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Pode V. Exa. fi~ar certo ·de' que co~ T
'E' aprovado e va.i à Comfs.são j-::~s que t-enham se utiliza-do dC sêlos foi receQ!do ês.se últhno, a Presidência
· mungamos do pensamento de V. Exa.
de .Rtdàçâ.Q o seguinte
servidotJ.
da RepúbliC3.~ sem em~o. da exis ... ·
~ que dev~os cada vez mais, ficar
PMJ'ET() '
LE! n~ c.U.L~RA
Art. 4.~ ~1 1?-en~um caso poderão tência do ó!tr.tio dêcreio~lel, determi ...
00
-·
1.a.~ repart.içoes fiscalS, de futuro, Jlll- oou que continuMSe em uso o voca..unidos etn benefício da América e em
N. (I 53, d-e 1955
I !JÔr qua-isquex,_mu)tas ~;em que hajam
bulário de 1943, e a próp!ía cçnstitui...
tm. beneticiQdotnundo.
f)
_
_
lsido o.nberiormente intimados, por es· ção promulgada eJll 1946 não adOtou
i>eneflclo do mundo.
(NC 3.~-C-?S, n~ C~lar_:a)
\crito, os contribuintes, à correção dos o slsWma, ortográfico de lS45· e quem
go Rompani, receboa do Senado bra.
once
a pensao. espectal .de hnçaroentos julgados orrõneos ou fal- p~tieu à sua ~iTísã-o - O fato é
Sileiro os V..)toS que faz pela pioperi- _
~ 2.jOO,{H), ~-ensaJS~; q Co:tna.-to.so.s, conced~ndo-lhes para i.sso
notório -foi 0 filólogo José de Sá
da.de do seu nobre e grande pais,
à:o Roc la [<!~WR~;nhop v'u.~ajp!azo de 30 dW.S da data da intirna- Nunes, que represtntara -o Brasil na
(Muito bem; muito bem. Palmas) ,
0
0
G<Jdi~r;e,en erro
.... -arazzo· çaAo.
_
.
. .
maJ.sillada Conft'rênda Acadêmlca de
O SR· PRESIDENTE:
•
,
.
. . • } '1• ~- 0 :rlcam prmbrdas as repar- - 1S45.
·
1
Suspendo a se~! o por 15 minutoE.
O congre. s~o Naci_vnru Q·~creta:
- j-t~çoe,s f~ _de ~efetuar verificaçõ~s
Ne~sa reuniã--o, é evidente que tr_l·
Art. 1, 0 E' concedida a perísão es- e buscas, ou .l~POl' multas e penali- u:r.:faram os jnD~rêfSes portugueses_. eJ ..
Leva:nta~~e a sessão às 15 ~to~
peclal de Cr$ 2.400,00 - <do-ís mil ãades que atm;~m atos e lançamen- guns dos quais se chocavam oom os
15 horas e .55 minutos.)
15 hora;; e EE mtnuto..,..)
-e qui~hentos .cru~iros) _ mensais tos levada!; a -e~.e1to fora do p_razo ~e- 5 nossos, e que, afina!, viam assim reafa COrllla da Racha ·para.iza Qodinho ·anos, estabelec1do como de prescnçao lizar e.s reivindleacões que nr-; 0 haviam
O SR· Pl\ESIDENTEo
lvlúva do eu-genheil'o ciVil G.o Depar~ ~10 ~er-eto 1,!· 0 24.239, d~ 22 de de- obtido em ent;nd!mentos ;;teriores~
Está. "Ieabetta a sessã.o.
tamento Nacicmal de ~tradas de RO· z~m.~D àe 194,, po se~ -artigo 18B, sem
Os !ilóJogos de Portugal exulfu.ram
E' de pra:te, após solenidades COD1:.3 àagem, classe L, -- Rcdo.lfo Paxa.izo -qual5q~er exceç~, D-II~t1a . quando te- com a vitória, e o. Prof<!ssor Rabelo
esta, l'estitl.lfr aos oradores o tempo G1:ldinho, falecid3 em 6 de dezembro nham ~ repartiçoes flsca::.s praticado Go·nç::th·<:s, um tios seus mais aut.orideaviad..o dn. sessão parlamentar pe.. de 1951.
.
i~-- vrsando lntf'rromper dlta pr.es- zado..s re:presentante:s, t~o conhecido
•
Io que, dou t1 pahvra ao Sr. senador
~t. 2: 0 O .Poder .Ex~c~lti~ é a~çao. 0
entre nós, proclamou o fato no seu..
Gilberto Marinho. orador inscrito na tor;.zado a ah!l~, pelo Min17teno co-m· .Art. 6. A presente lei e_ntr~rá .em Tratado Ortográfico da Lin;,rua Porhora do expediente (Pausa)
pe~te, o creà~to necessárJo ~o cum· Vlg~:r na. ~ata da. s~ D~~lics.çao, r~~ tuguesa.
