'el:i "ara execu~ao ae tl'a.ba_
lhos je sua correspondencla, COPla.
de Je;iSlac a0, projetos e djscursos. I
III - Pela seClfao do ProtQcolo:'
. al regist.rar todos os doC"umentool
submetidos ou enCaminhtldos ao Senaao, anotando a procedencta () Dumero
de origem, a data, 0 assunio lem xu"
mula I , a entrad~, aS despacJ)Os e 0
andamento 110 senado e outros aados
que pO!l~;all1 interessar, neles comPte'"
endido!, quanto as proposi~oe.E, os pa ...
receres, sua publicacao. despacho:s e
rllaniies-ta1;oes do PlenSl'io. remefosa a
Presidencia da Republica ou a Camara
dQ", Depntad()!, conversiio_em lei OU
veto e sua5 conseqiiencias, Ii promul.
ia~ao ou a 9fl.mara, confonne 0 ca;!io;
b) confel'1r as pe~as do! proces.so8
e docutnentos recebidos para imcio de
tramitacao ou ja. em curso, numeran...
do e rUbrican~ as re.'ljJecriv;u! pa.glaM, ou completandO 0 cumprimento .
de$SM tormalidades,' quando for •
(H

CaliO:

'

tazer a autuacA.o do! d()C'ument~
entrados;
I
d) apor a! ementas aDs Pl'ojetos qUI
al! na 0 tenham;
.
e} fnzer juntada:s par ordern crono_
J6gica d~ docuwentos a proce-sso! em
CUrso, lavl'sndo· o~ respectivos termo.l!;
f) fazer a distribuicao dOl! documt'n ..
toa entrados;
ql
manter M UVros e- ficha1'lol'! Que
tie tornem necessarios para 0 desero_
'Penho das SUas atribuh;oes:
h) fazer I'l distrjbuj£;tio dO!l prOet-l·~o~ e projeto5. segundo os respectiVQII
despachos;
CI

i)

numerar a correspondenc-irl oficial

dO!l sel't'icos do Senado e manter ar"

qulvD tias respectivas . eopias, salvo A
de cani.ter sigiloso:
1) pl'estar informacoes itO! servico.e
do Senado e ao publicO';
.
k) OtgaOlzar a sjnops~ dns materias
em curso no SeI)ado. para pllblical;ao
apos 0 encerramento d~ Jessao legi~ ...
lativa;
.
I) manter ern boa guarda O~ proces __
sos em diliglmcia ordenad-a peJo SelJa..
do e os referent~ a medldus legh::la ..
tivas enviadas a PresiCiimcin da Re--r::::if
publica au 0. CAmara dos DeputadoY.
no orgalllzar e fazer pub.iCal", pOl
Intermedio do Servh;o competrnte, Il
resenhll mensal' da.3 prQPosif;oe~ \'ott\.
das pelo Senado.
SUBSEiCQAO lJ
Da Diretoria de