_Não estando presente S. Exa., t~m pr~·...nto do disposto no axt1go an .. {gff das todas. as dlSPOSIÇOes que lhe
O Sr .. Fernandes Tavora - Permi ..
t~. palavra o nobre Senador Apolõmo tenor. 0
_
·
aru contrárJ.as.
_
te V. ·Exll. um aparte?
Sales.
• Art. 3. , A pensao a que.~ refere
O SR. PRESIDEHTt:·
O SR. GILBElRTO MARINHO -o ~rtlgo 1. 0 J; ge..."â _pa~a de 1 .. df! ja. ._
.
cem todo o p!'azer.
ne.rp.J de 19.,2 e111 d1~nte, pms o fa~_ O J?ro;e~o vai ao Arq~vo.
o Sr. Fernandes Tavóra _A culpa.
O SR. APOLôNIO SALES: .
a lecllllent<l .ooorreu en 6 d~ dezembro de
FBtá.. e::gotada .a ru.atéria constante é d·os brasil~iros, l".:le, Em lugll1· de
Sr. Presidente, muito agradeço
1951.
,.
•
dsSeOrdem do Dla.
'Verdadeiros graruáU ,..,.s, ent'Ütra-m à
\l. Exa., mas_já U."lei da palavra..
Art. 4. 0 Esta L ... l ~D;trar_a €lll vigor .,
nenhum dDS Senhores senado- conferência a_p.enas U-~ delegado, .que
O· SR: PRESIDENTE:
na data .de ~~ publicaçao,. revoga- r~ p-edir f1 palavra, ene-arrarei a ses~ talvez nã.., fosse 0 mais habil'tad
1 0
Não b.avendo mais i:lra-dare.s lnscri- das: a.s dispc&çoes -em cantrarlo.
~o· Designo para a próxima a re.a ~ ...
'"
~
Pri-meira d'iscu3são do Projeto ~~se na dia 11 de ·ulho'
se- para. :r:_ep.r~entã-lo.s .. A ma.oria da
tos e ninguem pedindo a · palavra..
de Lei do semu.W n. q 40, de 195 2,- gumte
J
a
conussao nao :ntend1a Co rescado, c
· :pa.s....<ta à
(}Ue autoriza o pagamen!D das di~
o resultado f<J1 termOs de receber o
ORDEM DO DIA
vidas fiscais em atrazo, m.e-àianO!WEM DO DI4QUe Portugal .t?-OS qu!s ~ar.
.
0 sr · ~at~la.s Oüm:r:no - pe"mlte
Vótação, em discussão única, do
te condiçõe~ que estabelece. tendo
1 --: Disctusão Unica do substituth·-o
Projeto de Lei da Câmara n.o 67,
pareceres dtt Conl-is..~ de Con.:~ da. Cantara dos Deputnd.os ao Proiet.-o o nobr<O! daaor um apart-e?de 1948, que oõrtga a abreugrotituição e Justiça. sob n.a 385, de Lei do Senado n." 15, de 1954 "que
O SR. GILBERTO MARINHO fia do tórax, tendo parecer.es: 1
de 19.53 pela constituciDnnJU:Iade· alte:a ditij}Ositivo.s do Código El:oÍtar~•I C<lm muito- homa.
Sóbre pro'eto: da Cotntsslio ãe
e da Comissão de Finançll.$, sob e da o'!-tr~s providências tem regime
O .S(· ll!athias Olimpio- Fi_Jólo::os
Cónstituiçdo e Justiça, sob n."
n.u 761, de 1955; contrârio,
de urgencza, ?-(JJS tê.."'Ulos do a:tt._ 150, brasllell'os elabotaram mem:J.TI.al, do
3'12, de 1948, pela constitucionali§ 3.0 , do R-eguuento Interno, em vir- qual recebi exemplar, mostrando <:1 jnw
dade; da Comisruío de Saúde, sob
O SR. PRESIDENTE:..
tude -de requerl,mento do sr. Coimbra cvnveniente do Acôrdo. Afora o lado-n. o ~17_.. _de 195~, tavo:rável e d~ Tratando-se de pr.ojeto do senado Bueno e outJ:_-os Srs. smadores, apro- cientifico, há. q_Ue co:'r.siderar-se 0- P~
Comzssao de Fmanças, sob n. J em primeira discussão, a v<Jtação será.· vado na. sessao de 5 <lo mês e curso), p.ecto znat.eria1 - <JS pyejufzos c1t'·
· 318, de 1952-, contráno (com voto· feita artigo por artigo.
~"dto• parecer faroráve-l da- Comissão acarrets.-rá. a substituição dOs 1.:.·:~
em separa-do do Sr. s._enaã-or San.~
Em lí<Jtaçã.o 0 artigc 1 ~a
..
de Reforma Eleitoral (proferi- didát!cDs.
tos Neves) • . 11_- Sobre a ~~r:Os Senhores Senadores qU€ 0 a pro .. ·do ora.lm~te na. sessão de 7).
O SR. G~~Tç> ~1~0 aa: da CD'lmSsao 1-e Con.stitw.çao vam, queiram permanecer Sfntados.
2 - E1e1ção dos reu:resentantes <71 Para atende! aos apelos dlngidos aos
e -Justiça, .sob. n . . 736, de 1955, (Pausa) .
do Senado ~a. comissão Mista <:te R.e~ 1 Sr.<L Set,lador.zs pela Câm~ra Bra.~i!ei~
~ ~ constitu.c:onaltdade;" da ·CoE' r-ejeitado 0 seguinte
f~rma Amn.i:mstrativa. criada por ini- rli!- do Ll.v~o, pela Acarle~m de Fllolc ...
mtssao de ~~ude, sob n. 73J. de
Art. 1.0 FicaUl autorizadas 2.S·l"e-- cmtiva. da Câmara dos J:>e1Jutados g.:,a e vanas outras entidades cultu~
1~55, contrano; e da Comfss.ao de partições arrE:caà.ad-oras da União Fe- (Resolução. n.o 29-1955) e aquiesceu~ raiS, é que estou ue..~a tribuna, justi~
0
0
.Fma.n.c;n:s. sob n.
738, de 1...55, cleral, até 90 dias, a. contar da tlubli- cia do Senado, conf-orme deliberação ficando minha o.piniáo frontalmente
contrano.
.cação desta Jei, -desde q;ue 0 requttiram de 1. 0 do mês em cmso.
contrária a qualquer mc.dificr:.ção no
o SR. PRESIDENTE';
os interessados, a receb--er, ~m proces~
~ - Discussão única.
d-o Projeto de Acôrdo OrtogTáfico õe 1$4-3.
0
sos ainda nã-o julgados definitivam-en· Lel .d!l Câmara n.. 1{), de 1955, que 1 O Sr. Mathias Olyrapio - Não co~
·1!!ste- projeto não pode .SeJ" snbme .. te na esf-era administrativa, 0 paga- mochfica. o art. 2'78 do Decreto~I~j nheÇ{) um só fí!ôiogo -de autoridade
tid.o à. votação porque não- consta mento das dividas fiscais em atraso, n.o 5.452, de 1." de maio de 1943 (C<m~ que justifique essa medida.
do Avulso o texto ela em~nda, . cuja ·rel-evadas às multas de mora, as de solidação da.s L-eis do Trabalho) com
O Sr. Lucio Bittencowt - Permite'
publicação é obrigatória, p-elo Regi .. lançamento ex-of.ficio as resultantes tefeTência ao horátio do trabalho de V. Ex.a um apart::?
mento. O projeto é, assim, retirado de ínfrações regulamentares e quais e.stiv~, _tendo pareceres favo-ráveis da
O SR. GILBERTo ,MA.RlNHO da Ord-em do Dia para que se cumpra quer outras, inclusive revalidações.
ComlssaO de Constituição e Just1ça C<nn grata satisfação.
a formalidade.
§ 1. 0 O requerimento será despa .. sob n.r>. 744!. de 1~55; e da Comiss-ãO
o· sr. Lucia Bittencourt - N"ão
chado pela repartição de instância de ~in,_LegiSlaçao Soctal, sob n ... 745, de .entro, c.omo o eminente colega, em
. Discussão única. do Projeto de que d-epende no momento o processo
"·
ap-reciações no sentido de sa-ber ~e o
Let da Câmara n. o 53, de 1955, o qual se considerará findo uma vez
Encerra-se a. sessão às lô horas. QUe ai e.stá é ou não melhor; tenho
que concede a pensão es-pecial de feita a prov-a do reco)himento do 1m.
'Pata mim que é. Enten-do, p-':lrém, que
Cr$ 2.400,(1{) mensais a corina da' põsto simples.
DISC
não é aconselhá-vel -e-star-se p-eriôdi~
Rocha ParaMo Godinho, tendo
§ 2. 0 Nos casos ouc estão dep.en~
sENu-:.3° PRoNUNCIADO PELO camente, alteran-do a ortografia napareceres favoráveis da Comissão dendo de julgamentO dos 1.o e z.o
R SEMADOlt GILBER'DO cional. Daí resultam a. balbúrdia e
de Constituição e Justiça, sob n. o Conselhos de contribuintes ou do con..
MARINE.O NA SESSAO DE 17 DE dificuldades para os estudantes. Pell~
74-6, de 1955; e 1da Comissão de Fi- selho Super.ior de TarUa, o reguerj..