Contnh7~~,h""r

Art. 13. A Diretoria de Contabi11dade compete:
1 - Pela Seccao Fibanc';IIl't ~
·al eh\oora.r a Pl'op{Jsta de or~t...
mento do S~mado;
b) acQmpanhar 0 1!.'1tudo do pro ..
leta de on;amento no tocanw M
vel'bas destinadas aD Senddo;
c) tamar as providebCla~ neoct...om..
rias para 0 registro, petO fnbunal
de C<1nt(l$, da.!!· dotac;oC's paN! r: 80'"
nado. e .ma distribull.;~(J a.o r-__
NacionaJ ;
/
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k) tazer 0 registro das deliberac6es
e} tamar parte nas juntas med!. convoca~oes .de reuni6es cxtraordin'.
d) promoftr () eXlPedlente nece&Ario 80 recebtm.mto dU relerldaa ver- da CODlissao Diretor;t no tocante As cas que se constituirem para 0 exame rias das Com1ss6es;
dos funcionarios em caSDS de 8posenh} redigir e fazer expedir etra-Yea
atribuiQoe8 da See~ao;
b .. ;
I) registrar e arqui'var os doeumen~ tadoria e outros em que essa. medlda do!! orgios competenws. a corrcal1on...
e)
tazer a escritUl'a~a.o daB data..
dencia das ComissOes;
,
~6es destinJ.das a() Sena.do e .seu tos rela.tivos as despesas realizadas e Be Ia~a necessaria.. .
. Subseccdo IV
i) rnanter Q l arqUivo das Comts ...
oportunamente promover 0' seu reco
empn'!go;
Os
servIcos
da.
Portaria.
compreensOes;
.
/) prop~r 80 Diretof" GeNtJ pravl- ]himento it Diretoria do Arquivo;
dencias para a abertura de creditos
dem:
1> manter f1chtirlos para o. regis...
m) elaborar a expediente necessa
I - portarIa
\O!";P9<t:.:.1!l>'r),i'?
tro da.s proposio;6e.s despachadaa -AI
adicionais que Be wrnem n~es.sar..oa rIo aos serv1Qos da. setS~o.
A
Portaria
compete:
COlnissoes.
em tramitncao interna no
aD 5enado durante 0 exereido 11..
ill - Pagadoria.:
f).ancejro;
a l abrir e fechar as portas do Sena- Ambito destas;
a)
pres tar concurso ao Diretol"
(I>
acompanhar a. tramita~ao dos Oeral 110 recebimento <ie "",lares des do nas horas designadas peto Diretor . k) fazer, na capo. dos processoS', as
pro]€tos. destinados A s.berturp. de tinados .ao Senado e no teu recolhl- Geral;
devldas anotacoes wbre 0 andamento
creditos para (I Senado e verlficar mento 90 Banco do Bra.sil ou a. CaiXa
b) reeeber a. correspond~ncla entre~ dBlite.s nas Comissoea;
~a exatidao ja.e quantias e das rUbri- Economica; e
gue par intermedio de portadores e a
l) fazer a juntadl1 por ordem ero ..
cas respecbvas;
,
~) auxiliar 0 pa.gamento de sub· correspondencia postal-tc1egratica nao no)6gica, mediante termor de do ...
h) promover 0 registro. a diStrl- sidios, e aJudas de custo ROB Sena~ retirada peloo destinatarios na. .A.g~n~ cumentos que devam ser incorporados
buicao, I> receoimento e a. escritura- dores, de vencimentos. gratitiea~6es e cJa;
aos proeess08, de acOrdo com deter ...
,aD desses Cl'edlros;
.'
0) distrlbuir aos destinatarios a -cor .. minac!to dos Presidentes. dando eo~
dhirias aos funcJonarios, e de eontas
i) organUM os balan~Ol!I mepsafs, aos fDrneeedores,
respondencia re!eridt\ no item ante- nhecin1ento ao Protocolo;
m) rerneter ao Ptotocolo. para entrilnestralS e de encerxamento do
Paragrafo un1eD - A funcao de pa~ rior;
exerctcio !1nanceiro;
d) fazer a entrega da corresponden- ,caminl1amento aD destino. 08 pl'O'"
'gador, com 0 carater de fun~ao grati~
1) provideneiar. a fim .de ser fcite ficada, correspondente aD simbolc cia externa;
eessos estudad08 pelas Corujs.soes~
no tim d.e eada -exerclclo,' I> expedi- FG-3, serA exercida por pessoa ja pere) registrar as endere~os .dos Senan) manter contr(}le dos prazas pre ..
'--.- ente necessario ao levantamento das teneente aD Quadro de FuncJonarios dares e funclonari08 e forneeer a Di" vistos no Regimento para tramita ..
Baldos das _oontM de deposito DO ~do Senado, designada- pela ComiBsw. retoria do }?essoal os dados necessariO$ ~a.o dos Projetos nas Comi&sOes e dar
.Banco do Brasil e 0 recolhimento Diretor:l, mediante yroposta do Di- a. organizacao e publ1caci!:o peri6dicas conhecimento aos respectlvos Presf ...
desses saldos A T.esouraria do Senaa fetor Geral .•
das respectivas listas;
.
dentes do! Pl'0l~tos cu}o prazo ter...
do, au a Caixa EconOmica;
1) superintend~r as servico!!! do pes. mine naquele 0.13" fornecendo-lhe.t
IV - Almoxarifado:
ki providenciar, a tim de ser feito
Ahnoxarifado ~ dirigido peIo a1';' ~mal pertencente £1.0 quadro -da Porta.. mensalmente map~ demollstraUvOl
o expediente necessariQ para a Ina muxarif~ a Quem compete: I
ria'
desseB pro1etos~
•
d "
lh.l 1
0) redigir 08 resumos dos traba. ...
clUSaO Jos saldos do e:xercfcio naB
al receber todo a material de ex·
gJ hastenr a ban elra e' reeD c" a lhos realizados nail reunioes das CoContas de ·'Rest.os a Pagar" e parol pediente
.
_aas-horas estabelecidas;
e
consumo
adquil'ido
pelo
G seu posterior levantamento:
hl desempenbar outros servic;os que missoeS, para cUstribui~ao a 1m..
5enadQ'
l) promover a aqulsit;aa do matea
b) manter em depl)sito 0 materilll Ihe sejam cometidos pelo Diretor Oe" pr~f~~digir as atas das reunloes das
rial permanente e de' consumo, wediaos servi\,o5 do Senado;
ral.
d es em Comlssoes e promover a sua pubU ...
ante concorrfmeia e coleta de pre~os, necessario
c)
manter a escrituracao do mate
i) coopera.r oom OS sena or
cai;;ao, por, Intermed10 do 6rg<1o com~{l.nlQrme a caso;
!=er'"it;o',s exte.rnos.
petente;
,
rial
existenre,
de
modo
a
poder
jnfota?n) prom over. - mediante c.oncorrenn - Adminlstra,;5.o do Edificlo:
q) organizar past98 para as mernmar a qu.a1quer momento sabre a sua
cia ou coleta de pr~os. 8- venda de situac;ao;
A este servit;O compete: bros daa ComiSsoes. com as traba.iho!
.
.'
material imprestavet quando autoria) promover a conserva~ao e a Urn.. por Mel!! l'ealizados;
d> atende, mediante recibo, ~os
'eada pelo Diretor Oeral;
peza de todas as dependencias do edi~
r) fazer a estatistica dos traba-.
n! manter rigorosamente em dia. 0 pedides de Material feit.os por escrito tieiD. seus m6vels. objetos e obras de Ih(U!. das Comissoes:
tombamento do material pel'manente pelo.s 6rgaos do Senado;
e) prestar 1nforma~oes, par inter· arte; fiscaIizar e COl18ervnr os servl<{os
,8) orgamzar, aD fim de eada sessao
e obras'" de arte pertencentes ao Se ..
medio do Diretor do Servi~o. s6bre
b'
t 1 10 e elevadores ilumina-. legislativ~. 0 relat6rio dos trabaiho.!
tlado~
d
e
80m,
e
en.
,
das
Comlss6cs' ,
01 elaborat 0 expediente relativo as assuntos perUnentes ao Almoxaricao. ~I.as, l~gua e e~~o~:;e a saida do&- t) prestar- in!ormatoes aDs Sena ..
fatlo.
Suas at.ribUl~6es; ,
. c) lSCa lzar a en a
c10res c aos .6rgaos da Casa sObre a
'11) fazer· 0 registro das delibera~5es
Sufis,ecrao 111.
*"fI.
objetos; t
tros servl"os que !he situacao dos prOjetos e documentoB
da ComIssao Dire~ no tocante as
Da Diretoria do Pess"at
~) execu ar ou
"'.
o'
desJ)achados as Com1ssoes;
atrIbuic;6es dn. Seccao;
.
v
seJam determl~ado:s pe.la C!lre~a obtas
U} prestar a,sslstencia. as Comlss6es.
. q) registrar e arQuivar as documen~
Art_ 14, A Dlretoria do PCSSQrU
e) cooperar n,a f~seahZa'iaO
dUrante as reunioe.s· destas. no que ...
.zos relatIvos as despesas reaUzudas compete:
.
e reparos nO edlficlO do senad •
e.stiver compreendJdo na sua campe't
.3 opoftunamente recolne~los A DlI _ pel,a S.ecca,o do Registro:
III - Gar~e:.
tlmcia e, fOra das reunifies/ aoa seus
,retoria do Arqu,ivo;
_
1 _ Quanto aos SenaOores:
• A este servlCO compete, ~ .
respectlvos membros'
T) infolmar os ,processos pertinen,a) proceder ao regiStro dos diplo"!_
<0 femeeer transporte tlO~ f!lembr~s
v) organizar e m8nter em dla 'as
tes as atJ'ibuir;,jes da Secca(',
mas;
de. Mesa, .aos Uderes da maIOrIa e' ~: colel;i5eB que Se fizerem necessarias
n - PeJs Secr;ao de Cont.r6Ie:
b) fazer as matrteulas:
aoria e serv1dores indieados pe1a 0 as Comissoes de avuls08 e 6r"ans oft..
, 1 - Quanto aos Senadores:
C)
preparar. as cart.elra,s de 1dena missao Diretora;
dais'
"'.
aJ of,;:anizar Os bOletins de fl'e- tidade:
- b) fornecer 0 transporte" necessWo
II' _ Pela Seccao da Assessorta Leqiiencla;
d) manter as fichl\rJ.os individuals ~ Portarta:
gislativa'
,
C) zelar pela consen'0.~i\o dos vel_.
bJ' preparar as fichas financeiras'; que se oornarem necessario.s;
-cuIos
pertencentcs
ao~
Sena.do;
(1.)
1?restz.r. ~slSWnCUl, t~cntcp. ~
CI
stender aos pedid05 de descone)
manter as pastas indivlduai,!
d) ter em estoque no almoxarifado Mesa: a:' Co:nI.SSOe8,. aos Senadores e
tas e a verbar as consignac6es em fO- com os documentos reterentes fl05
'6-' s nec,zo::sariQs aos veiculQ& aQ& orgaos a?- casa;
!has; ,
'Senadores ,
08 aces . . no
"
b} acompanhar. de modo geral, a
2 -, Quanta aQ! funcl.onA,rloa:
dJ prepa.tar .as fOlhas de pagaa)
Javrar o.s tttuJo.s de nomeat;!ao. .a servico do s~~~2~b'. V . '
~~~~~~~E c~iislf~~va de d~s~l~r0:C~~~
ment.o;
os termos de posse e' O! oontuwl; Da Divisa.a dos' ServiQos Legis- orgaos do Senado. au~ndo. 0 '1~liel~'
e l preparar as guias de recolhi.
b) fazer as matrlcula!:
lativos
tarem, s6bre !s mateIias. em ,curso
ment.o~
, c ) lavrar as apostl~8.i em Utu10a
e a repercussao que possaro ter nB
11 forn~eer certid6es, ate.stados e de nomeaCaa;
Subsec~do -1
vida do pais se transformadas em
declara~6es pertinentes a vida finand) forneeer carteJra.! de Jdentldalei!;
.
ceira dos senacQres: ,_
de;,
Da DIl'etoria das Comiss5e!!!.
2, - Quanto aos funcionnrios:
e)
escriturar 0 livro de us~nta,~
Art. 15. A Diretoria ds.s _ConllsSO-~S C) acompanhar. de modo es~cial
al
Ol'~alllZar as fichas Hnanceiras; ment05,
tern por fim, alem de eoordenar n.s ~ projetos em estudo nas ComissOes,
bl atender aos pedidos de empresII manter 0 registrQ das deHbere... atividades e trabalhoS doS assessores eo tim qe sObre {nes prestar !lOS reg...
timos e averbar as t.·0n.sjgna~6es em qoes da Comissao Direrora que di~an1 le<:tislativos para efeito de estabelec:er, pectiv0.5 relatores e demais compofolhas:'"
respeito a funciollArio.s;
e;tre estes,-uma eficiente eolaboracAo nentes desses 6rg!tos a ~olabora~ac
CI
eJaoorar as fOlhas de pagamen·
gl
proceder ao Jevantamento dt&.- com os 8rs. Senadores:.
.. . de' que necessltem;
to e- tomar providencia~ complemen- l'10 do oomparec1menoo;
I _ Pela Se~ao de Admmistrar;ao. - d) proceder, pLlr !nicia.tiva. pr6pti!
tares, Ii vista d08 mapa'!' de fre-qUen- a) receber os proJetos e docUmencia organizados pela Olretoria do Pesh) organizar 0 m.apa mensal do too despachados as Comis~oes rever ou mediante soliCltac;a.o dcs Senado~
ou das ComiSsoe.s. a esr,uons sO·
soaJ'
..
comparecirnento:
- - a numeracao de suas pagm!lS, eom~ res'
bre detel'{llinados assuntos. para 8
d)' escriturar e confer1r os Uvros e
il mantel' os fictuirios individuals; pleta-la se necessaria, fubri'!nr.do fl,S eventual elaboracao de PNlett.ls de
f6lhaq;
;) informar OS~ pfOCeSSOl'l iObr' pqginas ainds mio l'ubricadas e can· leis a serem apresent£ldos a.o Seuado~
materia da competencia da Sp.~ao; f"'nr as ane:!CoS:
examinar as sugest6es envtada.e.
e) forneeer atestados, certld6es e .k) prestar assistencifl 8. (",amissao
bl submeter oS projetos e doeumen· e)Senado,
a Mesa au aos senndores e
decllwaifoes pertinentes a~ vica tinan- de PromlX'oes.
tos a despachos dos respectivos Pl'e- ac
por ~stes encaminhados ao seu es~
celr'a. 60S tUTlclOnarios:
.,
11 _ Pelo ServiGo Medico Socia):
sldentes;'
,
sabre a ;l'onvenl~n·
tl
preparat 0 livro 'e as f6Ihas dQS_
(I)
prestar no edifido sede do Se. Cl encaminha~los aos t'etatnres. por tudo. oue informar
nao, de serem pro;)ostas ou
consignatanos e encammhar estas &0 nado socorras medico.s de urgencia; • intermedio dos servicos, competentes; cia,
adotadas as 'medidas nelas alvitraTesouro NaclOnaJ;
b) realizar~ exames de ~sanidade e dl recebf'r os projetos e dC'cumen- das_
..
ql fornecer dados para declara~6e.s capacidade fisica em clindidatos 9. in- tos restituldos pelo!! rel~torP.8 au au..;
f) coordenar as ativirjades e traba~
de lmoostQ~ de renda.
gresso no quadro de (unciomiriQ6 all tros membros das Comlssoes e dar- Ihos 'dos Assessores pna eieito de esk 1 intormar os processos pertinen~ Secretaria do .senado;
lhes rJ devic!o encaminhament,,:
t<lbeJece r , entre estes, uma eflCiente
tes as etr t:lUl~oes da 8ec~ao:
. c\ inspecionar os funciomirios d-a
e) organ-zar a pauta das reunt6es (;olabonu;ao,
.
11 etaborar os caJcuJos para pedi~ Secretarl!l: pMa eteito de lfcent;as e das C041iSSQf:>S, de acOrdo com os res- UI - Pela secCao de Meeanograffa: ' '
dos dE' crE'ctltos referent.es a pessoat;· de aposentadorias a1em de visitas d.o~ '3eetivos Presldentes;
al promover a teituJ'a dos 'trnba1) Jlclltnpanhar a tramitaJ;:30 dos miciliares para contr6le de taltas:
~ /) designsf', <te ~e6rdl) r.OrJ1 os Pre·
pro)E'!os des{:.lnados a aberturil de
dl 'pr1!Star colaborar;30 aos 6rgaos side-ntes. o~ diRS das reunJoes e 0 ho- lhos datilogaficos e de reproductio que
Crf'dltos o~ra pesso3.J e veriticar ~a tecnicok' da Casa, quando soUeitaaa. ririo de funcionamento, dat!l CODlifl~ seJam necesSarios as Comissoes,
eXIHld{w das qusotlas previ.stas e, no estudo (1e aSsunto.s . de natureza. soes;
-,
bl 'dsetilografar, corn c6pJas, 08 paquando suplementnres, das verbas a medica sujeltos aD pronunciamento do· (II redlgir 'e fnzer publicar. por In- receres que Ihe forero entregues peluS'
qUe tc5rem atribUidas;
Senado;'..'
termedlo do org!\o competente,- as Senadores,
w

w

w

o

w

l

:.
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1)iretoria aa At" '<>il!A DJrelorla da Ata

;~~!~~~~~;~:~;:i~'~~~;~::~;~!

:

:~E~if;~;;;:

pUblic~~lio

Sec~A4

cla.ss!llc.~!o

em cole~oes, 9A
e providenciar a
encerrada. a sessa.o legislativa.,
encadernac1a8 Q recoihida.s ao
ArqUivo;'
e) receher 0 expediente lido em
ae.s~ 0 as proposi,:;Oes submeUdas a.
,?onsltler~ao do Plenario, e, depoia do
nespacho do Prel;ide~te, tJlovidenciar
~tados;
a.n\.la teciba'
.
11
para as pubIic~es que devant ser
classincar e catalogu 01 l1vro.s
h) Jurlsprudl'ncla do DASP e de OUj) atender as requisic;Oes de 6rgA08
teJta.a:. e encam!nhA ...los ao Protooolo e pUblicac6es pertencent6S .110 BellA- ~os 6rgaos CUjas decisoes e pronuo~ o-ficiais, avulaos e outras publicaco ea
para. 0 d~vi6"o dt:&ttno;
_ ' dO, organizar 0.3 !.lcharios e cataJogos clamentos interessar aD Senado;
,existentes em dep6sito, mantend.o_.
i) pareceres do Consultor Geral da sempre 0 estoque minima couslderadQ
1) registrar. em livro proprio, as que 3e tornar6in necess!\rioa .. de ac:Or~
inscrioaes dos oradores e as material do oom a. orientac~ do Diretor;
Republica, do Procurador Geral da necessario;
I~
constante~ da OrCiem do Dia de cad.s
b) orian!.zar, para impressao e Republica, do Sub-Procufador Gerai' pI organizar, e manter em boa orSesHo'
d~lbulCio &os senadore$, [unclaDa· da Republ'ca, da Procuradoria da. Fa· de-m 0 arquivo das seSSOes conjunta•
. 'g) Org4niZ'N' e mand,ar Imprimir, noa 0 outru bibIiotecas, 0 catAlogo zenda. Nacional, ete Consultol'es' Ju~ d.o Congresso Naclonal;
j
. e.tu.ves dOB 6rgioa COIllpttent~e. .a8 Jj.s~ du obraa da BibUoteca.;
rldioos dos Ministerios e outro! cuja
II,)
org-anitar e manter em dis. e em
tlUl de ehamadas'
.
'
c) superintender &I con.!lultu as conveni~nCla seja, reconhecida pela perteita
conservacao QocUmentariQ
. h) ~rganiza!
lazar publicar .. obra.a da BibUoteca. do Sene..do, orlen~ dLreClio do servico: '
hist6rioo de.. vida. do Senado e Cio.
lustas etas Com1s$6es Perm.a..nCntea- • tand.o 01 consulentes e prestando-lhes
j} acontecimentos nacionais e tn~ sem componentes. compreendendo,
EspeclaJs;
.. necessaria. assLst6ncta; ~
ternacionals que pOsSam intereSSM"" quanta a ~tes:
'0. encaminhar a Diretorie. do Ex·
d) organiUtr llsta.! blbl10grliticas elabor aq8.o legislative.;
_ c6pias totost4tica.! do! diplomu;
~edlente nota.; d9-S Qelibera~6ea da pars. tornecimento aa (Xlmiss6e.s, aos
k) assuntos de inter@:sse para 0 Se_ retrato!; .
I •
Ienirlo s6bre as quais haja expedi- Stnadorea. ao 5erviqo de Documenta.~ nado, compreendldos no campo da
_ dados bio-bibllogrlUicos;
~
ente a eltborar;
ylQ e tL Assessoria Tecruca;
atlvidade legjslativa;
_ dado! s6bre a !UB. atividade pQI!~
ani2:a.r e man<1ar pubUcar por
I>
e), Pl.D()tAr as fs1ta.a exlstentes nM
1> artlgos e trab:11hos doutrinlirios tica, cultural e social:
'I
interm dlo do 6rgao competente, a.a cCil~6es de livros. e perf6dioos e pro- put>licados em livros, monografias, re_ dados, s6bre a. sua atua~Ao no
ataa irnpress,a.q- clas Ses.<;(')es do Con- p<:>r ao Diretor da Biblloteca aa aQW- vistas e lamals;
8enado:
l'
gre.sao Nacional, os avulsos das ma.- s1~0e& neccssaria8.;
II - Organizar e manter atuaHza~
i) elabOrar 0 expediente da Dire..
terias constant;e da
. - Ordem
J) fornecer t Se~ao de' Admlnis- dbs documentarlos sObre:
tons'
~
do DJa e 0 Mpe]110
tra~§.o Indicac;oe.s s6bre obrM e pu·. a j assunt.os gerais que passam in- ;l' prestar 8.! tnformac;oes MUcita"",
da~) I::~~~ a60~tgarSessdoactilo,~ •.!a'da".1 blicac6es procuradas pelo-s Senactores teressar a tarefa. legislatlva da Oniao; clas~pelos 6rg~os da casa, in~lusive em
e nao existentes ns. Biblioteca, para
bl assuntos especiais pertinentea processas:
'
1). apOr l\S ementas aDs
que tins de aquisiQAo;
aos· ·proJetos em estudo, na Congresso
kl expedir certldoes de documento.!S
~ ft.'!.t?)nAD:manter
tenham;
g} organizar
mostruirios
das "bras Naciona1r
reoolhidos aD ArqUivo,'
em boa guarda os pro.
t
.
ce!lsos em dilig~nciA otdenada pelo 8e- r,ara.s e:OC:lsten es na Bibhoteca:
A
'C)
acontecimentos nacionais e In.
1) tazer a distribuic;ao ClO! Ana.it
~ nado e OS reter~tes !\s medidas le~
~ - pel ... ~Cf;A.o de AdminlstrB.quo: .ternacionais importantes;
t da Sinopse do Senad6;
gls1attvaa envladas a Presid~nc!a da
a) tazer 0 expediente da Bibliote·
d) assuntos tratad08 enl' Confer@nml cUld;tr da conservac;ao dos do ..
-- eias, Congressos e orgaos' internacio- cumenta& e pubHcfl:t;oes f:,xistentes no.
Rept\bl1ca, lU A OAmara. dOB Depu- ca, compreendendo: .
tados;
. ! - orden.! de s erv1 co;
.
nail;' •
..... rquivo, promoveLdo, pelos melD._
n) Clrganlzar ~ fazer publicar B reII. - CQrrespond~ncia com outras ' e)' pr'ncipais projetos iniciados em adequados. 0 seu expurgo peri6dico;8enha 'mensal da.s proposiQoes votadas bJbllOtecas, para permuta de Ob raS arubas as Casas do cangresso Nacionl promover a restaura((fio de do ..
pel0 Senado; .
peri6dlcos, intormacoes e flchas:.. com naJ, compreendendo recortes' de tex- cument:.os de valor )ist6rtco.
. 0) .executrt' outros servlcos pertt- casas editoras e ,llv-rartas .. p.a.ra obten- to 'pUbllcados nos orgaos oficiais,
CAP1W'LO III
nentes e..- flnaJidades da'Diretorla de- t;fi.o de esclarecltnentos sbbr..e obras, avulsos, discursos, noticiario de. irutermjnados pela Mesa.
edl~6es e co1eta de pre~Q.'l: com 6rgflo.s prensa, memoriais e outros elemenDO ~RnVnMENTO DOS CARGOS
culturai..!. para' obtent;~o au traca de tillS qUe passam interessar ao estudo
Art, 20, 0 proVimento dos cargos
Subseccllo'Ill
in!ormac;oes:
da materia;
de funcionarios do Senado obedecera.
b) organizar a. Usta de obras cUja
"organizar cOle~oe.s tie pareceres
normas:
Da Diretoria de' Publicaqoe&
aQ,utsll1S,o ie!a CQusidera;ja nece.s.sa~ Pl"oterloos no Senado e Oil Ca.mara as1\ seguintes
0 cargo de Diretor Geral ,er4
Art. 17, Compete A Diretorla de ria.;
dos Deputados;
prov'do por livre escolha da. Com}s ..
?ublicaCOes:
.
Cl praroover a. ,coleta de preqCM
0 1 acomp~nhar setnpre que passivel '-20 Diretora, dentre Of Vice-Diretore.s
tl) organizar as orlginais dos avul~
d li
. a' e pelos melDS adequados. 0 tnlbalho Gerais e Diretorf'~ de Sen·iGo.
sOB daa materias a serem submetidas para. a .C()J!1pr~ e vros e- '" SUQSDrl~ 0 da!, casas leglslativas es'trangejras e
21 Os de Vice-Dil'etor Gerat 001'
,
de. per16dJcos,
orga~ de .deliberacao internacional
aa pronunCIamento do Ploo.ario e'daa)
et~tuar u campr,:", dete:rmlna- ""'antendo os document.",·o, aue 10: tr.ereclmento, clentre .jg Diretores de
queles que a Mesa determinar, enca- d
torid d
t t
t
"J
U
Bervir,;o:
mJnha~l08 ao 6rgao illlpressor, proa.t
a u , a e compe en e, n- rem considerados aconselhaveis:
3) Os de DLretor 'de ServicCI, POt
e
ceder a. re~A.o das respectivas pro~
a doa li~os de consu~ta '!u
h) fazer resumos dos tlSsuntos de merecimento, sendo:
vas e flscahzar os trabalhos ci'e 1m- de-vam ~r [OCMCldo.t !l outros ()torsol maior ,into:lr~sse .insertos em ~ublic:1a) a da Taquigrafia dentre OJ ra..
pressA.o;
d& Crula., por soUcitac;!o do!ste8;
<;oes estrangeiras recebidos pelo Se~ Quigrafo~
Revisores:
In' etetuar 0 l'eceblmento doa avul~) pr()II1over. llssinatura de pe~ nado'
bl ,0 da Diretoria de Public8:Qbet
8~, veriticar 0 cumprilnento da en- l"16dJOO8 cujo recebfment" seJa oon.sl•
comenda e encaminha-los 8.0S
.
OU necessario;
iJ ntanti!r intercambio de publica~ dentre 08 R-edatores;
d
listas d~s aquisic6es qaes e documentarios com corpol'aqOe$ c! os demais dentT~ 08 r"!l:oect;ivQ8
:r~~~~ig~
da sua. g-uarda
para dlst.ribui~a.o aos Se- lkgislativas e entidades cultumis, oa~ oticzais Jegislatlvos do n:vel mala
elevado 'da carreira.
c) providenciar para &
c-ionais e estrangeir8s.
'
Paragrafo unicl)' _ S6 "?'""I~en\ ser
nos orgAos oficiais au' em
. g) promover, pelo.! mejd~ adequ&~
i) redig'ir a correspondencia que
mediante determlnR';;:1io do
d9S, 0 e:ocpurgo per16d:co dOl livros e rOr.' necessaria exped:r em lingua es- provicio pm cargo de Diret(lt de SH'li_
~o fUncionario que,. alem d()~ dcm~:!'l
,
t·lI.ria. d as trabalhos para ~sse
~ul>Hcn"""es
d. BlbHotec&',
trangeira; Secre
-.\1
\'equisitoR exigidos nesta reS')!llt;RO It ... "'-~,:l
recebidos dos outros serV{QOS ..ta
h.) PrQrIlover a encadernM~o da.!
ParAg:afo unlca. Esta Diretoria no
Re2"ulampnt.o da. S!:'cr('f!.nJa, t.~nnl\ 'V
'" a} ~ manter registro das data!J
obras qUe disso necessltem;
rnante~a
un. pl~nt.ao pennanellte mais de dez; anas de Sef\'lr;~S at)
('ncaminhamento tile o~·jglnaj.s A
i) promover' a restau rs 9lio du para. atcndlmento de oonsultas e pes. Senado.
p~rt~cao impressora, elo recebimento obras raras' pertencentes" A Bibl1oteca: []uisas de senadores e Assessores Le,de provas, de devolu~A.o de.stRS tlpOO
j)
prOlllOVer B permuta de 11vrol gislativo-s.
'>
D:! de Oficial Lef!islfltivO. Orich!
Do
revisao, de entrega defirutiva dOB excedentes com outras bibllotecas au
Arquivologlsta, Qficial Bibliotecfmo e
i:l1';lreSg()"j ou da pubHcEl.{;a.O nos or- entldades interessadas:
Subsecc;aa [V
'l~ I\uxtliar L.egislativa r.1ln.djnllr.~()
~os ofJclsis;
.
Te) ocupar·se dcs emprestimos de
Da DiretOrlll do ArC'uivo
c:lfreinHI (Om que 0 ingrf>S~O C;E' nan\.
e; conferir. di~riamente, a. materIa iivro aog . .senadores, mllntl'm:3n -para
POl' concurso de prQvas' a qUI;! Sf' po ...
p,bllcada no Diario ao Co1ffJre~~o Na· isso 0$ necessarios registros e promc.Art. 19, A Oiretoria do AI'Qulv(1 ci"1o'rbo tnscrpvf'l', quanto a pntn.:=ira •
.aional e prcv!denciar pa'ta. ·as rett- ver, opor~unamente, a recolhimento 'tern por tim:
0." Allxlliares Lr-gislativo1=i. (lHnnto a.
·frClv;6es 4ue se {ornem nec~stiria.s:
de! o b r a s ' \ '
0) rece~r os documento!!; e pro- se2'und'f! e a terceira ("anrli.tatn.<: P(}S"
f) ,crga:'J:lzal' em volume, )ll~S a m~s
n faze; a estatlst1ca do movimen- r:essos rcmetidoB aD· ,:1YQuiV'O: procede!" <;u:dOl"('s de diploma de CUJ"<:I) 'e:'::)fcF por Drdem cronologica, as atas lm~ to dB. nibhotecll~
ao exame de su~ peGss promover a r:,. ~mente, de Bil)li{)tf-{'onnffiH) f' Ar ..
111·essM da~ ses~6es da Plenario, 0
111), coligfr O!i daQ:os necess:hios a restaura~ao das que. E!stiverem di~a- 1111~voJogia. I Obs"r.vando-se. wanto ~o
(JlIal canters 0 tndic"e das materias elaboracao do relat6rl0 anual da. Bi~ ceradas. completar-Ihe JJ nUmeI'ayao 3{"ff,.S0 aos delmll~ c~rgo~. 11 ier-I,<:'I~>7ao
!!.ele comtante, devendo 0 mestno set blloteca·
!!.e ne.l!essarto, rubncar aa .qu~ <linda Vl<!f>nte para 0 fUnclonuJHo:mo "!IV)J:
fFlc~demado para di.s~,rlbujc!1O ao.s
n)
zelar pela consel'vacao de ma.~ fiaO tlverem sido objeto dessa provi~
51 Os de t'l.!;:'-=-!isor L'p1'l... l::1livo !l"'~.
1Srs. Benaaores at~ 0 dia 15 110 m!s cerial permanente da BibItotecfI e pelo rlepcia: lavrar,. na . iIltlma taIha, 0 ·;,.-.vidas por concurso de titUl03 e t.;:"6"
!meillato:
born usa dQ maGerfal de comumo.
't~rrno de. arqUlvarnenoo; proceder aO balholJ,

a.)

e

ort

,!

-.

.~

q) providenciar, a
do.
, - ' :eel.
: Relerencl. L.- registro, •
sistemAtiC.'
Ana14. lazendo-lhl a revisao, orga- gialat1va.:
&0 arquivamento dO., dOLumentos;
nizanda-Ihes OS .. indices e acompaI - Manter flE!ntirios s6bre:
b} orgatlizar e oportunamente fl...
D.haud1J-lhes a-lmpre8s!o;
a) assuntos tratados ezn ambA8 as zer publicar () catalogo gera.l, por B.a... l
. h) organizar e tazer 'publicar, de Casas do Congresso;
.unto, dos documentos .arquivados eJ
acOrda corn a orienta~a.o da Mesa, as
b) lets e decretos-lels do. UniA.o;
perlOdtcamente, de acOrdo com a» J
Anais das
do Congresso
Nacional,
con.s- Federal;
c) lels e decretos:'le1s' 0.0 -Dll;tflto instrw;6e8
da. Comissa.o
tantes
atas das sessoes
COIJJuntal
zer 11 atuaUzaqao
d~BSe Diretora,
tra.balho; t~~j,
de. Ca.mara e do- Senado;
.
d) leis e regulamentos dos Esta<tos c) organizar e oportunamenu: fa."" 1
DutraB publicat;oes or- e dos munlcipios;'
zer publ1car 0 catalogo especial, ono ..
d en.,o~iri.ganizar Comisslo
Diretora:
e) .decretos do Exe!:utlvo da Unl§.o mastic:(? e por assunto, dos dQcumentoa'
a revisA.o de outras publl- e j)
do circulares
Distrito Federal;
de valor hlst6ricQ existenCe no ar~
c1eterm1nad,aS pel 0 Diretor
da Presid~ncla dao Re- quivo;
I'f
publlca;'
ct) manter dep6sito de 6rg§.o.!l ofi-.'
.SU-BSECrJtO IV ~
• g) jur1spl'Ud~ncia do Supremo Trl- CIlli.:s, avulsos e outras pubUca~oes dO.
bunal Federal, do TrIbunal Federal de Senado;
I
Da Diretor1a. da Blbltoteca
Recursos, do Tribunal de Justica do
C!!)
proceder ao desarquivamento
Ar~. 18, A Diretorill. de. _Blblloteea Distrlto Federal, do Trihunal Supe· do! documentos e processo$ solicjta...
tMl por linalidade;
rior do Trabalho, do Tribunal M0.ri~ dos Qara consulta pelas Slutoriciades
timo e, quanta a materia. constitu~ e 6rgacs competenteB da Casa e enC~ta~g~~~~:sec~a.o de Classifical1io.e clonal" dos Tribwut.s de Justlca dos ca.minha.]ol!; aos requisitantes. meQi.
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O'IARIO DO CONCRESSO NACIONAl
"

6) 0 lngresso na carreira

~

TaqUl-

\P'at{) lar-se-A par meJo de eoncurao
de ptovas. 0 aCesSo 60a demais classes
desSR carreira dar.. se-a n9. proporqAo
c1e d"lis l,)Or :tnerecimento e urn pot
Itntigutdade. Quanto A classe de
"l'aquigrafo-Revlsor. vigorarlt, apen!l!,
o criteria dQ m~rec\mento,
71 oa cargos de Redato-l. serlio pre~
en~hjdos por concUrso de provui
•
6) 0 de Adrninistrador dQ EdUtcio,
par pes-soa de capacidadc comprovada;
9) o~ de Med;-col! dentre as ports.dores de diploma dessa profissao, expedldo POI' laculdade oficil;ll ou eqUlparada. com mais de cinco ano! de
ex:ercicia na J)rofissao e documen~oo
que comllt"Q'I,'en1. se ter especiallzado'
rem cLfnica medica.
10) 0 de Ellfermeiro por candidato
portJador de diploma de .!nfer'ma'6em,
'exped1do por escola devidamente UcenciRdll, con1 lUais de dois anos de
exercicio 113 proi!ssao.
11) serao de livre esC-aUla da co-" tniS38.0 Diretora os seguintes cargos;
a)
os ue Motorista, de £letricisW"
de Medl.nfc<l, dentre candidatos ros~
dentre candidatos possuldores da necessaria habWta<;ao pas respectiv9.S
especialidades. c{!mprovac;ias POI' doCU01f'l1t03 habeis e prOVll pratica. da
e.'mecia]izrtcfio:
bl 0 de· Eletricista pOl' promocao
,Gle Eletncj.~tn·iux.lliar;
121 Os Cie Chefe de.Portaria, Porteira e Aiudante de Porteiro consti..
tUtrao CaHE."lra, CUjO ingl"PsSo e reserV~do 90S. AuXUiul'es da Portayja de
·nlveJ OWlS elCll(ldo e Sera felto 11.1t~IT1,adamente pOI· merectme:r.to e an,tlguldade;_
._.
•
. 131 _ 0 mgffs,so no. cllrgo Inicml de
.. Atlxthar da POl'tarI3, .daT:Sc-R por
mew de prova de ~9.blh~9i!O e com.prova((ao: do:; req:-n~ltos hSlt.!--'S, J!IOl'HlS
.l1li mentnl~ neces~anos ao exerclclO das
res!)ecttvas (un<;Qes;
.14' As Chef~as de S~§.o ser§.o pro'liaaS ~el,o Dlretor ~eml, entre .05
IUnctonariOs das mals aI,tas g!~dua-:
toes, lotados nas respectlVftS .oueto-

me,dj~nfe proposEa dos .t;1l'zto~·e8
~e Sen'lCo e aprova~ao do 1. SeCle~rto.,
Art. 21. A apur-a~ao do mer€cl~ent;", tar~se-a pot meiO .de boler,lDS de
Illerecanento, que seraO precnchldos
pela propria ComIssao de Prc.mo~oe.s,
• vista das 1nformac;oes ~r~stanas petante eJa, em carater .!ilgllo:so, pelos
,Diretores de Servilro e jutrus runJ):iomlrlos chttmados 0. se maJ1lfesta-r.
, Art. '22. AS propostas, os. pr.receres
fJ 'ilS_inforn:.a.;-oes da pomissao de PI:om~oes serao enc[Jr:tllnhaaos, a Cornia·
33,0 ,otretora por mtermcdlo dO.ell
Presrd-ente;
.r-HiS

CAPITULO IV
DOS CONCURSOS

Art. 23. Os c~ncursos de prova.!S
11am admissllo de fUDj::ionarios constarao de senes de provas onwmzadas
de acfirdo com Ulstrucoes tlaixadas
tlela COnllssao Diretora. observadas
as segttintes l)orma.s:
, 1.1 ProvaS- basica~ {pars todolJ 01
/Cargos l

:

Portu-tl.1eS

Aritm~tica

CorograflJl
lHstorla do Br<1sll
111 p,ra O!lcwis LeglSl<:tlIVJl! Tn.·
--,.Uigr-afos, Oflcia.is Bibliotf'ca.nos Ofit:lais Arouivnlogjstns. Redatorcs:
Frances ou lllgl~s
\ IITl Para Ausiliares Legislatii-;os:
lJractllo~ra t'la
tVI Para Ta.qUlgratoa:
'raQUl,~rafla

'\1,

Pars os Rcdatore&!
de re"Jstw.

'I'&CD1Cfl

"VII Para OficislS

Leg1s1~t1v()l;:

Corrf'soondenc1D Oncial,
}{OI;OE'S de Dlreito coMtitucionsl.
~~6~ {\t Dtteito CIviL
't-r(H~Qe'! de Oire
Adtrlinfstrativo.
'\TIl ~ Para Orielsl BjbUoteca-riO:
.
8iblfot-economia',
VUP Para Oficial Art1uiV()lollista'
.
An::uiv!stica.

to

Pari8rafo~. 840

e/imina!6tIU

as 'Ptovas conslderadas bS.sicas.
Art. ~'M. 08 programas e as instru..
C6es para. e.s proves serao. bittxadas
pela Comissft.o Diretora. por interme..
dio do Diretor Qeral.·
Art. 25. AS bancas serao CITeani··
zadan. pela. Comissao DiretOta e fun~
cionaraQ sob a presldencia de urn dos
seUs membros.
Paragrafo].o :las bancas pai'a concurso de taquigrafo.<J f::..rA parte 0 Diretor da Taquigrafja. ou, ]lO seu tJ11pedhnertto, 0 seU substituto leg,a.l funCiDllando como examinador nas pro,'Q8 tecnlcas, urn Taquigrafo-RevisQr.
f 2.· Pas bancas poderao Iazer parte
tambem TaQ.wgrafos de outras Reparticoes, a juizo da Comissao D1rrtou.
'
Art. 26". A prova de hab'lita,r;ao paTa AUxWal'es da portari5. veN'ani sobre rtldimentos de portugu~s e as quatro oper11.~oes tundanlel1tals de arltmetica.
CAPITULO l[

•

(Se~1!o

Ja

II)

CAPfTULO VII;

hneiro de 1955
2) os d ..

",~

Do 1l0\WttO

gar~ge,

per.ute

0 Chel~

da oarage;
3} os da limpeza, petante 0 Admlnistradol' do Edj.f1cio~
~
bf os "-de gabinetes perante os ~~1ta..
larM de~es gahinete.s.
Paragra,to UniCO. Estao it;entos de
P9nto 0 Diretor Geral, 0 Secret8.r:fn
<feral da Presldfmcia, os Diret.ol·eS de
DiVisao, ()'3 Dire-tores de SeI"Vi~o ~ oa
funcionarios dos Gabinetes do, Pres1..
dente e Vice~PresideDte.
I f
Art. 35. Semanalmente serao etlvia ..
dos a Diret-Otia de Pessoal, peloso res ...
pOnSa,veis pel0 registro do ponto, ~..
letins de frequencia, indicando, quauta:
a eada iunciomirio:
Os dias de oornparecimenoo; ~
-8Jj.faItas;
.
as entradM depois da hora regula,..
menUtr conI a e.specifica~ao do teUlpo dO a.traso'
_, M saidas antec1pada.s:, com 0 re2i8"
tro do tempo da anteclp~ao:
M retiradas duraDte 9 expedient.
corn s men<;-ao do tempo de ausenclSt..
Art, 36. _A' jU$tifica.~A.o da"S tilltal
e da competencia do D~etQl: Gera1,
devendo em ctl.da casa op1nar os reapectivos Diretores de' Servi~o3.
•
Ar,,: 37. A cada clnco eomparem.mentos c oll1 atraso au retiradas ante-ciplldas au ',sald3s durante a expe ...
diel1te' correspOndf:rs. 0 desconto de'
um dia no tempI] do .servi~o 'e no.t
venCttuentDs do funciontnio.
Al't, 38. Mensalmente a Diretoria
de Pessoal. orga.nizara. e remetera flO
Diretor Oeral e a. Comissao de Pro ...
mocoes 0 bOletim de frequeuci.a dol
funciomhios no qual deverau ser AS"
siOOlados os' elementos ~onstante:i" daa
arti os ns. 35, 36 e 37 .
A~t 39. NAQ ~ pennitido 0 abOn!1
de f it~ pOl' motlvo de &erViCO extern:
na-<:> tenba aido previamente
autori~do, P()t esc-rito, pelo 1.0 $eCl'e..

Art. U. NOB diaa de func1onamento
norma! do· Sene.do 0 expediente tern
infcia:
Ali 13 horas para 08 func1onA.tios
da: Sectetaria'
~ AJJ 14 bora$: para os da TaquigrAtla;
A,-; 9 horns para 0 pessoal
Por..
taria encarregado d.a limpeza e ser~'~o do_s Gabine~es, inclush'e a Adn-l.!nrstr:u;;ao do Edlfic!o;
..
.
.As 12. horaS para os'demalS Set,'ldores I)da Portaria.
, 1.1. Para., OS tunctona.tios da secre~
t~rla a ,servl~O dOB. Oabltletes ~ borlt,~
no serB_ ~stabelecldo pelos titulares
d~sse.s Oa-bmetes.
§ 2.<:1 Para os. a,uxIliares de ,po.rtarla
encarregados da limpeza' a hor{mo po~
dera ser antecipado qU~t na J.10.ra de
e~tra<la como nil. de. saIda, a )UlZO. do
Dlre,tar Geral, respeltllndo~se, ptJre}U,
o. I1~mero nonnal de (J\Ol"3S de serVJc a
duirlo.
'.
§ 3. 0 para os, motorlStas ()- horarlo
J)a lotagdo
sera. estlpulado pelo Chef: da Garage,
Art. 27. A lota<;ao' numerir:a dos d.e acOrdo CO~ as ~str~c;:~es d~ auto~
funcionat'ios nos 5ervi~os do Senado, !ldades a c.uJl:I. diSpo51~aa est-lVerem
inclusive G~binetes. sera fixada pela 08 autom6velS.
. .
ComiSsao Diretora, por proposta, de§ 4.fJ Quando as Com1ssoes .fu~c~ovfdllmente jUstificada':
narern. pels. nIanh~, QS funclonarlOs
a> das titulares dos Gabtnt!tell tara neCf'SSarlO~ aos ser-VlCOs c\-est,'s devl!rao
0 tr;t!1:Vlt;() destes;
entrar me1l l:0~fI: antes da bO!,<l marbl do SeCretatlO Oeral da Prt"si- c~9a para 0 In.ICIO da reSPc.ctlva reudencw,. IF! dos Vice·Diretores Gerais" rH~o, Bendo 8 ~cala orgamza1a_ pelO
para os serviC;os respect\V{)s,
D~retor de ServIl;o/ com aprovacao do
paragrato finica 1\ prOPOI$'.8 de 10- !?lretor g erll1. Findo 0 trabal~o rna..
tacao sera encaminhadb. por !l1term.t~ tal'Sl, conceder-se~ao duas, hora~ para
dio do 1.~ secietario no ca~("I do It,etn Q.lm~o, devendo 0 fUhclOnano re~
a e do Dlretor Geral nos df' Item b, gtessar 300 servil;o,.R flrn de c.1!l'-pJetar
Art. :8. A designacao nominA.1 dos 0 tempo do hor~rlo ~egulamf'ntar.
funcionArios para os servI';'l1 de Se~
§ 5.0 Igu.al llf4vlde ncls se toma-ra no
nado far-se-Ii pelo Diretor, Gel"a} com caso prevu;to no. p3-ragral~ .anterior
aprova~5.o d~ 1.~ SecretarlO
para os. funoon8.rl~ da Blbllo~eca #!
Paragra{Q .\lnlCo Nao ~del'~o ser de ArqUlVo oecessanos a ate~·.·:hmento tirilJ
.'
ctesignado.s para. servi~o8 drversos d~. e\.·e?tua] de requis1~AO de Hvl'os., t:mbliArt. 40. 0 ponto, que sera aSsinadoqueles ern (;Uja finahdad .. ~., ...e.la COlU,- C.fil;oes ou documentos ~f'ssas plreto- no Gabinete do Oiretor Ge1.'al, Seti,
l.1 pendida a natureza d~s funGo.~s re-s- n~. sendo a deslgnac;ao felts pe10
b It 15 minut-os antes cia hora es..
nectivfls 05 S~guintes funri(marws: OS DlretOl' Get's1, de aC6rdo ·com as Dire- : ~1 °d para 0 inicio do expediente
Tnquigrafos, os Redat.ores, os O!.icialS .tores desss~s 8erv1co~,
elPen~el~ado 15 minutos' depoiS deJA,
Bibliotecarios, 05 OflCi3lS Arqun·oloArt. 33, 0 t.empo. ~(lrma] de ~ra...
A 's autoriza ao do Diretor ,Qerar.
~istas. Os Auxiliares LegislatI'ns, os b9.1ho a que estao 5U)Cltos os servldopo
iC
do onto sera ruMotoristas () Tecnico de Som, .p re.s do Senado e d.e seis horas diaria!. pa~a aid l1.. 0 I o Dire~orla. a. pa.rtlr
Mee{mico,' 0 Zelador do Arq:llvo, 0 nos dins u,teis, para 0 pes::mal da Se- bnca 0 em ~a a .
uvo
Administt~dot do Edificio 0 Conser- cretaria e de oito hOl'as Rara 0 pes-· d~ hora e5tl~lada: pelo respec sst
vtldor de DocumentM e 5~U njudante, soal da POl'tarJa.
.
Dnetor, rle. ~ roo com as llece •
a Medico. 0 Enfertneiro e 0 Alrfto'{Rl'ife. .• 1", ~enhum pagallJ.ent~ extraOT·' dad~~.d~ servwo.
f ..
Art. 29,·.As fUw;oes de secretario dmfino Be fara pOl· .anteclpn<;ao au
Par~g\:afo Kutc() , 0 'Ponto dos un
de Comissoes e as de Ofoc~'.H u Am:i- prorrollac;ao de uma b.ora.
cionAnos qU,e trabalham nD ~a~ine t e
liM <de G'ablnete sao pr'vatn'Qs dos
• 2.<.1 AkIn dos l.iInites prenstos no do secr~t1i.rlO Ceral da. PreSldgncta.,
atk-lals Legislativos.
patagrafo anterior, 0 servico presta do ser~ assln~do no lo.c~ em que traba·
Art. 30. Nao e perroW,do desi~nar p~fos funcionarios .do ~nado sera co- Il1aJll P. fechado peto ~ttulat do cargo.
!uncionatio para servir f'm (hlJ~nt-'te slderado elCtraordnltm,Q, e como tal
CA?rTULO IX
a tftulo provis6rio, f61'll. 0_3 10ta,ao remunerado
p~roporclon~lrrlente
ao
.
respl!ctlva, previamente est:lbelecija t.empo de dUl'acao, a base do custo do
DAS suns~6Es
pelR CoUliSS§.o Ditetora, co illiclU de trabalho bora pl"estado norma linentie'
~rt. 41, As 8ubstituh;6es fBr-se-llo
cada ,Jesslio legislativa..
ptJo ser'fidor respectiVD, desde que'nao de acordo com tlS 6eguinte& nor...
,
receblt gratif1cacao por outro qual- mas:
'C'APtTtJLO V!
quer tItulo.
1 _ paf desjgna~~o da, COtniSs§.o
4 3.0 Os Dlretores de ServiCD deve- Diretora:
raa jUst-itiear perante 0 DIl"etor Gea) B do Diretor Geral dl1 Secreta...
DOS DIRErTOS, DEVER-ES, VAN':t'AGENS "E
REGIME DtsCIJ'LlNAIl
raJ e f!ste ""}3erante 0 1. 0 Sec.I·Hano ~ ria por ,Urn dos Vice~Diretores Gerais
convoca«;6e! par<\. servl~os extr.aordi~ I Diretotes de Divisa o);
Art. 31. Apltca. .. se nos funclonarios narios e as prorroga1;oes do exvedi·
b) a do secrettl.rio Oeral da Prest..
do Senado Federal no t)ue ("1)uber, 0
Estatuto dos Funcionarios P,ll)l,<:O:s en,re4,'" Nas sess5es noturnas. p:l:ra ElS dencla. por furlcionatio que possa