JUNHO
DE 1955 ·
so que as normas atuais devem ~cr
nanças, sob n. 0 747, de 1955, com
mento
será
dirigido
ao
presidente
do
O
SR.
GILB:ERTO
MARINHO:
conservadas. ,
emen-da qu oferece de n.o J ..c.
órgão r~spectivo,. que fará. restitUir fl
O SR. GILBERTO MARINHO O SR. PRESIDENTE:
(Não toE revisto pelo orador) -Sr. Estou de pleno acôrdo oom os·p.ontc·
processo à repartição competente para.
Em dÍS<:US.SáO,
Pre.sident~, .srs. senadores, o sem\.. de vista. expoendidoo pelos nobres E_.
o fim d-e que trata êste artigo.
Não havendo quem p-eça a pala§ 3, o Quando o montante da divida d.o a[lJreciara em breve, projeto con- nadores Lucio Bittencourt e Ma.'':
vra encerrarei a discUssão. (Pausa.) do impô&to fôr contravertido ou de· cernen~ ao acõrdo ortográfico luso- 01ympio.
Encerrada •.
pender {\ sua fixação de exames e di.. brasilell'o. Seria. ociOSo insistir na adO Sr. Costa pereira - Perml.;
ligências, fica facultado ao contri· ve~cia. quanto à relevância. da ma- V. :ex.a um aparte?
Em votação a emenda.
O SR. GI!.J3.EHTO MARINHO J
Os :trs. senadores que a.provram a buinte requ~er à repartição a_ue arbi.. téna, que vai receber a decisão final
Ouvtr~i o àparte- de V. ::Ex.a com gra.ta.
emenda. queiram permanecer sentadoo. tre a quantia a ser depositada e uma do Parlamento Nacional.
T~o.s os doutos colegas sabem qu~. satisfação.
vez ef-etuado o depósito fica 0 ' con..
(POUJU).
P Sr. Costa. Pereira - Do exame
tribuinte eximido de. quàlquer penali.. a r1gor, há dois .sistemas ortográficos
E' aprovada a .seguinte
dade, .sendo·lhe restitui do 0 excesso em vigência: o elaborado pela Acade~ do Acôrdo chega-se à conclusão de
de
depósito,
ou
cobrada
a
diferença
mi~
Brasileira
de
Letras,
em
1943,
com
que
Portugal, .julgando~se o dono Qa
EMENDA N. 0 l~C
logo que fixada a importância do as mstruçõ~ aprovadas em se.s.são de llngua, im"POO co.ndições· ao Bra:sil.
12 de agosto, adotado ofi.cialroente no
O SR. GILBERTO MARINHo Ao a1·tigo 3. o, suprima-se a se- impôsto.
Fica-m prejudicados os segtún- ano seguinte e restaurado }:lot porta.. V· Ex.a o afirmou coru muita autoguinte expressão:
tes artigos
ria pres!idencial em 1946, e o resul- ridacte. CDncordâmo-s-, em 193'1 e 1943,
(PQis o falecimento oc.orr.eu em 8
Art. 2. 0 Os beneficios destá. lei não tante de Conferência Interacadêmica .com os gramáticos lusitanos para dar
de dezembro de 1951".
darão d~~eito -a restituição de. paga.. de Lisbca de 1945, imposto ao Brasil à. lingua que falru.n()s a simplicidade
O SR. PRESIDENTE:
mentes Ja efetuados anteriorment-e à pelo- Decreto-Lei no. 8. 286, de 5 de que lhe· f~ltava, fa~ílltando tanto
dezembro do mesmo ano, continuando qfanto ~siv~l a e~nta, em·ben.eU·
íErn votação o projeto assim emen~ sua promulgação.
0
Art. 3. 0 Não gozarã<J das beneficios em vigor êsse Qiploma legal que lhe
daqge.es que nao têm obrlgaçfio
dado.
· e <X?D -eoer os se«redoo etfmo!óg't-.
o.s Sl'S. senadores que o ap1·ovam, desta lei os que haj,am incorrido em conferia carát-er obrigatóiio'
E: bem verdade que, atenct€do à rea- cos.
·
.
quell.'am cous~rvfl.r-::e sentados (PaU· multas provenient-es de contr::tbando
a-dulteração de fa t.un~s consulares
ção e, mesmo à hostili-dade com que 1 be-~as,
Sr · l Pr~lde.nte, Se tínha.rnoa
sa).
1 ou ma ndotado um sistema 0::•