Civts da Unilio (Lei n.O 1.111 de 2% quaIs M ser!io convocados 'as hmcio- corntlroyar pleno eonheclmento dos
de outubro. de 1952). obSel'Varta.s as nartos extritameI1te necessarios. a jui~ servj~os pertinentes ~ esta. ssse.ssosegrunte5 nonnaS;
zo do Dlretor GeraI, a durnqao nor- ria!;r
d 'dTI (Olo dO 1 .• S.eremah:lo ex-ped:ente sera a deterDllnada
- por e.5I"",~ • .a.,.~o
1) Sao. da conrpetercta~ do Sen:" flo,
ueste 'art1go.
.
tario:
~
mt'ciial1te proposta da COt11iSH~; DI§ 5.0 A.s se-ssoes' do Congresso Naa) 9. dos Vlce-Diretores Gerais :por
retota, os atoll previstos no '!!.It 34.
Diret.Qfes de Servl~, dentro 4a. res...
,-.
paragrafo tinieo, po.n.t Xl. do -art 24, cianat comparecerao, apenas, as tun- Pf."Ctiv9. DIY~O;
no n." 1. do aft. 210 e no art 23'1
clonariog que tem 1uncao permanent:e
b) 8. drlf Diretores de Servico. pel0
2' A Comiss:io Oiretora catv'ran os junto a 'Mesa do Senado, deppndendo meemo criteria e.stabeJectdo pars. 0
atos de que tI-atam 0 art. 3~, 0 n'" II, de autoriza<;5.c. expressao do 1. 0 Spcre- urovimento eIetivo d~8Se9 cargos;
do art.· 210. 0 art. 214, 0 § 1." do ar- tario
cornpareclmento oe (Jualquer
In _ POl' de5igna{:~o do D1retor
tigo 215 t 0 art. 237.
outro funcion~rio aquelas seSsees.
Geral- .
-CAPITULO VI1I
~ dos -Chefes d-e secCao po-? tun ..
3) Ao J.D SecretArJo catnvetlr§.o os
cionarjO:; d~U! res~cttvas sec~6ee!
ment)onados no n,o In dQ' -art. 219DA :FP.EQtltNCI.\ DOS FUNCIOWAtHOS
b) ,!l. do Chefe da PDrtaria pel0
nos ar~. ',U,f>, 218 e 235.
Art. 34., A freQu~ncla do! servidores Porreiro, ou oa ausl!ncta d~ste, pot
4) Caberao ao Dlretor G~ral os ro~
urn dos Ajudamei" de PorteIro;'
do Senado seta. t~~\stTada:
tulados DOS artJgo,23 e 124.
c, a do eleU'icist-a pelO eletrtcfBta.
a) quanf.o aD$. lotad06 na! Direto~
Pllragrafo lltlico. FieaDl Ilssegura~ riM de servi~ perante os respectivo! auxiliar;
d't II do chefe da Glllage pM usn
dos a08 atuals serv!don~s da See1'e- - Diretores. com AI aegUlntea exceUQIS. moton5taa,
tllria tOdas Q vantagens decorrentes cQes:
.
e) a do Administrador do Edlfi..
das Resaluc6es nt. 1. de 1950. Ht. de
1) 08 da portarfa~ pera~te Q <;hefe
• eto pe\o $'CU ajul1tmte.
1951 e 1, ~ 1953,
d. Ji'ort.orla./. _
j

da

ue

t

°

a,

r

.(Se~ao \I)

DlARIO DO CONCRESSO NACIONAl

Domingo 30

Art. 42. Dentro das carreira!, os cargo de Oflclal Legislatlro. Nlvol-11,
~m:pedimento" que se derem par. U... provid~ta. que se- larA. a.te 'lU'EI M
ce~a (salvo ·llcen~a-p.ra.miD) serlo OD- complete o· Quadro respectivo. £'sse
jeto d. oub.stjtul~ao de ac6rdo oom .. concurso tera a. valldade de dois anos.
normae vigentes para as promoc6es.
I 3.° Os AuxiUares LegislativDs 86
Pa.ragrafo unico. As B~t1tui~Oe.s 'poder~ exereer !un~Oe.s inerente.a a.o

niio serio seu eargo--. .
Alt. 4;7. Fica. criada a carreira de
Ofieial . Bibllotecario, com· 0 .segu~nte
TITULO II,,",.'
Ambit!> de organizac;a.o:
Disposic;oes. Gerais"
Numero
CAPITqoO 'ONICO
NIHI
de
\ .
. Art. 043. Para e!eito de adaptac;ao
Cl\.l'g~
lui 'Il1odific8.~Oes de &ervi'rOb constantea desta, Resolucao, 0 Quadro da Secretaria do senado e alterado ,na !Qi'''
rna das di.sposI~OeB suooeqiientea.
l5 Obs. -I Exc.
AI't. 44. Os vencJmento8 do peJsoal
14
(lo quadro ds. Secretarja passrun ,a
13

,l)Or prazo. ate um

I

.t

,

I

Nlvel

Observa~6ea

Numero de carg08

_ Taqutgrafo-rtwisor"

8
6
6
6

,
,. ...................

'"',

...................

1<0 • • • ,-0

'.,

• • • • • • • • • • • • •'

N1vel

)

Venclu.ento

1
1I
./1

2.«10,00
• 2.700,00

I

8.000,00
~.300,()O

"60

~.6IlIl,OO.

(Gr$ 15.000,OOl.
§

.I

4. -05(1,00
•. ~IlIl,OO
.•• 9EO,OD

'j

8
D

I.MO,(lrO

10
11.
12
13

~.J50.OO

1

~.900,OO

~

'.650,00

2"

e.550.~O

14

I

15 10.500,00
14 _ 9.450,00
,13 - 8.550,00

15

I 1."' Os cargos "agas das' earreiras
1e
11;100.00
dE- Oticial Bibliotecario e Oficial Ar~
J7~
13.0Illl,OO
qUivologlsta serae preenchidos oportu~
l.a . .
14.400,00
namente, mediante concurso de pro..
.An. 45. A earreifa de 01icJal Le... vas e tltulos •
nlslaUvo pa.ssa a. ter B Eegu~nte coru ..
f 2.° 0 cargo de' Zelador de Arquivo
Wtulrio:
sera extinto quando vagar.
"Art, 49. A Mual Diretoria de AmOs
e
Documentos.
Parlamentares
passa
a
]%mero
denomins.r-s8 Djretoria das p.ubltca ..
{Ie
N 1 v&1
~Oe5 e as atuais Redstor de Anaia
cari-otS
e Documentos Parlamentares e Re~
datcres' R..:visores integrarao esta Di ..
.
retoria, com a denomina~ao de Red.atores, mantidas 8U8S atuai~ pret"roga~
CrJ .
10
1~ -- 10.500,00
t;va.s e vantagens, IneJuslVe a per1.
ce]l(;ao de vencimen"to no Nivc1 15,
14-- Q..450,OO
25
1:1 -- 7,65<l,OO
ficando efetivado 0 atunl ocupante
interino.
.
flO
13 -- S.5S0,OO
5U
§ 1.0 Os Red&tores passar§.o B cons ..
1 1; -- 6.!lOO,aO
tltuir carreira, com a seguinte elaB:'i:f:ica:2t~A~o~:______
, 1.° 01 cargos da 'carrell's de on~ 1
cia1 Leglslativo. Nivel·ll, [leam ex~
1
t..illtos a: l>ropor~A,o que se vagarem, . Numero de -cargos
'1 2.° Alem das ,uas RtrlbUl~beB'I_----------'-------_---_
. rDbF' aos Oh~ials Legislatlvos atender
.nOS servl!;os de meeanogl'afia.
a
15 __ lO.5{}{),OO
I 3.° 0 provlmento na 'classe ini5
14 - 9.450,00
cia} da carreira. de OticiaJ. LegialaU..
'I
13 _ &,550,00
vo $e taxA mediante concurso de en ... I------~----.!..--.::-~=.:.:.:~
trancla, a. que concorrerao pretere-n"
•
c:il'llmente OB Auxlliares LegislaUvos.
§ 2.° Aos Redatores eabem a revisao
A. ~ste coneu"tso tarnb6n poderao de prOVaB e- djscursos, p&recereB; avul·
coneorrer outros funcionarioJ do Se- 80S e relatorios e a feda~ao e rev1sSo
nn.do, uma" vez submeUdos a pro.pa de dos indices dos anais, Quer se tzate de
Dnctilografia.
coletanea mensal da Secao II do
Art. 46. Fica. criada a cnnelra d~ "D!i,\rio do Congresso Nacional", quer
Auxiliar Legislativo, corn a tunella dos Anais propriamente ditos .. ""
e{)uiva1ente a de datiJ6grata. .. qual
J 3.·' Os atuals cargos de Redatores
tern, a segulnte COnf:titu!«;lt-o:
de Anais e Documentos P.lr}amen~
tares e Redatores Revisores, eqnsiaeraaos excedentes em virtude da nova
.
f
orgnn1zataO que !5e oli lL!sse servi~ .
Numero
t'icam suprlmjdos a propor~ao tll!e 6t
d.
Ifi . . l '.,
. vw f"m.
Cll.rROI
. ~ ," As novas nomeat;~es se tB:rAo
I
..,
na :ih5Se inicial e $0 depolll de rea Jus"
ta(!') 0 quedro, A promOl;ao BO CRrg~
Cl$
imf'dlt'lto obedf'cen\ as tvrmalldadel;
14
11
6 000.00
rer~llam en tares .
26
10
6. 150,IlIl
.Art. SO. A reda~ao da nt,a., qner
i
......
dactilografada, quer impI;t'..5fa, "cont~-.
§ 1. a lrucfalmenu:> ~ra·c riomeadOl nun.ra. a sel' incumbencja -~clo:; OOl!;
entre os candidaki.s elM8WcadOG em Ofmiais Leglslativos que pl'lSsam ft
eoncurso de provas, 1i:peDas M doze aenomh::ar-se Oficial d:'t Ata, com
d2) primetr(),s claastficados, d-ez nO) O! venclmentos oonespcndente:!l so
dOfl quai8 seriio lotaao.e na Diretoria Nivel 15. nproveitadOE os ·uneionAno$
{la Ta.quigratia.
que ntua'lmente e:xercem eass j'un~

I

-

- c_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

t
1

_ I

narj08 da Secretaria do Senado, por~
tadores de diploma adequado a. eBpe~
eiaIidade.

,

9.450,00
]0.500.00

-.

j

I --

•• 2-. 0 aproveit.amE"Dto ~1)tI dema}.,
cllndidatOf! cIMsiHcados sera. lei~ Q
0

JDedida {Jue :se veribcareJU fataa

00

I

~oes.

'
Art. 51. A' carreira de Taqu'gra1o
passu. 9 tel' a f:legUl~te cjaS3ificb~~O:

•

TITULO III

. f 1,° Aos atuais taqulgrafos revl~
.are" ficam mantidos os vencimentos
correspondentes ao Padraa PL - 4

)

~

14. {OO,OO
10.500,00
9.450,00
8.550,00
7.650,00

----------------------------------------~-----~
.
.

2.° 0 aum"ento de dOis (2) Taqul~
rra~os Revisores d~~ina-se a iici1~tar
a revisao definitiva das notas dacti1o~
grafadas dos discurso5 destinados A
publical,;ao na. ata impressa, por designacao' do Diretor do Servi<;o.
§ 3.° as atuais cargos de Taqul ..
Panigrafo UniCD. A carreira· de Oli..
cia.! Biblloteca se compoe de cin:.. graios Nlvel. 12' ficam suprimldo.s' A
proparr;ao
que sc v~garem.
eo' (5) (uncionarios. Logo Que se va..
gue, fiea 6uprimido urn <l) cargo
Art. 52: as atu9.is cargos de ,Asses~
de 0&181.. Bibliot:.eca.rio, do Nivel-15. sor Tecnico do Off;amento passaro a
'.
denominar-se AsseSs'or Legislatjvo e
por set' excedente.
Art. 48. Fica iguaimente crlada a terao seu numero elevado para onze
carreira de Oticial ArquivoJogista, (11), _ a. serem distribuidos entre as
com "'0 segulnte 1mbito de ·cJas.s1!j~ Comissoes pela Comissao Diretors.
caQ§.o~
§ 1.0 0 aproveitam-ento £los cinco
(5) novos cargos de que trata ~st~
Nu.meto de cargos Nlve]
... artigo sera feitO pela. ComissAo Djre~
----:,---~,--::-:--:;;;_;;;;;_;;:;;_I tora, .preferencialmente entre func1o~
I

obedecer . a05 seguintes nfveis:

18 '15 -14 13 -12 -

'l'&qulgra!~

,

Ih~~

&yatificadas.

Janeiro de 1955 3:)31

as

2.°

AsseS!ores

LeglslaUvos

Beam \aladas na Diretoria de
missile!.
•

Co~

§ 3.· 05 vencimentos dos servidores
de Que trata este 'artigo senlo os do

Nlve! 15 ..

Art 53 _ Os .atuals cargos' -de Con..
servaCior da "Biblioteca, e AjUdante de"
VonservaCior da. 8iblioteca passarao,
respectivamente, para os Niveis 12 e
11; de Ajudante de Atmoxarife, para
o Nivel 11: de Ajudante de Zelador
do Patrimonio, para Ajudante de Administrador do" Edif'cio, NtveJ 11,
carl!o ~te que fica suprimld~, quando
da prOmOl,;30 do atual serVldor com
a vBC'ancia do cargo lmedinto,

disposi~oes

J)as

geraiS

e transit6ri~,a
' ...,
1 ~t, 57.' Dentro do prato de sel.,
meses' a Comissao Diretora ...presen_
tara ·projeto de retorma ..to &&Ula.
menta da SecrEtaria, elaborad.O a bU.do dlsposro na presente tte~iUl;fl.o.
Art. 58. A Comissao Dir~t,l)ra ba!...
xara as instrucoes que .e 04)l'naru:q.,
necessa.rias para a.. 1nBtalacao dOl DO"
vas serviC;os e para 0 fiel t:wnprimen..
to da pr.esente. ResolucB.o.
.~
Art. 59. Os' atuais Vice-Diretores
Gerais passam a dlrigir, respectiva
mente, as Divisoes dos ServjtDS Ad
mhH~'W ati-IQ~ .e Legislativo. por de.sl~ ..
n~c;a.o do 1.0 Secretario.
-\
paragrafo anico. Os cargos de ViceDiretor Oeral passarao a denomhmr
se Diretor de Dl visao, a. medida que
se vagarem.
\
Art. 60, As promoGoes .::jue se de-rem em virtude das vagas p.snlt;fI;ctes
da adof;§.o do Quadro de Pessuli.1, constapt.e da ~resent.e Resolu~ao mdepen
derao de mters.Ucio e serao feitas na.
forma do Regulamento.
Art. 61. ParI} os cargos de nrovi ..
menia 1)Or concurso DenhUtJla nomea
I;ao se fani, na lase de recomposu;aO
do CluactrQ que se segtUr ao JnlCJ() da.
vtglmcia dessa ResoluQao. ft'JD 0 cum..
primento desss formalidade. •
Art. 62. . As vagas decorrenles d~
presente Resolu~ao. nas dasse.!;i inicials
de carreira s6roente serao preenchidas
par concurso, ,'edando-se as nomea"

....r!rll
$'l'"-'"

\0('$ tm ta~~iter interino.

Art. 63 E a Comissao Diretora all
toriZ3da a :\pJicar aos fUIlfionurio.s dO
Senado, em iguais condh:;6es e com
,3 mesma vigEmcia, os abonos que. por
lei .. ~ am ~....nceJido~ aos servidor~ Cl'"
vis jp U>1i3<'.

•

I

Art, 64. Os servh;os d~ Iimpezn.
p:tssam a ser desempennndos pelos
AuxiJiares da 2ortaria. preferencial ...
mente pe-Jos das classes 1 e J tni ..

05 cargos de medico e enfermeiro fieam, respectivamente, cVt,ssifl('adO! nos Niveis 15 e 11.
Art, 55. F'icam exUritos OS CJI.rg·)s
vagos remitantes da fixacii:o das no"vas
Tabelas, bern como os Que se vagnrem
com 0 aproveitamento de s€'lvjdore8
da.· Ponaria_ na Garage.
Art. 54

vf'is 6 e 7).

Art. 65. 0 dlsposto na Rrsol'U<:RO

n." 10. de 1951. s6 se a,,)Jjcfl aos fun ...
cionarios "nomeados ate a ia.T.o. -66. pu....

blic!H~aO da presente Reso1u.;ao
Art. 56. A Comi$sfio piretora, expe.\ Art. 66. It a seguinte 0 Qundro Of\.
dire. ate>. decJarando Quajg Os cargo! Secretarfa do Sen~do com f}S rcspCc..
extintos na forma desta disposl~§'o. ~ivos padr6e.s e niveis de vendmentos·

1 ...:.. QVADRO DA SECRETARIA Do SENADO FEDGRJl~L
,
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_
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de Mecanogra.....
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de Admlnlatrll.

Diretoria do Arquivo

IDfretar!. d. BlbUa!ec. (

Admlnlstn.'"

SeedO de Classif1cac5r.l
e Cattt[ogRtaO

l
~. 6'1.

Seqilo de Rel«!ncla
Le;ir!i1ativa

Esta lei. entra em vIgor na data de sua pubHcacao, revogada~

a3 d:Jsp03j.~bes

em contra:rio.

Sala da ComiS5ao Dlretora. ~9 de jaU(~iro de 1955, - M{lrcOndes Filha~
presidente. - Al/redo Neves. 1.0 Secretarlo. - Carfc.<; VndemtJerg, ;1.3 Be""

cretario: - ·Ezechias da Rachal 4.() Sect~ta.r~{). _
Casta Pereira.

Vag",

rl
.

erv.~Oes:

______~__________

PRESIDENTE:

II

Prisco dos 'santos.• ._.

Nao se aChandd na Casa, dou a -pa-

<10 nobre 8enador AJoySi() de
Va't :rer lido urn re.:;uerfment<l e-l~ Carvalho, segundQ orado!' inscHo.
viado a Mesa.
(Pausa •.
Nao S8 encoutr:mdo pre.sente S. Ex.II.,
~. lido 0 seguinte
tern 8 palavra ·0 nobre Senador BanReuerimento
68, de 1955" deira de Melo, tcrceiio oradol' iIl3ccita.

n."

NOJ tenno.s: do art. 90· i 4. o,'do Regime:nt::i Interno, req.uefro passe a
COmLS5a-o que S6' segUll' no despacho
iaicial da distrlbulcao o· Projeto de
Resolu~ao n.<l 49, de 1954, cujo prazo,
nil. Comissao de Constitui~ao e .JU5~
tiP ia se acha esgotado.
Sale. das Sessoes, 29 de janeiro, de
AI/redo Neves.

Ajudaote
tWO .......... .

-

""~Qr!",

Legls[atlV9"

Dlretorl.
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: 0 SR. 1>RESIDENTE :
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!avra.

(Pausa) .'"

!iaO.if; achando na Ossa S. :E!lr.!t,
dou a pala vra ao nonre Senador Ism!!!'
de GOes quarto orao01' inscrIto.
fPaUSa).'

Nao Se achando presente S. Ex.!".
dou a paha-fa ao nobre Senador Al{reao Neres, Q'.linto orador inscrito
Q SR. _4LFREDO NEveS PRONU;WIA DISCURSQ QUE SER"
. PUBLICADO DEPOIS.

o SR.

PRESIDENTE:

do db.
A Mesa informa ao PIenar!o ~uc
ContlOlla a hora do eXlltdiente.
diversos requerim.en~o5· solicitRoda df.sCom ,) paJ~nTa 0 napr2 Senad.or A~ cus.:.ao e vota~a.o de proJd,ns de Let,
S~3 Chateaubril},nd, pt'im~iro oradof i!Is. uns t.erlT.D3 do Art. 15i:;, \j .1P. d(} ltegi ...

erito.

(paU.5'l~.

meuto lnterno

e;:j:it. : :.:.;t..dica.tlvs,
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'1

'porque, 9.inda. que sul;)mHidos A apro- de tequerimento, mas de apelo a! equtvoco no a vu1.so. Canst:!" 0 parecer t~das as formas. legalizar sua JitU1.~
''Va!;\lQ na. data de hOj2, na.o mais po- -proprias Comissoes para providencia- da. Comis.sao de C-on.stituir;~o e Justt~ r;ao"
\
\ll
del'iam figurar -ne. Ordem do Dia da rem no senttdo de ser comunicajo an
presente legitlatura, pelo .,fato de se Oansellia Nactonal de Economta a
t~rut?B . .uma sessao ordinaria :para seu posstbHidade' cia apresenta~a.o do proterromo..
Jeto dentl"o do praZQ soHcitado. A
'Os requerimentos prejudicados

os

;aeguintes:

sao Mesa colaborara no sentido de che'gar aD Conselha a

" Mozart Lago~
. l'rojeto de Lei n.o 233, de
Projeto de Lei n.O 169, de 1954
Projeto de Lei nP 33::!, de
Projeto de Ld n. G 11. de 1951
Kerginaldo cava~canti:
projeto ale Lei n.o 25, de 195~
Do.rto Cardoso:
. Projeto de Lei D.O 386, "de l~IVl

Esgotada a hora do expediente, pasSO

a

ORDEM DO DIA
em iiseussiio aniea, do

Vot~ao,

Projeto de Decreta Legisla.tivo numero 2, de 195... , que concede Uce~a. aO PTesiriente du Repu~lica
para se ausentar d<; Pais (oJere-

KerQinaldo cavalcanti:

cido pela Comiesao de Constituic;ao
~ Justiqa como co~clusao de seu

Patojeto de Lei n.O 239, de
Alfredo Simch;
PNj~to

o SR.

MOZART LAGO.

· g1.mental, pela ~angustia de tempo das

nQssas semes, fizura requ~rimento
meu de urgencia, solicttando 0 anda-

menta do Projaw n.o 233, Que dO. participacB.(J de lucl'os aos emprega<los das
empiesa.s.
Ontem,
noite, estando na presloon~ia da Mesa 0 nobre Senadol" Alfreo.fJ Neves; fiz apelo a V, ~.a, que
tinha, alias, oompromisso comlgo no
sen.t.i<lo de que, para aproveitar 0 l'e(J"8$IiO em que a Congresso vai entiar,
as ComissOes oornpetentes, vale dizer,
a de Economia e a de. Finan~as, ~n
c(}rd.assem em responder imediaataomente aD Conselho Nacional de ~o
Ilomia, de acordo com Q pedido feito
pat' a.quele Comelho ao $enado, ou
3ej9.; a ·cuncessM de prazo de noventa
dillS para a elabora~ao de um antepr()jeto sabre 0 3ssunto. 0 qual, em
..ieguida, seria remttido ao Senado.
Se V. Ex.a, Sr. Presidente, puder
suhme~el' 0 referido requerimento e
• 65tu questaa de ordem a' considera. ~u.o do senado muito agradal'ia a V.

a.

(Muito bern).

·0 SR, FERREIRA DE SOUZA:
(Pe-ia ordem -

C"iA·~la.

sei. parern, d<:! comunica(:uo do Conse[ho Nacional de ECQllOlma, nos sentid.a da inconvenH'~ncla de pl'oje(o, tal
como e;",ta redigido, t. p"edindo ao BenMo u eoncessao (0 prazo, creio, de
trth: meses, para formular sugestoes
mats clar:J.~ e positivas eIll torno do
~"sunto.

Agora..· 0 honrado Ser,adDr l\ilozart
:L1.go propOe que 'J S~n:ldo defira 0
Conselho Nacional de Economia esse
PC!:I.:lco.
COIDO

o

SR. PRESIDENTE:
/
Em vota v80 0 Projeto.
Os Srs. Senadores que 0 aprovam.
queiram permanecer sentados. lPausa)
}!!' .aprovado e vai Q Cofnissao
de Reda«;ao 0 seguinte
PltOJlVI'O 'DE DECRETa
LEGISLATIVO N.Q 2"5'5

o

Congresso NachmaL decreta:
Art. 1.0 E' concedida Hcenea ao Ptesidente da Republica Joao Cate Filho
para ausentar~se do pais, no periocto
de man;o a abtil do corrente ana, e
pela tempo necessariQ para, atendendo ao convite do General Fnncisco
Higino. Craveiro Lopes, Pn~sidente d~
R~pu.blica portuguesa, visitaT pOl't.ugai
e levar a esse pais a expre.s.sao da
fraterna amizade que the dedica 0
Brasil.
'
Art. 2." t!;ste projeta entrara em vi~
gor na data de .sUa publiea~ao, revogadas as dispOSl4:;'OeS em fontl';irio.

o

a

Acrescente-se, in line:

R"f:SPONDEM A CHAMADA E
VOTAM as SRS. SENADOR.ES

.,.e nao possu3.m. outra prnptic·
q.ade urbana ou rural na C-oUlarc:J...

B(mdetra de Melo~ -, Anisio JobEn,
_ Prisco dos Santos. _ Alvaro· Adol~lho. _ -Joaauim
Pires. - Onoj;:e·

EwtEN"CA .N

Ao art

°

2-0

1.0. pamgrafo iinico:

Acre:::cent-e-S<e, in fine:
(Jomes. _ PIino Pompell. _ Ker(,lnaldn Cavolcf'nti.' Ferrf'.ira. de
. " bem como certidiio do reJlstm
Souza _ A"po16n;() Sn.les. - Ezechics de imov.eis de que 0;10 possu~n; 011'
tia Rocha, _ J:I!io LcUe, Durv~.l tro im6\'-el urbanQ OU rural n"l C-oen.iZ. _ Neves da Rocha. _ Aloll;'l'O marca.
d~ rrtrvl'(1to. _
CarlO)": T.i.nile11'7)erc.
SR. PRESIDENTE:
....: iU1"edo Neve.~. - Pereira Pill.to.
._ Gulllle1"1JJe Ma!'1Ql'ias.
_ HamilEm vot-at;iio 0 projt:t-o.

o

ton NOfl1fcira.

_

J,1"ozart T.(!r1o. -'

Os Srs, Senadores Que 0 a.P"OVi\O
'r-Testf"Jr'Massenfl. g1(cl1!.~"'~ Vie.;ra .
_ D0111ingtJ,~ 1l."/,uCf"l Dario rar+ queiram p-erlllanec-er sentad-os. lPaU'"
rfDso.
Costa ,Ppreira, - ~t~l)I.O sa) .
"E aiJrOV~dD e vat ~: sant;aa <!l
L'urvo. _ J06.o VmasMas FlaviO
segu:nte
rl/l.nmarfies. R'Jberto
01ftS~~1":
SR. PRESlDENTE :
('~me.~ if" Olil'Piro.. lvo d'A"'t:~ll~. PROJETO DE LEI DA CAMA&A
N.') 181, DE HIS-!
_
Alberto
pr<<:!IffnJi17 1,
AI!re(io
Pelo nobre ~ Senador M-oz"trt Lago Simch. - Camilo . M~rc'(().
(N."
1.1g1-C-!951.
na CAma"a.~
fOI cnviado
Mesa l'equerimento, que

o

a

.
Nao jDi revisto pelo vai set' lido.'
E" lido e sem debate apro\'ado

orador) Sr. Presldente, sou 0 Relator
na, Conlissao de l"inano:;as do' projeto
de P'lrticipaca.o do.: Ernpregados nos
LUCfOS das Empresas.
Quan'du 0 projeto ali chegou, a
pdnCipio notei que a nossa func1io
ser'ia, sobr,;)tudo, examina~lo sob 0
aspect,) financeiro, OU seja, os seus
reUe:{Os na finan!;a nucional - reileXlJ.i .:liretos naquil,) Que interessa diretamente ao Te.<ioul.·o, e naquilo que
III dlga respeito, en. virtude das medicta.s em rela~ao it economia.
!:Jor pt'Oposta. minha, a mated
,01
e!tvia.du a Co:nissao de Econon ...... a
ccmpetente a nosso vel', para apre-

c

1955, da ComisstJ.a de Relaroes Exteriores.

Ndo· fOi revisto pelO

oractor) Sr. Presidente, V. Ex." aca'ba
d'l auuuciar que entre·a materia .re-

EK.<t

Parecer n.O 18, de 195I), sabre a
Mensagem n.O 32, de 1955; tendo
pi1Tecer' javorc't:tlel. Sob n.O 19, de

de. Lei n.o 30, de 195.-

(pela ordem -

~nfQrmao;;ao.

ca. . contl'{..rio ao pl'ojeto, quando ~,
o projeto ·em discussao visa, JWi~a'.
exat\lmente, 0 QpO.st<l. ,contrario e 0 mente, tranquilizar os pequenos lavf,.",
;1
voto em separado do Senador Gomes dares que ali constl'uiranl sitios.
A Ccmissao de Finaulfas, rele.5m1l)
de Ollveira.
o as.'5unto atraves do nobra Senadot
SR. ALOIZIO DE CARVALHO: Domingos Velasco, apresentoa tt"t~a
(Pela ordem) (Nro loi revisto pew emen'Cias. Nao Ihes discuto a conve'oradol'). _ Senhor Presidente, a ln~ niencia ou vantagem, Apela apenM
diealjao na Qrdem do Ola esta' certa, para que 0 Senado as rejeite, pot
isSo que, se aprovadas, a proposi~§.o
o pare-cer da Comjssao de ConstitUl- voltani
a Camara dos Deputados, E
fao e ;}usti~a foi contrario ao veto, e.
contra exatamente que e pela rejel- a nlha aspira~iio daqueles colones r;ao, tenct'o \'oto em separado ~o ·.no- alguns dos. quais instulados na Fa..
brc Senadol' Gomes de Oliveira. zend'a dos' Munizes he. mais de tr&S
decenios - ctue se vern arrastando
(MuHo bem) ,
p~lo Congressu ha varios anos, sed.
o SR. PRESIDENTI\:
procrMtinada pOr rna is algum temga.
{Muiio bern.)
A jnforrna~o Que acaba de p'restar
:) noore Senador Aloysia de Catvalho
o SR.· PRESIDENTE :
e exata. 0 pat'ecer da Comissao de Vat-se proce<ier
vota~ii-a
d~
!;onstituicao e Justil.:'a e contnirio 80"0 emendas.
- .
veto. vencido 0 nobre Senadol' GoOs .Srs. Senadores que as aprOVQl\11
mes de Oliveira. "
conServal'-se sentado.s.
Val-s.e pr-o-:-roer a chamada para a queiram
{Pallsa).
vO:'ar;!O,
sao apt"Ovadas as segutntel'
Os Senhor~s Senacmes Que aprovarem 0 veto t!sarli{l as esfe,as brauEMENDA N.\), 1-0
CJ.3 e os Que 0 rejeitarem as pretas .
- Ao art. 1.°
(Procere~se It cha:11l;a(la)

o segulnte;

Reuerimento n.> 69, de 1955
Requeiro, nos termoz do Regimento Interno,' inversao em Ordem do
Dia, no s::ntlclo de que seja votad.o em
primeil'O lugar 0 veto do Sr. Prefeito do Distrito Federal, no 2 de 195-5.
Baht das Sessoes, em 29 de janetro de 1955. - Mo . ~art Lago.

o SR.
nn
nirio,

PRESIDENTE :

vOirtude
pas?a~::;e

da

a

delibera~a.o

do Ple-

COntinuagao da discussao unic a
2, de 1905, do Prefeito
do Distrito Federal (parclal) ao
Prvieto de Lei n.o 799, de 1952, da

dO veto n."

Camara dos Vereadores, Que eoncede pens6es as viuvas dos Srs.
Jofro Lima l'Ilonteiro de castro,
Alberto Moreira da Rocha,,. Jo{io
Batista Salema Garc;do Ribeiro,
I1S Senhoras Ester de So.uza Valente, llfaria de Mclo Pinto, EZita
Cordeiro Viana. Dulce Evaristo
de Ji(OTais, ao compositor musical A1ldre Fflho,. tendo Parecer.
numero .5"3, de 1955, da Comissiio
de Constitui~do e Justlt;a. vela
rejeir;;a.o, tendo vito em seplI};ado
do Senhor Seno.dor Gomes de

rds.tor n:- Comissao, de Pin:. nr,;l:I,S, t-3tou de inteil'o aeOrdo. Pen...,
30 que 0 El£sunto e muito grave, detendo au estu indo pOl' esciaHstas, a
· fl, de nAo se levar 0 Congresso a
votat.' projeco de lei qUf venha cauOliveira.
6i:H" grandes milles it economia nacionat jusbmente quando sera dLficH
o
SR. PRESIDENTE :
oudif!ca-l:l.
d
A Mesa es~larece 9.0 Plenario que,
AceiCo, pais" inteiramente 0 requethrtNt~O
do nobre Senador Mozart no ltem.5 da Ordem do Dia. figura a
!.r:.go.: (Muito bem).
'
continua.;ao da di..'YCl13SM de-lite retia.
.Ha BilUiVOCO: a dlscussao foi encerra. 0 SR. PRESIDENTE :
da na sesstio de ontem.
, A Rup;estao do nobre Ser.!ldor MoSR. ~IOZART LAGO:
1f'.!r, Lag··a e as consideravoes do HU:3"(Pela ordel1n (N(io fIJi revtS'!') p.tt1'l
tre- Sentl,dOt: Perreil·R de Souza COfiStItlle.frt. e1.eUl~lltos Que n9.o .s~o oojt:to oraaon _ fat. P.reaidanta. M A~Ie::.....

o

o SR. PRESIDENTE:
Votal'am 35 Senpcres Sl'n~O'lrt:5.
VJ.i~se proceder a apllra'ti'i.O.
..
Siio reC0U' !da~ 35 esferas,

apu:radas, dao

0

Concede escntura de pmprMdade ao!> posseiros: das terra~ !te··
no~ina;fas Fazenda dos ~llu.nizer;,
1"/.0' l'It..11.icipio de· Rio Bonito, €stado dQ Rio dt Janeiro.

Q1J('-

seguinte resuUo.·

o

Congresso NacionaJ decretl:
Art, I." Os atuars ~.elrw d;J,
Faz-enda das _Munizes, nc Municiti'(i
Esferas preta.:.. 24.
de Rio Bonito, Estado do Rio de ~T!l.
neiro, ficam' COin direlt'O a ob/ier eao SlI. PRE3IDENT!: :
crltur.a definHiva de dnac£.o das' t::-l'·
Vo(aOr11 a ia\'or do veto 11 Senho~ ras que oc'lpam, .ate 0 maximo de :l5
rei> ~enacQres e contra 24,
(vinte e cinco) hectares, desde que
o veto foi rejeitadv.
t-enham posse p.lcific.l por ma~.. d'>!
30 (trinta) nos,
.
Votacdo em discllssao unfca de
Paragrafo unieo. Os tnteress3.doiJ.
Projflro d~ Lei da Camara n" 181 para esse (1m, apreS€'ntal"80 re'.l!.Iel'lde 1~54. que concede escrilura de menta devidamente assinadu ao Sel'.
1,;opm.'dade aOs p:Jsseiros de err:ts vi'to Regional do Doininio da (Jm[.;l
dellf)1}linadas Fazenda dos MUnl- no Estadu do Rio de Janeiro, in.stru-i.·
us. Tl(' MmuClpIO i( RIO B'Jmto do • Com a pl'Ova da poss-e por mf\i.'l
f.stadc do#RlO ~e .Janerro. tend') de 30 (trinta) an~ e. da plan·s d~
p(,.rece1 da Conllssao de Fmcmca'f. terreno em cuja' p-asse es;Cit'eram, I.XJI!.l
sell 't I 10~ de 19;;5, lavoravel, com as resp-ectJva,<; dllnenwes
.
as cl1/.o?ndas que ofe.,ece (sob nu'
Art. 2 0 Esta lei a.pl'ea-se P'Cciu.
,meros l-C e 2-C'.
zenda dos MUnlzes, no MUnICipiO de
o SR, PR~ESIDENTE:
. RIO BonIt~ Estado, do R:ly de 1I1n"';ro, ad.ludlcada.."1 a Umao PeJeral.
.Em vota·ca-a.
. comQ . heran'ta. jacente, em 18g4 pat"
do:
Es,eras orancas 11.

I

o

""'

"ES .

SR. ALI nEDO NEV

~.

ICl)nce!!t§.o

fillecimenlio

+

do€'

Anna

Joaqujn~

d,),

Muniz, ocor:;do em IB2"L

(Para encaminhar a votac ao ) (Nao
Art. 3.0. t 0 Dominio "d.a Undio
(oi 1'evi ..>lo pelo ora.dor) - Sr. ~resl- autorizarlo a out-or:?;ar 8. escrBun d'e'
dente, 0 Pro.if~O de LN da Cama~'ll finitiva, a que se refere a pr~$..'"tlll'

n.1l lSI. de 1954, encerra. a reparavau loel.

.
a grande inju5~iva que se vent pra~lArt. <t." E~ta lei en~ra:ni em !{l'wt"
candQ em rela<;ao a ~(lmeJ~osos p')s- na data de sua pUbticar.§o, r-evogad'u

.seiros de. terras denoullnadas Fazenda
dos Ml1nt· ~<:.
Em vtrk":e de .. .:.ranr,a J.~.::entr, ~'j
< u.o C::·>'e..~l0 i'ed~::-al d epOsse d~.:.
~,.ludidas terra.;;, localizadas no Mun~
cipio de F.:o Bonito, £Statio do Hi::'
dt' Janeiro.
Suced.:, entretanto, (,ue nelas mora\'"~ ct,-ha lon~o" "nos, dua! 'Centen,{{;
#"" ..... I..,..,.n.:r. aua
tem. nrocurado. DOf

as dLsposi\oes em cOnL.I'1.rio.

o

SR, FERREIRA DE SO!lZA:

(Para deciaracao de lltltol St".
presidente, d'f:('liuo qu~ meu v-or..f'l r it
favurivel .9.s e-mendas' Enwndc> qn

limpariam 0 projoet-n e evttaritlm

tos p-erigos decorrf"nte;s da.

d~le.

(Muito bern)".

lre!'~

AptovR,;J.,.J

DomIngo 30
~,

....

DIARIO'DO CONCRESSO NACIONAL:

Alt. t.- _
lei OIltrarA em vig<>r
PRESrDI:NTE ~ --:~
na. da.ta de .sua publi~~, .revogadas
Constad da A\JL. a deeJara~I" 40 ... ~~6<s em ooDtdr1".
..llobre Senador. Ferreira de SOuza,

o SII.

pensado COn£" os. recul'SOS dl!s ope- tint des seus tecnicos. segundO",,,
~/'jes de crildito autorizadas pelo qua), tanto quanto fol J)Ossive1 ~
!Pt. 4.1) da Lei 7&7, de 2 de de- Instiiuto 'Veri1icar os novas tubo~
2embl'o de 1953. revigorada pelo S8.0 e]~s, perfeit06. Nao pode conm'7
, Votac;ao. em discussli.o unioa,
-VotlJfao, em discussao unica, ~o
art. 4.1) de. Le1 "91, de 28 de de· do assel'erar sejam.. absolutamentr;,
do Profeta de Resoluqao rttimero
Projeto de Lei da Camara nu. zembro de 1958.11'
estaveis •. porqUe depende.d& c~
1-55•. que concede ao Senaf!,or
meTO 227~54 que auiorU:B 0 Po··
A CAmara dos Vcreadores, recebert- truQao. do local,' do ambiente em d.u.Q:
Atilio Vivacqua lice7t~as
para.
tIer Executivo, a abrir, pelo Mi.
L~
flisterio . da ;.tgricultura. 0 cre~
participar da. Con!erencia In- do a Mensagem do Executivo Muni- sent aplicado-.
0 Sr. Plinto Pompeu. _ ostubo,
teramericana de [p.vestimenios, tl cipal .aprovou-lhe t6das as provld~ndfto especial de Cr$: 5ijO.OOO,OO
realimr·se em Nova Orlelfs. em eias 'propostas. e incluiu autra, a. do antigos eram de concr.eto armad06;
para atender as despes~s ~I)m a
ao passo Que as novas sao de a(lo •. ~
Tealizagrio d.a III ,Con/er!ncta. Rujevereiro de 1955 (ojerecido' pela art. 5.°, a materia em debate. .
"Art. 5.° 0 Poder Executivo
0 SR. FERREIRA DE SOUZA ~
1"al Brasileira. em Sao paulo
Olmissao de Relaq~e8' Exterzores
J)l'omovera. a re-scis!o dos contra- Nao posso apreciar () aspE;cio Me,.,
'tendo Parecer jat'ordvel sob nucomo conclusdo de stu. Parecer
t08 de forneclmento de tubes fa- nieo da questao; estou examinandlli
mero L055. du Comi.3siio de Fin. 94, de .1955. sabre 0 Rellueri~
bricados com a~o pretendldo e as razOes do Sr. Prefeito'.
I~
nancas.
'mento n. 34. de 1!!fj5).
abrin\ nova. concorrencia objeti0 Instituto Naclonal de Tecnolo..
.
0
SR.
PRESIDENTE:
•
6
vando 0. e-mpr~go de material es· gilt. em .ofido firmado POI' tIes d~
o SR. PRESIDENTE:
Em vota~A()..
tavel. salvo se, em seu novo pro- seus Mcnicos, dois dos quais ctmhe..
1i:!m vota~§.().
oe.s.so de construc;Ao, forem og 1'6- (:0 como Rutorldades _ 0 t.ercefrqi
as Srs. Senadores 'que 0 aprovar
OS Srs. Senad()res que 0 a:pruvanl Queiram permanece-r sentados (Pauferidos tubos considerfldos plena- tambem deve 'ser _ os d.outoreEt
queiram permanecer .sentados (p(W. .. sa).
"'IIl.ente satisfat6rlos pelo Institu- Paulo Sa, A. Feij6 e snvio Ji'r6es
~a).
'_
''t aprovado e vai a Cl1mara de
to Nacional de Tecnologia."
'de Abreu, declara que. npesa:r df;)
~ apl"'ovado e vai a sanqao 0
Reda.;ao
0 seguint~ ~
S6bre
e·sse
artigo
e
sbmente
sabre
nao ser passivel afirmaQao infa-live!.
seguinte
~}e, incide 0 veto ~ Preteito do Dis- os tubes atuais ~ao bem fR.1~~ados
PKOJETO DE RESOLU~AO
pR.QJE'I'Q DE- LEI DA CAMARA
trito Federal. Alega 0 Cheie do Ext- e estl.e em tondl.c~s c:re satJsta.2er~
N. ~, de 195;
N:' 227, DE 1954
cutivo Municipal C0ll10 ra~es de. sua Esse parecer e conflrmado pelo Dr....
Artigo
tinico.
:E
concedida
ao
Se·
atitude que' a verifica~ao da quallda- AdhemaT da Cunha Fonseca, CJIl-e fj
(N.' 3.785.C.53;·na· Cflmor,Y
nador Attilio Vivacqua 1icen~a para de do material, usa e adapt~a.o ao mlm me "arece _peSSOR de jJUa con;-·,..Autoriza 0 POOer ·E::tecutiv.o ·a participar da confer&lcia Int:rame... service e sUa. exe~~Ao. :t fun~ao do s1dera~lo nos. meios da. engenhar-:fa,!"
a.brlr. pelo Ministerio da. Ayncul- ricana de invcstimentos a- realIzar-.se Poder EXecutivo e nao do LegislaComef;Q 0 llust-re Menico db:enaQ
tura. 0 crtdito especial de •••• em New Orleans, em feverelro proxi. livo.
. '
que atende no pedido do St. p~~
Cr$ 500.000,00. para atender as 000 f'icando a Mesa autorizada' a.
A lei nao pode e nlO d~"e - no feito, porque foi urn dos. e~genh~J
dcspesas com a realizagifo da III transmitir pOl' seU intermedio, ao Se- seu sentir de acllrdo com a Lei or- roB que construiram 8.- ptlmelTB et~
Con/erencitl Rural Bra3ileira· em nado Norteamericano uma mensa gem gA.ruea. -.: aprovar esta 0' uaqtiela pa. da adutora de Ribeir§.o d.SI! ~'f!
Sao Paulo.
de simpatia e apreco do Senado Bra ... qualtdade do material. man dar anu· ges. concluida. em 1940: e f()l fJU~
:tar concorrencias. destazer contratos. deta1b6u a proposta ven~edor8 ~
o Congresso Nacional decre~a:: sileiro.
AJnda alega S. Ex .... que a l'!orroa () Seni~o de Aguas .. MamfestB.-Be de:
Art 1. It 0 Poder Executivo au•
1.
"'l'~
CDntraria. os lnteresses do !>1StrftO intteiro ncordo com a apUcacAo ~~
0" SR. PREgIDENTE:
torizado a. abrir, pel,) Ministkrio da
Federal.
tubos' Btuais emborB. afirmal,;:8.0 6~,
Agricultura, 0 crMito eSPE'c1al de .,.
Discussao
unice
do.
PaTecer
da
Co·Diz tarnMm a Sr. Prefeito que 0 soluta n1nguem possa fazer. _
i~
Cr$ 500.000,00 (quinhentos mn cruDutro documenro e urn p8T~f'.l' d~
2eiros) ,. para atender a.s d~s~as ,com missiio de tela~6es Exteriores sObre contrato js. fJrmado mediante cona realizac§.o da III Conferencla Rur_al a Mensagem ll. 46, de 1955. do S~ .. correncla publica, corn empr~sa e,s- p.essoa. cuja amizade me e mnitq
Brasileira. em 1954, na cidade de Sa..) nhor Presidente da Republic~. sublae- J'I3IIIiaUzada. no foroecimento d~5.<ie grata e que tGdos proclamMl urns;
.
das mais aUas figuras da engenba~
PaulO. capital do Estad-o do, ~m? tendo a aprova~ao do Senado .e es-- material.
nome, sob 0 patroe!nio da Confe"lera· calha do _nome do Sr. JoaO Pizar~o. 0 artigo vetado manda. rescind!r ria brasiIeira.. Mauricio Joppert: Opt.:..Gabizo de Coelho Lisboa P'U'!1 0 car.. esse contrato e abrir nova coneor- na. da mesma maneira. Podem esse$
tao Rural' 13rasileira.
.
_
Art. 2." Esta. lei entrara. em vIgor gO de Embaixador junto ao Gqverno rencia; e rescindir f1ontrato. signifi- tubas empreg;ados sem perigo. S.Em.i
'
ea - diz 0 Sr. Prefeito nas ruas viSitou as obras fez ex!met-ecniw -:"
Da data de' sua pubnca~ao. revo5ada~ da. co16mbia.
De ac6rdo com 0 ltes:imento, a razoes •obrigar-se a Prefe~tur~ a J)eCo licenca para nao l~r 0 relatQ;i
as disposi«;i){!,; em contrario . .
materia deve ser 9precjada em ses.. pag.ar . ao contratante jnderuzacoes r10 porque ~ muito teemco.
!~
Vota900
'discus~dO unic5l;, do 'Sao se~reta. 'eterminC), portanto. aos por perdas e danos. Se nao ha·cnuOutre parecer ~ do sr. Jorge Os~.
Pr:ojeto de Lei da Garn,.,ara nume· Srs, funcionario~' oa Mesa tomem .IlS sa pOl' parte dos contrata~tes. se de, MelD Flores, no roes-mo ~t'!)tido~.
TO 31-55, que disp6e sobre R. rea- nrovldencias necessarias a fsse able... eIes nao deram Iugar a 'rescisao, stn0 Sr. Othon Mader - Gz-and
lizat;ao de concurso de tll1110s tivo. .
do ela. motivada por ato unilateral, nutoridnde no a·ssunto.
f
para inspetores interinos do tra- .
A sessao fransjDrma.se. em se .. fmbora legalmente possIvel. detei"ml:0 SR. FERREtRA. Dg SOUZA, ,.
1Ja111o . (ineluido em Ordem du
c1"eta as 10 horas e ]0 mmutos e nara 0 pagamento de indeniza~oes ~ssE's, Sr. Prefeito, os -{nnd:uneDto~
lOla. em· virtude de dispensa ~e
e'reaberta as 10 haras e 3n mi- por perdas e danos, que a Prefei- do Prefeito do 'OJstrito Federal.
J~I"
jntersticio cQnced.ida na SBs.;;a-o
nutos.
.
tura. nao .parle calcular. A segui'l",
Ouvi. as diversos cornpanheiros dIlt
de 27-1-55. a requerimento dQ
o Sr. Alfredo Ne\'es assume a nfirma Que 0 projeto e contra os Comi~sao de ConstituIc~.'o e Jus~~af
Sr
Senador Nestor Massena) •
cadeita.. da presid~ncla.
interesse municipaLs; e neste passe e 0 parecer -e pela. aprovar,;ao do
te,;do. parecer Javoravel, SOb. nqse
justifica. apresentando pa:receres; l'eto. Entende a Comissao, que ~
mere 99. de 1955 1 dD CornlSS:lO
O' SR. PRESI:lEN IE:
de Institui90es e de Menicos de me- Sr: Prefeito tern. razao nos funda""
de Servit;o Publico Civil.
&sta reaberta. a sessao.
Ihor nota entre n6s. .
mentos que emite, embors.. nao fie
Em vota~~o.
Declara a lei QUe devera ser aber- pOSSa chamar a. Camara dos Vcrea~
Disctissiio u.nica do veto 11. I,
ta
nova.
concorr~ncia, para 0 em- nores fifO CAmara apenas legi~1ati'\l~
de 1955, do Prejeito do .Distri~o
o SR'. PRtSIDENTE:
de l'ez que as Camaras Munlcipa.is
Federal ao P.rojeto de Let mum- prego de material est~veI,
Afirma S.Exa. QUe nao e c:l.racte- tern tamben1 feicao adminis"t:r:otiva.
OJ; Srs: Senadores Que 0 ap:r;()vam
eipal .;: 1. 500-54, que autoriza a
mesmo pela Engen~f!:ria.·o deJiberativa no plano' d.a admi.!l1s-.
. queiram p.ermanecer semados ,Pauabertura de CTedito especial para riz~vel.
material estavel. H9. l}latenalS que tmeao.
.
I;
:la) ••
atender aD problema do abasteci ..
Pareee. mesmo, que nao pcoite. unr:
~ aprovado 'e vai a san~§Q 0
mento ddgua no DistrUo ~ederal ohedecem a .determinadas especifica-::
.,seguinte
<incluido em Ordem do Dta. nOs ~oes mas niio sao ~staveis. A .env,~- orgao coletJvo controlar a qualirlnde
tbmos do art. 90. letra. c, do Re. nharia. nfio pede assegtlrar a perf~l· d~ rnateri"l. aceitar este em Ml.uele
PROJETO DE LEI DA CAMAR.\
gimento Interno) , do!'pende11;te lio I;iio de eada material, de v( .que Sf>U d{'tta nU daquela concorrencia. Pade.
N.o 31, DE 1955
parecer da Comissao de Consti- comportamento depende tamMm do !':im. fijear em lei as .condi;;:6es ~ I
meio amhiente. do 'modo de emprego, determiD.'~da concorrencia, para detuil;40 e Jus'ti{;Q.
Dispije 86bre a ,realizat;no de
do tempo e ·outrns condh;6es.
. te!minar:la compra.: mas nao m[lJ)dq;
concurso de tUulos para ins'Peto~
Alega 0 Sr. Prefeilo que a cam- arlll};:l.r :\ concnrrenc.ia.
1\
o SR. PIIESIDENTE:
7e$ tnter~nQ8 do' Trabalho.
panha' dft imprensa foi motivada por
Parec€ p~Riste· ra.280 ao Sr. PreTern· a palavra 0 nobre senador Se- uma rutura nos tubos da adut~rs. feito, AO (Uzer que a anula('~o da.s
o Congresso Nacional decreta:
nhor Ferreira de Souza para emitir
Art. 1. 0 S(;!:ri.o efetivados mec1i.an- o p~recer an nome da comLssfio de de Ribeirao das Lages. em consequen- eoncorrenei?,s e restric;6~s. de . toncia. de defeito de fnbricB«;ao: e can· tratns. lmnorte em conmromi.">SOS
1;.e: concurSo de tftulos. 05 atuali!1 l~
tinua dizendo que tudo e hip6tesE": nossivelmnnte pesados para. 0 Ernpetores' int-erinos do ~abalh(), 00 Mi- constit1.~.iC1..ao e Justl~a..: .'
ning.uem pode saber perfeitamente a rin. de Yf'? nlH~ flS p~.rt..~s tenia dinis b~rio do TrabalhD. Industria e poo
SR.'
FEIIRElIIA
DE
souzA::
que
se deve·· a rutura. Alguns tecni- reito a ideniza«;ot's. An meu ver,
mel'cio, Que tenham prestado se!"VlC?s
hi mais. de 2 (dQis} anos a ~sse Ml(Ndo loi revisto pelo orader) _ cos entendem' que deve ser atribui· ~8,!;e funn~mpnto e de ~lta jr:n]J01'nisteIio.
_
Sr. Presidente. 0 Pref~ito do Distri~ da. a defeitO, mas os nOVQS tubos sao tancia. rp.pres'tnta· contra.!"ierlnde' nb§ 1.0. 0 c!lncnroo de tftulos a que to Federal soJicitou da CAmara. dos fabricados de forma diferente.
A Roluhl 'do artir.o a:"lS intereS&'s {la,
H- nfere este artigo sera realizado Veeradores, 0 autorizasse a. a.brir 0 xe.speito
envia pareceres das· ma!.!! Mlmicin~ljihHie:
dentro de 90 (nQventa.) dias, a con: crMito especial de 500 milhOes de notaveis filnlras da eng~nharia braDiz Rinda 0 Sr. Prefeito que sa
tar da'data. -em que entrat' esta, tel cruzeiros para construc;Ao de aduto- slIeira, dedicadas .. especia1idarie.. fdr ~provada. essa disPQsicil.O, .ser1\.o
em vigor, Ja'vraudo-se em 'X>nta 0 tern- ras e reservat6rios. revisao da rMe
o art. 5.· declara q~e se- abrirft. adiadas, prl"Jt,,:Jadas as obrrl~ "Ie l~"
Jl'O tie - serviCo, os cargos e funvoes dlBtribuidora, ~sta~oes elevat6rlas e nlva· concorrencia, sob se em seu no- fareo de abasteciment....
dagua da
i? oomissOes €xerc~d9.S pc1QS referldilS de recalque,' emi.s.sl\t1os de esgotos e vo processo de. fabricacao foram os cidade.
inspetores do Traba,lho.
.
Vivemas nnma cid1l6~ !ob cnss
oQ,ras complementares do Departa~ reterides tubas considerados p}ena~ 2.0- Os atuills inspet.ores inrermos mento de Aguas· e Esgotos tis' Secre- mente
satfsfetorios pelo InstitlltO dagua tr~mend:l: e que re plnn£oja..
r'!0 Trabalho da ·De1egacla Rev,!')ual taria. ·Oera.l de V1~§.o e Obr!:lS, bem NacioD.8J·de Tecnologis. Esta enti- a rffiUzaciio este ana, d~ um nos
on rrabalh() no Estad<o ide Sao Paulo como para stender ao pagamento de dade. entretanto. em parecer envia~ mRiores acontecimentos. Que. t.~lvez.
terM 0 seu tempo de ~rviQO eQ."\tado juras du operac;6es de credito' refe- do BO Sr. Prefeito, declarou. em prJ- a. (':idad~ test€mt\nhara. _. 0 Can...
a partir da data da primeira n"m~a· ridu n& art. 2.0- desta ltd..
me1ro lugar. que nAo tern Situ81;80 lttel'SO Eucaristico.
l";.
~ao havida na carreira. per f6r~a da
~r
e5peCializada pa,ra examJnar esses tu0. Sr. Hamilton NOl"l7Ieira _ m:
Diz C Mt. 2.':
l~ 'n: 1 Ji99. de 9 de mAio de 1952.
boa; e que para. opinar. sabre. ~l('s 'justamfmte por ~sse fato flU". a OnflOO re~tl't~leceu ~ mene.io~da.
·0 er~d1t.(t ~eciaJ.dE' que tra- demanda tempo. EntTf'tanto. enca- ra:r.ir.tJco O1"ocurou, 0 SAP~. para
gtte~a ReglOhlfil ~o 1".!a.ba~~9i .
~ q 1trl!1!O ~t~w ~~ ~(;Om- ~Jha 20 ~.r. Pre!el~_ 0 estudo .Qct m1ssAo ~ecuti,'a do' Congn.:::.o EU~

,

JIO

em

1

Del'-

Oomingo

OIARIO ,DO CONCRESSO NACIONAl

~p

· que organize urn plano de a1imenta~
pa.o na Semana do Congresso. Nao
· ha.venl falta de generos slimenti· cios. 0 problema. e precisamente, 0
-da falta dagua. A oozinha do SAPS
~em fornecendo duas mil. refeiq5es
~'diarias: nesSa DCaSiii'o, sera de vinte

Ha.

municipals e lntranquilizado a
la1jaO do D.istrito .Federdl.

8r. Presidente, par

popi.t~

~

'~5.o

e Justica opina pela
do veto. (Muito bem). '

aprova~o

o sa, PRESIDENTE:
Em

disCussilo

o sa.

0

veto.

DOMINGOS ,VELASCO:

(Nao jOi revisto pelo orador) ,_ Se· nhor Pre')idente, pe~o a. atenl.;3.o do
·

-Senado para esse veto do 51'. prefeito.
.auvi, CV;>l a major nt3ng!iJ, ns J')alavras di) nobre senador }'errril'a de

Domingos Ve1asco -
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""
POde, no

Ca!'io do Poder Publico conhecec pro-

J

t)rada do projeto da. Ordem do Dill., 5aber qu:.\l 0 .tubo a adotal" devendo
jl'lgar 0 veto nessas condil,;oes,- denerv dos funtiamentos apre.sentados,
Em segundo" Jug<lr, diz 0, Prefeito
que 0 artigo I.! contrcirio~os ,interesses
da municipa!idade, 'porque rescinde urn
contra to, sem que 0 contratallte de
causa a resc1sijo, Sera criar. p,ara 0
Erar:o a ebriga~ao de indcnizar 0
contratuote.
Sf. Domingos F elasco _ Muito
r:o. para 0 Ei'ario' sera. aceitur 0 mapelo nob1'e colega .senadvr Ferre-ira terial, pa{la-lo. 'e, depois, verihcar-se
de Souza sbbre 0 veto, ora em d·''<;r.us·
saO, por ser membra da Comissao de que: .nao.sat~staz . .
constitui v3.a e Ju.sti~a,... aOfU!ot'del com
SR, FERREIRA DE SOUZA _
S, Exa., e, como representante do V. Exa, permHa-IIle dizc-·]o, esta ar~
D~trito Federal reafirmo meu vet,)
gumentaltdo scm, ter lido 0 processo.
faVOlavel aD veto.
Desejaria, mesmoi ape!ar
emi- Se V, Exa. l~sse as opini6es dos
nente colega Senador D0mjngos Ve- tecntco.s,~ d~js figuras mclis categorizadas
lasco, para que S, Exa, n5.") fOl'nlulc da engrunaria br<:t.~i!eira, a rcspcito
0 requerimento que anun('.iOU a Casa, do aS~lJnto~ nao {arid tal afirmal,'50.
ate porque...·tendo 0 $euado, em bre"f',
,.~r, Domingo,"j V cla:;co Que
de-' entrar em r,ecesso, se 0 veto nao acliaou iS5>01
fOr ·[.g.... ra pOl' nos apreci·:). io,' 0 pritZ')

!Souza. que aUnhou as razDEs PC1U;3 sera

o

o

ao

o

decorrido

e, possivellnente..

0

0 SR_ fERREIRA DE SOUZA -

Quais S. EM.' e a C'J~n!!:sao de Cons- veto' considez:ado rejeitado.
A t~se e csta: conv~m il. Prcfeitura da
_tituivao e JU5tir;9, por ele ccas!lltad.'.l,
Julgo ue 0 Senado fal'a tern pm Distrito Federal rcscindir contratos ceop:nam pela api'ov:::'OVRO do veto,
llac teto.rdar mais a urij~ p1'0vidfn- lebrados seiTI razao alguma, .•
Julgo que 0 s~nado 'de,'e pron'Jn- cia de interesse do Distrjt.) Federal
0 Sr. Domingos Vc[asco _ Nan
ciar-se com muita cauti.::1-l a 'respeito ...,.. que .entendo devia tomar atf com diga V. Exa. st'm ra::ao a!guma. A
,dil1heiro roubado, - po:-que. nao e
'
f
'E'
1
do v eto em qu "",P'l:o,
..... "<1
,
1 que a. Capita
' 1 d
Rer:1
' 'h)'lea razao es.ta nos atos, ' flue
0 matena
A impl'enS8 noi.-ic!oU
_ todos. as pOSSIve
'1
-;I
jornais 0 tizeram _ pdr ocasi§.o do cuIltinue nessa miseria tIe a,~'ua. At~ ernpregado nao satbfaz.
romplmeni~ do c:tn:> dessa adutora~ cu, Seoador do. Republicll_ rom tMas
0 SR,....,FERREIRA, DE SOUZA _
que 0 material empregndo ·pe)a tmna ai milhas relacl'>es, apelo diariamente A af'lnn3tiva . do nobre col ega vern
'c·onstru"r.
'11.,-Q s<t,'<.I'l" ", a' - cond,' _ para _que seja levada a m~nba..' rel'li,..
, .S E
1M
"...
'"
I' 1a ,,.X."N tecnicas ~'xigid'as
Disso
g'erou (ellC
que j.lIo f 0I d 0 M_1\r{~p..h'
a. mO$traf, mais uma vez, que . 'xeey
V
'
t
'
O
.
.
.
.
..,.,·",'00
Dutr
•
u
'od's
e
'oJ
iencia
nao
leu
0
processo,
0 material
· urn clamor publiCO, resultante da 1.',....
a - a ag a l l p nsav~·
t it dA
1\ •
t
d
' f.g exigencias domesticas,
que esta sendo cmpregado jil. nao e 0
da
giJa, em v 1"!08 pon as
a (,L0 problema dagtia na Dlstrito Fe- mesmo·.
, "Ae,C'
t
j to '
deral nao, comporta ad1amento. nel"l
, ",mar!. ~ V':l a.r 0 pro e
que il,ESUlO de uma semana.
0 Sr. Domingos V dasco _ Por
~utorizava. () Sr. Pr~fctt;o a eln!t.I"
. - . d"
5' d0 J"IO}cto da
~
Raga
ao
nobte
8enad.J!
Domineos
cXlgo::nqa
0 art.
ap6lices para. (Iob-rlr emIlr~st1mo na
~
C
Y
d,
Caixa EconOmica, dando gua 1'1da ao Vellasco concorde em Q11t' 0 $enado <lllla'ra do~· erea oret:>.
clatnor putlico, tntrJll1,dn o· artigr decida imediatamente son.re 0 veto,
0 SR. FERREIRA DE SOUZA
.5.0 ora vctado.
(Muilo bem. Muito bem)
Absolutamente. You mastrar a Yassa
No texto do Pr01f;!to 11ao comta ()
..,.
. Excelellcia.
~
tart. 5.'. fnris nas razGp5 do veto & ~ SR.,.: FERREIRA DE SOUZA:
Sf. Presidcnte, nao intervcnho em
Sr. Prefeito 0 trans'!reve Ei-lO:
(Pda Ordem) (Nao loi rcvisto pdo qUt'st6es de dinhcifo cia l-'reiclluI3. Pl;!r~
co Poder S:X~ct1tll1o promovera orador) - Sr. Presidente-, nem 0 veto glinto, no entanto: deve-se aceitar a
a. rescisfi.o dos contratos al'1 for.. n~m 0 pareeer da Comisfa.o de Consti~ tese, de qliC a Camara dos Verea ores
necimento de tubas fabricados tui~ao e Justi~a resultaram de impressa!;' determine que 0 Prdeito resemaa (oncom 0 1l.!;O pretend1do' e Rbrira superficial, cu de falta de E:studo d
trato fjrJIlaQO mediante concorrcClcia
nova cDncorr~ncia obletivando 0 f.t5Unto, como parece peIlS!U" 0 no
p.1biica, upro,vado. pdo 1'ribunal 4c
emprego de materia lcstcivel, ,s301- Senador, Domingos Velaoco ao susteJltar Contils. sujcitando a Prefeitura a pa·
'VO se, em· seu novo processo de d
d
d
I'
, 1
construcao, forem 05 refetidos tu.. evcr-se a iar a materia que cstabdec.e gamcnlo e a ta mdcoiza<;ao: .
Sebo~ considerados plenamen~e M- providencias a respeito.
.
COllfio mUilo na lHtegndadc do
tis!at6rios pelo Instituto Naclo0 Sf". Prefeito alegou dlversos fun~ nhor Prdeito ..•
nELl ae Tecnologla~'.
damentos de ordem' tecnica. ncgando.
0 Sr. lJomingo$ VeJCf.5C;0 - E' outra
No vero. Sr~ President:?, no art!go; ern face da Lei Org5.nica do Distrito questao.
nada tIu£;: fira os interess~s mllnici~ F~deral. possa a Camara dos Ven:a0 SR. FERREIRA DE SOUZA _
· EaiS: EI. contrario. este aca!ltela 0 dares aeterminar providencia dessa ,.. pOlS e homem serio, de bem e
nte1'e,s.l;e dn El'1irio da Pt'€fe:tU:h do ordem, que anuia uma' conl;"orrcTlCia e S, Exa. nao akgarid es~e taco para
Dlstctto Federal, para qUI! n{i{t se re .. oc:asiona vuItoso prejuizo para os coIrc.$ se exiruir. ou proteger UUl<i flrma. que
pita 0 ,que est~ ocorrend'),' 01: se,la, da Muniejpalidade.
,
I
neIn sei qua seja.
P f ~
a. re CJ~Gra pagar 0 sc>·rVl'70 e de- 1ul90U a Comissao de Constitui<;ao e:
~l'orce,'ra qu,cta-o'. de ordom po'blica:
pols DS ttlOOs Be romperem.
Justif"a que assistia razao a S, Exce-'"
""
..
o S d
to
, ¥
0 Prdeito dcdara. que se esse' dispot:1ais ~:~{)rU~~~do ~!r ii-i;t~~f~me~i~ lenc~a. J'r~t~-tse .de poder l~~.i.&hlt~v~ ~itivo for <:Iprovado, a l'rdeJtura~ nao
p~Jct'! ca'.. guarid aao veto: do r,.)r.11'3. I.' n~o ~ mlOlS ratl~~ ou C,xeccitlvo, d e~ terti. elementos para -£lsseguraI a cldade
rio, se acurnpIlciara. com as dtividas pen ,e~ 0 ,a, ques ao InalS .e or em 0 ab'aslec:illlento dagua de yue tem ueleva~:tadas na imprensR, c~,m reper- admtnl~tratlvil d~ que ex:cut!va:
cl2'ssidade e, muito men os, L aba.-.tccj.
CUSsao na Camara MuniC'ipal.
Admltamos que, amanha. a Camara menta indispeusavel ao ConnfCSSO buCansidero a~odamento 0 Senado dos Vereadores se resolva a cancelar
"'
Fed
1
Ci1ristico IntemaciQnal, que !:ie val reunir
era, com sua alta responsabiIl ... as contratos de fornecimento de papd no R,'o de Janeiro em J'ulho vlndouro-:dade, apolar 0 veto do Sr. Pl'efeito, para a ,BUa repartl,a.o. por entendcr
nesta Ca"a
N50 {alo mai!'i COUIO jUl;:ista, milS como
':·.P
to R
seja mais economica, mas sem explic:a· huo,·tante do Rio de Janeiro, Protelar,l
razoes (.jesse ve nU.' me ton.. a 0 maior
\
veo('em, Sr. Presidente, pOl'ql1e, l~n- \- 0
tamar mais tempo em torneccr ~gua ao
•
dO'M 0 parecer do Institu'..o Nacion:)
Sr. Domingo!! Vefas('"o - 0 cas~ Distrito Federal, impossibiHta-l0 de reade Tecnologia, Be sente Que aqllele a que (Chamo escanda10 da agua», C liwr esse emprcendimento ootavel, hse
¢rg5.0 tecnico nAn pode g'iTilnti: te- coiSa bem. difereate;
grande acontecimento internac:iona: que
nha:n OS novos tubas emtli'~If'rl.do.s, de
0 SR. FERREIRA DE SOUZA _ e 0 Congres$o Eucari."tico, ju!ga . !;er
acOrdo com 0 contra to- e!C.lstente, as
contra os interc!)s('s da municipalid3dc
conuJ,(.oes de material estAveI exf~ Saiba 0 nOOre colega que,
quando
g!dOh pelo Prefeito no art 5:", em .aprecio urn veto. n~o entra no mE=rito eo do pais,
A
d,'fr.s:- dos cofres da Pr~e\tura. Mu- da questa-o. Pede a C&mara .dos Ve~
0 Sr. Alvaro d"fpho - E' contra
.nig~fJ~. Sr, Presldente. Ber pr~fert- reado.res v,~tar deHbe:at;~o dessa ordem os intcres.~es do pais_
vel a dcspesa de urn ili'Jf,l'nto e a que l1lterfU'i\ na atnbU1;;ao do Poder
0 SR. FERREIRA DE SOUZA ·&.bertura de nova. concorr~ncia, a EXf'cutivo, de acordo com a. com:eitc: 0 Prefeito pooi'ria ate ter evitado o·
manter-se urn eontrato, qUi', na prA- do Podel:" Executlvo. da ec.nstitui~aQ veto, porquanto a Camara dos Vereatlca.. tent dado DRJufzo -.01 ,otres _~ "a 4t. QrgAnlcat ~
""- d!)res ma.o.dQU OUVit. 0 lastituto de

l

As

Tecnologia
que, no meu
tntendH'i
aceitou 0 material. 0 parecer est.l

raz6es Iundamcnte a questao •.
Iirmado pelos Drs. Paulo Sa, Feij"
jUigo que ~o Senado naO Aeve. pl'OFrou; de Abreu. Nesse parecer, 0
o SR, FERREIRA DE SOUZA _ eInstituto
11\J.ucial'-se de plano sobre 0 evro e,
dedara que os tubas atualmell~
em consequencia. vou reqnerer a rePOl' iso, ao Senado niio interessa

mesmo dias em que nao para qu~ sejam colhidas F.eihol'A$ e
mais perfeita.s informa1jo'~ a l'espelta
"'!Cor~ece l'efeivoes por faUa dagua.
da materia. (Muito i.H~1nN Muito
0, SR: FERREIRA DE SOUZA ,,"crescenta 0 8r. Prefeito: protela;. bem!)
,das as obl':'I.S de l'ef6fvo de abaste·
o SR, PRESIDENTE:
cimento dag\la, dificul11lente 0 tra·
'balho termlnarn a tempo; e anunC:0ntinua ·a discussao.
· cia.,.se que um milhao de pessoas
o SR, MOZART LAGD:
g-it-ao para 0 Congresso Eucarfstico
Estas· as razoes pelas quais, Sr.
(Niio loi revisto pela orador)
- ?residente. a Comlss~o de ConstitUl;. Sr. Presidente, ouvido p!'ev!a.mente

.. mil,

o Sr.

(Seqao II)

te empregados sao satislat6rios.
I
Sr.-Dotrlingos Velasco
Porque,.
t'nti'io, S, Exa .. vetou 0 artigo? Se 0
.(nstituto Nacional de TecnolQgia opt..
nou, di~endo isto au aquilo, e, como
N. Exa, ",firma, revclando-se satisfeito
Com a mudan~a do material empregado~.
porquC'" 0 Prefeito vetou? 0 Sen ado t
que pode cndossar essa atitude de:
S. Exa..
1.-.:0;«

o

o

o

SR, FERREIRA DE SOUZA

Seoudo nolo end ossa . Julga se e ne..
c:essiirilh oll. nao· aos intercsses da
mU[licipalidad~, Nao ('ndossa u questao .
de contrato. Dcclara 0 Institute de
Tecnolo9\a que nao pode encarregar-s.e
de urn estudo, conlpleto s6br.e 0 ·caso.
po. ·050 possuir elementos para esse
fim, por n50 ta. sc~6f..s {'specializtldas.
Pl"cfcito decl<ln:~ que 0 Institute
manda p<lrecer firm<ld o por tres pessoas
irtoneas, do Instituto mas nao repres.;ntando a firma d~$te, informando
que os tubos fabricai:ios atualmente
6aQ satisfatorios.

o

Diz ..ainda bse parccer:.

<:0 rnstituto Nacional de Tecno~
logia ja vem colaborando com a
• Combsao de ConstrUl;5a cia Adutora do Guandu. delndo assl~h::ncia
aes l'ogenhcLros' cncarrcgauo!'i do
controle dos nlar~riais cmprt'gados,
pando a disposi\ao dos ruesmos
todo.'> o's rCClIrSO$ de seus labora...
tOrios e agindo como 6rgao con..
sultivo serilprc que se fa .. neces'"
s{ltio. 0 Instituto Nacional de
T,ecnologia conSldera portanto pIe...
nam(>nte satl.sfat6ria, .. )o«0 Iustittuto Ndcionul de T e~nolo ...
ia con$idcfa portanto plenamcnte saLislat6ria e t~cllicamellte justificada a
so!1.H:;ao que consiste na, COIl.tinua,ao
d"ls- obras com ripQ,; pc tube.::! jil. es(!d.
Ihidos dcsde que '~am advtadas as
IIlcdidas aqui apontadas, no campo em
que a INT tem cOll1petencia para opinat.
e mais aquc1,ls outras que os especialis..
tas em abastecimclltQ dit<dua julgucm.
ncce6sarias. »
Sr,. Presidente, estava
justamcote
mostrando aos oobres companhciros 0'
que d\'Clarou 0 erotessor
Mauricio
loppert, _ que no. caso de Ribcirao
das Loges. ndo houve erro de fabrica ...
\50, 0 rompimento que se vcnfieou
nos tubas {oi COt1Scqii~Ilcia d\' prind~
pio de fisica ainda desconheeido {' na(;'
de erro de fabric<I\ao.
Di~

S. Exa.:
fewrclro .de 1953 -pub1iquei
C
d M h'
no «orreio a
an a» um arti~
d
d'
~Em

~~ut~~Jl~e~lt:~g~nd: ~~~l~t~ra o~e a~:

brirao das L<.l9c.-. e pondcraodo que.
Se trclwva d", um ~cn6m{'no mal
esl'udJrto ainda no a..;o cmoum, im-

prcvisivel
na epoca em que a
adutora fora con.slruida. n[Jo se <::O~
nhecendo mdos como ddcllde-.•:fP •.

_ _
Em face dl'$sa decli1f3l.,'ao c de pre~
.
d
d
I
sUI~lr que, entro 0 prCVISIVe, 0 m~·
tena,]. atu~lml!l\te fahncado ,)Dedece i..S
n1o~dICa<;o('s
tecnitas ent~lO estabe ...
1ct: d,Cs ... , • d
A OOllssao e CaDstituit;§o e, Ju.:i.
tic,:a nao eX<l.illl11il 0 proolcrna t(;cnico.
oem e competrnte para verilicar arc",
~btencia dos tubo~, 5(' s'(' rompem au
nilo. S6 ihe' cabc l'XQfIHl~<lr' .'>e 0 Preft'ito tl'rn raz50 na~ SUil;' cun~irle:a(:(k8
pard Vi'tar c projt'to: ~(" 0 contr<lto cort~
trariou oS" interes.<li'":> gerai~ e. portaIlto,
!'it:: tornou ilegal n.'io est;:wdo dt' 8;c6rdo
eom a Lei Organtca do DistrUQ federa10t
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o que nos cabe exarninar ~ Ie £oi nio' poaslve] uma cidade. que awnenta
ferida ... comp6!tencia em Jllatiria~ de constanttruente. continuar numa 8itua~ao
adminjstraliao
correlacionada com os afltuva de falta dagua, que piorarci cada
poderes do Estado, 0 LegisIati,.vo e 0 vez m~i$, em face do aumento de 'Con...
Municipal. Ainda mats. ce a ~xecu\ao sumo constante: e da diminujSi~o- ao'
do contrato Jlode acarretar danas, para volume da agua receblga.
,a. Municipalidade diante de,. compra,.
Sr__, Presidente,' secundando 0 apelc
missos
imprevisiveis., ¢omo 0 ·,eto do nobre· colega do Distrito Federal.
chegou ao Senado em 1 de jaDe-iro e Seoador. Mozart Lago.' associo*ple a
completara os trinta di,g:s 'em 2 de fe~ S. Exa., a ijm de que 0 Senado vnte
vereiro. se esta Casa nac 9' .apreciar irnediatamente ~ e aprove - 0 -vet.o
mantido-- 0 projeto. Dai a razao de do Sr .. Prefeito, porque. a meu vert
insistir a Comis~a}o de Constitui.;ao e S.- Exa. esta de acordo com os tnteJgstil;a em que 0 Senado nao aceite resses da popula<;ao, defendendo as D.e-,
a requerimento do nobre Senador Do-- cessidades dos habitantes do Distrito
mlllgO$ Velasco para que 0 veto seja Federal, (i\lui(o bem).~
Imedlatamcote aprecJada. (Muito hem). \

Janeiro. de 1955

gunga~felra. porcQ4 eu 0. renovarei, obe:' Mesa informada de qt1f;' na' segunda:[ef""
decendo, enta.o, as re.!ltri~Oe.s regimentals. ra pda manh~ haverc\ urna reuni:io dai
PSD e as componentes da bancada des-<
Q SR. PRES1DE!lTJ; 1
",;>:\1
SDbr~ a mesa 0 requetimento n'umero
68, 'Hdo Da hore do expediente pediudo
que a comissao que se segul~ seja dis'tribufdo 0 projeto 11. 49. de 1954. com
prato esgotddo pelcr Comissao de Cons..
titui~~o e }ustir;a para emitir: 0 seu 1'arecer. A ':omissao que se segue e a de
Servic;o Publico Civil,AI ~.,' .o!..-.:-"..,

~
i

te Partido nao ~ pooeraQ ,comparecer ail;
Senado~,

.~'

'(f( ,

Tudo fa; crer que com a sess~o Of-1',\

dimlria de' segunda-feira e se necessA.. ~
r;o. uma reuni.ao, noturna, 0 SenaciQ
podera ultimar os seus trab.<llhos~
~j

!l SR;

ALOIZIO DE CARVALHO::

r

.. '{ Pels ordem T'(·Nao· foi' Tevis!3 pelo '
oradod Sr. Pr~sidente materia nao u1~
() SR. MOZART LAGO:
pare~e tao simples assim",
41
:(Pels ordemr (NAo loi'revis{o pelo
Acabamos de'votar. atraves de v<\rlas'
orador) - Sr. Presidente, na ignoran-- 'sessoes extraordinarias 0 Projeto \lil
cia
da delibera~ao que a Mesa deseJa ReeS"truturpc,;a.o do Senadaria do SenadQ
'
0 SR. ALOIZLO DE CARVALHO:
tamar sObre a convoca~ao de sessoes a tempo de a. atual Comissao Diretor"
, 0 SR. PRESIDENTE ~
0
(Pda ordem) (Nao {oi ccvisto pelo extra~rdi?arias!- w.nho ~embrar a Vossa fater as nOp1eat;t5~s para as vagas de-t
Continua a discussi'io.,. .
oradorQ - Sr, Presldente, os debates E:tcelencta' ~ue, aifm. de~te veto do Se" correntes desas resolut;ao, entretanto. a
ocorridos em tarno do veto 'to projeto nho: •Pre~elt~ do Dlstrlto. Federal: .~;:\ Ordem ilo Dia est! repleta de ntat~ria8 '
(iSR, .GU,ILHERME ,MALAQUIAS: em .causa, verifieo que 0 avulso indui materIa.:; Importantes. a s~r~m ~ehUih" importan·tissim~s. entre O's quais VetQ
um projeto que ,se prende aque1e a que vamen~ votad~E pelo ~ngresso ..E~u:e do Sr. Prefeito do Distrito Federal, cujQ
(Nilo loi -revisto peto or~dad
Sr. 'Presidente. quando da visita 'do se refere 0 veto. mas no qual ntio co);!.s- e~as esta 0 P;OJe"to. cUJa vota(J;il.o Ja t~lA. pr.:.:to 'Se encet'rari no dia 2 'de feverejro~
C:tamo~. (elatIVo, aOS cargos de cheha
Interrrompido aqpele praza pe1a su,'"
':>r. Pre£eito- a esta Casa para agrade~ ta 0 artJgo vetado pelo Prefe-ito.
Parece-me. assim. que 0 Prefeito, co~ do Tnbunal de <;-O~ta5, e.o qu.e na eo.. perveni~ncia das ferias parlamentares,'
cet a aprovar;ao unanime de seu Q.OD.l'e,
3chei interessante que quase todos os rno alias tem sido vezo de alguns ou- missaod e ConsbtUlt'~O e lust~~a - se ism dada apenas 0 ~9aDho de dois ""
n:io me,falha·a mem6ria - fOt relatado ties dias.
..~ 7.,,",\1..
Senadores que foram cumprirnentar tros prefeitos do Disfrito Federal. se pel0 nobre -Senador Aloysio de Carva~
'. ~
,
_
!1
antecipa
ao
pronunciamento
do
Senado.
S. Ex.a. conversaSSem com 0 Dr. Alim'
tho sobre as faixas de fronteiras.
. AJem dtsse Veto" h~ urn p:oojeto que
e
(a:;
a
sen
modo,
projeto,
que
sena
f'edro sabre um tinied ponto: todos en·
respeito deste projeto. esteu in" regula a Jaixa. de fronteiras.
)t!
caravam 'C0q10 necessidade primordial o deflllitivo.
formada de que 0 Estado Ma!or das
<?
Sr. Ke-rgm~[do Cavslcanti - MU1.,
Sr
....
Ferreic:a
de
Souza
Permita-.
a ser resolvida no Djstrito Federal ;........
me urn esclarecimento. Eu mesmo, ainda For,-as Armadas. tern grande necessida~ to Importante>!
a faIta dagua,
~
nOje,' pedi 'a atenr;aC' ,da, Mesa, para Ii) de' q-' 0 mesmo seja deeidido,'
~
,0 SR ALOYSlO DE CARVALHQ
Ora., Sr, Presldente. se 0 Senaclo nao
'..
•
-,
Como representante do povo carlbca. ,caso. 0 servil;o de avulsos copiolJ. 0
comecei a observar quais os _8ssuntos ante-projeto que 0 Prefeito mandou a tiver tempo par::t nIti.mar su!'". vota~~o:'..:- Esse projeto d[cula no' Ccn9rts~c;;
que mais impressionavam ao Senado Camara dos Vercadores., que fat toclo s6~ dcpois dEf 1S de tr.art;o e que sera M, ·quatro ou ciJ:?co anos e diz respeilQ
da Republica_ e 'a consideral' aqueies votado. mais 0 arUgo 5~, qbe 0 'Sua consider ado .'
a interes5es de ordem particular e da
,que, no ligei(o encontro corn o·Prefeito Excelencia. vctou.
Sr. Presid~nte, 19noro se. a. Me~a defes'a :naCional. Conpordaria em .quc
convocara 0 Senado 'para reUOlr~se hOle nao tivesse figurado na ordem'do dia,do Distrito Federal. tivera'mas o'portu~
SR', ALOYSIO DE CARVAl;HO DU para amanha. SI!: nao 0 fizer. 5ugi~ mas, uma.ve~ in.dUidos. julgo que tOdas
1l1dade de conversar.
escJarecimento do ror ealizo::mos. na., 5I.";gunda-feira. tr!s as p,rovidencias: deveDl~'ser tomadas com
Foram enormes' as redamar;5es contra - Sr, Presidente.
honrado Senacor Ferreira de Souza sess6es - pda manh§. ~ tarde e a noi~ an~ecipa~ao. para que tenha tramitaJ;ZQ
a ·Ialta dagua. Desta tribuna
t[ve
consolida a questao de ordem' "que le~ te, para encerramento' dos trabalhos. D,onnal Do-fecho 'dessa~legislatura.
Ii.
ocasiao de {ratar do problema por duas
van to, no sehtido de ser retirado da
vezes, saJientando quais as suas conse,
Alem desse projeto. cutro ha, cuJa'
ordem do dia 0 presente veto, ;lt~ que (Muito bem).
qiiencias para 0 estado· sanitario d~ venham ao Plenario os avulsos devidiscussao foi iniciada na s-es.sao de onjent
SR, J>RESIDENTE:
nossa Capital.
,
0 lJue referente a sfmbolos de ven·
damcnte 'organizados.
Na.o e possiveJ exig!r-se Ilmpe:a e .. N50 e posslveJ • votar-se um veto
Respondendo 'il questao~de ordem ror~ cimentos de funcionarios do TribuD'al'
higiene nos restaurantes e bares da quando do projeto ofereddo tt aprecia~ mula da ·pdo nobre Senador Mozart dede"Contas. ~~
Mdade .que. as \ vezes, sao obrigado~ ~ao do plenario. no avulso. nao consta, Lago, esc1ar~r;o quc'
exaustivo tra~mo se ~e~ifi~ou pdo, debate, essa'
a cerrar suas porras por falta dagua. exz.tamente: a disposic;ao vetada peb balho da ultima semana. com sucess~va~
Nao i: possivel evltar~se surto epidemlco Senhor Prefeito do Distrito Federal. sessoes ~ tendo.se reatizado.- at~. tre-s materia nao sera rapidamente votado.
pela Casa. Antecipaf., ziJesmo apte.senta-'!
de tifo nu~a .ci.dade em que 0 esgota- I Muito· bem}.
•.
reuni6es ,diarias - impos a Cllguhs dos ,rei r!querim\tnto para .0 de5taque' a
m.ento ~ prec:ano em con~eqiH~nda cia
Srs. Senadores a necessidade de ,urn des~ apresentar de' uma disposi~ac do ptojdo
consta~te [alta dagua nas residencias
o SR, J>RESIDENTE:
.,tanso.
oS'
fJagrantemente inconstitucionaJ. 0 que
locals.
• Nessas condi,oes. a Mesa tem' sido estarei disposto a usaf de todos 03 Ie"
A questao de ordcm 'levantada
Sr. Presidente. 0 veto em questao foi
por l!olicitada no se-ntido de reservar a par-· curios regimentais. :lnduslve verUicat'~o
mUit~ bem encarado. quer pelo, Senador V. 'Exa. c procedente.
te da tarde de sabado e 0 domingo da votat;ao, para que: 0 dcstaque seja
DomI:.gos Velasco. quer pelo Senadcr
A5s1~. 'a Mesa reti~a 0 projeto da para repouso.
P~OV3~
.Ferreira de 'Sousa.
ordem do dia. para ioclui-lo pa de se-' Examinanao a pOnder<l,ao do ilustre ~.
...0.
L'
o Senador Domingos VelaSCO prf!- gunda·fdra, ,com a, devidas' retifica~ representante do Distrito Federal, vert~ Parece-me p aceitAvel a considera,ao
tende, como S1!mpre te'm feito defender ~oes.
ficou a po"sibilidade de serem votadas _de,.nao haver inlmero "ara uma sess§o
Os interesses da coletividade,' <.Ia muntas m<ltcrJaf constantes da ordem do dia na segunda-feir3. pela rnanhli, att por..
cipalidad'e.
Com a d£'liberac;50 da Mesa. 0 re- e outras. urqimt("s, nil sess~o ordinarla que a Mesa tero conhecimento des,~f! im...
Ao que pareee:. pnrem. na q'uesta'o em querim.!nto do nobre Senador Velasco de segund:l-felra. Ca.'J", entretanto, \s~o pedimtnto. ,alem do mais de ordem. p()...
causa, os~ interesses da municipalidade esta prei'ldicado. mesmo, porque 0 R~~ n~o ocorr("s.'lt", !e con...·ccada st'ssao no- Iitico-partidaria .•• , ~
nac estao sujE'itos a urn perigo-immente. gimento nao prev~ a interrupc;~o pura
para ultima.r-~e a vota~ao.,
0 Sr:, Mo=art Lago _ V. Exa. po...
o Inst.i~uto de', Tcnologia deu parecer e simples de qu*alquer di.scus~.o aU vo~ twn<l. Rete-ito
qur: marc:ado se:ss:it) para dera' di-:er _ de crdem" publica ••
qUe, alias. efa 0 que esperavarnos. afir~ tar;ao.
hoje a tnrde~ nno haia nUml':ro. porque 0 SR. ALOYSIO 'DE CARVAL'IO
mando q_ue as tecnkos tlao podiam ga'llfTuns Sr,1. St'I\;'\dore-s v:'io \ vlajat.
1Dlz,o artigo 31 do P,egimento:
rantir sf urn ,tubo sofrera OU nao rutura.
(Pels ofdrm) fNao !ol ri':IJL~tD pete .,. e de ordl':m publica, como diz
«A di.'lcl1s~{\c ou vota<;ao p..odt·d <1r1'ldnr} _ Sr. Presidente; l':!';taria de 0 nobre S~nadot Mozart LagD, - ~m
Sabe?t0s' que os pr6prios tubo" de
ser <J.diada. mediante reqtlerLm~nto. acordo Com n~ 'pondt'ra,oE's de VO!l!!a c~jas intcll\=oes nolo quero entrai- no
a.;o, f'mpregados nos armarnentos de
~ para os se\1uintes fins:
F.xa. A mattl'ia -re1ativa' a. (aixa de momeoto_.
guerra. sao submetidos d controle de
Rcuo·X; pOtque, cornu mente. aperecem
A,) . audiencia de uma ou Ill"js fronteira,,- ,ntret,'nto,
"1:7 "or
dem'!,
,',mA
Sr_P resid ente-. parece,me in':"
.,
...
<-<
'sslm.,
falhas no a~o de- SUit fabrica,=ao,
cQ[ntss6es;
I
Dortante f" reecic) n~o seia sufdicnte ane- suficiente a 5es~o de segunda-feira· a
Corno podera. cntao. ser garanrido
B) discussao ou vota~ao em oi<1 nas lIma Se"c.:!,,, normal na segunda~feira. tarde. contado-se com uma prorroga~~o
determin<Jdo
Oll pOl' p-ra::o fixo;
.,' .
, e, qu-: puuera.
_J
qUe urn tubo. que nao tl;-m a e-strutura'
C)
h I ' ! Clara 'iP'recF"-la,'
t'
,.
pac:a .a_ nOlte
com a Iguns
oem a finalidade de- uma arma de guerra
. prt'tnc hnento de forma ida'
SUQiro ns~im. ~eiamM ,convoc:ados dlscur~C}s de enterramento da convoca~
Ili'lo :,a. <1manha. por um e'Xc~:;so d~
de essenciat
Mrs: .fr<lJ;:,;lhar tambem na manha daque* ~ao da legislatura, mlo' ch·egar a tfrmo
preSSl:Io ou uma causa fisica Qualque r
D) dilig~ncia con!'>iderad;:l im- le di<t, So(! 0 a~sl1nh for Jiquidado: nilo fellz. Alem do mai.. ,. a segunda sessao
,que' 0 inflt),cnclc. 50frer urna r.utura,
prescindivel ao escJarecimento da preci$<'irt"mo,.. sen~o' da reuniao da tard", seda marcada para as 21.00 horas 'Ii
. S~., PreSident£,. ha parecer de varios
materia;
"''''''1. f'nre'rr>tm;:-nto' do..,> tl'ahalhos.
\ -- nao sei 3e Isto e. excesso _do' :z~Io
tec~lcos. ate-stando que 0 a~o de fabriAssim. 0 fl"querimento dn nohte Se~
Em tad,... ca~o. V. E~a.,- Sr, -PresJ- constitucional au regimental _ depols
_c;'lI;ao do,~ tubes esta perfC"itamente de 'n"dor Domit1go~ Vcln~co nao poc!eria :!cntc, e5t~ m(li..; habilita.do a tulgRr' da daJmela~noite muitos Srs. Senadoies nilo
aC6rdo com ,as regra.9 da tecno!ogia. ~cr suhm<'tido a votar;ao.
\'onvf'rM~da drssas prcvidencias.· (Mu;-:- poderiam cstar no exerdcio do seu man..
ta bern).
._ •
dato.
'
Se esscs tubos van arreoentar em maior
SR. DOMINGOS VELASCO:
00 mellor ntime-ro que os de fabrica~ao
Nessas.- condi~oes. migirD que M(>sa
o SR, MOZART LAGO:
-::If outras comp,mhias, l!I6 :0 tempo
! Pc1a ordem) (Nao [Oi revisto pdo
prCcure que, ao seu melho1' lui20, para,
no-lo d£'motlstr;)ra,
.
,
orador 1 Sr. Presidente, V. Exa.
A ~oJi.citai;ao do nohre Senador Mo~ pf'lo menos, ali vie 0 rnais possivel, 8
. N'~ ~ po~sfvel. f'ntretaflto. deix;:lf a t~m t6da '!'a%~o. R .. clfg! ,0 requerime.nto 'Z<'Irt Ll'IQ"h - muito ra'ZOO,vel. allAs - O! dt"m do, dia da seS$ao ordinAria de
cldade privada, mais' urn ana, de ~ouai a p'ressa ... ara )laO pCl'der- tempo •. Se~ n:io podcrl1. sci atendida. oor eMa-r it scguiida>feira,
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Votac;ao, em discussao unica. do ProDOCUMENTa A QUE SE REFERE
9 SR, PRESIDENTE::
jeto de Lei da CfLmara n, 366, de
o
SR.
SENADOR
GUlLHERME
A nlesa, examinando as dive:rsas
1952, que di.sp6e .obre zonas indispenMALAQUlAS EM SEU DISCUR· saveis
sugestoes, e verificando que oS nobre.s
a det'esa do PalS e d{!. outras
SO,
Se::ladores de.sejam, de tato, a realiza ..
providencias, tendo
parepereg; da
t30 de sessao extraordim'i.rio, val mar..
o SENAPQ PGn. DEr\TR(j ~,.. Comis.<>ao de COnstituir;ao e Justil{3
{nS, 1.04-4, de 1954 e n. 23, de 1955,
~a-Ia para as 14 heras e 30 minutos.·

o

Sr. Alfredo Neves, 1.9 Secretario
do Senado, teve opottunidade na sessao de ante-on'tem, a -tarde. fazer da
tribuna. a delesa t 0 eIog!o do fUDCio-

pela aprOV3l{aO, 'com as emendas que
ofe.eee, 'e sQ-b 'os. l-C a 9-0, e peJa
rejeir;ao da de n. 2-6; da Comissao de
SeguranJ;3 Nacional (ns. 1,045, de
1954, e 24, de 1955, favod.vel ao pronalisllto da easa.,
jeto e as emendas da Comissao de
Poi urn- ate de t;lbsoluta. j~sti~a por- C!Jnstitui9ao e JustiJ;3 e Qferecendo as
que, se ha funciom'irios dignos. capates, de nS. 10-0 a 25-0, e c<mtrario a
chelOs de arnor e.dedica~ao pelo servi\,o de D. 26. ~
.
sao oS funcionarios do Scnado.
Votal{ao, em discussao untca, do
1
Pttjeto
de
DecretD
Legis
atlv")
n-uTratando_se CIe lima repart~Hio de pesso?l oumeros'O, e natural que alguns mero 50~53, originario da Citmara doS
a,prm'R.:o oontraw
e lSse acontece em todas a8 reparti<;6es. Deputados, que
i 0 SR. MOZART ],AGO:
celebrado entre 0 Ministeflo da Agrinac contribuem Com 0 seu esforo:;o macultura e a firma ConsL"utora e
, '(Pda ordem) '{Nao lei revisto pdo xlmo para. 0 perfeita andam~nto dos Conservadora American.\. Ltda para
I>radot}_ Sr. Presidente. perdoe-me servh:;os. Mas no Senado esses sao lima ex-eeul{ao de reparos no Entrep0sto
a nisistencia. mas, com essa coavo· minoria t~o insignj{icante que nao me- dp. Pesca do Distrito F~'rieral l'areca~ao para hoje ~ tarde, a sessao or· rece cita~ao.
ceres javoraveis: da Comissao de
.A sua quase totalidade e mais que per. Constituicao e Justica, sob n. 1 069,
dinaria de-segunda~feira seja mantida7
felta, desde as mais graduados aos de de 1954; da comissao de Finanpas,
Indago de V. Excia. porque foi dito menor c1assificaC;ao.
sob n. 1. ()70, de 1954.
'aqui que a maioria da Casa pao podera
Quem ouviu 115 paJ.3vras do Sr. AlVotaCao, -em discus3ao uniea, do
estar ali eompareeer na manha de 31 fredo Neves. sentiu que ete, que foi Pr~jeto
de Decreto Le-gislativo nudo corrente. parquet nts:se dia, 0 P.S,D. urn dos mais dignos, fundonarios da mero 94~53, Que mantem 0 ato do
ira por £gua no cafe ••• (Riso).J
Secretaria, conhecedor do's seus servj- r~l\)unal de Conta.s denegat6no do
c;os e da Capacidade dos seus compa- regis~ro ao terlTIo do contrato ce1eSR. l'RESIDENTE :
entre 0 Ministerio da Agrinheiros e subordinados. cleve ter fl. brado
cultura e Marcelo Miraglia, para
Assim aconteceria, nobre Senador, se cado satisfeito com a dedaral';ao publi· execur;ao de servic;os de completlien'a scss50 ffuse marcada para segunda.- ca do quanto eles bern men'cern pdo ta<;ao, equipstner.to e instalagao desfeira pda ttlanha. Ntsse dia 0 Sen8do muito que produzem e fazem. scm medir tinados 9.0 abastecimento dagua n6
• funcionani. extraordinariamente, as 14 sacrificios, trabalhando hotas e horas posto agro·pecuario de Rosario' oeste
.horas e 30 minutos.;
scm itJterrup~ao nem esmarecimento,'sa. Estado de Mato Grosso. PaTef:~res
SR MOZART LAGO _ Mesmo tisfeit~~ consigno pr6prio pelo dever javoritVeis: da Comi~sao de Consti~
.
'.
•.
,=umpndo, no afan de manterem hem alto tU~~8D e Justjc;a, sob ll. 1 071, dp
nSSlm, ' Sr.• Prestdente.
da tarde
d. ,-, spet" a b'I'd
d d are· 1954: da Comi.".sao de Finan~<ls sob
. d' d a f,eSsao. ,d
d ~ as ,"'dl·"o·"
'''')'
1 I a e
ll. 1.072, de 1954,
'
nao f lcara prep.! lea a em VIr u e a· oartic;fio ,a que: serv m
1
'1'1 .,
,
e.
.
que a reum o.
.05 Senadores que ouviram tlS, tou.
V(l,tllcao, . em discussao llnica do
o SR. PRESIDENTE Asslm nao vaveis,conc:eitos do.Sr. Alfr("do Neves PIOjeto de Decreto Legisla'lvo rlUtntcnda a Mesa>t que marean\ reuniao e que os secundaram, sao testemunhas des Deputados, que man:'!rn a decido Tribunal de contas ocnegatotxtraordinaria noturna, 5e fOr preclso. p.ermanentes do que valero os fundona, sao
ria 'de registro 0.0 contrato cf',t'))rado
SR, MOZART LACO - Obri· tios do Senado. dig nos entre os mnis entre 0 Ministerio da E.du~ac;ao e
di~nos e mereeederes, sem favor: d<l!l CuItura e a firma Irmaos Pang-eM
llado a V. Exa., Sr. Presidente.
SR PRESIOENTE _ Esta es. teferer'l('"ias eJo~iosas de Qlle foram alvo. Lirnitada, para exeCUC;3.o de obras no
.
dOd
0 Sr. Alfredo Neves esta de para· Muse'!b Hi<it6rico. Pareceres t({lIorii'got<ld? a materja constante a
r em bens pOT ter tornado publico 0 valor veis; ,tia Comissao de ConstituiC;9.o e
no Dla.
<:l~ssr!l func;:lonarlos, valor. qUE! ('sM na JustiC;a., sob n, 1.075, de 1954; da Ccmh;sao de Financ;as, sob 11. 1.0'16, de
Tem a palavra 0 nohre Senador--'Gui:.. tonsciencia de tades.
Ib1rmc MaJaquias_ orador jnsc:rito.
.. A maioria dos funcioD<3rio" do Se~ 1954
Primeira discllssao do Projeto ctf'
nado foi incorporada, termin:'lda a S('5Lei do Senado, n. 11, de 1954, que
SR. GUILHERIIIE MALAQUIAS: ~ao de- <inte-ontem, no Gabinente do da normas 80 'geneIo dos nomes de~
Sr-. AlfHedo Neves a~radecer-lhe a~ re(Nno fOI revisto pdo oi'ador) - pc· ferllnda~ feitas a _"un Clnt'rOS<l eolnboriI- signativos das funC;oes pUblicas. Onthor Presidente, 0 «lornal do Comercio», c;ao hones.ta e dedicada aos servic;o!> clufdo em Ordero do Dia em vinude
de dispensa de intersticio, concedida
leeano da nO!!Ea Imprensa,. puhlicou da Casa. '
na sessao de 24~1·55 a requerimento
Aoje, na seq:ao «A pedido» 0 arti{Jo
Os ftlllcionarics. oratos a iusti\a da~ do Sr. Senador Mozart Lago) , tend.o
to Senado por dentro» da e lavfa do palavras do ~Sr, Alfredo Neves n§o Pareceres: da~Corii.issao -de Constitulrx.Diretor. desta Casa, Dr. Tulia 11ar- puderam ocultar a sua emo\ao e Ihc ~ao e JustiCa, s<lb n. 1.047, de 1954,
)"osa.' P(>la justeza de conceitos e peta agradecernm co:" oahwras repassadas favoravel: da Comissao de Ser·!j~o
Publico CivH, sob D. 1.048. de 1954,
J:Jane:ira com que enceta a situac;~o do do m;i.o. n.'o.mheei.m~ntQ.
contrario; e da Comissao tie Educa~
tupciona!i.<;mo desta Gsa, eonsidero-o
Sr. Alfreda Neve" disse~Jhes Que lt30 e Cultura, sob l!, 54, de 1955, ialigno de ligurar n,?s Anais do Senado. iusti~a nao se a~radece e 0 Que dissera
t, com isse objetivo. soiicito de V. ainda e~tava, m~-ito_ 8Qutm do que me- voravel.
Di~cussao t1nica dl1 Pro.~ .. tD .de LeJ
Exa. 0 ta.,:a indulr ao pe destas pa1a. reciam os funcionarios do Senado.
da Camara, n. 7, de 19;';5 que alVOras, Assim sera just,iI;a aqueles que. ,
tera dispositivo dos Dec:,eco<; nume'com tanto devotamento, vern trabalhan- .0 SR. l'R:ESlD:ElIT:E:
ros 18,527, de 10-12-1928, f 20.493, de
24-1-1946 (com refer€'!ncia it Qutorga,
do peJa cficiencia ~ aprimor<'lmento dos
Nada
mais
havendo
a
tratar.
vou
en·"
no
territ6rio' nacional. 1a licenr;a audos sef\'i~os Iegislativos ~') Senado da
c("rrar a sessao. designando para a ex~ torftl para represent.a<foe~ execur;ot>s
RepubJ;ca·.
traorciinari<l de hoje, as 14 haras e 3D publicas e telf'-Comunica,;oes pe~o H\Nao poderia deixar. de set tsse v minutos, a seguiote.
odio oU televisao) .' Incluir:cto em. Or ...
modo de IOterpret,·· do Dr. JUlio BOilrdf'm do Dia em 'l'irtude de dis-pfl1H't
deinterstfdo, concedida P.£:. Se.ssao de
bosa, ex-Diretor desta Casa, aposen;
ORDEM .00 DIA
24-1255, a requerimento ':io Sr. Se~
tado. iornCllista que ainda hole milita
()(mtinuac;ao ~ da votar;ao em dis- nador M.:.-.:art Lazo. tenr!o Parecpr
com tant!' brilho no Monroe.
cussao unica do projeto de Lei ci}} tavoravel, sob n, W, de 1~J,J5 oa CO ..
Assoc-iando-me as palavras dt' S. Sa. Camara, n. 264. de 19-54, que altera mi.~sao de Educar;ao e C'I!turfl,
Disctlssao unicll do Erejeto de L-ei
fa~o :meus 0" conceitos E'mit:dos pelo o~ valores dos simbolos referentes
<lornal do Comercio:l>. atrav,ts de seu aos padroes de vencimentos do.:> ca t- da Camara n, 249, de",,19S4 que ,,\tgos
eIll
comiSSao
e
das
lunl;oes
gratoriz.a
a 'po-det E"1ecutivo a pagar por
artigo, e me- cOflgratulo cow 0 funclottfIcadas do TribunaJ de Conta.s e
do TesourD NacionaJ e po!' in·
nalismo do Senado da Republica, e tam- da outras providfmcias (em regime de conta
termedlo do BanCO do Brasil as for~
bern com 0 nosos f. \I Secretiirio ""Se· urgencia, nos termos do act 1555, necimentos de ca~'vao ntl"i('naJ as es~