oi

I

I
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I

DIÁRIO DO CONGRESSO: nACIOllAl: }Seção
togrático, o de 1943, que acabara por
r.e integrar a vida da Na~ao, oowo
Chegámos a cpncord.r,r em tazer pal'te
de l!Illa convenção i)ara dirimir alvergenclaS ainda persistentes? O a-ovêrno delibera enviar._ à LisPoa u:na
conüss!io de quatro representantes. O.s

técnicos

arrependido-s,

por~ugueses

talvez, de naverem simplificado ta:-.to
e porque, eretivamente, o sistema. ...C!ctado Iize-ra conce1:só1s à evolução da

lingua

portu; uêsa,

nm~ricano,

no

QQritinen:;e

os senhores do idioma falado em Pcrmgal quiseram novam~n
te que a escrita da lingua portuguesa
uo Brasil não se afastasse um átimo
do que 53 fala na terra de origem, como muito bem declarou o noore Senador co.sta Pereira. procuraram re-·
dUZir as vantagens a1ci.ançada.s, .readotando consoantes usadas, qua não
nos deixaram saudades; como. por
exemplo, senamos obrigados a tl.<>ar
ac·ento agudo em vOV'-....s lechadas. porque em Portugal essas vozes são aoer·-

tas.

Esse segundo ponto sugere ·às crian-j
ças e aos Jovens brasileiros que miciam seus estudos, uma pronúncia ar~
tificial e leva a uma absurda .nv .r sá-o
dos fatos filolôgicos, istQ e, em vez cte
a escrita representar os sons da lmgua. falada esta é CJ.~Je chedecerá às
injunções da língua escrita. As lls5es
<io acõrdo foram portanto, manifct;~ll··
m.:mte unilaterais, to.:naudo-se inacei-:.
táveis. o preço qtie de nõs se exi~;iu
rpela unidade ortográfica, era o de :::a.:
crifício da pronúncia brasileira. '.i'odo
o senado vem reoe~1end{) constar..tes
apêlos dos vários quadrantes da: opinião do pais, contra-a adoçáo do 'Ü:>tema ortográfico de 1945; apêlos &se.'>
a ct.lle não p-odemos ·fica-r inàifert"ilte~.
Há poucas dias, a câmara Bra.:;1~
leira do Livro pediu a esta. Ca.sa que
·bem ponderasse os seguintes a.rgu.
mentos:
,
"a) .a situação do livro na0:-)~
nal é extremamente diíicil, dadas
as condições de Produção e .. vnsumo dessa mercadoria no rais e
em virtude, ainda. da atua oÓnjtintura econômica.
b) a re~orma ortográfica implicaria em constderável -preJuízo
aos editores, forçados que estariar.l
a. t'eimpritnir as suas obra.s; :ui~
lhões de compêndios escolares, di·
· -cionários, livros técnicos, e~:
atualmente em estoque nas :ivraria.s e nas casas --utores - e que
constituem um patrimônio de
muitos anos de trabalhos e d.~
mUitos milhões de cruzeiros - ~·e·.