nador Aif edo Neves, peb m<lneira com § 3.°, do Regimento lnterno, em ,'ir- tradas de ferro pert~ncent{'s ao pa~
que v('m des('mpenhando suas e1evadas tude do Requerimento n. 19, de 1954, trim6nio nacional dncluidO em Or~
dc Sr .. Bandeira de Melo, e outros dem do Dia em virfude de dispenMl
fun~oes nesta Casa.
Srs. Senadores, aprovado De sessao <ie mtentitio, concediaa va ""',>o;S80
SR. ~ERGINALDO CAVAL- extra ordinaria de 20-1·1955) tendc de 25.1-1955 a reQuerim€'nto dO Separecer. pela constHuclonalidade. da nhor S ~m;jor AttiJio Vivapqu:i) tenCANTl ~ l'vTuito bern.
Comissao de const.ituicao e Justi~a, do Pn.receres tavaTfivei.~: da Comi::;SR GUlUlERME MALAQUIAS e dependendo de pro"Junciament·o ~§() de Constitui«ao e ,Tm-BoCa, sob n,
_ Era OQ ue tinha a dizer. (Multo da:s cami!<soEs de Servi{:o PL:bllco C1- 62. de 1955; da Comi.<;sao de Eoono!
\Ill e de Finan~as.
mia, scb n. 63, de 1955; .e da Cornis·
bem; ml1jfo bem \
-'A prop6sito. esclarece quet em vir..
lude da' questab.. de ordem levantada
pdo nohre Senador Aloysia de Car..
.V-alho.. 0:.. vetos a que S. E}(a. aludiu
'nao poderao figurar na ordem do dia
da §'cssao baie e sim na da ordjnilrja
d~ segunda·ferra.
Esta, assim. 0 Senado convbcado para
reunir-se extraordinariameI1te "as 14 ho-.ras e 30 minutos!.

o

o

-=-

o
o

o

o

.

a
a

Janero de 1955 399

(Segao \I)

===

o

sao

de

Finan~asa,

sob

n. 64 dr

1955.

Discussao unica do PNjeto de v.:'
da Camara n. 265, de 19ii4, que au'
toriza 0 Poder Executivo a ab'tlr, pe~
10 MinisteriQ. da Educar;ao e CUltura
o credito especial de CrS 348.441,1{}
para pagamento de gratlficac;ao dl:!
magiste:rio' a profes.sores do mesmtJ
Miniswrio, tendo Parecer javortivel
SOb n. 51J de 1955, da Com~ cit
Finaneas.
Discussao tinica do Projeto de L.eJ
da Camara, n. 26, de 1955, qUe mc·
difica a Lei n. 1.125, de 7-6·19tlJ
qUe se refere aa Corpo de saude al.
Exercito, Da parte relativa ao Qua~
dIO de Oficiais Dentistas do Exercitl
(incluido em Ordem do pia em .VII"
tude d edispensa de intersticia, 0011'
cedida na sessao de 25~1-1955, ar equ'erimento do Sr. Senado]' Onotr~'
Gomes), tendo Pareceres !avoraveis ~
da Comissao de Constituiqao e Jw;tjQ~
sob n. 65, de 1955; da Qomissr.w d F
Seguran<;a Nacional, rob n, 66, d~
1955: e da ComiSSao de F1nanr;a.s, $Ol
n. 67, de 1955.
Discussao linica do. Projeto de Lfl
da Camara, n. 365, de 1953, qUe in."·
titui a Patrulha Costeira e, da outt8~
providencia.s. Oncluido em Ordem dO
Dia em virtude de dispensa de jn.~
tersticio, concedida na sessao de 2€
de janeiro de 1955, a requerimentd dn
Senhor Senador Nestor Massena)
tendo pareceres favordveis: da C<)
missao de Economia, sob n, 73, dF
1955: da' Comissao ~de Financ;as soll
n. 74, de 1950 •
Diseussao lmica do Proieto de Lf'
dl'! Camara:, n. 217. de 1954, Que' pro'!"
roga pelo prazo de vinte apos 0 ur'
tigo 1. <>. l-;:ka a, do Decreta nllnlt'TI
24.1B'5, de 4 de maio de 1934 qUf
concede favores as emDh~sil3; rom,
panhias ou firmas const.ituir:l:ts (nT
que se cO!l~ttuirem no pais, dentu
em cinco anos, para exploB: mina!
de ouro e seus sUbnrodutl)s nnclul~
do em Ordem do Dia nos t~¥nl:)~ de
art. 00, letra a, do Regiment.o lntf'rno. em virtude do ReQue:riml"nto flU'
mero 7. de 1955, do Senhm- Senador
Dario Cardoso, aprovado CHI si'ssflO df"
13~1-~5). tendo parec!'r f~v(Jravel c~
Comissao de Economla e dependendo
de pronullciamento da co:niss§.o tie
Finanr;9S.
Discussao 'unicll do Projeto de Le:
da Camara n 237 de 1954, que t,ram,·
forma em Alfand£>ga a Mesa d~ Rf-ndas Alfandegada de Itajat, tent\{,
Pareceres favoren;eis: da Comlss'lo d~.
Servil{o PUblico Civil, gab n. 25 d~
1955; da Comissao de Finanps, sob
n. 26. de 1955.
Discussao unica do Patecer de: Co~
missao de Economia sabrE' a Men.<:8gem n. 51, de 1955, em que 0 ~n(l'lI'
Pre.sldente da Republica submete A
anrovaGaQ do Senado a es~olhfl do
Sr. Jose Aucusto Bezerra de Medf'i·
ros para 0 cargo de memb1'o do Conselho Nacional de Economj~"
•
Encerra-se a sessilo as 11 hohoras e 30 minutos.

---',

DISCURSO PRONUNCIADO, PELO
SR. SENADOR ATTILIO VIVAC·
CQUA NA SESSAO DE 28 DE
JANEIRO DE 1955.

o

SR: ATT1LJO VIVACQUA:

Para encaminhar 8 vot;;u;iio niio fo!
revisto pe:o orad or. - Sr. President~.
nao e demais repetir 0 que j<i a.ssjna~
lei _ que csta reforma' Se recomenda
e se jastifica sobretudo pelo que ina.YEU, em materia de apareillamento do
Sen ado, com a crcal';ao da asscssoda
legis~ativa .
a a,5$lInto dala vc.nia, n50 ,tern sido
encarado pelo erninente col ega. Se~
nador Alfrcdo, Neves, - a w~em .~em.
pre rend 0 prelto de minha {'stirna e
apre~o a~raves do prisma pelo qua:
rcaImenle devia ser examinado.
As Casas Legislativas. quer a C rna·
ra, quer 0 Senado, ress~~fcmse, evi.

"
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Projeto de Lei da Camara

dentementc, 'da falta de elementos "que lamento. tantas vezes injustamente eriJhes possam aux-iliar 0 trabalho, cada ticado. mau gr;:..do 0 devotamentc, cavcz mais numeroso, dificil. cheio de dacidade e competencia dosrepres entanqucstoes que desafima a inteligenci(l, 0 tes pop.ulares, pda deficiencia cont que
esfof(;o, e a capacidade isolada dos Se- lutamos para 0 es\udo dos ntim(!rosos
nhores Senadores.
assuntos le-gis!ativos.,
Entre n6s. Sr. Presidente, a contfiEsper(), portBnto. qtlCO St'nado d;.
buil;ao da Assensoria Tecnica da Cons'tiuti,ao e Justi,'\. - <lli lotando tr~s sua aproV<H;ao it sublO'menda da Comi.<;dignos funcionanos p"<:lra exercitarcm sao de Fim:lO~as. Milito bem.

'igualml'nte" as fun,oes de assessores cia frutfiera que levams a efeito.
Ai ternos um dos melhorcs lundamcnt05 de que stlstentalU a necessidade da
0

pmjeto prOc.UfOU atenrler c muitas emcn-

.das prcconizam:

FE'oElI.U E "RECIONAIS
DE Qui MICA, nIspfiE SOBflE 0 EXERciClt
·DA PROFlSSAO DE QUb1ICoi E D-A. O\lTRAa
l"aQvlDk"'}lCIAS.

o

CONGRESSO NACIONAL decreta:
,CAP,ITULO 1

Art, 1.° A fiscaJi.zncao do exercicio da profissao de tluimico,

Ha equivoco quando se

~firm<t que,
orgnni::a~ijo de qt1<ldro de-s~a oatUTt'"::'a, se torna indispensaveJ hjtegra-

I" de uma side de especiatistas. Nan
• ~ ass/m, Sr. Presidente.
Foi justl:lmente vis2ndo Mrnder a finalid.lde -desse orgao, scm chC"9<lnn()s it
constituic;iio de ap~r~{h"g('m 't1lo <tmpIa e de-taJh,lda, quc, no~ 1m'us primeiros projetos <:6bre a materia - instituindo 0 Servi<;o LCfji.sl<1ti.vo procul'ei
adot<1r, norma!'! reg..llando CSsa articulat;fio com entid .Ides c:iC"ntfficas cuItur<lis.
,em geral, bern como (am os servh;os
estatis'icos e dcmilis fontes de infarma,'ao e documcnta<;ao. a que se podia
tecorrer.
Respond~, agora, a abje~ao espcclfi~
ca do TIohre Senador A!fr('do Neves
de que, para a Comissao de SaudI.'. seria nl"c('ss<lriQ, um medicJ especializado. A alega<;fio dt S. Exa. nao procede_ A Assessoria Legisbtiva se.a ins_
trum('.nfo de ligac;ao com as alLldidas
entidades e com e.~pcciaJ=stas pma 0
e.s~udo' :los problem<1s, e todos os as:mntos: que (,scapam'l ao dcvido corihcciment() da referida As,~essori.a.

,

(2.1{tj-.A:-1»52, na Camara)
_ CRlA as CONS'ELltOS

Figuremos 0 c"so em que tivcrmos
de tmtar de projc1o ~6bre a encrgia
;ltomica ~ mafcri<l de que 0 Brilsil
dis poe de raros cinbeccdores
e; aiucla.
priviJeqio dentifico· de poucas N;:u;oes
- a As(':-.soria valcr-se .. j dos subsidios
que colhcrpch forma cxpo~ta.

c

o e:-o:en!plo" que mencionci. poderia sel'
multip!ic<'ldo e nbrang<,r mais v;uiados
e ilustr<1tivos C"Sos. A Assemblei<1 ;...egislativa convcrte-sc, destartl.', num amplo centro df' pesqui::bs e de cstudos
-tenda de trahalho que nJo confina
nat; paredes desta Casa.
j

FOi $~se alcal1C (' mnplitudt', que
tentci imp·r mir (10 plOOjetado SerVio Le-

agora d(,~OI .inado Assessoria Legt.·.:;tati-ia. Ml1i~o i.nsisti f'm ddxar
eXprl'5_~0 () papcl do servi,o legislativo,
o de lrticular-,<;e com todas as insHtllH;(iC's '? wrvi',c~ e., <'ind(). com autor;d:ld(',~ ~ccnic;~s. que possam scrvir a
suas finalidacks.

Extraordinaria
PRESIDf."'NCIA DOS RS. MARt.;()N-;
-DES FILHO E ALFREDO NEVES
AS 14,30 horas eomparecem Os .'iTS.

senudores:
Bnndeim de
Lim - Alvaro
Guiman'ies
So<\quim Pires
Plinio P9n1p€u
va1canLl

e<;sa prop<'si,ao da COtniSi>30 de Fitmn~as. (lnde Sf> b::. no S('nado. 0 ensnio
d'l Assessori" hecllica, C' tra"t<J-se de
Comissao '1 que in!'umbe 0 cX<lmea das
possihilidades finilnceiras.
_. __
Assim. Sf, Presidente. espcrnmos que
o ponto ',e vista d. Comis.<:5o de Fi~
nan;;as, clomtido na 5ubemcnda ora em
discussao. m('re~a a<1?rova~50 do Sc'
nado. 0 que e de c.'>p('r<.Jf-SC da futufn
Dire;;3c d" Crt!'>;) e dos funcionario.s integranks de A:os('ssorias Leqisbtiv;Js, e.
f!1J{' s;]hl'r.l0 Cl;'rt;4mente ar~rfj<;o;l-la com
rta instrufnnto auxiliat do obra do Par-

Mello -

Anlsio Jo-

Adolpho .....: Carvalho

_
-

Vitol'ino Freire OnoIre Gome3 KerginaldQ Ca-

Geaqino

A V~JillO

-

Apoionio Sales - Ezechias da Roella - lsm:n de Goes - Neves da
Rocha - AloysiO de Carvalho
Clirlos Llndembcl'g - Luiz Tinoco
Attilio Vicacqua· Sa Tlnocu Alfredo Neves - l='ereira .Pinto
Guilhenne 1\.1alaqulBS - Marnnton
Nogueira - M...,z:,H·t Lago - Ne,stDr
~I~ssena '- Marcondes Filho -;-- Uo~
mmgos Velasco _ Da,r10 Cardoso Costa Pereira.
Silvio CU1'vQ FlAvia OUimaraes _ Gomes de Oli·
\'eire. - Ivo d' . \quina - !1to:r1pa de
Faria - Alfredo Simch. <:.

o SR,

PRESIDtNTE:

Acham-se preSf:'nin 35 Sr5. Se-.
nndore.!.;.
Havendo n(hn~t(} !t::.:;al,
esta aberta a sessii.o. "Vai-se .>roce~
der a. leitura da uta.

o

SR. '2." SUPLENTE:

(Servindo de '3.° Secreblrio) U!·ol~
cede a. ieitul'n da ata da, sessfto an~
terior, que post:l- em disCUSSJJo. t:
~.em debate aprovada.

o.

~R,

.

3,' SECRETAIIIO:

(Servindo de·

1.0)

Ie 0 seguinte

Expediente

Jlisl<'ltivo,

De m ):10 que, 0 ~lImento de mlmero
dp Assessores. proposto pda Comissao de FlnCln\"<ls veio mdhor ius~
tifkar inkiativa que eu tomiira. P;lrte

re~ulada

no decreto-lei n.(I '5.452, de 1 de maio de 1943 - Consolida(:3.o dllS Leis do
ATA DA 30' SESSAO DA 4.' Trabalho,
Titulo Ill" Capittl10 I. Set;ao Xln - sera. exr;Tcida pelo Consel]}!>
SESSAO LEGISLATIVA EX- FederaJ de Quimica e pelos Conselhos Regionais de Quimica, criados llor
lei.
. ' , .
TRAORDINARIA. DA 2.' LE- esta Art.
2.0 0 Conselho Federal de QUhnlca e as ,Conselhos Reg;ioI\~is de
GISLATUR-A EM 29 DE JA- Quimicn sao dotados de personalidade juridica de direito publico, nutonomia
admimstrativa e patrimonial.
..
NEIRO DE 1955 .
Art. 3.° A sede do Conselho Federal, de Quimica ~era DQ. Distrita

para a

,

n,·'37. de 1955

DOS CONSELHOS DE QuiM:lcA

essas iniciativas t<mtas ve1.es ena!te:ci~
dasnesta Camara, mcstru a experien-

organizat;:aQ dl."sscs servi,os,. con forme

(Ser;ao II)

OdCIOS:
Quatro, da· Camara dos l.)epu~
tados, sob ns 0079, 00'18, 0081 e
.l!O'8O, 'encaminhando uut6grafos do8
.seguintes

Projeto de Decreto legislativo
.N." 3, de 1955
Apl'ova as contas presta~:h\l';
pelo Pre3idente da Repub!ica,
relativMJ flO exercicio de 1951.
o

Congresso Naclon::tl decreta:

Art. 1:).
Ficam. aprovadas
as
contas prestadas p~Io Pl'Bsirleme da
Republica. relativt\s aCo exerciclO de
1951. nn. -forma dos arts. 66, item
VIII, e 87, item XVII, da C(lnsstituif;ao Federal.
Art. 2.°. Revogam-se as disposi~oes em contr:1rio.

FederaL
. _
Art. 4. ° 0 Conselho Federal de. QUimtca sera eonstituido de br-a8ilelrCos
natos au naturalizados~ registrados de acordo com 0 art., 25 desta lei'e
obedecera a. seguinte compQsl~ao:
.
4}
urn presidente, nomeado pelo ·presidente dB ·Reptl):llica e escolhido
dCl?tre as nomes constantes da tista (riplice .organizada peJos membros do
. Conselho;
.
b). nove conselheiros federais efe~ivos e tres sUplentes, ·escolhidos . em.
assembleia constituida par delegado-eleitor c.e cada conselho Regional d~
Qulmica;
,
"
,.
c) tres conselheiros federa,is efetivos escolhidos peJas congre,£!·~r:6es das
escolas padl'oes, ~ndo um engenheiro quim~~o pela Escola Politecnica cJe:
Sao Paulo, um quunico industriBl pela Escola Nacional de'Quil11ica e Un\
_
iJacharel em quimica pela Faculdade Nacional de Filosofia.
"Paragrafo unieo: 0 numero de conselheiros !ederais pockra set
ampIiado de mais tres, mediante resolw;ao do Conselho Federal de Quimica.
'Zonforme necessidades futuras,
.
At:t. 5. o. Dentre as nove conselheiros federais efetivos de que trata \\
letra b. do art. 4. 0 da presente lei. tres devem representar as- categoriru; das
escolas-padroes mencionadas na 1.Hra c, do mesmo a:rtigo.
~ 1. 0 Haveni entre as nove conselheiros, no minimo, 1/3 de f.n;;enheirol
qu1m.icos e 1)3 de quimicos industriais ou quirnicos indu..,,·iais agric,oIas au
quunlcos:
§ 2." ItaverA. tambem, entre os nove ;::C!lselheiros, Urn tecnico qulmlco.
Art. 6." Os tres suplentes indlcados n3 letra b do .art. 4," desta let
devel'ao sel' profissionais correspondentes as tl'es catego.z:ialS de .escolas...
padrbes.
Art. 7.° 0 mandata do presidente e dos conselheil'os tedertliE etetlvoSl
e dos suplentes sera honorifico e durars tres ano~.·
.
Parao;rl"afo un-ico. 0 numero de conSelheiros sera renovado anualmente
pelo ter~o.
.
Art. 8.° Sao atribuj~oes do Conselho Federal de Quimica:
; ....
Cl) organizar a seu... regimento interno;.
..
.
.
b, -aprovar as regimentos internos organiz,ados pelos Conli€Jhos Re..
gion:u~, modificando 0 que se tornar necessario, a fim de manter a unid;1de
de acao;
. c) tomar conhecimento de quaisquer dilvidas suscitadlls . pelos Cons~lho~. Regionais de Quimica. e dlTimi-la!i;
,
d) julgar ell.l ultima instlincia. as l"ecursos das delibel'a~oes dos Con...
selhos Regiot:tais de Quinuca;
~
e) pubucar 0 relatorio anual dos seus trabalhos e, periodll:"amente, a
relar;ao de todos os profissionais registl'ados;
f) expetiir as Tesolu'toes que Be tornl!m ..necessBrlas para a fiel lnterpretat;iio e execuc;ao da pre~ente lei;
' .
g)
pl'opor ao Governo Federal as ThodifkRfJoes .:Jue.se rornaI em can..
vementes para meUlorar a [egulamenta~a{) do exercicio da pl'ofissao 'de
qwmlco,
- .
.
.
h) deliberar sbbre questoes oriundas de exercfcio de ativiOades atillS
As do gqlmlco;
.
i)
d'eliberar sabre as. questoes do exercicio, pOl' profissionais liberais, ·de
atlvldades cotTela('i1lUadas CLli1 a Quimica. que, a data !lesta lei, vinllam
exercendo;.
I
,
j) delibe'Par sf/ore as questoes ~oriundas do exercicio das atividades de
tecnicos de Iflborat6rio;
_
.
~
V convocar e rea.lizar. periodicamente, congressos de conselheiros fe ..
dera,ls e regionais para estudar, debater e orientar assuntos .t:eierentes a
pl'ofissao.
,.
Paragrato l'l:nico. As Quest6es l'eferentes as atividades alins corn outras
prot"iss6es serao resolvidas atraves de entendimento com as entidades rc ..
iuladoras dessa!S profisslles.
_
Art. 9,0 0 ·Conselho Federal de Qulmica st, deliberara com a ;JrcJenCa
minima da meade Ulaios lim de seus metnbros,
, Paragrafo llnico. As resolu~6es a qUe se refere a atinea I do art. 3,0
s6 Serlio validas quando <I;lr()vadas pela 'maioria. dOB membros co vUi.l.SeJpo
Fed~ral de Quimica.
.
Art. lQ. Ao presidente do Conselho Federal de Quimica compete, aIem
da alrecao do Conselho, a 'suspensao de deciSio- que 0 mesmo tome e lha
parer.u mconven!ente.
Paragrafo unico. 0 ato da .suspens.ao vigorara. ate novo julg:lmentlll do "caso. para 0 qual 0 presidente convocara segunda reuniao, no prazo de 30
dias, contados do seu ato; se, no segundo jUigamento, 0 Conselho man~iver.
POl' dois tE'l"!;OS de seus membros, a ,decis.ao suspensa. esta entrara em "'igor
lmedwtamente.'
. .
~r~, 11: 0 presidente do Conselho Federal de Quimica e 0 re..<;jJonsaveI
admmlstratlVO pelo Conselho Federal de Quimica. inclusive pela prestal;ao
de contas pel'ante 0 6rgao federal competente.
.
Art. 12. 0 Conselho Federal de QUimica fixara a composi~:i.o dos Con~eJhos ReglOnais de Qufmica. procul'ando organiza-los a sua. selllelhan~a ct
promo vera a. instalntiao de tnntos 6rgaos' quantos foreni' julgadcs nece,ssario.s,
Hxando as suas secies e zonas de jurisdiC4ao.....·
.

•

)

Art.

segUintes:

n'. .As

.t.rihui~Oes

dQIJ Conselhos Reg!onals de Qufmlca !iio as

.

\-

'a)
regiRtrar as proffS3tonais de acOrdo'com a presente lei e expedir a
brteira profiSSional;
)
b) examinar rec:ll\ma~6e3 e representac6es esc-rltss ac~rca dns rervic;os
<Ie regiRtro e das in.fra~6e.s desta lei e decidir, rom recurso~ para 0 Conselno
Federal de Qulmica;
c) flscalizar 0 exercicio da proflssao, Impedindo e pu.nindo,.as .lnfrac;6es
~ lei, bern como. envlandt> as Rutoriclades competentes relatorios documenCa~
das sabre fatos qu~ aplll'arSm e cuja $olucao nao seja. de sua al~ada:
I
d> publicar relatorios anuals dos seus ·trabalhos, e, periOdicam~nte, a
l'elal,;B.v dos profissionais registrados;"
. .
.- . - ...
,\
e) organJ.zar 0 seu regimento interno. 5ubtl1etendo-o A aprQvQ.~Ao do
_Consetho FeQeraJ de Quimica;
,
j) sugerir ao Conselho Federal de Qutmica as' medidas necessarias k
regularldade dos servit;os e. a ftscaliza~Bo do exerclcjo profissional;
g) admitir a colabora~iio dos sindicatos e associa~6es profissionais ·nos
tasos das materias das leU'as anteriores;
_
lL) ,'eleger um delegndu-o:leirol' para. a assembleia. referida na letra b
do .. !i.tt:; , 4,°.
. .
Art. 14, A t',Scolha dos conselheiros regionais efetuar-S(H\ em nsf:emhlel&3 l'eaJjzadas -nos conselhos regionais,' separadamente, pOf, delegados
dM escolas eompetentes e por delegados-eleitores dos sindicatos e tlssocia(;oes
4e ptohsSIOn~is .. registrados no 'Conselho Regional respectivo,
. Art, 15. 'T6das as atdbui<;;6es estabeleciclas no decreto~lel n,o 5.452,
d.e'l de maio-de 1943 -' Conso!lGattaO das 'Leis do_Tl'abalho _ referentes
eon registro, a fiscalizac;ao e Ii irup0.5i{:ao de penalidades, quanta ao c",erCiCLO da pl'ofissaa de qufmioo, pass:lm a. se.,r de competencia doa Con.selhos
ltegionais de QlIfnlica..
' . '
Art. 16. Os Conselhos Reg-lonais de Qufmica poderao, pOt procuradnres
Ileus. ptmnover, perante 0 Juizo 'dB. Fazenda Publica e' mediante 0 pl'OCesso
de executivo fweal, a cohrant;a da.s penalidade::. ou anuidadea prevlstas para,
" execufiao dn. pl'esente lei,
.
.
Art, 17, A responsabilidade a,dm1nfstr'ativa de cada Conselho Regional
Cabe, ao re~pectivo presidente, 1nclusive a prest(t~ao' de cbntas perante 0
()rgao federal competente.
'
- .
Art. 18. 0 exercicio da !un~ao', de cgnselhelro ,federal au regh:mal de
qulmica, por espa.yo de' tempo nao infe:rior a dois tert:os do respectivo mandato. sera considerado servi~o releYante.
'
:earagrafo (mica. 0 ConseJho Federal de Qlllmica eoncedera, aDS que
Be aCl1arem nas condi~oes deste arUgo, 0 cerUticado de servi~o relevante
prestado a Nac;a.o, indepeudentc' de requerimento, do interessada, ate
aesseut.a (60) dias a:p6.s a conclusao do mandato.
.
Art. 19. 0 con.selheiro federal au regional que, durante run SLna,
taltal'. sem licenca previa do respect~vo Conselho, a seis <6) seSSOes c{,nBecu~ivas au nao, embora com. justifica~ao, perdet:a autama.tic9nwnte 0 man ...
dato, ~ue passar{L a ser exel'cido, em carater efetivo, pelo respectiv~ suplente.
>

ttvo Conselha Regional de Qufmiea, aM 0 dfa 31 de' marco de cada' an~
acrescida de 200/" (vinte oor C\el\to) de mora. 'quando fora deste prazo. '
Art. 2-6. Os ConseIhos RegionaiS de QU1m1ca cobrar~o taxas pela e-x...
pedi~ao ou substituic;ao de carteira profisslonal e pela certidao refereote ~
anota~Ao de funt;'::lo tecnic8. ou de registro de firma.
'
Art. 27. As lll'nlns indivjduais de prafissionais e as mats tirmas~
coletivas au na,o, sociedades, associa~6es, companhias
empresas em gera,l,
e stlas fWafs, Que explorem servi<;;os para os qllais sao necessarias atividades
de qUlm;co, especificadas no decreto-Iei n.O 5.452, de ,1 de malo de '1943
- Consolidac;ao dus Lei&' (10 Trabalho - ou nesta lei, deverao provar
perante. os Q:.:mSelhfl8 Regionais" .de Qufmica que essas ativldades .sa"
· exel'cidas· por' profissional habilitado e registr9.do,
"
Pan\grafo tinico. .'\os. intrn:tores d~ste artigo sera' apUcada pelo res·
peetiYo ConseIho Iiegional de, Quimlca a mUlta de Cr$ 500,00 (quinhentofJ
.cruzeiros) a CrS 5,OQ(J,OO (cinco roj] cruzeiros).
Art... 28. As fIrmas ou enUdftdes a que se refere 0 artigo anterior SaO
olJrigadas a9 p'8ga:mento de anuidades ao Conselho Regional de Qufmica
em cUJa ]p.rjsq:icflo se situam, ate 0 dis. 31 de mart;;o de cada ano, au com
mora de 20% ;-,,'imc ):;01' cent::;) quando fora deste pntzo.
-.: Art. 29. 0 l?oder Executivo proverS., em. decreca, a fix8I;aO das anL1idn-'"
des e taxas ~ quo:! se retdcrn C5 artigos 25, 26 e 28; e sua alteracao 8~
podera ter lugar com intervalos nao inferiores tt tres anos, mediante pro ..
posta do Cons~lho/Federal de QUIll!CR.
'
Art. 30. ConsUtui l'enda do Conselho Federal de Quimica, 0 selluinte:
a)
114 da taxa de. expedi(Jao da cartelra profissionaJ;
bl 1/4 da anuJdade de renova~ao de registro:
C}
114 das .1.1ultas 9pUqH!as de ac6rda com a presente lei;
d) doaqoes'
.'
e)
sUbven~Oes dos Governos;
1) ·1/4 Aa renda de certidoes,
Art. 31. A l'enda de cada Conse1ho ~egional de QuImica sera OOll!J.tituida do seguinte:
a)
tr~s-qual'tos ,(3/4) da ~nda ',?rovenlente da expedl~Ao de cartelrrul
profissionais;
b} tres Quartos (3/4) da anuidade· de renovacao de registro;'
c)
tres quartos (3y'4) drut muJtas ·aplicad.as de aetSrdQ com a pres:ntIJ
lei;
d' d0.at;oes;
subvenr;oes dos Governos;
j} tres quart,os (3/4) da renda de certidoes.

e

e'

CAPITULO IV
DISPOSI1;OES GEItATS

Art. 32. Os processos de registro de Iicenciamento, Que se cncontr9t'em
ainda sem despacl1o, no Ministerio do Traball]o, Industria e Comercio, deveraa, ser renovados pelos interessados penmte 0 Conselho I<'edel'a1 de!
Quinucd., dentro eH·cento I:? Oitenta (l80) dias a contar da'data da const.i.:'
CAPIl1lLO II
tui.;;ao dMse Conselho, ao quai cabera decidir a respeito.
'
Art. 3~. Aos quimicos licenciados, que se registraram
conseqiien~la.
bas PROFISSIONfoIS 11: DAS' ESPECIALIZACOES DA QUm.tCA
do decreta n,o 24.693, de 12 de julho de 1934, ficam asseguradas as 'Iau",
tagens que Ihe f.,ram conferidas por aquele decreto.
Alt, 20, Alem dns proffssionais relac10nados no decreto-Iet n,O 5.452,
Art. 34. Os presidentes dos Cpnsethos 'Federal e Regionais de Qufmlca
de 1 de maio de 1943 - ConsoHda{}8.o da.s Leis do Trabaiho - sao tambP.al.
prestarao anualmente sUas contas perante 0 Tribunal de contas da ,UIlHio~
- l)rC)fiosionais da qufmica as' bachare1s em qU1mkn e oS tt~cnicQS qutmlcos.
~ 1, oJ A prestat;;ao de 'contas do presidente do Cooselho Federal da
i 1. Ii Aos bachareis em Qu1m1ca, diplomados pelas Faculdades de
QU1mica sera. retta <\iretamente ao referido Tribunal, .ap6S aprova~ao do
FHoso[i..l, oIiciais OU oficja!izadas, apt,s reg1stro' de seus diplomas nos COnConselho.
-.
aethos Regionals de Quimica, p~ra que passam gozar-dos direitos decorren:;es
§ 2,.!J A prestac;ao de contas dos presidentes dos ConseUlos Regionall1
cia decreto-lei D,e l.HIO, de 4 de abril de 19~~9, fica assegurada a competende Quimica sera feita ao referido Tribunal pOl' intermedio' do Conselhfll
eta par!l reaJizar ahatises e pesquisas qufm1cas em geral.
•
· Federal de QU1011ca.
§ 2." AOs tecnicos qulmicos, diploruados _pelos Cursos- Teen-icas de
~ 3,0 Cahe aos' :presidentes de cada Conselho a responsabi\idade p~eIa.,
QUln1ica . Industrial, oficiais au ofictalizados, apos reglstro de'sens diplomas
ptesta~aa de contas.
nos COMe!.h£s RegIonal." de (,Jullmca, fica assegurada a competencia para:
. Arc. 35. {)s casas omissos ver!11cados nesta lei serRo resolvtdos peio
at anallses qulmicas I:lpltcadas B. industria;
b) apUca<;;ao de processos de tecnologia Quirnica na fabrical;A.o de pro .... · Canselho' 'Federal de Qutmica,
dutps, sUbprodutos e derh'ados, observada a egpecial1zal;ao do respectivo
d.iploma;
. .
CAP1TULO V
Cl responsabilidacle tecnicR, em v1rtude - de neccssidades locals e a
DISPOSlot;iOES 'IRANS[TORIAS,
crtteno' qa Conselho RegIOnal de Qufmica da jurisdi~iio, de tabrica de pe.'/
qu-ena cit,paeid::lde que se enqua.dre dentro da respecth'3. competencia e
espcculllzacao.
{
Art, 36. A assembleia que se reatizar para a eseolha doS non primelroa
§ 3. u 0 Conselho Federal de Qu1rnlca llodera. arnp~r 0 limite de comconselheiros efeth'os e dos tres· pl'imeiros conselheiros suplenw do OonaIlbo
Feden.1 de QtlitHlCa, previstlll:: Rl conformjdade da letra b do art. 4." deata.
petencia conf~rtda nos paragrafos precedentes, confonne 0 curricula esc:olar
ou mediante prov& de conhecimento complpmental' de tecrtologia oU espelei, sera presidida pelo consultor tecnico do Ministerio l10 'I'rW!b<I, rnd'OaeLaliza.;;ao, prestado em escola alicia!.
"
•
tria e Comercio· e s< constituira dof, deleg9.do.s-eleltoret 4~ I1n4ioabi e ..Art. 21. Para reglstro e expedirao de carteiras profissiona1s de
sociat;oc<;; de pcotlssionais tie quimica, com mats d~ Uttl &no de ublt~A .z...
baehnrcis em quirnica e teenlcos quimicos, serao adotadas normas .eqUl~ · gal no, paLs. <eleitos em a~,,:etnbleiRS da.s re-Sl,)ecttvN lnBt1tuJQ6U, pat fOtO ....
'Valentes as ~x,igll<S.::" no ,decreto-lei n." 5.452, de 1 de maio de 1943 ~,
creto e seguudo as iormnlidad(>s estabelecldas para .. ~colb& de ~ dJl'e.o
Con!,:lJlid~t.;;ao das Leis do TJ,;\balho - para os mais profissionais da quimtca.
toria." ou orgaos dirigentes.
,
Art . 22. Os engenheiros Cjlljrr.icos registrados no Conselho Regio!l!aJ de
§ 1.'" eada smdtcato au assoc1a~iio 1nd:cara. urn mlioo ~e} .... do-eletto1
Eugeuhsria e ArQuitelura, hOS U!t'mos de deCleto-lel n.o 8.621>. de 10 de
que deverl\ ser, obngatoriBmente, seu $ocio efetl'fQ It no plena ,ozo de IfNI
jancil'O tie 1946, deverao ser l'egistrac{os no co~selno Regional de Quimica,
dtreitos sociais, e profissionai ds qu!rni<'a, possuldor de r~tatto eomo quUn1ee
quando suas tunlloes, como quimico, a.ssim 0 exlgirem.
- '
d\plomado ou PDssuidor de dIploma' de bflcha~el em.. qmmlC11. .",.:, teen100
qwmlco,
Art. :!J. llldcpemWtlte (le seu regiStro .. no Con:;elho RegIonal de
Enee:,i.aril\ e Arquitetura, os E:ngenheiros industri~is, modalidade qufmlca,
~ 2. v 86 pode:ra~ ser eleJto. na assE'l'nbleia '(1. que ~ re-f!rt '.~te arttJd,
para exercer 0 mandata de conseilleiro It'deral itt qulml(\.l\, 0 protLu.tooa.1
deveralJ re~pstrar-se no cutls{'lha Regional ~e Quimica, para. 0 exercicia de
suas ~t.JVIdades. como quimico.
'
de quimtcil. que !)rf'enchu as C't)nui~bel'> t'~t9.bt>l~~id>Ui·n(j Mt. t." d_,- leJ.
Art. 24; 0 COll.selho Federal de QlJil1).ica, em resQl!).~6es definini ou
§ 3.° Os, sindicatos ou associa~bt~s d& t»!'C>!Hl!!lunatJ;; dll '-lttftnlclt, p.ua.
modWtara as atrjbuj~bes {)u competencia dos profissionais da qutinica, 000- ~abterem seus 'direl~os de representa~i!lo nPt !:I~rnbleh. 11.,.,'1"" !If '~~ert' ~
[annf' as necessjdades futuras.
.' .' "
,
,
,
, artlgo, deverao }lfoceder dentro p,o prfl7,o dt~ ,novm.t., ~liI(H 61 ..... ~II-rt.tr d8.
daia desta lei, ao sell· registro preViO p'!'lrp.nte (I con~t>tor t6ftn10C', M M1 ..
Paragrafo imico. Fica- 0 Conselho· Federal de Qutrniea. (luanda se
tormu' ('onvementi> nutoriz~cto a proceder a,' revisaq- de SUBS resolw,:oe.s. denist.eno do Tmbalho, Industria e COI1'ltkcIO, mAd1*nte 4- lqJ!"eeont~~.') M 5etU1
m<inell'll ~l que COm.tituV.ln um corpo_ de doutnila, sob a. torma de
estatutos. e mnis documentos julgado$ n~r:~MB.r1~~.
/
,
CQnsohd;a~ao .•
§ 4." Os ires conselheiros referid(}" Ull j.,tra t c.-:t. a-:t. 4. ° (\& ~::'~Mnte lei
serao credencio.dos' pel~s respe<:th'ss Mc.()lQ,& Juntt. a0 1.'01.\,eul!.(): t8anieo dO
MiU15t~rtO do f'rab:ll,;W. IJl(.ln.<;trin f- Comerclc.
.
CA~tTlJLO III
-----'-- "Art. 37. 0 C02lselho Fedc~'111 de Qu1m\4" ~:n·oc~ctr,ra. em :mil pt'lm,"'fra
<lIlt' tl'atAffi, M !et~-t'A b e ~
: sessilo, a-o 50rteiQ dos con5f'lhrlrQ..~ !rJ!I.'!pj&
D!'.S ANumAIlES E T.A~~S'
do art, 4.." c1est:l :ei,' Que ac·;r:C.~l (')tCl'CP.:: 0 lIl~t'!d:\T,D i-".Ir tl.-'11, por dC'1a OU
\
por tres Dnos·
Jl.. rt, :.!S. 0 proffssl3ng{ dll qUlmlca, para 0 eKerclclo de sua prnflss!io,
Alt, 38. Em no;sembl€>ia ~s cQns~lh~iros f ... d~rt1i!; etefJvos. plcitNJ Da
~ 6 ObOg<ldo ao reg;tstro- no Conselno Reg:lonfil de Qnimica a cuja Jurisdi4iao
--tor~~
do art". 4." p}:esidida.. \Jeto COllsutto-r ..€{ml~o do M~l\tE:t>rLJ 4~ r~'!:\. .. ~
estiver sujeito, ficando OlJ-rigapo no pv.r.aLUcnt~ de Utile. anuid.ttde ltO resVtN-'

em

,

a€'
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Domingo 30

tm.llio, Industria e COnlercio, serao votados os tr~ (3) nomes de profi,ssionai8
en qui mica Que deverao Ilgurar na· lista tripJice a que se refere a letl'a a do
flrt. 4.." da presente lei, para escolha., pelo Presidente da ltepublica, do
:primerro presidente do Coneelho Federal ::Ie Quim~ca..
Art. 39. 0 Ministerio do Trabalho, Industria. e Comercio. pelo orgao
competente, fornecera c6pia~ do.s proc~ssos .e~istentes naquele Ministerio,
l'clativos ao l'egistro de quimlcD, quando l'cqulSltados pelo Conselho Federal
de Qutmica.
•
Art. 4(l. Durante 0 perfodo de ol'ganizRQ9.Q do Conselho Federal de
Qufmica, 0 Ministro do Trabalho, Industria e Comercio designata um local
para sua secie, e,· a requisj~ao do presidente deste in.stituto. fornecera 0
material e pessoal necessarios ao servigo.
•
Art. 41. Esta lei entrara em vigor na data de sua pub1ictl~ao, revogada.s
as disposi.;6es em contrario.
As Comitsoe.s de Edhca~ao e Cultura e de Finanl;as.
o:,ganiz2.t;ao ludiciaria e :)S. regll11entos internQs dos tribuuars fede!·ai,'):.
Art. 4() Os Estados, em suas Ie-is

Proielo de Lei da Cf,mara
N.o 38, de 1955
.

4,2.~3-B-54,

(N.

,

de 'organiza<;aa

0

art.

0

a

o

congreSS{) Nacional decreta:
Art. 1. 0 ~'derrogado D,art.

3.~

"J.g~stu

de
a lllscrl.;aQ de
plovisjonados \ no quadl'o da Ordem
d{;s Advogados do Brasil, fia parte
n:!erente a nov~ provisoes para a
advocacja, •
Art, 2." Os atuais provision ados
.H:tao
mantidos na plenitude do.
. £r.ercicio da advocac1a, gem lImite tie
tempo para vaUdade de' su~ pl'ovi·
.foes e restri~s.o de area pNfi.:islonal
tlmtro dos respectivos :E:stados e Terljt6.rjos.
Art. -3. 6 Esta lei cntra em viger
va lei n. 794,

de 29 de

l&4e, que assegura

Da data de sua pubJical;fw. reV~!l"ndas

disposjcoe.s em. cDntrariQ

, Il~

.~

CDmissao d~ CtJnstituh;ao e

JustjC8.

LEGISL.I\QAO CITADA
~.ro N.

1.500,' DE 20 DE MAf\.!;O DE

1952

Art. 1,0 As provisoes para a advo{'a[;ia e as cartas de solicltador, d.e
, t]ut' tratam os artigos 3.", 4.° e 5. 0
'<tl1l Lei n. 794, de 29-8-49' serao conetcdidas pOl' 3 (tres) finos e renovaVf~ somente ~e~nndo as f).eceS61daa~s
do !':ervi~o forense local. a luizo dos'
:retp-ectivos Conselhos SeccioUa-,s da
OH\{'m dos l\dvogados do Brasil. AS
pl'G.visoes abrangerao t,r€S oomarcas,
no maximo, e as cartas 3;lenas uma

c-cmarca.
l..F] N 0

794,

DY

29

D'9' AGOSTO DE" 1949

pUbllca~ao desta
.so ~erao cQncedidas nov~s llro.... i"
l;bE's para a Bdvac:s.cia ~ cartas de so]j{'Jtador. ,gun,ndo a 'Pt<lf1ssao t;ver
t"1(,- ser e'xercida na!': comal'caS, tfrmos
()U dist,rito.s judlciilis onde· nao 5eja,m
r'lr'!}'\'::;!irrlct m::\is de tr~s advQgados
·iaJ,".]omados,
Art. 6. 0 Terao carater nermanmtf!
:f\l-I rartas'3
oue se reterem os tl'~

Art. 3.°

ApQs a

11'"1,

ummos

poderao

car os processos que cieve!-ao ,C-Qrrer

3:
29 de

da Lei nuT>1trO 794, de
ag65to de
1942, que asegura
inscrido de
protissionados no Quadro ita Or·
oem dos Advogadcs do Brasil.

Derroga

judichhi::t,

ainda decretar U~ria5 oolet,:vas e indi-

na Camara)

artigos.~

cturante as mesmas.

Art, 120 0 ju{z de primeira ins ..
tncia nao ·poder3. entl'ar ~m gom de
ferias apqsentadoria, dis?'1ui!.}ilitiade,
liq;enga-,-premio ou para tratam'ento
de interesse, onquanto pender d~
lulgamento' causa cuja !ns~l'UC;&(). n()uvel' iniciado em audieucia, s::uv'oo se
o fundamento da inativa~ao tiver sido a absoluta incapacidade fisica c,u'
moral para 0 exercicio do cargo.
§ 1.03 Quando 0 juiz '10uver m!cia do a in5tru~ao do process-o e for promovido ou'removido Dara outl'a. sede,
licenciarlo para tratamento de saude ou ficftr, POl' qualquer forma. impo,<;sibilitadQ de, decidir a causa, Sell
substituto mandaTa. repetir as prova ..,
produzidas o\'almente, . caso jUlgue
necessaria.
.§ ·2.0 0 jui't substituto, Que houver
funjonado na· instru~ao do process o
em audiencia. mesmo deixan~o de
mandaI' repetir as pfovas orais anteriores. sera competente para jUlga10. ainda que
efetivo tenha reassu~
mido 0 exerciCio.
§ 3." Ao substituto 10 1ui't que
Uver de entrar em gozo n~ feria!;. OU
de outros direitos funcions.is livl'emente requeridos. serao encamtl1hados com antecedencia de dez dias, os
prOCessOS cuja instrucao nao tenha
sido i-niciada em audiE~ncia,
Art. 454 ....... , .............. ,..
§ 1. 0 A a<;iio sera extensiva ao
ocupante do irn6vel -do dtJmi!1io pup
bUco, no caso do § 3. 0 do artigJ 156
da CQnstitui~ao, e 80 p0'35uido)" de
certidao Que, preenchendo as coudi~6es legais, quiser transcrfl.·~-la em
seu nome no l'egistro de hp,o,\-'eis,
Art. 509
••.•••. , •.•••.••••• : .,.
Paragrafo (mica 0 formal de partiIha pooel'a ser substituido por simples certidao de pagamento do quinhao, se este nao exceder .de 01'$ .,
20.000,00 (yinte mil cruzeiros).
Art. 810 Salvo as hipot-eses de
rna fe au e1'1'O ·gro.sseiro, a parte naO
sf'ra. prejudicada.· p-eb interpo'!!i,,;s,<l
d_e- um tecurso por outr~. devendc os
autos ser enviados a. camara, Tllrrna on Tribunal, a. que competir 0
jUlgnmento.

°

Art. 842
X

Pro:eto de Lei da Camara
N.· 39, de 1955

-

caJcu1Q;'

•• " " ••••••••••••••• " ••

que se referirem a conta

OU

Art. 2.° Sao e'levados de Ot'$ '.
HLOOO.OO (dez ron cruzeirOS) para.

Cr$ 2G.OOO.OO (vinte mil cruzeiros) os

za 0 Pader Executivo a aarir, pelo
Mmisieflo da Educat;ao e Ctdtura .. 0 credito espcciql de Or$ ••.•
367.718,10, para atender ao pagamento de gratificat;ii.O de magisterio a projessores do mesmo
llinisterio.

Relator; -

Sr. PUnio pombeu.

o

projeto em f-xame, de iniciativa
do Poder Ex.ecutivo, visa a abertura
do cn!dito - especial, na importancla
de Cr$ 3:67. 7t8,lO, destinado aO pa ..
gamento de grati(ica<;aQ de magisterio, a que fazero jus 16 pNfes&ores
de diversOs estabelecimentos de en..:.
si110 do... pais, de ac6rdo com 0 ~cre
to-Lei n.O 2.895, de 2t· de dezembro
de 1940, modificada pelo Dee-reto-Lei
mimero 6.660, de 5 c;le julho de 1944
e Decreto--Lei n.o 8.315, de 1 de .de~
zembro de 1945.
0 as'peeto legal das vantagens atri..
buidas aQS funcionarios em t,:ausa Jt
foi devidament eapreciado pelOS orgaDS competentes do Ministerio da
Educ:wao e Cultura, e do D .. A. S. P.
que verificaram terem sido, JbServa-·
das as normal) fbladas par aquele De·
pal'tamento para a conce.ssao da referida. gratificac;ao.
RelaUvamente ao "quantum" a Ber
atribuido a cada um dos interossados
prQcedeu ainda 0 mencionado Depal'tamento, atraves de sua Divisao
de Or~aIriento, e organizac;fio, ha em
exame dos dlculos feitos, cor.firmando- Ser efeUvamente de 01'$ 367."118,10
0 total devido aos professores requeI'entes, parI\- () que se imp6e a abertura ode credit<) especial, por se- tratar de divida relacionada Xlm exer~
ciciOs financeir<ls ja encerrados.
A.s.sim sendo, uma. vez reconhecido
0 direito dos interessadQs a pel'cepgao da me-ncionada gratificalYao par
haverem s:do ohservadas as exigen~
cias leg-ais a epoca em que 0$ me:s~
mos servidore.s fizeram jus aquf:la van~
tagem, aComissao de Finan~as opina
favoravelment, eao projeto em exame.

Cami\r~)

!

52,3 ,d~ mesmo C6di.go do Procu;so

pmQlle opjna.mos

f~vQraveJmt~nte

n.O

"ptojeto.

SaJa Joaquim Murtinho, tm .'6 dG
janeiro de 19-55. - IVOd'Aquino, ~..
sidente; -.:: A2berto Pasqualini, ReJa~
tor. - Cesar Vergueiro - Euclides
Vieira -

Velasco -

AlVaro AdOlfo - Domi1l{1D$
Victorino Freire - F'ldviQ
Pinto Aleixo _ lsmtl:t,

Guimardes _
de Goes.

.

Parecer n.· 11 0, de 1955
Da Comissao. de Finfl:n.~a~,
siJbre 0 Projeto de Lei da Cdmara n.O 176, de 1954, que autorna 0 Poder Executivo a abrit.
pelo Mirtisterio da Fa~enda, Q
credito ·especial de Cr$ ....•••• or.
192.399.473,30 para C0711pretar {)
pagamento da quota de ,m post(J
de renda' devida aos munidpio$
e ref'!.rentes aD exercicio d~ 1-953 ..

Relator:' Senador Durval Cruz, ,

' •

Pelo presente projeto, e 0 Poder
Executivo autorizado a abrir, peJo Mi..
nisterio da F'azenda 0 credito de Cr$
192.339.473,30, para completar '0 pa_
garnento deVido aos Municipios.·. no
exercicio de 1953, da quota que fuel
cabe p-ela arrecadaqAo do impo~"to d,
renda no mcsmo exe1:.clclo.
.. No ol'<;amento para 1953, cO!J~ta. ~
dota<;ao de Or$ 807.000.000,00 pa.d':
atender ao pagamento da perc?'ntngf'nJ
que, P9r dispositivo constH.ucional. t:a...
be £lOS Municipios pela arrecaoa~O
do impasto de renda.
Acontece que a arrecad':'t~ao )20
exercicio de 1953 subiu a Or$. • '. ".0.:
BB3.994.739,90.

r..

Desta forma a quota dos MUDicipios a1can~ou a quantia de Crt ....
999.394.473,30, donde a neces£idf1de
de suprlr 3. dDtEi~aO orgame.ltaria. em
Crt 192,399.473,40.
'0
..
}iestas condi<;oes a Comissao de Pi'"
nan~a5 opina favoravelmente ao pIO.

jetu.
'
~
Sala "Joaquim Murtinho" em 28
de janeiro de 1~55 Ivo d·A.f]!lin~
Presidente ._ Duronl Cruz, 'ReJator.
Sala Joaquim 'Murtinho, em 21 de =- Apolonio Sfi!es, Vitorino f'reire, Cejaneiro de, 195:5 - 11'0. d' Aquino - ' sar Vergueiro, Euclydes Vieiro) AlvaPre.sidente;·Plinio l'ompeu, Relator. ~ ro Adolpha, Plinio ·Pompeu.
[smar de Goes - Apolonio Sales
Alvaro Adolfo - Cezar VeTgueiro
Euclides Vieira.' Durbnl Cru.z
Domingos Velasco Da Comissiio de Flnanl]'lfS', 00
Projeto de . Lei da Cihuam n.o.
210, de 1954,' que autoriza 0 Po.
der Executivo a abrir, 00 Tribu ..
Da comissao de Finan~as, SO~
nal de Contos, o' credHo Especial
bre 0 projeto de Lei da Camara
ate 0 limite de Crt 94.000,00, desn.O 215, de 1954, que atLtorlZa 0
iinada Qo pagomento do.&- tlf5']Je ...
Poder Exectttivo a aariT, pelo Mi...
sos provenientes de _subsH1-uu:otS
nisterio da Educac;iio e Cultura,
de pessoal do mesmo T1Hmna!.
o Crl?dito esepecial de crt. ••...•
Relator: S~nador Durval Cruz.
5.000.000,00, paar auxiliar Q. re~
construt;tio dos edijicios escalares
presente projeto aut.or:za c PD" .
do Gint4io Sdo Jose, em Novo
Hamburgo, E'stado do Rio Gran.. tier Executivo a abrlr ao-TribunilJ de
Contas,
0 c!'edito eSpecial ate 0 Jhni.
de do Sui.
te de Cr$ 94 (lOO,OO destlnado fi,(J pa. ..
Relator;: sr. Albel'tQ Pasqualinl.
gumento . das d~spes&s provenjentf:!s
de subE;titui~6es do pessoal do lflf'S1. Em mMdos de fev~reiro do CDr... rno Tribunal verificadas no e.xerdcjo
rente ano, urn ,-iolento inc€ndio des- de 1953..
.
truiu os edifleios do GinMio ~aQ Jac6
'rratando-.se de pagamento fJe o('sde Novo Hamburgo. EstadQ de Rio pe.sas Iegalmente autclrizadas, a Cl;"
Grand~ do Sul. ocasi<mandQ orejuizOS missao de F'inan~as opina tavoravelavaliados em 15.000'.000,00 Hquinze '11'''flt~ 80 projeto em c.ausa.

Parecer n." 111, de 1!lSS

Parecer ·,n.o 109, de 1955

vaIore.<) constante-:; dos artjgos 517 e miIhoes de cruzeiros).
o GinAsio Sao Jaco, de "Propriedsde
dos irmaos Manstas. era um dos ma1s
A/I
d'
-' d~
D
t
On·d.
'
. era lspow:;Oes
a
ecre~oArt. 3." As· dis-posl<;6es da pr~sen- snUg-os -estabelecimentos . de enstno
i(-:1 n .... 1.~ .. de 18 dB ~etem br,Q te lei sao
8"plicadas Res processos do Estado. com urnS. :natricula, ~n
~P- 1S.,,9 ~COdlUO do processo c,~ pendent(ls.
.
tre externato e internato, d.e cercfl.
0
:m1).
Art. 4.
Ec;t:l lei entrar:\ em vigor de 7hO aluna.';.
•
.
na data de sua. puhIicacao, revogo.dM
B. 0 projeto' em e;rame,' de aut.oritl.
o Congresso Naclonal decreta:
I as digpDsicoes em contnirio.
.
do nobre Deputado Gaucho Willy Frij~
AIt. 1." 0 art. 39 e H 1." e 2.0,
A. Comissao de Const~~Ulr;§,Q e d~chl pretende' "Que a unHio contri ...
lJ~, J2'O e para,grafo uniCQ, do ait,
Jusb~n._
.
_.
_ bua com a. guantia- equivalente 3 um.
502, 0 art. 810 e 0 inCise X do !irUI
<!)
t~r~o dos prejuizos para. a reconstru~
/,,'0 84;2. do Decreta-let n. 1. 600 de
SAO LIDOS F: VAO ~ IMPRt.\!JR <;ao co ginftsio, autorizando para tan ...
Jlj de setembro de 1939 _
C&H:!(I OS SEGUlNTES
to a abettura de 'um crMito especial
Fn){'ez:~o Civil - pfl5:sam a ~r r€<i1de 01'$ 5.000.000,00 (clnco mllhoes de
~ld~ da sE'g"Uinte forma:
cruzeiros)
•
_ ,
. Par.ecer n.· 108, de 1955
.. Art. 39 - As <1utoridades jUr.1iciaTrate.-se en. reconstru~ao- "de esta~
Y\~ll" !! anxill<lres da Justi~a tfrao diDo. Comissao de FinangQs, s6· bel~imento de en!Sino. A proprieda ..
!'f'l,tft a ftriss consecutivas anuais, n&
bre 0 Projeto. de' Lei cia CAmara de e pr1vada, ma& .ma fun~lo ~ exfDryn& yue I;st.ll.beJ.ecerem as lets de
ndmero WE, ae '1954" "".e III<tor/- I cIUlllvam<nl< de inlere ..e ooletlfo. ElB
(N.a 1.481-A-51, na ..

,.laneiro de 1955

o

8a1a "Joaquim Murtinho", ~1) rie
j~neil'o de 1955: _ Ivo d' Aquino, Pl'e-~
Sldente. Durval Cruz, Relator _ Do...
mhzflos V ~na$co, APoldnio Sales, vt-

torina .Frelre. Cesar 1!erU71eiro, EU(·f.<r"
des Vieira, Alvaro Adolpha e PliuiQ
Pompeu.

Pari1cer n.~ 112,- de His5
Da Comissao de Fmanf}(1-s eo
Projeto de Lei aa Camara ll.o'17T~
de 1954, Que autoriza D Pot!'er E:t~
cutivo q abrir ao· TrIbunal C:"
Conias 0 credito especial de CtS
23.523.50, destinado a oeoner e
de~pesas com 0 p6gamcnto de MIldrio-familia, a;udas de cusfOp
tiencimentos e subsWuicfJes a, ~
pessoal do me3mQ Tribunal.
""",'
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Nestas cQndi~oes pode 0 teferido
SR. PRESIDENTE:
projeto ser aprovado.
Sr .. ~r~idente, na gestao passada.
Sala Joaquim Murtinho, 26 de ja.
F.£ta nnda a leitura. do expediente do Ml~l$terio da. Justi<,;a, seu titular
nelro de 1954. - Iuo d'Aquino Pre- sS6hre a Mesa requerimento q1..'e raj d.-etermmou ao Procurador Geral eacetasse cam,panha. energica contra G
sidente. _ Apolonio Sales, ae'latOl'. ser lido.
j6go .no meu Estado. 0 Procurador.
- PUnio Pompeu. _ lsmar de Goes.
por
SUa vez, haixou portaria dewnnt..
- Alvaro Adolfo. _oDuT'lxzl Cruz _
It LIDO 0 SEGUTNTE
na.ndo
que os ProCUl'adores RegiQnai9
Euclides Vieira. - Cesar Vergueiro:
~tes. dentro da lei, nao tive ...
Domingos ~ elasco.
Requerimento no' 70, de 1955 pelto.
ram outra alvitre .senao pedir inlor,Requel'emos seja concedida a' ur· Ihat0e$ ao Governo, ao Secretario ao
115 116,
gi!Ucia do art.. 155 § 4.'" do Regime.nto Interior e- ao Chefe de POlicia, !tutu ..
para' o· projeto de Lei da Camara Clos ridades, algumas vezes, coniventes
de 1955
'Derutados ll.'" L de 1955, que altera a com 0 prOprio j6go. A· resposta era.
N,O 115, de 1955
Lei n.O 1.632, de 30 de junho -de 1952, sempl'e a mesma: 0 Governo do Esta ..
GUb fixa 0 nuruero de oficiais generals ~o envidava esf<m;os -para profbir a
Jogatina nos municipio.';,
'Da Comissao de Constituicao e do Exercito.
Quanto a Alagoas, Sr. PresidenteJustic;a, s6bre 0 Projeto de Lei da
8a1a das SessQe5, em 29 de janeiro
Cdmara n." 11-55, que modi/fea de 1955, _ Iva D'Aquino~ _ AlvQ;ro possuo documentos nO& quais se veri...
o art. 1:" da Lei n.\) 1.122, doe :3 Adolpho - Mozart Lago - Jotio VU- fica que 0 Procurador Regional, re3de junho de, 1950,
Insboas - Daria Cardoso Pltnio pondel1do a pedid.a de inlorma~6es d,()
pompeu - Domingos Velasco - Fla· Secretario do Interior, declara q'ue,
Relator: Nestor M~ssena.
via ·Guimuraes - Luie Tinoco _ Ca- a~eliar daquel-es 'esclareciment.os, jO~3,~
Va-lie abertamente e mtOdo 0 E$ta ..
milo ]\Iercio - Nestor Mas"sena •.
eto.
o Prbjeta D,\) 11-55, qUe' tramitoll
na Camara dos Deputaclos sabre 0,
Qual prcvidencia, entio, tomou·a 0SR.
PRl:SlDENTE:
}:>lXlcurador Geral ou Q MiniswriQ da.
n," 4. 774-A, de 1954, e e de autoria
Justi<;aa
Nentl.Urna!
I
do
nobre
Deputado
Admaldo
Costa,
o
requerimento
que
acaba
de
J;.er
Domingos VeUasco, ApoJlonio 'Sales,
E lamentavel que isso aCOHefR, })Ot"l'"ltorillo FTC/I'C, Cesar Verguelro, Eu· ntende a uma omissao do art. l,p Into sera apreciado ao fim da Orrtem
que, infe!izmente, no Brasil, e a custa
clydes Vteira~· Alvaro Adollo e PUnio da Lei n,o 1,122, de 3 lie julho de do dia. (Pausa).
do dinheiro do jogQ, a. custa do crimI'!.
1950. que concedeu pensao a Georgina
-Pompeu'.
'
da. contraven<;ao, que, muitas vees, S'3
Renner Precht
a da palaVra
o SR. PRESIDENTE:
esegem deputados, oS enadotes e gove-r...
mensal - pois do c()ntnirio a pensao
Tern Ii palavra 0 nobre SenaCior lladcres. Que pais e ~ste, Sr. Presi-.
P
113 e 114,
nao :seria penS!io, rna!> a .subven~50
Mozart
LagQ,
prhneirp
oradot'
inscridente, ern que membros do Parlamende uma 86 vez., na importanciK de
de 1955
to.
. to Chefe sde Governo sa.o eleitas
Cr$ 1.000,00 (um mHo cruzeiros).
. _
, . _
Sob 0 'ponto de vista consttiucional,
o SR. MOuART LAGO PRONUN- custa de corrup<;ao e de cdmeA Esta It
D~ Com~ssao de Co.llstltUt~ao e... nada ha a objetar ao pr{)jeto. ~-lhe, CiA DlSCURSO QUB SERA PUBLl- razao tJOr que afirmo Que Q caso e d~
salvRO;iiQ puhlica.
Justu;a, s~bre. 0 l'r~1eto de De- pois. favoravel a Cornissa{) de consti~ CADO DEPOIS
creta Leglslattvo n.
31-53,. que tuil(ao e JUoSti<;a do Senf(do.
,
Hd p,?UCOS dias, 0 Sr. Ministro d:J..
61lrOVa '? co,:t,rato cele~rado enSala ~uy Barbosa, em 20 de janeiro
Justit;a c-onvidou, para uma Me",IJ,
SR. PRESIDENTE:
tre 0 l\flmsteno da AgncultuTa e de 1955. _ Dario Cardoso Presidente,
ftedonda, eminentes autoridades e juTelern600 COriolanJ pomper.
• Nestor Massena, Relator. '_ Luiz Tiexpediente. risLas, para discntir(>m 0 jo'Jo, n~
Continua a hora do
(l'ausa)
•
Relator: Sen. Carlos SaboYR-" nc;>co. - Attilio Vivacq~a .. - Joaqui'}l
paLs. bepois de variados debates" ch.e,·
pzres, - Gomes de Olwelra. - FlaTE'rn a' pala ~'ra 0 nobre Senador Is- garam it conelusao de qUe naG en!.
llio
Guimarties.
Aloysia
de
Carpossivel
dentTo da' nQssa Coistituica,l,
o Projetl) n." 31-53 aprova 0 conmc.r de QDe.';, segundo orado/; insCriencontr'arem .S(llu~ao que lJ~e t~r,~
trato celebrado entre 0 Ministerio da valho. _. Ferreira de Sott~a.
E incl'ivel, mas fat () que aC{)nt~ ...
Agli{:u.ltura e TeleruaC() Coriolano
N,o 116, de 1955
ceu; nao PQderiam combate () j6g(ll
Pompei pEtra exploraqao, mediante
o
SR. ISMAR DE GOES:
nos &tad<is, a naQ ser emendanda iJ,
arrenCiamerlto, aa usina de preparo
Do. Comissao de Finanqas, stJ·
(Nao jo~ revisto pelo oradOT) - 1jI'. o.onstituf(:ao.
de cafe constl:.uicia. pe10 mesmo Minisbre 0 proieto· de Lei da Camara Prestdente. 6.ntem Hz cOnSidenwoe~ a
Mas, Sr. Presld~nte, que cOnstit'll...
terio no municipio de Munae, EstanP 11, de 1955.
re3peito do j6go, que campeia' em ~ao e esta, que nao pre"'!! 0 cumprl,..
do de Minas Gerais.
EOdo'o pais. •
.
..
mento da Leia Que nao preve () resRelatoi': Durval Cruz
o Tribunal de Contas havia reDeclal'ei Que 0 chamado "jOgo de peito que se lhe devea Estam~s a~3.
cusado regisiro ao contra to, mas a
biC11o" nao era, apenas prOblema !Ju~ turn ados com um Estatuto l1terano.
Camara. deUber'Ou l'egistra-lo, tendo
A Lei n,O 1.122, de 3 de junho ramente pol[cial mas tamWrn e 'Que
de 1950, concedeu a viuva, de Eugenio os outtos jogos COnstitUlam problema eSCl'it{), e interpretad.o de acOrdo com
em vista:
que nele esta escrlt().
Precht - Georgina. Renner Precht, de ordem moral, autentico caso de () o
Sr. Apolonio Sales _ P&.rmite V.
a) que 0 lieitante Telemae,o Co- falecido em 1.0 de dezembro de 1945, slilva~ao pUblica, p~:que a inlaneia,
tiolano Pompei ganhou, honestamen- quando no cumprirnento de missao a mocidade brasileit"a cria-se diante Exa. um apart~A
o SR. ISMAR DE GOE3 - CO[J1
le, a c:oncol."rencia que motivou 0 con- civica otieial (Sen'\cos eleitoraisl, a da lntpunidade dos 'Cl'imes,
trato;
pensao especial
Cr$ 1.000,00,
Joga-se em t6da parte, Sr. Pre:;i- tnuioo praZer.
Tenho impressao de que Q Sr. Mt~
,b) que, segundo tudo indica, 0 acrescida da jrnoortuncia de Cr$ 5O,OD dente, Aqui mesmo no Rio de Janeiro,
cheCe da Set;ao de Fomento Agrico· par mho, enquanto menor, da bene, Cor:aca.bana nao e 'ntais que um vruv nLstro da Justi<;a quis apenas diz~
que. de Ve'Z as contrav-eiwOes se pN.
G'
t' f
x' fJciada.
to pano verde.
la, em MUla!>' erais, sa is ez a e 1~
Na referida lel" entretanto, foi
0 ma.is lamentivel e Que cestas au- cessam nos Estados. QS <;overnado~s
gencia do 'Tribunal, ordenada na ses- omitida a palavra mensais, omi!':sao t~l'idades policiais e alguns chefes de ou 0 Executivo deveriam se1· os {fJ.,sao de 12 de deiembro de ,1951.
Que vern 8,carretando dificuld.ades a g~verno, locais e regionais, Sao tole- tmes do cumprimento da Lei.
POl' e!>tar de acordo com essa opi- sua apllcat;ao.
rantes ou conivente-s com OS contrao SR: ISMAR DE GOES _ Mas ""
nbio e nao ha\'er of ens a a ConsHtui·
Com 0 objetivo d~ evitar quaiBquei' \'entores.
~l~ nao a cumprem, Be sao comvente9
~ao. opinamos pela apl'ova~ao do Pro_ dlwidas de interpl'ctaQao, e atendendo
. . . . , com a jogatina! E precisQ que a {oe,t
jeto.
ao espil'ito do le",1.s1ador () presente
0 Sr. Pereu'a Pmto - Da. hcenca !>eja cumprida.
Sala Ruv Barbosa. em 17 de setem~· projeto da nova ~edat:;ao' ao art, l.~ V, Ex.a para urn apal'te?
.. 0 Sr. Apolonio Sales - Fai sem d!i4
bl·O de 1953. :.... AloysiO de Carvalhor da citaoa }et, acresce~tando-lhe, ape0 SR.. ISMAR DE GOES _ PaiS \"ida (I que 0 Sr. Mfntstro da JustiCIl.
quj,s dizer. lnf'elizmente falece iI!iJ
CurIos nas. 0 tel'mo :'r:tensals"_,
. ~
nAp!
'
l>resitlente em exercido. sabova, Relator . . . Attilio Vivacqua,
.Nestas co~dl(;oes, a .ComlSsao de
0 Sr. Pereira Pinto _ UltiOlamen- Ex.ecutivo eapactdade, dentro da nos-,
Joaquim Pfres~ Cantilo Mercio, Gomes F'ln~ncas opma favoravelmente ao te,. depois d.a nom~a,<ao_ do atual Che. sa Constitui<;ao.
o SR. I&MAR DE G6ES - E que
de Oliveira
pro)eto.
fe de FolicIa, a sltua~aa tem melho.
Gala JoaQuim Murtinho, em 26 dE' l'fl.dc um pOll co. Tenho lido noti~ias a no.ssa Carta Magna n3.o 'Passa de
llm
texto lit erario. Fosse, par .exerI!""
N.o 114 de 1955
janeiro de 1955. - Ivo d'Aquino de demissoes de !'leoes de chacaras"
Presidente. - DUTval Cruz, Relator e outros ap:mhados auxiliares Q' jtJgo. DIc a· Constituicao dos E.3tados Um ..
dOS', a COrte Suprema ja te,.·ia estU·
Da Comissao de Finangas, so~ DDmin,Oos Velasco. - Apolonio Sales. S. EX,a esta moraHzando a situa4iao.
0 SR. lS~IAR DE GOES _I¥\qui da.do meio de interpreta((8.o, ~e m<t~~
bte 0 Frojeto de Decreta Legisla- Vitorino Freire. - Cesar Ver:9'ueiro.
cfe a possibilitat' 9.0 Governo m""vrC'
Euclydes Vieira. A.lvaro Adolfo. na capital da Republca.
tivo n.!) 31,!..- de 1953,
Plinia Pompeu.
Sr. Presidente, 0 caso de Alag6as, nos Estados. onde a lei nao esUvesse
Sendo cumprda.
Relatot: sen. Apolonio saI:s
Comparecem mais os Srs,' Se- pOl' exemplo, mostra·nos Que 0 pr6~
prio Governador enriquece a. custa do
o Sr. ApoW11jo Sales - Tenho pa..
nadores:
o projet6 eru estudo, objetiva t\
b<1l'st() de jogo.
ra 'Q1im, ,meu nobre colega. que se urn
llprova~ao do contrato celebrado enVivaldo
Lima,
Prisco
dos
Santos
Tenho
em
meu
poder
cartas
de
cldada,o de qualyquer Estado pro,.
~re a Ministerio da l\gricultUl'a e Te~
Ferreira de S01lza, Diai r Brindeiro, pomens de responsabllidade, encami~ VTeasse ~~sa, inte.rpreta<;ao, seria po... l,etnaco cotiolano Pompei. para expia_ Cicero
de
Vasconcelos, Julio Leite, 'n~lando~ine documentos e autoriz:m- sivel
Corte Suprema dar interpre-··
rat;a.o. m(>dia!Jte arrendamento. da Durval Cruz. pinto Alei:to. Jotio Vi- do· me a. deles fazer 0 usa Que enten~
usina de pre pal'O de c·afe consLruida lasboas. O(hun Mader, Robel'lo Glas- opr, em que aponbm deputados esta- ta<;ao id~ntica a esta. .
o SR, ISMAR DE 06ES - Niix>
pelo mesmo Millistedo, no l\'!unicl ... ser, Alberta Pl!squQIini. (12)
dUgl~ conce~Si(}IH\rJOS do jogo em de~ seria necessaria essa interpreta<;iiOc
t,io de MUriae, Eotadn de Mina.s Ge~f'l'injn~dos Municipics,
da corte SUpl'ema do:,; Est8.dcs UnlcJo3,
l'ais, cujo registro roj denegado pelo
Deixam de compurecer os SeOs Qocumentos sao de tOda ordem porene a propria Constitui'lfao aroertTribuna.l de Contas.
nhDres Senaclores:
jl'Ules. nota.s do Bispado de Penedo, cana prere a int-erven~ao median.te
Os fundamentos do ato denegatdria
Magalf/!ie'1 Rarala, A1'!~a L~QO, Ma- Ci'trtas enviadas ao Gcwernador pOl' convoca<;ao di m!ltc!n ..",ara 0 tlumdQ registro js. foram devidamente thias O!ym.pio, Ol«vo Olivetra, Ruy d:'\ ersas peesoas, !:>em como ao sacer- ~rimehto das leis. Mas, em nosSl.
·apreciados pela Oomissao de ConsU- Carneiro. Velo¢o Borges, As.'iIS Cn(l- dote.
'
Constituiriio, no ~.rt, 7.°. Oll£' t,rata _d)\1,
Cuir;ao e Ju.<;th;n, na~ constituind-o teaubnand, Novals Ftlho, VaUe7 FlanHa, t'i'lmMm, 0 [ato, publico e noto- id-ervrnc§o do GOv€l'n.[) F"dp.ral JY1:.l
('lauslllas 8ubstanciais
~o contra to, co. Bernardes FrUlb, Ces~J \' <;1 guerra, ri-a de qu eo j6~-o fUnciona em t6:la ~~tarl\"]<: nnda vemes ~ fl.""" 1'e)::'\"'&tf ....
ohjeto do c~tCl.do projeto de De~reto r;:uclydes VlelTa, Vespasi!ltto .Mal tms Tl~rte;' e rrr-ecinto ferh~,do ou' ao at"
~;~;~6~:1:~;ad~tr~i·Z/n' refe:-enc-e t.s
Uvrt. nar Muem Qutzer .v,er.
Legls1ativo.,
....... Cllm.ilCJ Mercio, <15\

o

o

pl"esente projeto, autoriza, 0 Po·der :f.,'xecutivo., a abrir ao Tribunal de
Contas, 0 crooito especial de •••..•
Of$: 23,523,50, de.stinado ao pag,a'mento de despesas verificadas DOS eXercicios de 19'17, 1948, 1950, 1951 e 1952,
com 0 pa-ga.ment-o de salli-rio-familia,
ajudas de cusco, venclmentos e .substitui~oes a 3erem pagos ao pessoal ao
aludida Tribunal.
'
A justifica.c;ao ao projeto constante
do oficlo no qual 0 Sr. Ministro Pre~
sidente do Colendo Tribunal de CQntas, salientf\. ao C<mgl'esso a abertul·a do i;;redito especial em causa, ates_
ta 0 direito ,dos servidores em causa,
aQ recebimento das diversas importancia$ cuja soma aUnge 0. montan~
te do credito pedido.
Nestas cOlldi~6es, a Comissao de Finan~as opina favoravelmente aD pro·
jeta ,01'a em exame.
Sala Joaquim Murtinho, 26 d~ jaw
neiro de 1955. - Ivg d'Aquina. President\!. Durual Cruz, Relator, -
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flaB a defender a. PAtda e 1 a ga·
l'antil os poderee 001J3titue1onais,
a lei es adN, tul.! ... Cu2,,1
o Sr. ApOlO~io Sales _ Muito bern,
o 8R lflMAR DE G6ES - Delen·
.J.« a. patria e 1Jarantir flS poderes
l)Outituc:jonais sao ol>riga~boo• .sAo (e-·

o

..,eres...

o Sr. Apoloni(j Sales ! - O~nstitu
donais.
o SR, JSMAR DE GoES _ ".
J)J'cclpuos "das_ Forc;as Arm~as.
A

()rdem diz respeitv, naturalmente, 1\
fJTdem poHtica e a ordem juridica.
Ma&,.- Sr. Presidente, e a Lei?
Pa.I'ece que a palavra "lei", no
.. ru.... 177. e inutil, porque as FOr~as
.Armadas nao pcdem garantlr a lei
DOS Estados, de 'Vf!Z Que nao h~ dis])08iiivo de mtervenc;ao, _:refeH~nte
ao casa.
D Sr. Apolonio Sales Pel'mite
-V. Exa. 'outro aparte?
o SR. ISMAR DE GoES _

Com

prazer.

o Sr. Apolonio Sales -- Babe V.
E::w. - e ereio que V.' Exa. tern 0
memno' conceJto - que 0 Sr. Minis-

l4Io deDl<o. do oIrclJlo de sua SAO· SUO!2SIITAMltNTB 'RBJE'ITA· tlldos e ainda com a po~a:JlUd&d€ de
DAB. S!l:M DEBATEIl, AS SEGUIN- franca ut:vidade pa'rticulM.
JurlSdi,ao. dcnuncle.miA·OCOr~QIa 808 juizea
."
...
T6 MENDA.
E' ,ei dade que 0 custfJ de '\'1da.
camuniquem
JUStiOR.

ao

<1a

. Tambem.

r~"<\e!

QUe dois p~ocuradOi'eS
pd...
bUca vitlja.ssem do lUo A04
ta~
dos, visitando cada u~ d6stes a
fim de oferecere'in iMotma~6es
completas sDbre quais os Esta~
dos onde Be pratica. 0 j08o, em
jnfra~ao as leis !e-del'ais"~ r5Y'

o SR.

PRESIDENTE: '\\

(Fa-zendo

soar os

~.

timpanOSQ.

Lernbro ao nooi'e orador que laltam

apenas trt!S minutos pan. 0 termino do prazo regimental· do expedi~

ent~.

o SR. ISMAR DE GOES - Vau
.terminar, Sr. Presidente.'
As -palavras Que acabei de lex sao
de urn homem de boa' fe. C-ustA a
acr€ditar que os poderosos, muitM
vezes os chete5 municipals. ou regia·'
nais, sejam os maiore&. oontraventores do chama do. jogo de amr.
s. Ex.A hli de rer a.. inuUlidade desse
chamamento, a inlltHidaae de qual·
quer providencia, desde que nao .sej9.
M carater' excepcional. Nio resta a
menor ,duliida, no ent-anto, de que DaO
podemos permanecer nesst\ sltuacao.
. Urge providencja lmediata. eficaz,
seja qual fol". ,Re-vogue-se'" lei, r{.~
gUlamente-ac 0 Jogo...
. '
o Sr. }'!(1Zart J..ago - 5io1, regu:
lamente 0 jogo, e precisamente 0 caso.

.ira da Justi~a e, scm dliYid·a, gran_.Of: "C1.l-Uor do Direito, e -da mais alta
co:neeituatao mora1. Portanto, quan'~"kr S. Exa. risa intervem, e porque
DaD se encQntra amparado em dispositivos da Constitui~ao, suficien(amente claros para indozi-lo a assumjf a responsabilidade d~ gestos
f:OmD esse. Estou. de ac6rdo que sera
o SR.' 18MAf, DE GOES - Mod!lima faIha da. ConstituiQao, e, oxala,
_ .if'_l1las como· essa. sejam oportuna- fique-se 0 C~)d~gc de Procesao Pennl,
emende-se a Curutituit;aO, mall Sr.
I mente :removidas, para que 0 ir.WePresidente, a~.lwmos com. &se utild{)
... l"iO dn. lei contra 0 jogo, contl'a
0
.
Viejo, possa- ser estabelecido com. a de coisas. .
A lei foi .feita para ser cumprJda,
.cfjciencia e 0 vige;y que todos desee
deve
ser,
r.a.;:1
0
que
.hoover,
princijamos.
I

p-almente aqUe-1a que iJ!lpedirA 0 .cn~
v·~nenament.o da alma de. nossa, 010·
c!dade, . dos h'l!Tl.ens de amanbfi..
Sr. Presidente, ()S jornais div111o jog'o car.:"!Feia no Bra¥1. erulque ..
RMaro que 0 Sr, Ministro Seabrn cendo unS'f! (If'gradando outroa, q-;ta.Fagundes l'esolveu chamar a esta se semple .<;{'b 0 manto protetor de
.Capital, para disclltir 0 problema, as .nt eressa.d.os pOderosos; loca-is au reSecretarios do Interior e Che.fes de g'u-r..ais.
Para cessar 0 mal, Sr. P.re8ldente
Palicia .- dos Estados da Federac;ao.
S. Exa., natul"ah:nente. tern mui- fnltam apenas dec~io e coragem
-to bna fe, mas que autoridade mo- (Muito bern, m-uito hem.),
l'a] terao e'isas autoridades, Be seus
cllcfes, seus Gilvernadores, sao <:0-'
o SR. PRESIDENTE:
,nventes com 0 jogo?
,Firida
a.. hora. do expediente, pasE nao e tudo, Sr. Pi"esidente. Vimos, ha poueos' dias'. em Paulo sa-se 8.
.Afonso, uma l'etlniao de GovernadoORDEM DO DJA
res de Estado, tr:fcsndo norma"
ContinuuC;iio
da
votagdo, em
pnra a escolha do -futuro ptesidendiscussuo unica do Pro1eto de Lei
je ria Republica.
da. Ciimara, nY 264, de I9-bol, que
" 1sto e um eSI'arnen!
altera os valores dos' simoolos reQue autoridade moral t~m 0 Sr.
jerentes aDs pc -'roes de vencimenAmen de Mel1o, que enriquece 1\
-tO$ dos carqos em comissao e das

:

0 SR.. ISMAR DE
Obrigado a V. Exa,

GoES

c''Ilsta d,) barato. do j6go, para re~!)l
,,'er prvblema de taJr.9.nha mag-nltupeil
,
A!;sim e 0 Br~5i1. Sr. Presidente 1

Voltemos ao caoo do Minlstro Sea..bra Fagundes. S. Exa. convoca os
Chefoes de Policia e os Secretarios do
lntc1"ior _ buscnndo a solui;ao Jo problema. Pa~'a que? Se a lei e para: ser
·.!Oumprida. sera. eotao necessaria Q1le
c Minist!'{) da Justi~a ~riame ;JS
l'eferjdas Rut<lr!dades. ·para -lhes di,-,cJ' que cumpram a Lei']
E. para -mostrar .n boa fe do Sr.l1.I~.I)J.stro Seabra Fagundes a respeito desse 'problema, passo a Ier as
pnlavr3!;" do . tltu.hr d'a. Justi~a.' pron'lnc-lavfls 17m SAo Paulo:

.

_ ... Acho profundnroente de?!{}-

rhveJ que- possum existir gover-

Janeiro de 195b

j1l71 "}c,,<
grati,ficadas do T,'ibunu:l
de Contas e diL outros providenciag \ em regime de urgencia, nos
termos.do art. 155, § 3.\}, do Regi~
mento lnter110, em. virt-ude do Re~
querimento n.o 19, de 1954, do 5r
Bandeira de Melo e outros Sf'!.
Senador(!s. apravado na 1Je$sao exiraordinaria de 20-1-1955), tend-o
parecer, pela c011stttucionalidacU,
da 'Comissao de Constituigao e
Justir:;a, e depcndendo de pronun~
ciament( da~~. Oomis!:oes de Servico

.PUblic, Civil" e d..,

Fina~s.

o

SR. PRESIDENTE:
'Na sessao anterior, estava em vota~
c:?o a emenda n.1l l-C, quando, pedldn
a verifical;l'io de vota~ao, vtr1flcou-se
falta de num",~o,
Em vGtat.;B.o a emenda n.<I 1-0, da
Comissao de Servh;o Publico, C1v11,
com parecer pela constituclonalidnde
da Comissao de Constitui~o e Jus!ivD e contra:·jo d<1 de Finanltas. A
emenrla' e_ supressiva do a.rt. 3,° do
Proieto:
'.
.
Srs, Sen?®rel': que a aprovam,
quelram pel'manecer 5€.ntadDS. tPau-

nos locais tolerantes oU ate, as
ve-'1.es, com pa,rticip€,ntes na prat](!n de iogos proibidos. :Jomo o.
<:ioverllo da Uniao carece. CuTIStHucionnlmente; de meins de Intel"v['j)~ao direta. para. & l'ej)\'i's·
e,il<) :lQ .fogo' not'; Estados, dispondo. ap€-nns, 00 particular, dn
nr;ao fifcallzadorR do minlsterio
pu"Qlico. tomei R Inldlltiva, DO~
i11termcdio do Prm.'urador Gel'RJ sab~
da Republica.- de r~('omend~r'
E' reje.itad3. a
nos procurado)'es dss!';es E:;taoos
SUprima~se
0
.
lJ.ue apurem. as ocorrenciae U~

Os

segujnt~

art. i.e.'

~

.

•
maUDA N.o- 2-0
uprima~se 0 para-grato' UrUCQ

tigo 3.G

0

'_

estabelece tambem

0 ~rt.

,

7.°

03 funclo-

tQ.111 delltto lia politics. m»il~::ln de
f.m!isti!!"!.cw. e amparo social, se rete ..

E»I:NnA N.O 3~O

Suprima-se

~ra.

do ar- n§.':ios E:m fnatividade si1i.Jn(J6es dJIlC\~lS. as quals nAo pode mollS 0 ElIJllr alhf;~o;

"'

mRfJ

tf\mbem e l'erdade

que' os funcIonarios em !I\atividade
t~ lUUitO rnenos encarg')'J em r-e!e.-

JD4B;NDA NP 4-0

Substitua-se 0 a.rt. 10 peIos seguinte:
Art .•. : ~O Tribun3:1 de Contas solicita1'8 8,0 Congresso' Nacional 0 eredito especial nece.ssAriQ para. ex.ecu~ao
desta lei".
134ENDA 11.0 5...0
...
....
Redija~se assim 0 art. 9.°: .
Art ... , "Os servidores Qa que trata.
a presente lei teriio os sellS titulos
apostilados' pele.. Diretoria da l;>espesa:
PUblica .do Tesouro Nad<mal, desde
que 0 ·requeiram. .

~~" ao E:.stado do que
llthidndc.

se~l'ldore.a E"iIl

.

De InC'OO que nao serA just, estab~ eceT pr.ra 0 EEtado a Ol)rJ~a,;,ao de
igt1.l!o.r 0t!I -p!oventos da inaU.ridade

\of 7r.nt":mentos da a.tiviJ·.lue e crla;f,
portanto, 8 extravagancia. de dma
conjuntos de funcionariQ.II igualmente
remunerad05: aqueles que reaJmente
estio presbmdo serYi90S e a.r.JEt'!les
em relado 90s quai8 0 EstRdo trsaIdou a obriga~~o de Ihes oferecer des...
canQo remunerado pelos .s~U8 eoftes'.
Assfrn, 0 destaque tero a tinalidade
de ,elimfnar do,projeto essa. disposi~ao.
lnconstitucional, adaptani.io-o as nQr...
o SR. PRESI,QENTE: -'7.. .IT'as do Estatuto dos F'l1}oion~rlos
ConcluidA a. vota~ao d~ emendns, PublicDs, que nao devem ser. excluvaJ set votado 0 projeto. '
~i:S&fa~~;eJi~~i, ~a!una~~~~~~~
"sobre a mesa requerimetoto do nobem todas as classes, seja...Yl1 elas de
bre §enado.r Aloysio Je _ Carvalho. que
'Tribunal forem.
(Po1l$a)
.. Esta ~ a razao da sut)t'essa.'l de&te,
-I
artigo 8,0 _ do Projeto .. (M~ito be-m •
.E' ii.do 0 s{'@inte
g

'"

t::::-

Requeril'!lento n.· 71, de 1955

muito bem).

o SR. PRESIDEN'l:E·:
Nos termos' do art.- 125, lebam em
·combinar;ao CO\l1 0 § 4." - (~Q ,B:l'~. 157:
Ein "t}t~ao '0 requerirr.ento ue n-es...
.
requeiro destaque para, reJell;ao da taque.
seguinte parte do Projeto: nrt, 8.
Sfoa das Se.s86es; em 29 de janeJro
O' SR. ISMAR DE GOES:
de 1955. - Aloysia de Cart'c.iho.
(para encaminhar a "Vot~ao)' (Nao
jOi revist" pelo oraaar) - Sr. PIe:;io ·SR. ALOIZIO DE CARVALHO, dente
penso que, em tese, 0 UusUre
(Pela ordem) (Noo joi revisto peZo Senador Aloysio de
Carvalho tem.
Drador)" - Sr. Presidente. 0 art. B.Q t6tiF. a l'azao. AC<lntece, porem, ·que c)
d.o Projeto, declani. que os proventos uo&s<! constituinte, quando determinados ap-osentados QU em disponibili- va que, t6da vez que - houveSse um
dade. s«r8,Q reajustados de acordo reaju.stamento geral dOs vencimentOi
earn os nO\08 valores esLl.belecidos do tuneionalismo civil os inativos fOs-nesta lei.
se,n beneticiadgs# nao previu, cutatem.
A disposir;ao If! int~iramente aber- mente que esse reajtistamenta
rallte, do 'que se tern It"'gislado sObrc sido feito no Brasil .em prestaC6e.s.
H{)je e Ulna determinada cla.56e que
os funcionarios inativos.
A Con.stitul~ao quand<l estahelece se rea.juata; Rmanh3-, Qutra, depots,
que sejam revistos os proventos dos roais· outrl1.- fl, assinl, sb de longe em
funcionarios em inativjdade sempre long.;! .hA 0 reajustamento ..
Quando se tr~ta, "poor exemplo, de
que houver um reajustamento gerai
de venciment08 determmadl) pela conceder abo-no, medida provisOTia.
abl'angeudo t6das as
rtesvatoriza~ao da maeda, neo dA. ao elaborR-Be. lei
ieg.:.sJador ~ ordinario oport:mid9de de classes; mas coIn os reajustamentos,
iguaJar os proventos dos inaU\"os aos tal nao ocorre: .!;>empIe tern sido ·teitcs a prestacao em Jeis espansaa.
dos funcionarios em ativtdade.
Acresce que temos votado as leJs
Esta forma constitucional loi i!Iterpretada, a princIpio,_ como sendo refeientes 2,00 Tribunais e ao Potier
um~ QrcteIJa~ao para - ii'JaJn.:' vepei- Leg1s1ativQ separadamente, e Quando
mentes e proventos, ma.:;, 08 trjhu~ cuida"mos aM atinentes ao f&nciona~
nais, em deciSa-o reeente, ·teconhe.cem lismo civiJ· em geral, via de rewa OB
que 0 l'r>ajustamento nA.n e 0 que fI daquelts 6.."gaos nelas nao .se eDqiUa~
OonstituJ;ao 'manda fazi~r. porem, a dram.
re"isao de proventos.
2,- ~e outre argumento que apr-eo Est8tUto dos FUnclo.JA'.'!os pt;.- sento p,:ra m()Strar que, de certo
blieo! da Uniao estabelet.;e:l que e'~.'!a mod,). nao deve ser Bplicada ao .caso.
revisao se fizesse, nao po,1endo lier rigorosa.mente, a determina~ao conso reajustamento de menos de 70% do ti'Lcional,
aumento dado aos .fune1onft:rjr'~ em
Repr _s~nta, -entretanto. evide-nte
atfvidade. A1nda M. Poucvs d~as \'0- injustica, em rela~aQ' a grande ma,s-sa
tamm!l.•10 Congresso 0 projet-o de abe- do !!1ncionalismo civil, reajustament-o
n') e -ut" demos abono att,~;ral fl.QS
tar ou 'na.o 0 pedido de igualdade
t,n uODin-ios em inatividftj!; ap con· com
08 servidorea em exerclcio.
tr~ria,' rifmos-lhe' 0" aOOnJ de 70%
Fico, portanto em dii~'ida em acei...
De n,<"o(l que a dispo..qt';~" St pre,·
tar OU Dao 0 pedido de destaque do
yale~er. vai eriar situa~§., de d!'sigU'l;~h:de em rela~ao aos-1'lnm.)!dlrif.!s Senador Aloysio de Carvalho; po-rquc
&e 'iulgo que S, Ex,a nRo tem- razao
do.; I'lHn:IlaJ de Contas, (Io,).-np&1"~d')s
com LJlIRSf> a' totalidade 011 flo totnn~ nam U<I;ur.:.ento Yt>C()nheco, inte.ira~
'"inde das funclona:rios pUl;1;lc,-:-1 Alts-m mente, a proce-c.~nc~a do outro.
d-) mrlls. E- dlspo.sj~ao ~ii~o)s~! _porNeua. alternatJ\'R, 'nao te.rei 'Benao
q'-le com_elida uma jnteron~!l\~a,"") er· que votar colltrariament.e ao reqluennQ'l qlte se vern dando no Bnt!-H, mento, porque. de Dutra maneirn.
en s\~nr;Oo de onerar 0 ~~il.no· com eatarei p-r€judlcando os fUncio-narios.
a nb"ig~l.a(1 de! estipendiar dois CI'T'
p"'s de ft.ncionarios: os ~m a~i\'.~c ... de- '0 Sr. A101J8io Jt Carvalho - In
e os em inatlvidade.
dubio pro reo.
r~1 como estA na disp':HI;,;!t'). Jffi~
o SR, ISMAR DE GOES - Exa11.'.. n.:ja melhor neste pil!! g'mJwl'
?"fsidfnte. do Que 0 'servld:)r ab~n tsme.nte. V, Ex.a, concentrou torlo o'
t1 )f1:"1T f$ fun~oes de aU';J.la·).!, e J1' meu arra2Qado numa' frase.
AESim. Sr. Pre-sidente. votireJ con ..
para a lr.atividade" com urrpen1·:>s Hue
tAn ff'ajuFtndos sempre que cs 1m, .. trar-iamente 20 pedido de'dE.staque.
clDnt~rlo.s em atlvidade torem I.unn,u· (Mu.ito ~) t.
Q

•

'

.
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=

o

SR. AL¥ARO .ADOLFO:

(Par~ encaminhar 0 voiagdo) (Nilo
joi ret,jisto peto orador) - Sr. Presidente, lamimto ~ao poder concotd;tr, com 0 requernnento de de3taque

v·erdadeira emenda supressiva. de
au.toria do m€u eminente colega e
• amigo Senactor Aloysia de Carvalho.
Data vertia, de S. Ex,P·, pOl' quem
lmtro cresente admira~o! nao vejo
-em· que a·oorre 0 art. 8.° do projeto
dllS nortnas de direito publico oa,
mesmo, dos intere.sses nac.ionais, ao
c.:>ut.niriO, e lidimamente ~onstitucio
Il!J,l~

A' Constituil;ao

di~e.

nG art. 193,
que os proventos da inatividade serlio
r~vi."Stos st!mllre que, pOl' -moth'o tie
attera~ao do poder aqu.:..sit.ivo da moeda., se modificaram as. vencimentos
d.ooS fuucionarios em atlvidade.
AUi3.s, e 0 G.ue 0 oonf{>sso tem felto.
Ch'J.mQ a aten~ao do Plenal'io para
Q fatAl de qtoc 0 i1Us~l"e ·autor do ReqLl~rtmento
aprovou 0 art. 7.Q que
reguia a situacao de uma c1asse de
a{Josen~ados.

o

V.
int;eiramente equivocado.
Vorei i1 favo.r dar; emendas.suprelSSiva.s. da COlUlSSaO de Servi90 Pu-blico
CivH, de modo que 0 .requerimento de
de:;;t:J.q,ue esta per!eitamente de ac6r·
do, cp.m 0 meu voto anterio·r em re·
In~1) a &sas emendas. outro lJO·nto
dese.lo esCl;:;.n~cer: () destaque importa., rea.(mblw; emenda supressiva. It
um recurso regimer.tal; mas () ·art.
S.c na..o fot objeto de emenda. Nao
estou a.<"sim, convidandQ 0 SenadQ a
Sr. Aloysio de Carvalho -

Ex.cl estti

~.s.:aminar 0

o

assunto.

•

ALVARO ADOLPH-Q
EK::.l.t,amente rwrqu'e nao precisa reex'imiutll" {) assunto 0 Senado acaba de
rcjeital' as emcndas da douta Comis~Jo de Servi-go Publico Civil, e uma
de{a.3 se reteria -justamente a supre.s3;10 da al't. 7.°, Que regula· a lSitual,;9.o
de' tuncionarios efetivos e dos apo~
:lentados, da classe de Diretor Gen!.
o Sr. Aloysio de Carvalho - Mas
~ao em rela~aO ao reajustamento· a
que- se referent ao art. a. c ,
o sa. ALVARO ADOLPHO com refen!nc'.3. a esse artigo, ja mostrel ao Ptenario que nao ha inconstitllciDnaltd:ade, nem J10de haver extranhe?;[t quanta a esse artigo do projeto, ate porque e a reproduc;ao ipsis
li-ter/s do art. 8,Q da Lei n5' 2.188.
{·u:e estabelece os niveis de venciment)1>
aos zargos em comissao e das fUU96es
gr.ltiflcadas do serviC;o public<: em geSR.

l·at, 1l;33i.m redi~ldo:

"as proventos dos

.

sc~viddre.s

Esta ,p,ova,do,
•
o SR. ALVARO Al)OLPHO

(5e<;;;0 II)
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.os segulntes simOOI"" e valores men- corresponderem 'OS do. sim""'".
sals:
tituidos pelo art. 6.0 , § 1.°, d.a lei nu· ..
(Pe.l~ ordem) _ SJ·. Presidente.. ''pi!~O
mero 488, de 15 de novembro de lU13,.
>,eri!lca~ao da ·rotacao •
,
.. I
serao -considerados; para os tins deS'·
. S{mbolo
I, Impor!t\nCll.l.
te artigo, os simbolos· de valot£s une··
diatamente superior da referld:l leI!.
() S1\. PRESIDENTE I Le nao os havendo os de valor mal.3
.I :
aproximado.
Vai-se proceder .a verifica!;ao re5.506,00
. Art,· 0.° as ocupantes dos cargos e
FO-l
G:uerida pelo no»re Senado.t" Alvaro
dad fur,,;oes gratificadas Hearn sujeitn..<J
Adolpha.
.'
4.000,00
ao regime de 43 horas de iraoalho se ..
Fa-a.
I
manal.
~
.
. Os Senhore.s senadol'es que apr~ I'
1
3.0HO,M
Art. 6.° a vencimen~o ou salario dO
FO-3
vam 0 requerimento de destaque do
servidor ~acrescido do valor da funCao
nobre Senadvr Aloysio de Carvalho
2.000,00
gratifitada nao podeni, em caso 111FO-!
para eteito da rejei~ao do art. 8.° d~
gum, exceder 0 valor do 7encimentC!
pmjeto de Lei da Camara n,o 264, i
~ 1.GOO,OJ
" ou satario do cargo jsolado ue provl~
Fa-,
de 19541 queiram levantal·-se. (Pau.·
mento, em comissao, da autol"ldade a
sa).
qu~ estit'cr imedjatamente subordina..
FO-6
800M
Queiram sentnr-se os 1 Senhores Sedo.
nadores que aprovaram 0 requerimen·
Art. 7.° Os ocupantes efetivos, In...
. FO-7
. 6!J(),OO
to e levarttar··se as que 0 rejei~arn
elusive os ja aposentados, de cargo
(Pausa). .
.
.
de
diretor, que pertenciam aos que. ...
·VV,GO
dro,s de pessoal do Tribunat" de Gun""!
Manifestaram-se pela aprovacao detas anteriores ao da. Lei n.v 886, de <!4
zenove Senhores senadores e, pela
de outubro de 194.9, ficam c:assjfu:a·
reJei~ao. quatol"ze.
dos, para todos as efeItos, no ~tmb£)!(}1
o requeriment-o fo1 aprovado,
Art. 3 ° As fun~oes de chen:.. de de cargo correspon-dente e os que pas·aSslstentes, de assessores au secreta- ~aram a fnatividade em caro-o de di-o SR. ALOIZrO DE CARVALHO: rio3 de chefes de servi<;o e outras ja. rel;ac. ou com as l'ahtagens d~ funC;ao
Cl'ladas em lei, au pelos atualS reg{~ gratiIicada, na forma da legislacao
(Peal ordem)' (Ntia foi revisto pe-' mentos dos 6rgaos respectivos. e para pm vigor, terao as seus proventos re·lo or~dOT) ' - Sr. Preside-nte, em con- as quais ainda nao foram estahelec1- a.1p,!;tadar..de ac6rdo com 0 va~or flxa·
sequencia· da decisao do plenario, VOU ja~ ~s g~atifica96e.s 'correspondentes, do nest~ lei, aplicando-se todos esse3
manar a Mesa um requerimento de au naq tlverem sido reajustad&S aos ser'.'ic::a·es as disposir;oes da lei nudestaque das experss6e-s que, nos ar- valClre~ fixados na lei ll. ~ 488. de 15 de mero 1.820. de 9 .de mar~o de 1953.
Art. 8.° Os proventos dos setvidcn>IJ
ttgos 9° e 7°. tern .rela~ao com ar- novembro de 1&43, se. JltribUlra, obetigo 8.°,
decido 0 principio de hierarQuia fun- aposentados aU em disponibilIdaae f'.e-Alias. quatno a,.. referencia ao art. cional. a analog-ia das funcoes, a irn~ 1"aO reajustados de ac6rdo com 00: na..
8'\ a ComisSao de Redacao teria, ate, portancia, vulta e complexldane das vas vaiol'es, estabelecidos nesta lei.
atdbitl(;ao de el1mina:'la, 0 mesmo respectivas atribui~6es 'e res!'o.msabi11Art, 9.° Os servidores de .JUe tra>4
sucedendo relativamente ao art. 70
J.:l<J.C qUI· as envqlvem e respeitado 0 tam os arts. 7.° e ·8.? terfio as seUi3
Mas nao atraza as nosas trabalho fa- escalonamento de que trata 0 art. ·2.( titulQS de inath'idade apostilat\os peta
zer 0 requerimetno de destaque desta lei.
~
Diretofla da Despesa Publica do l'e(Muito oem).
Paragrafo Unlco. Dentro e:n 30 - saurQ Na:c.ional. desde que 0 requei.\
(trinta) dias, contados ds. 1.'lgenci8 ran).
Vern J~ Mesa, e lido e, sem de- dest.a lei, 0 'l'ribUnaJ de Conr,rl.s, pflt
Art. 10. E' autorizado 0 Poder Exe"
bate, aprovado 0 seguinte:
ato de seu pl'eSidente, aproval'J. e·ta-· cutivo a anrir, pelo Tribunal de Conra. publicar a classHwaqao de su~s tas, 0 cr~dito especial de Crt ..... .
Requerimento n.· 72, de 1955 fun,oes gratif'cadas que. nao con,t.- 3.085.200.00' <tres milM., oICent. e
rem c.:e :(>j e de ac6rdo com os valo~ cinco mil e cfuzentos cruzeiro'H par::.
. Nos .termos do art. 125, letra m, em res par esta n:'(ados.
~
ateno.e; as despesas decm'rente,'>' dlf,
ccmbinar;ao com 0 § 4." do art. 151,
Art. 4.° As atuais fun~oes gral.ln~ execllcao dest-a lei, con~("t9nt(' ~ tnbela.
erqueiro detsaque, para rejeif;:ao dn. cad ... s p[lssarao a ·ser pa<;!as -p:pa;ando ane:o<a. no perlodo de 1 de nbrll d.~
seguinte parte do Projeto: _ art. 9.0 os no~os valores dos respectivos slm~ 1953 a 31 de dezembro de 1951.
_ a referencia ao art, B.D.
bolos.
-. ,
Art. 12. Esta lei entrar1 em vt~o·r
• P'~r<'i~rpfo :mlcg. Q\.umd~ 0" yuto,:psi 08: ,!ata ~~ Slla publlcar:9.0, revogad3.l
Art. 9." - as expressoes: "jnelu- atu:.lll) das fun~oes g·r"tU"lCtl.ltftS lJ80 as dlSposl~oes em contrario.
.
sive os ja aposetnados de carQ;O de
dil'e~aQ." "e os qlle ja passal"am
TABE:LA DE QUE TRATA 0 ARTiGO 10 DESTA LEI
1 iniltlvidade etc. ate as expres-::;oes
"legi.'lla~ao em vigor".
S, S. em 29-1-55
Aloysia de
Ndmero
Carvalho.
Simo..JlJ.'J
de
Fun~6es
o SR. PRJl5IDEIfTE:
_

'1

I

I

II

a

apo:;entados ou em dlsponibWda-

de senio reaju.stados.' de acordo

cum os novus valol"cs, esta\lelecido5

o

tle.-:;tu lei",
a~t. S.O do projeto diz exato.men-
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cial

~

.

Fa-S

Assistente (senda 3 no Departamentn Federal!

•

de Compras. 2 em cada um dos Mmisterios

,

~~~l~a~::)

1,

~~ •~~~:~~~~~~ . ?e: .:~.~:~~

Delega~~es

0

nos

Estad~'

po-s

1

Delegado . (Amazonas, Para. Ceara, Pernam~
pueD. Bahia, Rio de Janeirc, Sao Paulo,
Parana., Santa eat~rina, Rio Grande do
SuI, Minas GeralS) ............... , . ; .•....

11

1
1/.
o

PO-I

. (Maranhao, Phui, Rio Grande dOl'
Norte. Para1ba, Alagoas •. · Sergipe, Espiriw
Santo, Goias. Mato Grosso) ............. .

PO-2

Ass1stente (senda 5 em Sao Paulo, :3 no Ct'ara,
em PernambucQ, na :Bahia, no Rib Grande
do suI e em Minas Gerais e 2 no Amazona$,
Do Para. no Ric _de Janeiro, no Parana f'
em Santa Catarina) .: ......•..: ......... .

FO-S

AssUitente. (2. em cad!! urn dos Estados: do
.MaranhAo, do pja-qi, do 'Rio Grande q{)
Norte. dB. Paralba, de A}agofl,S, de Serg~pe.
do Espirito Santo, de Goias. de Mflto
Grosso) •.........••..•..••...•...•......•.

FG-4

~
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o SR. PRESIDEII·TE ':.
como os processados de :m.odifjca~ftQ
rev9gac;.ao da.s autorizacbes co:p.~
Atendendo a solicitagao, 3.- Mesa au
val tranfofp1ar a sessao em secreta. cedidas.
• 1'1.• 4-0
SOlleJto des Srs. funcionario.s ~ p-ro~
~1deDcias devidas.
(Ao art. 14)
A Sessiio e trans/armada em
secreta as 15 horas e 55 minutos

Re(Uja-se a letra f:

J) ttpresentar iinualmente ao Con'"
volta. a ser pUblica ds 17,horaS
e 5- 1nintitos, sob a presidencia do .se1ho Qe SeguranC;a N\\cional relat6r\() porme110rj29 do das suas n.th-'jdaSr. Marcondes Filho.
f}

des.

N.' 5-0.

o

SR. PR1;S!DEII,!,E:
'Esta reaberta a, se-ssao.

(Ao art.

IS)

Redjja-~e

.assim 0 art. lb, que pasVota(;liO. em d1scussao unica. do sa g ser art. 17:
Projeto de Lei du cdmar(I. mime.
Art. De qualquer decisao flo ConTO 386, de 195:?1 que <iispOe "Sobre senw
de Seguranca Nacional caVe
zonas indispensO,veis a" deJeS(t dO Pedido de reconsideracAo.
..
PQ-is c ad outras' provtdencw.s,
tendo Parecbd: ¢a Comi.§sao de
·Paragrafo ll.nJco. 0 pedid.o. 1nstruiConstttuiqiio e Justi~a (numeros de, peI~ Comissao Especial da Fn.ixa
1.044, de 1954 e n.V 23, d;.e 19;>5, d,e Fronteiras, sera., uresente ao Conpela aprovaqilo, COm as emenfi.as S?lho. que, reexs.mii}.ando a. mat~ria
. Que oterece, sob numeTDs- 1-0, "e refOrnUl1"t\ a decisao. se for 0 cnso.
pela reje1qao da de numero 26;
N. 6-0
do comissao de Seguranl;a. Nacional n~meTas 1.()4.5. de 19~. e 24,
(Ao .rt. 16)
de 1955). favorrivel no projeto e
Redija-se assi~m . 0 ~rt. 16, q\W. pasas emendas do Comissao de Constituigiio e -Justic;a e ojerecendo as sa a ~er art. 16:
Art. As autoridades. entidades e
de nflemerOS 10-C a 25-0. e contr6.rto a ete n.o 26.
<:en;entua.rios ~u:blicos devem exi~r
prova de assentlmento do Conselho de
Va() ser \'o-tadas ·em globo as emen-l Seguranca Nacional para, So m-litica
dag das CQmlSSOeS, de ns. 1-0 a Z5-0. do ato regull;tdo par esta. let.
Os Sr!;, Senadores que as aprol-'am,
li. '1-0
qU€lr.am
conservar-se sent. adOS.,
(A
t 17"
-,

Ii',

0 nr ~

{Pausa) .

Sao

a.provadas

as.

~

£eguintes

£mendas.

NO

l~a

,

Redija~se assim 0 art.. 17, que
1)3$a a ser 0 art. ]6:
. Art, A j-,fra«;lio do disposto nos
artlgos 1.(1.
e g.. o desta lei $ujei·
tar1\- O~t responsa veis a. D'!ulta de crt
1,000.00 9. Crt 25.000,00 e ao dobro
"1" reineidl!ncin.
§ 1. 0. A Comissao Especial de Faixn, de Fronteiras izt&taurara 0 r~e.:
tivo inquerito, assegurada ampla defesa no interessado.
_'.,
~ 2.6 Da· decislio da Comfs.s8.o.'·re~

',0

(Ao art. 12) ·.r
l?edija-se:
_ 0 Conselho de seguran~a Naclonal. no exercfcio das atribu!~oes
. flU€, Jhe confere a presente lei, tera.
.rom'll erg-aQ auxiliar a. Comissao ~.
:pedal da' Faixa de PrQnteiras.
conhecend.o a infraCRO e ·{omi~ando
}if." 2-0
a mu1ts. haver! recurso 'necessa.ri.o
pan.
0 Consell"lo de Se.guranqa No.(Ao art. 14)".
I
e.ionn', abrindo .. se prazo no lnteres"F]iminem·se do arlo 14. caput. as sado pal1' raz6es de defesa.
srgnintcs . exp-ressoes:
__ como arqiio' auxiliar do Consclho"
fie :;eguranga' Nac1onaJ.

.N. 8-0
(Ao art. 18)

Redi.ia-se~

Art. l!: eons!derada C'oncedida a
'lutoriza<;-ao pr~via para qualquer at.o
31'r.-dija~~e a letrn a:
!'!Ue d~lt. c:!epender. de acar-do com
~\ ~""Sti~1~'" os p?cljd(JS re-lat!vos !lOS I PIlt,::! let, IE" n§o fOr df'sp:lchad:l a 50r.=':HT,timenlOl prn1Sto.s ncsta ltl, bern l!dta~ft.1'l ft:tpee1.h'll m:ntro de 120 Ctlu
(Ao art.· 14)

Ja'1ei{ode 1955

do seu recebimento na secretaria Qe'ral do conselho de seguranca G~ral
do Oonselho de Seguran~a Nacional.
\ Partigrafo fulico. 0*80 seja. cassa·
da ou modificada dentro de um ano
a autorizao((ao obtida pelo decurso do
prazo pr.evisto neste artigo" Q pedJdo de reCQnsidera~ao ao Conselho
tera efeito suspe~sivo:

A"o art. 9°'

o.

Redija:-se:
Art. 9." As tra11Sacoes de" trrras
contida.s 11& rona. definida no a1 tigo
2.0 (l50 kms,). tais como aliena(,'Des,
posSe a estra~geiro. dependem de -au·
~~~~~:o JJ~~~al~{} Cons~lho. de Be ..
N. -9,0'
Ao seu paragr~!o linico: "!
~ Redija-se:
(An art. 13)
Os notarios, escriviiea:
os .oficjn.is'
Sup:rimam~se ~ ex:pres.snes:
de registro de im6veis sao obl'ig-ado1!l
"Subordinada dil'etaIl1ente ao a f;:oD1uniear a trans~wao. de que trata
Preside-nte da Republica."
este artlgo,.. 9.0· Coruelho de Seguranca
Nacional dtmtro dos trinta djas~Ee-·
l'I. 10-0
guintes ao- dn lavratura do ata, t:alv.o
'.
(AO art. 2. Q:
quan<io se- tratai de tenenos urbano$.
destinados a. edificaljao o.U 0 adqu.i...
Redija-... :
Art. 2,0 F; considerada zan nindis- rente fOr brasileiro.
a faixa- inpensavel ,a.defesa do
. N," 17·0
terna de cento e cinquenta .(1.50) qu,Ao Art. 10:
lbmetros de _targura, paral~ta a. linha
divisoria do ten;U6r~o. naciona1. eaRedjja-se:
)Jendo"a, Ul?iao' su~ demarc~ao.
Art. 10. Scrnente a brasilelro ~m-a
. N. 11·0
consenUdo posuJr terras em quakjue:r
municipio integradQ, parcial au t<l-Ao ~~rt. a. o, letra.tie":
talmente. na faixa' de ~!ronteita, cuja
Redl).-.. :
.
area iguale a. run t!n;o da r'f~ectl:'i&'
c) desenvolvimento da. lavoura.
superf~cie.
Atingido tal dmite nt'..
N.O 12:"O~
nhuma nova aquisi~ao podera. !e! PI040,
ce,ssada sem que .s:eja" oUVldo ') CQnse.,.·
Ao art. 4.°, para.gI-afo··l1!l1~Q:
Iho de SegUran~a Nactonal, sol;) l*nBRedija~se:
Par~grafc unico.
Depqis do ~ro~ de responsabilidade dos n()tariol) e oli'
nunciamenkl- !avon\)'ei do Conselho de ciais de regtstro de in\6~iS.'
Acre.sceJlte-se: .
'
Segurant;a Nacional l cane a. Oomissao
Paragra.f9 U~iCQ. &ao r~.speitad9s
E;speci~l df., Faixa ge Fron teiras, au
6rgao que a .substitua na organizac;:ao os direitos dos brasileiros j(l. pr()prje·
~o Conselho de Seguranc;:a -Nacional tarios .de areas qt\e ultraj>nS$erq 0 )Jap!;'o\'ar Os pIanos que 1l1e forero sub- mite fixado .nest-e artigo. Os not1uicJ
metidQ$' dando preferencl& As coru;- e oficiais d_ ereglstro de im6veis jnjo~
trU(;6es de prMios para escolas, hos~ Inarao no Ootl_se!ho' qe ~egu.ran~a Nanitais e maternidades. rMes de PQ~ cjonal,'no praw mfuProo de trM aD~.
teneia inferior a cent.o ~ e cinqtienta .s6bre e«tes proprietarios e as areas
09-0) quilowats e ro~vjas. E soli~ que ja. possuem e~ cada munic1"l1:Jo'
cita.r a" consignac;ao no Orcamento dB. tnesM2. faixa.
da Republica do.s ·recur.soS neces.sarios,
N.o 18;0
i~clusiye a. melhoria de vi9a das po,,·
pular,oes,. ao cumprjmento ·do dispo.sto
Ao art. 13:
neste artigo.
Redija-se-:
A Comlssiw E:speci~l da FfllXa: oe
N.' 13-9
Fronteira. (c~r compoe-se d~ Uf4
PreSidente ,que e' 0 8ecretario G-eral
Ao art, 5.":
do Con.selho de Seguranca Nac~ona1.
Redija-se':
Art. 5.° AMm das obrlgal;oes de- do- Che!e de Gablnete' da' Secretaria.
COITent~s .{10 artigo ante:r:ior., cabe- ao Gel~al do conselho de seguranc;a. N~
Pode:r ~ecutivo a crial:;ao de co- clonal e de mais' seis Membros'de liv!e
lcmia.s agricolas. e In)cl~s !,ur~is <i.e escolha do Pre-sidente da Republica~'
recuperaC!o do elemente hUmano na- sendo tres oficiai.s s1!perior~s> com 0
cional onde se tamar necessaria..
Curso de ~tado~.M~ior. !'espectiva-·
mente representante da A,eronti.uticB..
.N.~ 14-Q
"
do ]ixercito da MariIlh!1 fUDci()n~rio do Ministerio. das Rela~oes Ex_Ao art .. 6,°:
Acrescente ..se um parAgrafQ - que ter:ipres. e dois do Ministerio da Agrl.,.
passara a ser 0 1.° ;,-. tom a seguinte cultura, urn especializado em reflo;r~!
redacAo:
tamento e outro em e<:_ologia, e de um
§ 1. 0 As 'atividades constantes das Secretario da Comissao.
letras d~ste 'artigo 's6 sel'ao permt ..
~.o 19/0
tidas a brasileir{)S au r. empr~sas braAo .rt. 14:
sJleiras organtzadas no- PaiS e Bob A
letra
b:
supe-rvisao e fiscaliza«;ao da UnHio.
Redija-se:
Altere-se para 2.0 a. numera~A:o do
b) Organizal' 0 cadastr~ ."-as ter..
Rt\JaI panigrafa 1.-. e· redija·se!
§ 2.° -0- funei.onamento de '(Jutras ras, das industrias das empresa.s, doa
industrias lie do c()merc~o Indepimde estai)ele-cimentos e do.s individuos, bIa- .
de' assentimento llr~vio, .quando exer· sileiros e e.strangelros. sempre de aeOr ..
cidos por brasileii'os nat-os. rpesmo se do com· 0 Estado Maior· daB FOrvb.S
l~.rmadas.
.
disclplinado por lei especial.
A"letTa t:
_~~:.'-.,
Substi~,ua-.~ pnr:
l'I.' 10"0
/)'~ Ouvir pre\')amente IJ ·£Stade'"
.-Ao art". .7.":
Maior das Fr~as Armadas s6-hte ...
Acrescenje.se:
as.suntQS especificadamente tStipW&dos, ou- nao, na presente lei e I1le- &til
Ao item. I, '"~ln fine": residenttf no. refir(!m
au interesscm a.o planejarn:1>~
Pafs.~
to militar.
Aq item n. ap6.s !\ l"lJI.Javrft n~cio . A -letra t: ,
Transformt-se em .h. a atuaJ letTa J.
nais: dOli ql.J.a~ s~ssenta e ,s~1s par
cepto (66%) de brasUei:l'OS nato",.
g) submeter A decisao d.o ConseJha
de
Segu-ran«;a Nac\<mal os proce.ssc.s
Ao paragr.a!o. un,~, depotS do \"0.de·
doa~iio de iotes nas terras de prQcAbulo "limitado": Nesses quarenta e
nove pqr eento (49%). e contingente priedade da UnH\o. situados na .subde uma mesma nacionalidade estran- !aixa dos prtmeiros trint'a. qwlomEgeira nAo pede ultrapassar uma. ter~a tros, ,a partir da linha d·e limitejS, a:
parte.
I - reser-vistas de priineira catego
ria, brasileiros natos, que tenham tido
Redl)..... 0 item nI:
bom procedirnento durante 0 tempo
In - que a admjnistrayao· ou ge- do servi~o mmtar:
n - militares jr.aUvos ou refOrDJ!1·
r~ncla c,ai-ba a brMlleJr08 natos au a
maloria rie bl'aslleiro.(!' nat0.5. assegu· dos ~ funei-ons,rlo.s pub1i.cos apDtentar(l.d~ ti, &t~ poderee prepond.erantes. d~;.
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t Delegado

I

(Se<;;;'o IIY

~

Delegado (nOlI MiniBterkJI cia Guerra.
Aeronautlca, CIa M1lrmha, DO Departament-O
de IInAprensa Nacicnal e no ltstado Ma1'1Il
oas Forc~s Armadas) ....... __ ......... " _/
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_ nacionais. retirantes de regl6es a~mgidas por alguma calamidade publica.
,
\ $V - esses prooe.sBQs Wm in[cio com

a

E' aprovado e vai
Comissao
0 seguinte
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Art. 7.° Nas industrias e atividaf) apresentar anualmente relat6e rio - detalhado ae SUBS Btividade.s.
obriga torio.
Paragrafo Ul}ico. A Comissao EsI - que 51% (cinquenta e urn por pecial e autoriza15.i:). a eutrar em acbrcentol do, capital das empresas, no do ,com os Estado~, Territorios eMu...
, requerimento do !nteressado ,_
nlcipjos, no sentido de facilitar 0 exaDispoe sabre zonas il1disIJf'n- minimo, pel'tenc-em a brasUeiros;
,
N.'-:W/O
,
II - que o· quadro do pessoal seja me e so}u~ao des assuntos sUjeitoo ao
savei:; Ii dejesa do Pais e de"- DUAo art. 12:
constituidQ. aD m€'llos, de dois tel'~o.s seu juizo.
tras provictencias,
(Subemenda a Emenda 1-0, da Code trabnJhac'Cres naclonais;
Art. 15. Das decisof'l! da Comissao
_mis.s~o de Constituir;ao e JUSti9a).
o CongressQ Nacional decreta:
III - que a administracaa ou ge- P..special da Faixa de Fronteiras cabe
Act€scentc-se depois da palavl'a rencia caiba a bl'asileiros, ou a maio- recurso para 0 F.residente da RepuAr~. 1.0. E" vednda, nos termos do
Frontell'aE:
ria de brasileiros, f!$SegUl'ados a este blica.
... '~ "ou o~·gao que a substitua na orga- art. 180 da COllf7tituj(':ao, nas zonas pcd-er€s p~·edomjnantf's.
Paragrafo tinicD. 0 recurso sera
nhmr;no do Conselho de .~guran~a Na- lndispen!Jl1vel a defe!1a do Pa:s. a
Pal'agt'afo unico. Na falta de trapratica de atos refe?"cntes a conces- oalhadore~
ci-onal,
brasileiros, podera 0 Con- ~presentado a' Comissao. Que devera
sao
de
ten'as,
a
a
b.:'!tmil
dp.
vias
de
N.' '21/
selho de Seguran~a Nacional permi- t'eexaminar 0 assunto, podemln '
comunica<;ao a in<;tpJar:ao de meios tir. em ca~os e.o;prclais. a admissao de mar a deCis5.o recorl'iaa, antes ee 0
de
tnmsmissao,
a
con::ltrw;ao
de'
Ao art. 14;
tl<abalhadores estrangeircs, ate 49% encaminhat' .
pontes e estradas internflcicnuls e (qqarel}ta e nove por c~nto) do pesArt. 16. As 8utoridades,oentidadE's
(Subemenda a" Emenda 2~C da Co- ao estabP.lecimento ou explora<;ao d,!'! soal empreg'ado na f'mpresa, P9r teme serventmirios uublicos devem exigir
indlistl'ias que interes"'.cm a se~u po limitado.
missao de Constituigao e Justil;a) •
prova de aEsentimento dB: C-omissao
·l'am;a nadonal, se1T' 0 previo aSi'en~
Redija-se 0 art. 14:
.
Art. a.a A CO!lCesS80 de tej'rns pu"C01l11)ete a Comissao Especail da timento do Conselho de Seguran:.;a. blicas n30 poc.'er§:o excl:'der de 2, non Ef lecial da FRixa de F't;"onteiras para.
Q
pnUica de ato regulado par esta
Faixa de. Fronteiras. ou ao orgao que Nncion<1l.
hectares (dois mil' heeta:·es), e sao
Paragrafo unico. As autorizar::5~s cCnsjderad~s como uma 56 unJdl'lde Jei.
a subtitua na organizat;:'to do COllS!!poderao ser a qua!quer tempo m';.(U~ as concelO!'.6~5 8 empre.:;as que tenharn
Iho de Seguran~a. NacionaJ":
At·t. 17. A infra«ao do disposto nesta
ficadas au cassad ..'.s p~Io reftddo
admini,<;trndorcs, comuns e a parentes lei .<;ujeitara os responsaveis it multa
Con.<;elho,
,\
N.' 22/0.
ate 2.0_gl'.9.u. ressalvado:-= os maiores de crS 1 {)()'),OO a CrS :,}O,():oo.GO aIem
Arr.. 2.°. E' com;id'O'toda 7..flna in- de 18 anos. e com t'conomia propria.
das demais providencias cabiv€lS, e
_ Ao art. 17:
dispensavel a defesn do Pais R fai:,{:1
Art 9 \' ..\5 trahs!lyoes de ten-as sera aplicada I)ela Comissao Especial
intern:l de 30 quilbmetros de tatp:'--1~ contldas na zona definida no artigo tie Paixa de Frontf.'lraS,
(Subemenda Ii Emends· 7~C da' Co~ 1'0, paraleb it. 1inh~ divisoria do 2.°. tali' Cp11l0 alie:1~,('oes, t,ran~feren~
Art. 18, E' considerada concedida
tnissao de Constitui<;>!'i.o e Ju:stir;a).
territ6rio nacional, cnhendo a Unitio cins nor "!.nf~tN,"'e. ~'1!-;Crf'.~e o"'l1fruto
Intercale-se, no § La, entre as pahi.- sua dcnmrcuttuo.
e transmissao de posse a Cl}tr~ I\'piros a antorizacao pfrwiatl_' Com<~'<;<lo ESpe.'Vras Fronteiras e instamara a e.,(pl'et~
Pani:srafo unlCO
0
Congf~<;.sO
quandl1 mrtjme~ de 2fj(J hectare." Jdu_ cial da Faixa ~ de fi'ronteirn!'= para
!Jao:
Nacionnl, oWiido 0 Consclho de Se- ~ento,:. e cinq1;ent~· hE'cilwesl c'f'nen- qU.<l!ouer ato que c'pll-l df'nender de
"ou orgao que a substifua na org3- guran:;a Nacional. podeni a
acordo com esta lei. se nao f'6r desqU."llQf'r::l de uutorizacao nrpvia do Connizal;ao do Conselho de SegUl·an~a quer tempo incluir novas zonas {lU 'i~lho de SegliranG3 Nu·ciol1'::11.
p3chnda a solicitadio respf'cti,,"ll d.en~
~acion.al" ~
modificar a estubel(>cida nesto ar~
Para!?''':1fp fmir.o. Qmmdo )'Ie> R'·I':,co' tro de 120 djas de seu l'eeebjmento
tigo.
forem de 250 hectares t duzentos e ,eta mesma Comissao.
D
\
N.' 23/0.'
Art. 3. • De sua arrE'cada~ao n;)!'> 'lOtarH,:, ":'_'i'Gl'1vaes f:: (}3 nflcl?lS de 1'10Pnral!rafo (mico, Ca.c:o seia cas~
municlPios t:IWados na faixa es:a- ~it.ro de imn...e!!' sflo cbri<T.<ldos a co- ~ad::l. Oil modiffcada drnt.ro de
urn
A"J art. '18:
belecid~ no nrtl:.?:o anterior, 0 Gomn:li~n!' a tr::mstllJiio [10 Cons-elho de
ano a autoriZ8r~n ohhdn peln decw'so
verno Feden! [ apl1cara nos mestn'Js, Segunmcn Nncional d-"'nt,ro dos trint~ do pra7;o previsto ncste Rrtigo. 0 re(Subemenda a Emenda 8~C da Co- anunlmE'nte, no minimc -"60 % {S';~ di,,~ C:f''!i.lintes ao dfl l<n'ratura
do cnfSCl no Presitlcnte da: -RepUblica temissao de constituir;ao e Justif;a).
sentn por Cf'nto) especial mente eqt: :'lt~, ~a!vo quando se tratar de ten'e- tit efeito suspenslvo.
..
a) viacao e' obra;:; publicas:
n(s urbanos c.'estinadoo a edific8~flo
Oude se diz 120 dias, diga-se;'cento
Art.
19.
0
Pref'ic'ente,
o~
membros
In
ensine,
cduca~o
e
srd,de:
ou
se
0
adql1irente
·fOr
orasileiro.
•
e oitcnta (1S0) dias.'
c) desenvolvimento da lavoura e
An, 10. Se em qualquer municipio eo. Secretanl) d!l: CorniFsno Especial
p(>cuaria.
a aquisi<;.fio de t.erraf:; pOl' estrangeiros da Faixa de FrQnleiras perceberao
N.O 24/0
p6r
ter<;o da respectiva Cr$ 300.00 ctrezentos cruzeiros)
'Art, 4.P Para a constru!(ao
ee atingir a urn
\
ses;5o a qllf' ('ompnrf'("f>l"f'm. ate 0 mt\Ao art. 21:
cbra,s pliblicas ua COhlpcWw.:.a dOb area, dene,,~ara, 0 Conselllo de Segll- !';:ilUo da 6 rs'''i,<;, nor m?~. r.orrendQ
MUll.CI!!",,,,,,,. abrallgldos peLa' ;-:;o,w. fl- ran9a N:1Cional novas autorizat;6es e
f\ desj1E'$[l pel::! verba propria do 01'.sub.':.titua-se por:
xadu nesta let, a Umao coocurrera soUcit3.ra, ::'00 penn de If!Sponsabill- f,;'am('nto.
COlli 5u'w tCHl4uenLa par centoJ au dade, Res notaries ft suspensflo de
Art. 21. A Uniao providencalra !l
novas escl:ltUras, e, 0.0$ oIicials' de J'eParagrafo unieo. O~ servidorl"S re.
criar;ao e boa organizar;l;ao- do Servi<;o Cli5~O
p'li'J.gra[o unieD. Cabe a Comi:.,ji.o gistros pubLcos a cessaliiio de ttalls- qui.~it.1dos dJel'c::!tler80 a~ grrlfiflca<;6es
de e.)lic!a e VigiH'lncia da Subfaixa E.sp~Clal ua
la:xa (le' Fronu~lras crkoe:::
de Gnbinefe one for(C'm atbitrfldas. no
(3;) kmsJ' de Fointeira, de modo' n apn)yur OJ) pLanu~ que Jhe
.ttrt, 11, As empresas de colol1iza- hlfcio de entln ano. pf'lo t'rpsidente
t~r:.:)il
·-ns~e~U1·ar, etetivament,e, garantia de
SUbll1Cc~CiUS,
dalluo pre!E'l'encia
its ~a0' qUe op0rarem demro da faixa de. da Republ!r.B., metii::l'llte pruposta do
.vida e de propriedade a seus mora~ eOllsln.:;,o_~ de preQl0~ pUl'a e.. coiil,s, fronte~ra sao }3uY~it'as as -restrin~6es Presk'ente da Ccmissao •.
dare.:;,
h050:talS e matenuCfade, redes
de enumerada5 no art. 7.0 desta lei.
Art. 20.
1';;1 regulamC'rla~ao d';l
Art. 12, As aUibuif.. 6cs e.o Conse~
a~'ua e c,:,;,;,o~v':', U:.lna;:; eU:t.nC:lb e 1'0lel 0 ,Podf'J ExC'cut-ivo e.5pedonas e SLllCltar a conslgnu<;ao no lho de Segunwo;;a Nacjcual no que pr-csente
(lJ;tri'l ns f5hrirn~ f' h.boratoon;anlcnio c.a Republica des recursooS concerne a pre.sente le1, sNIio Cxel'Cl- cificar;i.
rios referfdas no inciso "d" do artigo
Acrr>sccnte-se;
neces;<:anu, ao cumprimento do dis- das atraves da COlllis.siio Especial d~ 6.°
dena .lei.
.
Faixa de Fronteira;t:.
,Art. 22. Esta 'eli entrani em vit!',)1" posLo ncst~ artIgo.
Art, 13. A Comissao da Faixa de
Art . .In, .&10 rf>vClJ!udos os Decretos
em cada setOr da frlixa de frontt>i~'a l'e~~;~ ~~ ~ll~g~oda:n~£rlitl~IJ~~~p~eco~; Frontlf.iras <CEFF). subordmada di· lei>:; os. 1.164. d(; )8 de' mar~o de
~ois ano."; apoS"·o·-estab~lecimento·'e Poder Executn'o a cna(:aq. Cie co16- l'etarnente ao Presidenw da Republi- ~939: 1.968. de 17 df> ill[lPlr(' de 1940;
eficiente fUncionnment,o do do Servi· mac agr.cola~ e nucieo.:; l·urafs
de ca, cornpoe-se de 11m Presidente, que 2.610,.de 20 d<: ."Gtf'rubro dO'mesmo
~o de Policia e Vigilancj8 de que tra- . recup~ra~.ao do elem-ento hmIlano na. e 0 SecreUirio Geral do CCmselho de ano: 6.430. de 17 cJe abril de 1944,
ta 0 a!tigo antmor: ·ftcandl), de 'entoo' cienaJ onae se
t{)rnar necessal'lO, Scgr:ranr;a Nacion!)l, do Chcfe do \"'- 7.724. de 10 tiC' iunh(' dp 1945: 8 90S,
por aiante, revogados, em raoa 11111 bern como est:J.belec-el' pOl' proposla e ninete d3 Secretaria Ger31 do Con- de 24 de janeiro' dE' 1946; e demai3
de disposi9QeS em contrtirio.
t1eles, a aplica<;ao das disposi~'bes em nos lOWIS indicados pelo conseihtJ de selhe> de Segutatl{(a Na~ional e
contTario.
S-egurallGa
Naclonai. CaloUias Mili- mais cinco Membros de livre escoIha do Presldente dfl R':;;pubHc<'l, e de
tares com 0 mes;no objetiv().
SEM DEIDATES; SAO APROV ADOS,
SR. PRI:SJUI:NTI::
, Art.. 6,°. Sao ccn.:ilOetadas de in um Secretal'io ern Conlmsao.
E VAO A OGMTSSAQ OS SE§ l.v as serviqos aamim~trativos ea
GUlNTES
'
- Em vota<;a~·a
·n. ~l.i. ':'f'JYj tere&~e para a 'seguTUIlI;a naclOU!ll:
a) as industrias C.'e armas e mu- COllllssao, setao exeeutados por serparect'rf's contrarios d?s C 'issoe.s.
\idores I'equisitados na forma dn leL
njc6es~
PROJETO DE DECRETO LE~
§ 2." as atua.-1S ':)el \'.({ores C:II (;'00;; S1'S. Senadores que a ..prova:n, . b) a pesqUlsa, lavra e apronit,aGISLATIYO
menta de reg.ervas minetal.s;
missao serao· aproveif.ados em cargos
queiram pE:'rmanecer esodat 1 ido
N."
50. DE 1953
c)
a
explora~ao
de
energia
eletrieQuivalente::: em outrcs Q-::gaos 0'3 sel'queiram pemlanccer sent, 0:;. ,(Panca, salvQ a potencia inferior a IvO Vit;o .publ-lc;).
6a) •
Aprova ~ centra to celebrado e1t~
An .....14. Comneie a Comis~:'io :E~.
kw;
ire. 0 lI-linisterio da Agricultura if!
E' l'ejcHnda a seguinte
_ d) as fabricas e laborat.orios de ex- pecial.fl.l E"a~xa - de l<~r,\nLeln:t':;: <;unlO
a firma. Construlora e Conserva~
plq~iv.Qs_
.
Q~.tl)guer
substancia
que
orgao
aFxiliar
do
Conselho
de
Segn·
rtotQ Amel·icana Llda,
EMEWl~ .N.' ,26
rani(u N:1cO!wJ:
.
'SI:! d(>st.inc a uoo belieo;
•
Acr~<;cl'nte~se
oude convier.
e) os mcios de comunicat;ao ermo
a) dl'l.f o~ assentimelllos pre!, i.3tos
o Con~reS3o Nacional decreta:·
'Art. - Sao confirmadas as con- radiO. telE:visao, telefone e telegrafo. n2Sta lel tern COin? m'odjficur ou casr"1.<> 0 funclonamenta de outms· sar as autoriza<;6es conce(/i[ws;
cessof'S on tran~fet~ncias' de . tetras
Art. U· E anrovado 0 contra~o ~
que os Estados tenham efetuado, indlJstria~ e do comercfo. salvo
se
b) ·orgamzar () caQa!>t:ro aas tel'· tebrado, em 4 de dpzcmorn de {.I};;t.
discipIinao::ls pOl lei €,speci.'ll, inde- ras das indllstrjas e dos e~tabel~· entre 0 Minjste~io dC' Ag-ricullura e 0.
C~)m !lutorlzA:'30 do Senn-do ,Feliel'al
atti a (ll'r<;"nte· Ollb:f,· lin. ';-:o'ria' men: 'pehckrii 'de." aS3entimento previa peu·a· Cill1f'nlo.<- doa 'lont! ~:e trontelra:,
-c) manc_ar
proceder a exames firma ConstrutDra. e Con,<;pr·'f!C1Cra.
funcionar,
cionad~l, no ~rt. 2.° desla lei.
Americana Ltda. par.:l !>:';Pf'UC;?O .. r~
§ 2_!} Nao esta ~u.ieita a 8,utoriza- e invest!gr(:oes locais;
p"! o~ no Entl."epostc de .Pf>.<;t',3 do Dis·
~ao
exigib·
nesta
lej
a
explol'ac;ao'de
d)
rec~ui~itn.r
dos
podere:'l
llliblicos,
o Sit PRESIDENT!: :"
cuenda eletric& qU.<lodo fetta dir,eta- ou de partkubrei1;, ·iu.f.o.r·mfl(,'bes-· e trito' Fed~aL nil impQt·tftnC'i~ rle C;-$
Em vota((iio 0 Projeto, e.sstm mente pefcs Est-ados e MunietpioE. os elemento,> estfttistic.os neces.sarios ao 2f;9.'940.00 (du'lentos e cir"iif':fI:a e
nove 'mil nov€'{'ent.os e quatenta cruemcmlr<do.
- , .... , .•..••. , " 'quais· ttotMtetil6· ao' Canselho de Se- cump11!l\ento ~de ,suas atribuicOes:
. zeiros) _
'
o,~ 8rs. Senadores que (J aprovtlm.
guran{(a Nacional os elementos ~st.ae) cUTnprir as determina([oe; -emaQ4,Ciram p<:!rmanecer aentados,
Usticos ill[ormativos de .suas inta- nadaa dQ Cons~lho, de Segura,noa .NaArt. 2.°. p"evQgam~se as dLsposiCfies
JPausa)..
.. llac6es.
clonal:
em contrario •

.

o

de Redal;.ao

des enuU1€radali no artigo anterior

.

emends

re.

•

"'12
.
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Pll.OJETO DE DECRETO
UlSL.\TIVO

N.() 94,ode 1955

Os Srs. Sen~dore!! que o. a.prvvam,
queiram. lJermanecer sentados. ~Pau
sa) •

Esta aprov2<do.

Em vota~ao 0 art
Mantem 0 (do do Tribunal de
Os Srs. Sen~dores
Contas denegatorio ao registro do
tel'mo fte contrato cele/)rado entre queiram permanecer
.o Minis1-e1'lO da Agrlcultura t.' Mar- sa).
Estli aprovado.
celo Miraglia.
~

o Cougresso Nacionlll decreta:'

o

pro5eto

8.·.
qU~

(pausa.).

(} aprovtuu,
,Pall-

sen~;ados.

voltnra. ..,portuna:-'""'cnte

-a. Ordem do Din pan 'iegunda dlSArt. 1.0 E' numtido a ato do Triou- cu&ao.

I

\ nal de Cor-tas qUe negou registro dO
?ROJETO APaOVADO
termo de contt"ato ce\.ebrado, em .2{) de
PROJETO DE LEI DO SENADC>
outubro de 1952 e-ntre a Ministerifl da
N.O H. DE tg54
AJ;ricultura e Marcelo Miraglia para
eXf'~Ucao de gervi~(ls de complemenDa normas ao genera 'Cio' nota(:ao, f'Quir;>amento e JnstalA~a.o des~
mes designatiuos. dd.s ]ttnc;oes pti.tln:frios ao abastecimento dRgua no
bUcaS..
-.
posto- atrcpecu3.!'lo de Ros3.l'io-Oeste,
Ai·t.
1,?
Observar-se~a.
inv:artavel~
Es"tado de Mato Grosso.
m~nte a n,I"ma segumtf> no' emorego
Art 2." Revoga01-se as disposit;6es ,'}f' 'ial de name deslgnlltivo de ca~'g:o
em contrArib.
.
ouolico:
"0 geneJ"<J gramaticat desse nome,
PROJETO DE DECRETO LEem seu natural acomoJam . . nto ao ..:~xo
GISLATIVO
do fUncionario. a quem se ref ira. te:n
·Q.ue obedeoer nos tradic}ona,is pr~i'ttos
N." 19, de 1954
pertin-entes no 8ssunto e oonsaCV;1,io5
(N." 4,248-A-1954, na . Camara)
na lexicologia dOfidiQrrlg.~ Oevem. pOl"
Mant~m a decisdo do Tribunal tanto, scomvanha-l'O nest.f> part 1('u1a.:de- Contas denegat6rio (U) regis~ se forem {!:en~rieamente ,varhivei.s a~"
tro do contra to celebrado entr.tr 0 sumindo. ~onforme 0 r:ac;o, 'eic;ao mas~
Minuterio da.~ Educagdo .". Cu.i- culina ou feminina, qu~lsquer <\djetUra e firma lrmiios Pangela Li- tivos tlU .expres.~6eg pronDminn\s ~~m 0
dito nome sinhlxicamente relaci.,na;
mitado,.

a

o

Janeiro de 1955

(Seqiio 1/)

•.

Nacional decreto:>,:
Art. 1.0 E' mantida a decisao do
rribunal de contas. Que recusou regigtro ao contra to celebrado, em 19 fie
novembro de '1951. entre 0 Minlsterio
da. Educacao e Cultnra e a firma I"r!l")BM pangela Limitadn, para execuoe;a.o
de obra~ no Museu Historioo.
Al~e. 2.0 R.evogam-se as disrAsi~oes
NU contnirio.
GOUgTeSSO

Primeira discussiio do profeta
de Lei do Senado n. 11, de 1954,
que do' normas ao genero dos
nomes ,designativo,'1 dQ8" jum;des
pkbUcas.
(Inclu~do, em O.:o.:lem

dos."

Art. :1." A re!!fa ttCima exposta. de-3tina.da pm natureza as reoartit;6e~ da
UnHio Federal. e extf'nsiy-9. as 'ilutarqUias e a todo serviQo cUja manuten·
Clio dependa totalmente -ou em :nrte
do Te~ouro NfI.C\on~\.

Art, .3. 0 Es.ta. lei entrara em V11?:flf,
na data de sua publicac;a'l revo~:tdas
as disposiC5es em contrar!o.
SEM DEBATES. SAO APROVADOS
E REMETlDOS
A SAN9AO OS
SEGUINTES;
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N. 1. de 1955
(N. 3.78l-A-53. NA CAMARA)
Altenx. dispositivos dos decretas

do Dia em vlrtuc'le de dis'J~ns~
de inrerstido cont>edlda ns. ses·
ns. 18,52'7, de 10 de dezembro de
sao je 24·1 55 a. t'E"Qu~rimento do
. :"928, e 20.493, de 24 ~ 1aneiro de
81'. 8enador Moznrto Lago) te_n·
1954.
do Pare<:e.tes: ti'a Comissa') do€.
o CongreS§.o ·.NacIonal decreta:
Constituicao e Justlc:lt, sob m\mera 1.047, de 1954, favornvel;
Art. 1.<'- A outorga, no territ6rlo
<fa Comissao de Serv1'!o Pf1blico nac[onal da JIcen~a autoral para a
<Jivil. sob 0 n.O loMe, tie 1954: e reallza~ao de representacOes execu~oes
da. Comissao de "Educa~fto e Cul- pubIicas e tele-transmls.soes pelo l'a w
tura, soh n, 54, de 1955, favo- dio ou televisao, de que tratam 'lS
ravel.
Ilrtigos 42. e 43, § 1.°, dCl decreta- nti ..
mero 18.527, de 10 de dezembl'o ae
·0. SR. PRI:SlDI:NTI:!
11)28 e 88 do dee. 11. 2~.493. de 24
janeIro de 1946, ·compete. eJcclusl
Val·s-e proceder i\. 9"otn~ao ao pro'· de
vamente ao pr6prl0 autor au t\. SQartigo,
,eto, artigo
cieC!ade legalmeute constttuld!.t "p').ta
:Em vota~ao 0 art, 1." (Pa'tsa). defesa de dit1eitos autorais,·s. qual 0
Os Sr!. Senadores que 0 aprovam nutor tor fUiada e que () tet1ham reI'lueiram J>ermanecer sentados. I,.Pau.- g-istrado na forma dOl art. 105, § 1.0
a-a) •
do dec. n: 20.493, de 24 de janeiro
de 1946.
.
Esta. aprov:.ldo~, --- ......- ..... , _
Art. 2.3 Revogam.-se. as dispostcoes
:Em vota~ao 0 arb. 2.00 . (Pausa) • em contrarl0.
w

Rede de Vt"a~ao Parana-Santa Catarina ............ .
E.ftl":1da de Ferro Tereza Cristina ......•.••..••.•••••
8) _ Esa'ada de Ferro GoUtS " , .................... : ... ~ ••
W} "'::-'Estrada de Ferro Santa Catarina •.. _.................
ti) -

'l)

-

Toto..l •...........•.......•.••••••.• : .••.•••••• ".

40.000.000,CO
10. OOU. OOU.OO
)0. 000. OOOJjO

10.000.000.00
0<10.000.000,00

§ 2. 0 Excluem~se" da autorizar;ao deste artigo os fornecimentos de combUStivel para os servltyOs de transportes, presente ou futuramente, execllt~...
aDs par terceIros tnedumte contratos com a Uniao se nao for esta respon·
S<1vel legal. 'OU eOlltratualmen·te. par metade, no mlnhno, do deficit da res ...
pecuva e X p 1 0 i " a J ; 9 . 0 . .
-'
Art. 2." A debito do Tesouro Naclonai e por conta do credil;;o que sa
abnr nos termos do artigo precedente, o' Banco do Brasil pagara. diretamente !is empresas de mmera.;ao 0 valor dos $eus creditos mediaIlte a ~'Pre ..
senuu;ao de pl'omissorjilS OU outros titulos oriundos de ·tQrnechnentos de
'carvao nacionaj a estradas de-feno, as quais consta expresSamente a iI_di ..
ca~a.o do 10rnecedor, do Upo de combustivel fornecid'O, 0 local em que tol
receOIC/O, a sua quantldade e a Importiincia a ser paga.
.
Art. 3.:.1 Em eada ano sera consign ada no Orc;amento Oeral da RepUblIca. dora~ao sliflciente para a ,liquidac§o' pelo TesQUro Nacional com "0
Banco do P '8Si! do saida .oa DIre-fa Cao de que trata 0 artigo V' com jurot
e ctespessas correntes.
Art. 4. 0 No inicio de cada exercfcw financeiro devem ser apurados OS
debltos das estraoas de terro com '0 '1'esourp NacionaJ, oriundos dos PEt-·
gamentos etos tornecimentos de carvao n..acional efetuados no exercicio antenor. A. regulanzac;ao de tais debit05 sera feita por determina¢8.o do Mi..
mstefJo da Fazenda, sem prejUlZo, poreffi, do nnanciamemo- normal e c(}n-'
&lllUado do combustlve1 naclonaJ para os servi~os de transporte !erroviArlo
na IOrma preVlsta desw lei.
. ' ,
Art. 5. Q. 0 Orcamento da Uniao oonsignanfas necessarias dotacoes para:
cumpnroeDto do.. presente lei, ate 0 limite de CiS 500.000.ODO,OO (quinhento.
mUllOfS de cruzeir'Os). Para o. ana Imediat'O 300- da promuIga~A.o da ptesen ..
te leI 0 Ofyamento da Uniao consignara a verba necessaria para a observs'nc!a do artlgo 1.....
'
. Pnrigl'ato linIco. Sera. feUa, anualmente,
apura~ao do saldo dar
contas entre 0 Tesouro Nacicnal e. as estradas de ferro pertencem.es 00_
patrimoonio Federal e referidns nes.ta tei. par:'! a evid£l_liQlIida~&'" median
te enccontro·e bnlanceamento dos respectivos Qebi~os e creditos. Para esse
urn, tOQavla, 50% (cinquenta por cento) do ve.lor das faturas de carvao
naclcnal pagns POI' intel'mMio do BrasH (srtigo 1.0) serao apurndos e
com . . . ..t~ti"<: R debito da Unili.o Pe detal
.
'
Art, 6,° Esta lei entr£m\ em vigor na data de sun pub1ica~ao, revogadas
as dtSposwoes em cont!·arJO.
' .

a

PROJETO DE LEI DA CAMJ;RA.

1'\.0 265/ de 1954
(N.' 4.66Z·B-54, N. CAMARA
·'A.utoriza 0 Podef Executivo a abrir, pelo Min1steruj da Educat;ao
e Cultura, 0 credito especial. de Cr$ 34f1.44110,:para l1agamento ilP-'
gratijicugtlO de magisterfo e projessores do mesma Ministerio.

o CONGRESSO NACIONAL decreta: '
Art. 1/' E' 0 Podel' Executivo Ilutorizad-a a abrir, pel0 Mjnisterio dllEduca~ao e cultura; {) credlto especial de Cr$ 348.441,10 (trezentos e quarenta e oHo mil, quatrDcento.s e' quai:enta e um cruzeiros e dez centavos),
para pagamento de gratificaltB.O de'magistt:'!rio a que tern diretto, de ac6rdo
com 0 decreto-lei n.o 2.895, de "21 de dezembro de 1940, modificado pelo
decreto-lei n. G {J.3t5"d~ 7 de dezembro de 1945, 05 segulntes professores
do rucnclonado Ministerio:
.

1 Ant6n:o Fr!',ga Rocha, profesSDt' catedr:Hico, paddiD "0"_
d.a. Faculdade de Medicina da Universidade do Recife
. (periodo de 1-1 de 50 9. 31-12-50) ..................... .
2 . Jose Quintela Cav.ieanti. professor catednitico. padr.o
"M'I, da Faculdade de Direlto de AJagoas (per1odo de'
27~4 .. 50 a 31-12~52)
....... , .•................••.••• ~ ••
3 Durval de Almeida Batista Pereira, professor catednitiw
Co, padr8.o~ "0'" da. Faculdade Flumjnense de Medicina
(~riodo
8-12-50 • 31-12-52) ...................... .
4 Lauro Antunes de Magal):laes, professor, padrao "M", da. ,
Faculdade de Cirurgia do Para. (periodo de 2'3-1-50 Do 31
de 12 de 1952) .••. , ••••.••....•.........•....•. '.••••••
5 Antonio Acataudssll Nunes Filho, professor, padrao "M",
da Faculdade de Medicina e Cirurgi.a. do P:;lra (perjodo
PROJETO DE LEI DA CAMARA N. 249. DE 1954
de 23-1-50 a. 31-12-52' . ..-'.... , •••.•......•....•.• -..... ..
(N. 3.922-13-53, n~ CAmara)
6 Ernesto Lopes da Fonseca Costa, prOfessor catedrAtico
padrao "0" da Escola. Naclonal de Engenharia da tJni ..
Autoriza 0 Foder Ezeculivo a pagar por conta do Tesouro Na~
versidade do BrasU - ' falecido em 14 de dezembro de
cional e POT inUrmedio ·do Banco do Brasil, c.lS jornec!mentos d~
1952 - (periocto de 11-12-49 • 13-12-52) .•....•..•.••••
Cal'VEo nacionaC feUos pelas empresas industriais as estradas,de ferro
7 Imido Dias Castro, professor. padrao- "K", da Escola.
pertencentes a;o patrimonio da uniiiD.
- 11_
Tecnica de Sao Luh. Maranhao (perSodo de 23-6 a 31 de
12, de 1950) ........~.•... , ., ..•...•......•... , .......... .
o Congresso Naclonal decreta:
8 ~erb.ando Leite. professor' catedratko. pactraQ <10" da.
Faculdade de Farmacla e Odontologia do Ceara (per!o...
Art. 1.0 It 0 Pader Exeeutivo autorizado a. pagnr, por. conta do Tesouro
do de 8·12~50.a. 1-12~52) •• " .............. : ......... ~.:
Nacional e por intermMl do Banco do Brasil, os forllecimentos de caNAo
9 Edgar Valente de Lima., professor catedratico, padraQ
llaclonal ret-tos pelas empr!sas industriaiS as estradas .de ferro pertencentes
I'M'" da Faculdade de Dlreito de Alagaas (periodo de
80 patrirnOnlO da UnlaO.
2-4-52 • 3H2-52) ........•. : .......... ! .............. .
§ 1." Para ~sse tim, fara. por melo de contt'ato, com 0 Banco do f3ra-' 10 Alberto Alves da Silva, professor catedrat1co, paddo
all operR~ao de. credito, anualmente renovada, destinada ao psgamento de
da Faculdade de Ciencias Econ6mtcas da Vniversidade
iornecIUlentos de carvao e asslm discrimlnada i>arft 0 proximo aerc1cio:
Bahia. (periodo de 812-50 a. 31~12-52) .........
11 Joao Saboia Barbas:;!,:, professor catedratico, padrao "0",
' .
Cr$
1) - Estrada de Ferro Central do Brasil ...••• a • • • • • • • • ; . .
100.000.000,00
do CoMgio Pedro II Externato (periodo de 23 ..2 a
2} ~ V1acao Fen-ea do Rio Grande do SuI ............... H
110.000.000,00
31~12~52) ' •.•••••••••••. , •••••••••
3) - Estrada de Fetto Leopoldina. .•.•..•
60.000.00{l,OO
12 Antdnio Vandiek de Andrade Ponte, professor catedrAti4) Rl!de Mineira. de ViaCao .•......... ............... 1.
50.000.000,00
co, padrao "0", da Faculdade de Farmacia e OdontoIo·
5) - Estrada de Ferro Noroeste d'O Brasil ••••••·, ••••••••f
~~.OOO.OOO,OO
gia. do 'Ceara (perfodo de.8-12~50 a. Sf-l?~52) ...... u_.u
w

Cr$
18.0~m

por

de

81.873.50
a1.8i3.5~
•

"",<'

18.~!8.40

5.326,60

12.387.10

10.3ll.S0

••••••

.12.387.10

0 •••••••••••••••••••• , ••

7.660,70

H

H................

12.367.1'0

12.387,10

.
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p==

38.325,00

TOTAL ................................... : ... :

3'3.441.10

,

62~,10

Art. 2.· Esta lei entrara em vigor nn data de sua publica.:;i\o;
Art. 3.° Revogam-se as disposijtoes em contn\rio.
VlIVWY:>

va

mar, em Itga~5.o com as reparti~oes
proprias do Min.i.stel"lo da Marinha e
a Esqua dra;
. h)
auxilial' 0 Servit;o de socorro

131 )iG oo.acoWl _

N,!)'25, de 1955 .
(N.' 3.808-0-53.

CQm

na Camara>

maritim~.

Art. 2.°.:0 Serv!c;o de Patrulha:
MOdi/k:a a Lei 11.° 1.125, de 7
de junho de 1950, que se reJere ito Costeil'a fican\ su/J<)rclinado di.retaCorpo de SauCle do Exercito, na mente ao Ministerio da Marinha, que
parte reZativa ao Quadro de o/t- Ihe adrA reguJamentll~ao ,.que melhor
conviel' ao cumprimento . . de suas taciais Dentista,s cro F:xercito.
,
refas..
' '
. Art. 3.° Os membros das tripulao Congresso Nacional decreta:
C;oes dos navios do Serv1co de Patru,A.rt. '1.0. E' modificada a Lei nu- lha Costeira. quando nao pertencenmero 1.125, de_7 de junho de 1950, em tes ao service aUva da Marinhl'l., 5e~
sua referencia ao Qualro de Dentistas rao a ~le equiparados e perceberao
<>d Exercito. que passa a .ser CQusti· tOdas RS vanta gens que Ihes couberem
tuido d e : '
,
dentro da legislaGso em Vig-OT tambem
..1 - Coronel.
sujeitas aos mesmos' regulameht<:l:.,
'7 - Tenentes-coronets.
disciplina e regitpe miutar,
21 - Majores.
Art. 4.0. 0 'Ministerio da Marinha
60 - Capitaes.
fa~a incluir, tactos os anos, no OrGa200 ~ Primeiros tenentes.
mento da UnHio dQtac;;oes necessaria."
Art. 2.°. As primeiras promo.;lies a aquisif;ao de materia) para D Servide<;orrentcs ,dos efetivos fixado.s nesta 0;0 de Patrulha CQst.eira e manU"t"en~
lei, serao feita.s fndependente de In- Qa() de sesu Rervic;o,s.
tersticio. '
Art. 5.°. Os se!'Vi\o~ eSPl"dficR10~
Art. 3.1). 0 ServiN de Odont()logla nesta lei abl'angcm tambem as ilha~
do EXel'clto- constituira uma divis;io a oceanicas e ftuvil'l.1s e as fig-uas nave'parte ctentro da Direwria Geral de ga,veis de nm'sa bacia potarr,o!!rafica
Salide do Exerclto. a qua) sera. cheArt. 6.°. Esta lej .entrarl'l f'm v!gor
fiada pe!o fk'ial rums graduado ·do na dta de SUa publica.l';3.o. revogadas
respectj Vo Quadro.
as disposi.:;6e.s em contrario.
Paragrafo uhieo. 0 Chefe do Executivo, por intermedio do Ministerio
PROJETO DE LEI DA CAM.~R.A
da Guerra, dentro em 60 lsessent.a)
N.<> 217, de 1954
dias da publknCM desta Jei, baixara.
llstrw;oes para seu funcionamento.
Art. 4,°. COmpete ao. Ministro da
(N." 4,282~B~1954. na Camara)
Guerra a distribu1c;ao dos o.ficiafs
dentistas, obedecendo a importa.:o.cla
Prarroga pela prazo de 20 (Dine necessidade das unfdades. reparti.;.
·te) mios 0 artigo 1.0, letra "a".
~Qes e estabelecimentos do Exercito.
eta dec'eto 24.195, de 4 de maio
Art. 5°. Esta. lei entrara em vtg01'
de 1934, que concede tavares its
lla data de sua publica((ao l'e"ogadas
empresas. compa7l,ltws au jirmas
as dispOsic;;oes em coutr;rio.
constltuidas ou que se constituiram no PalS, dentro em 5 (cinco)
anos, para explorar minas de ouro e 'seus subprodutos.

Projeio 'pubUcado no "DidriD do C01t-

gresso Nacional" de 13 de ;aneiro de

1955.

o

PROJETO -DE LEI Nt CAMARA

l{lstitui a Gatrulha Costefra
tlil outras providencias.

Congresso Nacional decreta;
1.0 E' ·protl'ogado, pel0' prazo
de 20 (vmte) anos, 0 art. 1.", .Ietra
"a" do decreta :44.19:>. de 4 de maio
de 1!f34, que concede ravoH'!': as em~
presas, companhias OU ~irmns constituidas ou -que f!e constituireru no
pals, dentro em 5 (cinco) anQS, para
explorar minas de oUl'O e seus 5ub~
produtos.
~
Art. 2.0 As-vantagens de que trata 0 art. V desta' lei serao asseguradas a partir do terminQ da vigen~
cia do decl"eto mlmero 24.195, de 4 de
maio de 1934.
Art. 3.0 Esta let entrara em vigor
na data de sua pub1ica~a.o.
Art. 4.° Revogarn-se as dIsp(lsiq5es
em contrMl0.
Art.

N,o 365, de 19.b;J

e

o

Congresso Nacion.al decreta:
Art. 1.0 E' instituido 0 Servic;a de
-Patrulha Costeira. com os seguillt~s
Qpjetivos:
.
a)
defender, em colabo:ra~ao com 0
Servic;;o de CaCa e Pesca, do Ministeria da Agricultura. a fauna maritima
- a flora aquatica e fiscalizar a pes-ca.,
110 Htm'al brasile1ro;
b) prestar assistencia medica, pro..
!Ha.tlca e farmaceutlca, aos, habitan ..

··tes das zonas lltorAnea.s despro"Vldas
C'e recuroos;
PROJIITO rE LEl DA CAMARA
c) m!nfstrar instrw;oes ,sistema.t1ca.:;,
N.' 237, DE 19M
8' lxrrdo dM navios da Patrulhas Costeira, de forma a orientar os pesca(N.o :!.5-22·B':52. DR Camara)
dares C(lm possiveis auxiIiares ds. EsTransjorma
em Aljanacga II
.. quadra, aperfeicoando-os nos serviJ;l>s
}-rp.'1a de Rendas Aljandegada' de
de sinaliz~ao. varredura e lan!;amen ..
to de minas. e outl'os pr6prios de uma
ItajaJ..
~r - i ","of'
Marinha de Guerra em operaJ;oes;
.
"
d)' manter .complete servit;o esta..
0 Co:~;;resso Nacional decreta:
t.lstico s6bre tudo 0. que C(lncerne ao
Art. 1." E' transformada em Alf~n~
htoral e SUa pcpulagao;,.,
dega. a Mesn de Rcnda.s Alfande'gada
e) iornecer in.fQrmacoe.s metearo- de ltajai. no Estado de Santa cata~
16g!ca, em carater permanente e cons- l·ina.
tante, nos servicos tederais de preArt. 2.° E" e.xtinta a funcao gra~
'Vihao do tempo: .
tiiicada de administrador c:!.a .Mesa dE..
f) auxUiar as servicos dl- rcpl'essAo R end a s
Alfandegada de Itajai
aD contrabando e ao com~rc1D i11cito (FG-6) -e criada a ftfn~ao gratfficada
de toxiCos;
_
de in'l.p(>to~ dp, Alfilnde>ra de Itaja1.
. to mn.nt~r um. t;ervi~o pe.rmanente! Art. 8.° Esta l<JJ entrarA em vigor
de \n.forrnac6cs sObre ()C()rr~ncia$ no na data dlt .sua publ1caclo.
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o que essa declarrlcao e e&iOe, doC'umento e.l"Velam e \JUt: Cl re,ull'lt: ,j~
mocratico est.l em perigo l.min~.r.te
D1SCUSS!io '1lnica do Parecer du
d.e um gOlpe. cUJo centro e 0 PaIt'l:ComIssao de l:;r nomia sobre (l cio do Catete, onde 5e conspira !'O'J';'
1\-1 ensagrm 1tumerQ 51, de 1955, tra a ordem. a lei e as garantias
em que a Sennor Presiriente da copstJtu(:]onais.
Republica ,sulnnete it JprovaQao
..'!'l'ata-se de arrancar ao Povo 0 di ..
do Senado a escolha do Senhor re;tc de escolhet ... Sj~U p:·eSWHlte.
Jose Augusto Bf.zerra de Medei~ t-/ac. se trata de <;u .....,LJd,lH' pOl" out!',.oS
rOs para 0 'cargo .te membro do as insc1tu/(;'oe..~ vigel1tes; nao se tl"a. Conselho Nt..cional de Economia. ta como em 1930, .Jc: pi" )'1llUigut U!Il:t
nova Constltuu;ao. 0 Ciue se prEteno SR. PRE-IDENTE:
de e perpetual" Un) governo de mHlOti~. Contra ioSSo .u.i.,.t~'S;,;1 o. t"a, tl~O
. Tratando-se de materia a 'ser SoclaUSta Brn.suciro, que nao tern
apreciada en] se.ssflo secreta, tra~;) compl'OIDISSOS
nem aliancas com Qualforma a sessao eIJl secreta e deter ... quer dos c,mdldatos rea is, aparentp.s
mlno nos firs. fundonarios que t")~ ou hipoteticos; mantelU uma 110,;.11mem as provid€mdas para esse t'm., dbm absoluta' ao ..er pro;tama e aos
sew, principios urn dos QHais e 1 aef>2(A sessa.o transforma~se
em ,a intransigente das liberdades d~mQ~
secreta as 11 Jioras e 15 min:! .. m·aticas.
tos, • voltnndo a ser publico !l.s
Quanto ao sell candida to ao c&rf!o
17 }wr~ e quarenta minutos).
0.\ Pl'esidente da Republka, 'a CC>lIve·n.:;ao do Partjdo decidiril nn nlOmento oportuno
Mas contra e~sa
o SR. PF.ESIDENTL:
amea{fa de 'gol~)e trovejacta pela Pn:sidente da Republlca. 0 Partido '5oejali&h Bra15iletro' levanta, desde t,oj:;o,
DeVel'\3 . 0 Plenario votar t'equ !ri- 0 seu prDtesto. Nada menos exato ".0
mento de urr;encla. nos terdmos dos que dizer que a situat;;ao do Br<lsii,
nrt. 15f., § 4.c do Rcgimento lIl',er- com suas ir..stltuh;oes funcionando
no. para 0 Projeto de Lei cia Ca.:na- nJrmalmente, exige candidato liHiI...0.
r~, dos 81'S. Deputados
N.o 1, de Nos Estados (midoS, a vespera e em
1954. flue altcra a Lei n. 1.632.
meio Ii malor guerra civil da hir·t6Nao haven do numero' r~glmo;ntal, .ria Lincoln, Llnto na elei<;ao lU:.l:.tO
.
d na reelcH;ao, HaO tm cflndidatQ unipara sua vf\1.~9f.\o, em vlrtude
0 co; nao 0 fot Roosevelt. atraves de
que foi tam"O:m adillda a \'oiagao ria uma guerra mUlldiaJ em que se jogamat.eria apr(,ciuda am scs.<:so J~';re~ va a destino da Na<;ao. Surjam os
ca, flea 0 neQuerlmento sobre a calJdidatos; v{ nham os programq.,~. e
mesa para, na proxima ses~ao, S~Jbre 0 Povo escolh('ra E, em t6rno de urn
~le manifcsta..r-se 0 plenar10.
candidato e sobretudo de urn progra,
ma, bern pOde ser que 8 grande mnio ...
o ·SR. MOZART LAGO:
. !ria do ele1totado torge urns uniao ler ...
(Pci
() dem)
_ Sr. PresId"'·.n.te dad~ira~nente n~ci~nal. Mas IivBmet~. u. r . . "
_ 'Ite nasclda e llao Imposta pelo Preslredl ~ palaVl8 up~nas para .urn,
dente, sob 0 cspantalho da For:;a .. I'.)
li
clar~Clmento. F1:
um dos s~~ >C).
coolu10 a que nos opomos afronta 0
tores du. requeTl!n~nto de mgt. nCla sIstema.' multipartidario, consideJado
de autorla do Dobl e Senador Alva· pela nossa Constituit;;ao como urn Jos
to Ado~pl1o.
sel:..... dogmas fundamentais, e !.(l8' ~llNa sessao de hoje, V. E.'Cf:a. dJcla· ra de fato (l partido (micD, carBerou que/ os dois rerruetiment.os de tr.l',~tico do er,tado ·totaHtario. 0 }?arurgencla qu~ figUl"ava na Ordem do tjdo Socialists ·BrasUeiro repete a maDia, nao podiam ~er vot3clos, pOl Debra pela qual certos poHticos, civis
preiuicUcados: Nao oQstante
tie V. e militares, pretendem furtar ao PoExa. nao houvesse aSSlm se mam~ vo 0 seu dirfito de .livre e~c~lha. ira ...
festado, pcderial11 ....etes, juntamente P?ndo-lhe um candIdato umoo, macom 0 que V. Exa. anunciou, ser I mpulado ~or urn corrHho, atravrs de
considerado::; na proxima sessa'). ~meRc;a~ ~rradiadas p~lo Presidente
(Muito bem.).
.
a~ Repubh~a, da pr6pna.5cde do GO.
verno lMultu bem; mUlto hem) ~
o SR. PRESIDENTE - 0 requerimento de urg~ncia, ha pouco nnllllo SR.()TBO~ MJiDER:
ciado pela Mcsa, apoia-s(. no art.
(Ndo IOi rcvisto pelo orador) - sr.
I55, ~. 1.(>, do .Regjm~nto Interno,
que ruanda seja a materia dele cons~ Presidente, I'ccebi de Curitiba 0 setante discutlda e votada no mes:no guinte telegrama:
,
dia da concessaQ da urgencia: en4'OS que nssinn.m, t'orrovial"ills,
quant'o que os de V. Exa, Jaseafuncionarios aa Companhia Teramose no art. 155, § 3.°, que, apra·
lefOnica, da Companhla de For ..
vados os pro.letos neles refet'idos
~a e LUz e do Departamento de
enirarao em Ordem do Dia' da seAguas e Esgotos, na Vigencia da
gunda sessao ordiml.ria que Be f,eautonomia das caixas, entJ aram
guir.
•
em com posicao com as empr~sas
o SR. MOZART LAGO - Agraque Ihe£ construju casas para rna ..
de<;o 0 esclarecimento, Sr. Presiradia de auas familias, alias ja, instaladas, pais estao todD", contemdente.
'
plados desde as anO$ de 1951(
o SR. PRESIDENTE - Est. es1952, e 1953, para gozar dos di ...
gotada a matfu1.n constante da Orreitos de financiamento_ Aguar ...
dem do DiR.
.
.
dam tao somente 0 recolhimento
Tem 8 palavra 0- nobre Senador
do numerado em ... debito dft Redc
Domirlbos Velasco, inscrito 'lara fa~
de Via~ao Parana·Santa eatarilal' deiJoiS da Ordem do Pia •.
-nil: para serem atendidos. Entreo sn. DOMINGOS VEL.ASCQ;
tanto, agora estamos sob Rmea<;a
....
de dcspejo, easo'o proeesso de
(Ndo foirevisto peto ora.c1or).
Rquisicfio por parle da Cah:a nao
8r. Presidente tomarei a atengao
se ultime dentro destes noventu.
do Senado apenas por algUI).S minu·
dins, segundo 0 a.vjso da empre ..
tos. desel0 1er a decislio do Partido
sa proprietaria. Ante tao alar ...
Socialista Brasileiro, pelo seu V!remante situal;3.o. que veio' a todos
torio NacionaI,' aprovada esta. tarsurpreender, solicita se dlgne V.
de. (Lendo) _
_
Excia. como preito de homena ...
C Partido Sociaiista BrasUetro, ]lOr
eg mas nossas esp6sas e mhos,
seu DiretOrio NaclOL1al, aT\te a declBdeterminar a delegacla aqui prorat;;ao do Presidente da Republica e
mover 0 processamento. ha muito
o documento militar que ele subscredeferido no sentido de evitru'
\eu com seu apoio, 6~!ltl:> se no never
aquela medida. verdadeirament.e
desastrosa para nossas familias".
de tomar uma atitude definitiva, e,
~mo sernpre, de acilrtio com l'CU pfl,';,Seguem-se, Sr. Presidcnte. as Rssi ...
sado, seU prograroa. sellS principlos. \ natul'as (\0 telc~rama.
~
Art. L(>

13 Amelia Moreira de Souza. professor, padrao "K", do
Instituto Benjamiro Ccnstant (periodo de 13 a 31-12-52)
:l4 Eugenio Hime, professor catedrAtico, padrllo "0", da
'!:.
Faculdade· Naclonal de Arquitetura da Universidade do
.B,rasil (periocto- de 28-9-48 a 31-12-:>2~ • __ " .......... ,.•.

(Se~ilo h •

R~vogam-se

em conttario.

as disposicoes

€t

I
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(Seqao II)

Dog conhecimento ao Senado do tendo Parecer fa'f'oraveJ, sob n.O 14.
PaTeceres Javorciveis:
telegrama., Sr. Preside-nte de ~955, da Comissao de Finanr:as.
da Comissao de Constituic§o t JU$D1Scuasao (mica, do Projeto de Defrisando mais uma vez que se trat~
,d~ urn lingulo. e mque cairam 01 ope- creta Legislativo n.o 126 lie 1953 tir;a, sob n.O 81, de 1955;
<1.e
Financ;as" sob
:rarj08 das Qalxas de Aposentadoria II! ol'iginario da Camara dos 'Deputados: u. oda82,Comiss~o
de leS5.
J?eus6e8 do Departamento de Aguas que aprova a contrato celebrado entre
Discussao 11nica do Projeto de Dee Esgotos, da Companhla de F6r(a e a .Ministerio da AgricultUr!l e a Pre- creta
Legislativo n.O 57~A, 'de 1954,
Luz e da Estrada de Ferro Parana- fert1..!ra do Municipio de -Teres-ina origin~'io da Camara dns Deputados,
Santa Catarina. Foram todO! dimi- Estado do Piaui, para execur;ao
que apl'ova 0 contr~to eelebrado entre
llpidos nos vencimentos, para aqUlsi- trabalhos de ins,eminartao artificial, o Departamento dos Coneios e Te~ao da eass: propria, e se vern l1.oje na te~do Pareceres favOl'aveis:. da Co- legrafos e a firma SOciedade Tecnidl
~ontingehcia de serem ~alvez despeja- rmssl0 de Constitui¢ao e Ju.sti~a, sob Construtora. Ltda" para eonstru<;ao
<los, porque as gutarquias nao ulU- n. ° 55, de 1955; e da Comissao de do prectio destinado s. Agencia Posfftaram os processos cOITespondent-,~ Finanl;as, sob n.o 56, de 1955.
tal-TelegraIica- da cidade Cruzilia .DO
d eompra. dos predios. unlcament-e
Discus,sao unica do Pl'ojeto de De- E::stado de Minas Gerais, tendo
Dorque a Rede de Viacao parana-San- creta Legislativo n.o 15. de 1954, oriPareceres favorciveis:
t~ cata.rina e' as outras emptesas fi- ginario da Camara dos DepHtados Que
!iadas a esta Caixa. nao l'ecolheram aprova 0 termo de eontl'ato Cele;1!'lido
da Comissao de Constituic;ao e Jus, () numetario flue deveriam recolher, entre 0 Departamento Feder!!} de til;a sob n.O 33, de 1955;
da Comissao de Finaw;as, sob n.O 34,
qeixando os ope:nirios e sUas farnilias Compms e a firma Cia. lmportadora
lla iminencia de serem jogados a e ~istribuidora Cidix S. A. par~ for- d.e 1955,
l'ua.
neclmento de uma lancha a Ho~ped3,Djscussao unica do Projeto de DeSr. President~, encaminho, por-tan- ria de Irnigrantes da TIha das FlOres, creto Legislativo n.O 58, de 1954, que
to, este prates to it autol'idade c'Ompe- <10 Ministerio do Trabalho, Industrjo aprova 0 termo d.e contrato celebrado
tente, para Que tome as mRis Urgoen- e Gomercio. tendo Parecerp.s ·favora. entre 0 Departamento dos Con-elVS
tes providencias a respeito. (Muito I,veis: da Comissao de Constitulcao e e Telegrafos e a firma Engenharia
bern) •
,
JustiGa. 'sob n 0 49, d~ 1955: e 1~ Co- Bul Brasileira Ltda., pam construc;ao
O SR. PRESIDENTE'
missa~ de Finallr;as, sob n.O 50 do prMio da Agencia, PostaJ-Telegra.
hl~"
"
fica. de Cerro Azul, no Estado do
Naa hi mnis orado,-es
.
Discus.\Jao unica dQ Projeto de .De- Pal·ana. tendo
Be n~nhum dos s~nh~res S?na'do- c~et?. Leg:islati~o n.O 24, de 1954, oriP(lTeCereS javora,veis:
r~s pedl~ a palavra, encerra:''fl a ses- gmano d.a Cama~a_ dos ~ep;)taJt)~.
l5n~. des~2"nando para a de segunda- que mantem a d~c~sao do .Tn~unal de
da Comissao de co&titui!;<l.O e Jusfelra P!Qxirna a seO"u:nte
contas denegatorla ao regtst,ro do th;a, tlob n.'" 37, de 1955;
o
'termo aditivo. ao contra to c:::l~brado
da Comissao de Finan:;as, sob
ORDE}.i DO DIA
~n.tre 0 Governo Fedel'al e' Walter n.o 38, de 1955.
Discussao tinica do Projeto de DeWIlhelm Leo Helninger pant desell1penhar 9. fum;ao de professor de rfirJio creto Legislativo" n,D 64, de 1954, nriContin~a~a~ da. vota~ao do Parecer transmissao
ds. Escola Tccnka do ginario da CalUara 'doo Deputados,
da Comissao de Economb o:;bbre a
<tue aprova 0 contrato celebrado eI1Men~agem n. ° 51. pela qual 0 Senhor Exercita, tendo Pal'eceres f~wt)r-a:veis: tre 0 Departamento ·dos COl-reios e
da
Comil:;1'>ao
de
Constituir;;ao
e
Jl.tsti~a
Presidente da Repiiblica stlbm~te"":\ .\Job n,.0'83, de 1955: e da ComiSSao de TeIegrafos e a firma Onix Engenh;\~pravat;ao do Sentldo a esco!hn' .d~ Fjnan!;RS, sob D.O 84, de 1955.
ria Ltda., para eon5tru~§o de 11m
r. Jose Augusto Bezerra de Medeiros
Discu5sao
lUlica do Projeto de De- predio destinado a agencia postalpar~ 0 Car<ro de membro do Con~c1ho
creta Legislativo n.o 41. cie 1954, .Jd- telegl':d.fiea de Ouro Fino, D;tado (.Ie
NaCIOnal de Economia.'
.
~imirio da Curnara dos Deputadol'; Mil1~S Gerais,
Vota~ao, ~m discuss50' iinica do Que aprOV3 0 contrato celebrado enPareceres javora.veis:
Requerimento h.O 'j{) de 19-~' d tre 0 Gover-no Federal e Mario da
Sr I
d' A '
'
<l;),
0 SBva Leal e sua mulher Maria Nnil
da Comissao de Constltui!;30 e Jus•
VO
."qUUlO e outros Senhol"f'S
tica, $00 n.o 31, de 1955;
Senad91'es,. pedindo a urgencia do da Silva. Leal, para execu1,!f.o de
da Comissao
de Finan~as, sob
obras.
de
irigac;ao
em
terTas
de
sua
art, 1n5, ~ 4.°. do Re-:?imento Interno
n.:l 32, de 1955.
propriecwde
na
fazenda
"Macnuin",
pa~a 0 Projeto de Lei da Cam~\f~
Discus.$ao Unica do Projeto de Lei
no Municipio. de Taui, Est"do do
n .. I, de 1955, que altera a Lei m't- Ceara.
da Camara n.O 107, de 1954. que llUmero.l,632, ;Ie 30 de junho de -:1.952 Ceara, tendo
toriza 0 poder EJ,:ecutivo a abril" pf;lo
qd ue flXa. ~ numero de oficiais 6Cnel';li~
Ministerio da Fazenda, 0 cl'edito esa Exerc:to~
Pareceres favoniveis:
pecial de Crt S4{). '13'1. 157,5(), pnrn. pagamento de despesas de pes..<:c()al e de
C'ontinu~Gao da discnssao linica do
da Comissao de. Constitui<;ao t Jus- ..,~rviQos
e encargos do mesma MinisVt;to n, ° 1. de 1955, do Prefeito cia ti~a, sob nD 47,,., de 1955: .
DIstr}t? Federal. ao Projeto de Lei
dn Comissao de Fim:.D.<;::s, sob terio no e:cercicio de 1953, tendo
]\>fUnIClpal n.o 1.590-54, (jue ~ljtorjz~ n.O 48, de Hi5S.
.
Parecer !avortivel:
a abertura de credito espeCial j)l'lra
DiscuSSao unica do -Projeto de Desob
n.O 71, de 1955, da Cothi.o;sao
a~ender ao p~oblema do ab"1stecimento creto LegislativQ n.o 45, de 1954, ori.
d aqua po Disttito Federal.
gimii'io da Carnara dos Depqtados, de FinnllGas.·.
Discussao unic9 do Ptojeto' de Lei
([~lU.fdo em Ordem do Dia 110S que aprova 0 contra.to de eoopera<la Camara n." 171, de 1954, que autermos do art. 90, letra ..c .. do Reg,'.. ~iiO celebrado entre 0 'Governo Fe- toriza 0 Poder Executhio a abril', pela
mento 1 f
)
~
del'al e Jose Delfiho da Silva e sua
,
n .ern? tepdo parecp.r f::nrora- mulher. ~para execu"ao e p:'l~a:nen- Ministkrio da Fazenda, 0 credito es't"el .da ComlSSao' de Constltuicao e
...
pecial de CrS 40Q.(l()(),(){}, para auxiliar
.Just.J(;a pro/erido oralmente n" 1.:l. to de obms necess,aria!; a irriga<;:l.o
ses
ti
. ~
daS terras de sua propriedade, no lu- a realizuGao do XI Congresso Bl'asileiro
de qeografia, na ddude de PQl'sao e 2g-1-5S.
gar denominado Ouro Velho, l\1uni.Discussao llnica do Projeto, de Re- cipio de Caxia.s. Estado do A:Janmflao, -to' Alegre: £Sta.do do Rio Grande do
Sui, - tendo
!olu~lio.. n..O ~4, de 1953. oferf'!ddo pela tendo.
Parec€r fal)OTt1vel. sob n.<l 42, de
Cormssa-o Dlretora, que extin:::ue tl'es
P
j'
.
1955. da Comissao de Finanl;as..
car!l:OS de Servente, classe "0" no
areceres av~ravels:
unica' do Projeta de Lei
Qlladro de funcionarios do Se~ado
da Comissao de Constituic;;ao·c ,]l1S- daDiscusseo
Camara n.o· 174, de 1954, que 311Feder:1J.
tir;a. sob n.t> 35, de 1955:
t.oriza 0 pnder E::xecurivo 11. abril', or-Io
Pareceres favoniveis:
da. Comis.... ao
de ~F'it:lan!;as, sob Ministerio da Frlzenrla,· 0 eredHo esD~ Comissao de Constitui{:ao e n.O 36. de 1955,
pecial de' Cl'S 2.655 600.00 para oco:tJustH;a. sob n,cl6(}1, de 1954"
,Discussao (mica do Projeto de De- rer a despe~as da Comissao d~ Doe.~a.' Comissao do Serviqo' Publico creto Legish'ltivo n.o 46, de 1954, ori- senvolvilncnto Industrial. tendo
J'
el'll!, SOb n.1l 602. de 1954'
~~a~~ro~~ oC~~;;~~tod~e ~oeJ'p~~~~~~ Parecer !avoravel, sob n." 14, (Ie
Da Comissao de .Finllnc~s, sob nu- celebrado entre 0 Govel'no Federal e lS55, da Comisslo de Finan<;as.·
DiscUSl;1\O unita do Projet.o de Lei
mer~ 603, de 1954.
FrancisCo Borges {los Santos e sua.
da 'Camar~ dos Oepu~ados n.o 195, de
. Dis~ussao "(mica fdo PrOjeto de Lei mullier, para exectu;ao e pagamento 1954, que autoriza a emissao de se1l?s
da Camara n. ° 243, de 1954, QUe auto- de obras necessarias 1\ 'irrigal;ao de posta is comemo),ativos do centenano
rj~a. 0 . ~oder Executlvo a abrir, pelO terras de ,sua propriedade na Fa- ril';. fllnd~cao rio ~\ifunicinio de BOtucatu,
Mmlsterlo da. Fazenda, Q. credito es ... zenda ·'Recreio'.' municipio de Par- Estado de Sao Paulo. tenq.o
peclaI de 01'$ 76.783,30, para. paga~ naiba, l!:stado do Plaui, tendo
mento de salarios Atrasadas de lessoal
pareceres favoraveis:
Parecerls !avora:l..eis,
e l'egularizs.cao de despesa~ de t"le~
da Comissao de Constituif;ao e Jus...;
da
Comissao
de Constitui.:;ao e Jus"
tir;a sob n.o 79, de 1955:
gramas e telef"ones da extinta Co~
da Comissao de F'inanC;as, sob tu;a, sob n.o PI," dt: 1955;'
da Comi~ao de Tran.sportec;, Comu~
tnfss[o de Contrble de Acordos de n,o 80/ de 1955.
.
'Washington tendo Parecer Iavortivel
Discus.sao unica do 'Projeto de De- nical;oes e Obras Publieas, sob nusob n. () 43, de 1955, da Comissao de creta Legislativo nY 56. de 1954, ori- mer~ 92, ,de 1955~
Da Comissao de Pin3.n~as, SOb nuFinanG8S.·
ginftrio da Camara dos Deputlldas,
Discussao finiea do Projeto de Lei que ap:rova 0 t~rmo de contrato entre mere 93, de 1955.
on CaTfHlra n. 259, de 1954, Que <\L'to- 0 Depal·tamento dos Con-eios e Te1e~
l'f'l.1\ 0 Pader Exeeutivo.. a abrir. pelo grafos e a firma Ul·bani'l.adol')'\ Cea~
Discussao unica da reda.:;ao final
Mlnts:t~rio da EduC3I;RO, 0 crMito es- rense Ltda- .• para constrl.lt;3.o de nua! (ofer,.'-.ida pela Comissao de Redallao
peclal de Cri 3QO .OO(),Q{}, pa1'9. con- ealx3s dagUa, de concreto
arm;'\ao, em sell parecer ~!" 16. de- 19:>5) da
I"'c .....-'io d~ amrilio A. It Confe1"~nei.a Na.- nns Esta<;Oes de Alencarjna e Mara~ emenda do Senado ao Projeto d.e Lel
da CAmara n,o 375~ de 1953. Que auto ...
clonal dos Jornalistas Proflssicn3.ts, Donaa.. Estado do Ceara, tendp
])resente

de

r'

Q

,

Janeiro de 1!:ISS
riza os concessionarios e as admini!...
t.1'8COeS dos portos a cobral'em jUtOs de
mora sabre dividaa provenientes de,
sel'Vi~os pl'e3tados.
.
\"~ .

Discussao unica da reds~ao final
(L~·erecida. pela' Q<)Ini.s&ao de Redac;ao
em seu Parecer n,o 13. de 1955) eO' ~
Projeto de Lei do Senado n.o 39, de :
19M, que crla 0 MUSeu "da AbOli~aOt
com sede nil cldade do ,Recife, EstadQ ,
de Pernambuco.
,
'
Discu.ssao t'inica da reda-;8o final I
(oferecida pela Comissao de Redal;ao !
em seu parecer n.o 14. de 1955) I do ,
Projeto de Decreta Legislativo n,D 4, de '
1954.. que autoriza. () Tribunal ..de Con ...
tas a proceder ao registro de despesa
de CrS 25, Q(}O.OO para atender ao pa- I
gamento devido a Luiz da S11v1\ Cosme'
par servic;os prestados como crfticQ,
mUltical e responsavel, pOl' :program a do
Servi~o de RadiOdifusao mducattva dQ I
Ministerio da Educac;ao. e Cultura, !" t

\'1

I

Discussao unica da redflc;ao final
(oferecida pela Comissao de Reda!;ao
ern seU Parecer n.1l 20, de 1955) do
Projeto de Lei do Senado D.Q 21, de )
1953, que .estende as viti-vas d~s I11m..-,
tares os direitos assegurados as sua.$
filhas e irmas, nos termos do artigo
2.0, do Decreto n.o 471, de 1-8-1891,
do art. 27 do Decreta. n,t> 695, de 1890
e do Decreta nP 521. de 1·7-1341.

i"

1'1

Dlscussao iinica da reda<;ao final
(oferecida pela Comissao de Redru;ao .
eI'" seu Parecer D,o 15, de 1955) dQ
P"!:ojeto de Decreto Legislahvo n." 92',
de 1953 que aprova os atos do Sextt)
Congres'so da uniao Postal das Ameri~
£8S e Espanha.--=--t..
Discussao unica da l'edar;ao ~inal'
(oferecid'i\ pela Comissao de Redflra~
em seu Parecer 11..0 21, de 1955) do.
Projeto de Lei do Senado n.O 46. d~ i
1954, Que regula a a((§.o do .Ministeri~ I
Puolico na fiscalizac;iio ·da ob5ervancJ~
dos panigrafos 2(), 22, .23, 25 e 32 d 9
art. 14.1 cia Constitui!;1l.o Federal,
\.

1

Discusaso unlca do Parecer n.D 1.097.
de 1954, da Comissao de Economia.
p .10 arquivamento do oficio do Vice~
presidente da Comlssao Centra} de
Pr< ;os. que encaminhou exemplar do~
Anais do Congresso de Invern)stas e
Produtores de Leite do Brasil Central.

Levanta-se a sessiio as 17.hora4.
e ~ 50 minutos.

H

DISCURi'lO PRONUNCIADO P"£JLO
SR. SENADOR. ALFR1i:DO "'EVES
NA SESSAO "EXTRAORDlNARIJ\,

.

DAS 9

'0 SR.

.

.

HORAS DE 29-1-955,

ALFREDO. NEVES:

(Niio !Oi revisto pelo ora"dor)

_

Encontramos-nos no termino ria 4.'sessa a legislative. e, consequent(!men.
te, . a . ComissM Diretora tera. tambem concluido 0 mandata que, recef ~
beu dos ilustres Colegas, As pre erc::u·
cias' cio seus votados nos foi cesvanecido e, POI' iSSO. eriou para cada uin
dos metnbrcs da Mesa obriga.;6es e
deveres, .It'ol"ais que procur-amos eu."'Il:prir com 0 melhor dos nossos eslor(,os, dedicsl.;ao e _bo~ vontade. E a
consciencia de cada um de nos £liZ,
em acusmata, qUe correllpondam<lS-~
ardua e dificil 'mlssao que no~ foi
c::~nfiada.

0 you, do Senado, ·aprovl.lnclo 0
pl'ojeto de Resolu{:ao n.~ 55 f{li .scm
d(wida, lUanifestacao expressiva do
reconhecimento ao sef6r~ da Comis":,,
~ao Diretora para corresponder a con
fiafl(;a~ dos seus, iIustres pr.ns. Esta
ComIssao pade, pais, ate ufanar-~e
em haver conseguido enferentAr, V1torlosamente, a
pesada tare/a. as
vezes ingtata, por contrariar asp~a..
1i6es de funcionarios que preten d 1am
benefi-ci{ls maiores
do aue aqueles
que a. conjuntura financeira atual
permite,
Rf;laWl1do . (') pl'ojeto por dekgacao
dll Comis:.:ao p1retora, ,comissao que

.

DIARIO DO CONGRE5S0 NACIONAL . (Se~aoll)

LJomingo 3'0
c

teen a bonra de .ser prcsidida par
uma. personaHdade da envergadura
1l1.01.'al, da cultura e tnteligencia inCOJDum do· eminentc 'Senador Mar~ndes Filho, r.esi.sti ao sentimentalis ...
010 e tudo fiz para 0 ,melhor desempenho da missao que me fora contiada.
.
ontem, ja no reeeSSo do lar, cnquanto
aguardava 0 .sono repousante, refletl
so-bre minhas atividades nesta
CaSa. e pude verificar, apesar de iexagenario, qUe cumpri 0 meu mandato COlli dignidade, honra e <1perosidade, mesmo agora quando del de.sempenho it jncumbencia da Comis.sfuJ Diretora na 8ustentai;ao do projeto de R~solur;ao n,o 55, em qUe
tive de tcrt;ar armas com os mais
ilustn:s membras desta Casa.
a Sr: Apolonio Sales, - Perroite
V. E:,a. urn apal'te?

sentou-lhe modific~~. algumas das
quais mel'eceu 0 ap6io da Co~1.ssao
Diretora, colabora~ao que multo no.$
conforwu. Ao mesmo tempo em que
paralela. tamrem POl' .inspira~ao de
V: E'Xa" toi reaUzada.
No decurso da .sessa;) legislativa· d~

1954, f()ra" map~resentadas mais doe
duas -dezenas de projetos de Resolu~:'i.o, sugerindo moditicacoes no atual
Regimento Interno. Na sua grande
maiaria, es.';as iniciativas pertep.cem
ao nobre Senador Ne.stor Massena, que,
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primento do dcver. Mas, nao estand.o

Ternos, atualmente, Sr. Presidenteu.

p!resen~e. fa..QO urn apeJ.c.. an
Zlobre onze comiss6es, Nao seria. exagerl\r~
Senador Gomes de O~ivel.ra, - possi- destinassemos um Assessor para ser..
velmente 0 substituto do 1.0 Secre- vir junto a. cada comiss'o, Naa e, po..

tru:io, substituto que, alias, tra-nqui- rem, apenas com. base nesse

liza os

.€xcessi vas de quem
como eu, f()i funciona.rio do Senada
quarenta e cinco anas, pa1'a que man·
tenha 0 m€smo intel:esse pelas coisas
internas do Sen ado .
Entendo que se os Senadores da
proxima 'legislatura 0 ele.varem
ao
cargo de primeiro secreta-rio. texao
E'Scolhido pessOa capaz de defender,
.de homar e dignificar ca!go de tanta
re:;ponsabilidade, que exige de quem
a OCuPa. abnf'ga~ao, ..sacriHcio e espirHo publico.
_
o Sr. Gomes de Oliveira ~ Obrigado pelas palavras de V. EX,a.
z~los

raciocinJ()

que devemos encarrar 0 ntimero des..
ses funcionarios, Ales nao irao se'rvlrl'
n.penas perante as Coh1iseses permanentes mnis perante qualquer outra§
especiais, inclusive as de inquerito, E
rnais, pre.starao coperal;ao tecnjca Ii.
todos os senhores Senadores, centorme
preceitua 0 projeto:
Trata-se de um trabalho des roa1lJ
ingentes que e - pOl' excelencla. 0
tl'sbalho do Parlamento - dizia Wi!..
son e - Q trabalho das Comissoes .
Cada um de n6s, pode perteitamen ..
te dar 0 proprio te.<;temunho as horas
angustiosas com Que Intarnos sozinhos.
no silencio dos gabinetes ou no tUrOl ..
[hao do :Benado, paar a' sotu~ao datJ
mais variadas quest6es.
Com "efel'~ncia a Comi.ss~o do--COMtitulo;;ao e Justi~a. trago 0 meu dep-oimento,
Com relal;8.0 a Comis~o l1e Flnan. ..
ras, se lamentamos ve-Ia privada us
dois de 'seus componentes, tivemo5, pur
outro lado a sa~isfacao da'demonstl'a ...
1;8:0 de sua capac1dade com a seu
ai'roveit.amento para 'cooperar
n03
mais impcl'tant.es setores da adminia...
tl'J.t;l fe<leral.
8r. Presidente, se ha urn aspecto do
projeto que desafia as criticas:, ~ aqueIe em que procuramos dotar 0 Se..
nado de um aparelhamento t~cnlc:t)
capaz de atender M nossas tare[aa
tegislaUvas.

ate entao secretario Qeral da Pre~
sidencia da Camara doo'S Deputa.dos,
fez-se especi8.11sta e~ assuntos re~i~
mentais, tendo-se pro)etado no meIQS·
juridicos como portador de pend ores
acentuados para 0 estudo do Direito
coustitucionaI, projetos estes em nuniel'{)- de 23.
.
o SR. ALFlWDO NEVES - 0
Com 0 pass.ar dos dins, ja. no ultImo
trimestre do ana, quando se pre<>- nobre Senador Gomes de Oliveira,
cupava 0 Relator da ultima~ao' isola- neste interregna de sessa.). deve exao SR, ALFREDO NEVES. - V: da
de cap-a Projeto de Resolu<;a.o, t..-:m- n~jnar 0 prajt't.o apresent~do pela CoEX,:'.. tern toda a razao de voltar do mesmo alguns pareceres rascunha- \ missao oiretora e. na oportunidade,
tranquilo para sua residencia e des- dos, meditando svbl'e 0 volume ~as, sustentar as boas inte~oes e. a desejO
cansar da tarefa ardua· que desem- modifica~oe.s J;ugeridas, na sua malO- que todos tivemos d..: acertar no ·sen·
penhou nesta Casa, Sem duvida, se Tia- procedentes, pareceu-lhe de. me- tido de que esta Casa. para 0 futuro,
nteu testemunho vale alguma coisa, lba maior, com 0 reex,ame do RegImen sej a t.m· exemplo de tra balhe de or·
sir'la eIe para demonstrar 0 reconhe~ to Interno, embora amda l'ec~te _sua dem e de progresso no nosso paiS
clmento que temos, pelo trabalho, es~ reforma realizada par uma eoml~sao es ~Muito bem; muito bent. Palmasl.
forco. dedical;ao e serenidade com escolheu para Rela tor Oeral, 0 llustre
que V. Ex&.. defendeu' as respeitados Senador Aloysia de Carvalho .. Mas,.o I..>lSCURSO PRONUNCIADO PELO.
fato e 'que a execW;aO do ntual ~egl~
~ENADOR ATTILIO
VIVACQUA
1uteresses desta Casa.
~mQ·nto Interno ja deu margem a d~V~l'NA SESSAO DO OIA 27 DE JAo SR. AL:f'REOO NEVES. - sas .altera~oes, aceitas pelo plenal'l?; NEIRO DE 1955. QUE SE REPROAgr:ldeco imensamente 0 aparte do par sua vez, ali estavam mnis de dUM
DUZ POR TER SIDO PUBLICAnobre senador por PernamhucQ que' dezenas de modificacoes propostas,
DO COM JNCORREQoES.
muito ine conforta e estimula.
aIem das anotaQOes que 0 Relator co ..
Se um dia voltar a esta Casa, se lecionou no transcurso das sessoes rea~
0 SR. ATTtLIO VIVACQUA:
o Sr, Georgino Aveltno _ Multo
rueus caestaCiuanos
lizadas sob 0 regime do novo Regf(Para encamtnhar a voia{:ao) (NIJo oem!
o ST. Joaquirn Pires - E par que menta Interno, que vinha passand.o fat Tevisto ]lela orador) _ Sr. Prest· o SR, ATILIO VrVACQUA - NIW
nao ha. de voltar. .se tem mereci~ par urn crivQ, nao comum,. de suceSSI- dente, na se~sao de ontem, tive ,'lea- recelo, Sr. Presidente. que tenhamos
mento para aqui estar? 0 pavo do Es- vas quest6es de ardem, Dlante dcssas siao de expor meu ponto de vist.a !I- nil Assessoria Legislativa funcionari~Js
tado do Rio M de compreend-er que circunstancia;:. e mais, consideral\do 0 respeita da Assessol'b IPgis!ativa, 0 Llcto~.
el;"r<)U e que deve rep.al'ar seu erro.
texto do art. '214 do Regimepto que que constituem objeto da subemencta
o publico saber~ .1ulgal"-nos melbor
ALF!REDO NEVES .,'.
prescreve no?l. ---dicao 40 1B.egimento
d a vvml!'i'lo
~~ , d e p':naUGaS, aumen t.'l-\' se tomar conhecimento das de(ic!en, o SR. 'd'~
'I t
para aqul me man aram novamen~, Interno, ao termino de cada egls a u~'a, do para .tl p numer.o de assessc.'!'es.
cias dos serv!~os de documenta~ao. dB
Quero
ser' recooido como homem que numa hOI" de eonsolidar>ao
com a 1.n~
. 1
'
y
Nan
e posslve
or~~amzar-se
uma mformacao e pesQuis:J, indispensaveL.'l
gos ,..a ' de tdra b a Ihar e procura desenclUs.-0
no
mesmo
das
novas
Resoluc;oes
.
b d
instituii(ao dessa natureza S€m que uo estudo e elnborl'q;o ade nossos tracum b n'-se 0& encargO$
que rece
·
, 't e ' 0 e fo" que 0 Relator resoIveu empreender 0 Senado dispouhJ. de pessoa I capa' b<llhos.
1U lh or d 0 seu es f ort;;:O e esprn 0 pu- 0 trabalho que ora apresenta a apre~
f
bUoo.
'
'j
t
es cftado para, exerce:- essas' unt;oes
0 Sr. Kcrginaldo Cava]cttnH _ ISBtl
0 aparte 'do nAbr>, ci3Gao dos seus dignos e 1 us res par
cu~a importiincja nao preclsariamos
S r. Pr"O,'den",
=
~
v
d
C
'
D"'eto·.l
~
"
vel'dade, .Re!'llmente, tambetn na
e queddo amigo, com aP Offilssao
~.
' de salientar. Sao fenG: ~s que d ex.isenador, "elbo
,
•
t b Iho de tamanha res~
d
Comissao em que trabalho, inr.cll~ ...
quem mantenho rela~5es pessoais v.;!m
ara esse ra a ,
gem estudo; dedica<;~o e o~rosi a" e. mente se verWca a fnlta de AssessClde lllais de meio l5ecul0, necessita pe- ponsabilidade, convidou {) ilustre sena~Fizemos" Sr, t.'l'endente, expener:-~ res: 0' resulf.ad'o e que HaO pode~~os
quena retificac;ao. Nao foram os flu- dor Nestor Massena e 0 Dr, lsac eta ~ malS preclOs:a~ que se podena rlroduzir obra e!1ciente como aeseJa ...
mtucnses que 'me negaram apoio para Brown, zenolos Secreta-rio Oeral ·da dese]ar, ~m ,a crwGtta do,~ c~r?_os de' mos:
'
que oontinuasse nesta Casa; foi 0 meu Presid~ncia. Concordando ambos em aSSc&<;or tecnwo p:"lra a corl1lssao de
o SR. ATiLIO VrVACQUA _~A~TD:_
partido que nao me incluiu entre os dar essa prestimosa colaboracao, paS~ F'inanqas; em segl!ida, vemos· 0 exemcandidatos que deveriam pleitear ao. sa,mos a nos reunir aias seguidos, pele. pIo da Comissao de Constituit;ao e Cero a V. Ex. ,0 apal'te bastante lIus ...
~rRtlvo,
e~eitorado a renova~ao do mandato. manha. Foj desse esfol'Qo, desse e~tu~ JustiC;a. 0 Senado pode- dar testeOotno politico pal'tidario, julguei nflO do e troca de impressoe s em eqWpe. munho da competencia desses com·
o SR. PRESIDENTE - (F'a~erl'to
fiear LJ-em - emoora tive.sse sido alva dessa manifestac;.ao de boa vontade que petentes colabo:adQrt's da obra legis- ~oar
0);' ti"1PJ((nns) _
Pondero aD IUJde grande injusti~a - sair, do meu resultou 0 Projet-o de ResoluQao que a iativa,
IJre orador que faltnm nnen:u'. dOlI-l mt·.
partidD para pleitear a renovat;;:ao do Comissao Diretora, depois de uma reEstamas, asslm. ja a base da orga- nutos para 0 _termino do prazo reg-imandato por outra legenda partida;- visao geraI, traz hoJe ao, estudo e rdzaqao, com fundamentoc eXpel'1 m!'!ntat.
ria.. Nao .s-ei mesma, .se tives.se sido exame do Senado. '
ll1entais Que _ a esta altura - fe"
o SR, ATILIO VlVACQUA ' - !-i~,.
candidato, se mereceria daB meus 00-·
Sr, Presidente, este traballio, tal \izmente podem ser apresentada.s ao
est:lduan-os, Mas, a esse teste nao, me como 0 o'ltro da l'eestruturac::ao dos Senado, A arientat;£o do projeto to! nnol' Presidentr. r.ssim sen do, 0 Be,·
puae submeter, por nao tel' sida can· Sl>~vi/,;a5 da Secretaria, ulUmado aa _ POI' a.ssim dizer _ alterada, ou _ nado nan pndcra deixflr de nnrl)VMt" a
didabo,
se-ssao noturna de ontem, pl'eci.sa ser pbr autra _ melhol'8:da. quando me· '1uo'<'mcnrla dfl. Comis!-l?io de F'imm"~<;,
Sr. Presidente, a projeto da Co- examina-do, estudado e' meditado, dltando saIne emenda aQui apresen- o.ue qtf>nn'"' a,~ ffnnlirjffdes prec;nl1~~ dtf.missao Diretora - permite-me 0 Se~ peis qUt> na presfnte I~lslatura 0 tadas e acrita pelo. plena-rio, pro Projeto, (MuitQ be7J/, muito betn).
nadQ 0 reptta- - foif calcado
"~mpo
"'0 no-'.o perm,'le.
'
<
b .sohretudo
t'l d'
IJ't:
curei imprimir a a.<;s€ssoria,
0 car<t.na preoeup-aqao de azer ()- I'll U 1, lS~.ctnu, entretanto, certo de que, as
I
d
cra~ e tanto quanta possivel preserl"_ '"
•
d f
tel' de 6rgao de co abora~ao. on e os
SENADO FEDERAL
vando 0 &3.rio de grande aumento de nobres oolegas que a prlmell'O e e'- seus diversos component·~ nudessem
•
'.l"
vereiro iniciarao nesta Casa nova reunir-se para trabalho..- de equi.
despesa. Reorganl'zamos os serV1~{Js ',Ia era de' trabalho tama'rao " Projeta
Secretalla~ e trrjJop.QrclOnamos am; sens
t
pe, com objetivo dE. pesqUlzas, estu
ATO Do DmETOR
funcfonffios razoavel aumento aeven: ?a .COln~$8ao Diretora e<..mo pan.o dos e~ investigar;o.es.
.
'ctmentos'-que -c1:inNmera ~ lf~ miclaI _ de Unt est u d a necessrmo
A Comissao de Finant;as, Sr. PreRerublica-se };lor t€!: safdo C31lt
nulr~Jhr-s-ns· ag-niras da hora P~ ip.Jispensavel ~ra que (IS trabalhos sidentc. a que tomo~. a inieiati"~ ~a
inoor-rqoes,
·te;-quarrdo-no~ag recHt-as DreC1&am de Sena.do wollam para 0 futuro a subemenda, foi preclsamente
organ
-Se-r olhaaaS com -lrluitaaTen~ao_para orlenM-los, um Regil ,~nto que COl'~, onde se ensaiou CSSR experiencia. Nao
0 Sr. Di:·etor Geral no uso 0'\ flT'''~
que as despesas nao ultrapiisem aqg.i- Tesponda. as sua,! necessidades.
. se poderia, por isto mesma, invocar atrihuic;nes. conc';:Qe 1J saHiriC' famm'l,
[~!Lue -po~-o$-"fnti~f3?:er:- PfSe aqUl estiv~$SCmos_ Sr. Prcsfden- pa.t~ocfnio mai§ ~H!tDrizado, par,a ess? a 'Maria Luiza MuHrr de Al m (,I,H,
1'1') h~A8 neressid:1df',$ ~. te. po-r cert-o 0 defe-ndet'flollti-as como !llIClativ8. AdemalS. sr. ~esldente. Gficial Legi$[ativo. ~13l;s,e "J" Pil'\"
dial') tia ~stencia.
,
0 defendemos ~ out-ro, CO~' () me-:m0 f txata·se de. 6rgao .que e;":erce, ,nest.~ <;~us det,('nd~['jt~s Filint.IJ e PI~vh.
--'/\0 n(l~so ttM)alh<" c ~E'r:;\·:'I(; Ch'" 0 c~loI"... oorn 9 tn-t'~m:J bOa \:or.t.adl' Itl.,,· leMa, a emmente mspe<;ao s6ble as 1\ vIler de AIf"lf'tda , a partir de 'tie··
d-cvido a.nrc-;';o, ~a1'~v u::sim. Que J..l)re, pira.dos velo mesmo tranauila CUtl\- 'oossioilidades e recursof, ttnanceiros. zembro p. pn.s.sada.
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