IIT~ ~

·aulho de 1 95!>

I
c
te.à adoção da

ortografi~ de 1J45, ria. (Muíto bem1' mutto bem. pa:,..:..
.
gl
uso
d.o
português
no Brasil'';
cJ • a perda dessas obras em es~
os proiessôres e autores de
toq_ue não· significa apeuas prejuiSENADO FEDERAL '
livres didátiCOS, ponderável cama.
zo para. os editores, mas tarnt~ém
dá
do
mêio
intelectual
brasil~lro,
para o próprio pais, pois repreCOMISSAO DE PROMOÇõES
o]>õem~se igualmente à pretendisentam elâ.s c.;..>sideráveLsoma ·ue
da, reforma ortográfica."
divisas, ora Utilmente aplit.:auas,
sr. 1 Presidente, oportunamente volTendo o Sr. JoSé Campos Bricio re ..
convertidas em livros em hVl'ns
t
'
nunciado a-o cargo que ocupava na
que foram; aprovada. ·a refor~.1a, ";;are"l , azer outras consldemções não Comissão de Promoç· õ2.s, convido 09
as camhiaí.s transformar..-se-J.::..m mais sôbre o acôrdo prOpdam-ente
""t ·
ô
Srs. Fu_ncionários do Senado para
em papel v.elho, ser~am, portantD. ~1 o, mas s bre a _convenção ortogt:á- uma reunião, na Sala das Sessões, noprOdigamente esbanJadas - pro- flca ~ntre o Brasil e Portugal, fl~~
digalidad-e a que ,?á<> se pOde ~n- rnadajem LiSbOa, em 29 de ãezemtm: düLf"l5 ~o c~r;ente
~s 16 horas,
tr€gar uma na~ao empobrecida) de lSp.
a. ~m .e. e e"'er su s 1 u o, . , .·
como a nossa. • •
D:s~jo apenas reafirmar que ~ão I Sao . . eleitor~ todo se~ funclOn~~i~
d) os editores, por outro !ado; me- parece caber-ncs o direito d~ im. do _Senado, seJa qual for a sua "'
€stão pràticamente impossibilita- Pôr ads brasileiros aquilo que êles re·· gona.
dos de promoyer a reimpr.e.ss§.c de ~e Iem I~o:n demonstrações inequi~) .as
P.e ~acórdo com ~ Reg~lament~.. ~
suas obras na nova ortografia em oe hol\tllrdade, como bem acentu...~-:am n~s _termos das dellberaçoes da,,,:o
virtude de suas quotas de papei os sá~t~s parzceres do erudito e bri- m1ssa? Diretora! po<l~m ser }l~rv:.ls~
te1·em sido eonsideràvelmente re- lhant~suno Deputado Coelho de -::lr·U- respeitados. os lllpe_dlmento~ prev1s
dUZidas pelas restrições da nessa! ZfL e ~9 extra.ordinário filólogo 9a.t.ri.- . t?s no paragrafo úruc_<l do .c1tado ~.r•
pclitiea cambial; .
c1o Ju~lO Nogueira, cujas palavras ora t1go 158, os seguintes func10nârios.
e) muitas d·essas obras encon- renovo,.
- o Diretor da Secretaria;
tram-se est~reotipada.s ou. matri~
Não ~é éssc o papel dos Parlamen- O Secr·eta'rt'o ~·ral da -est·de'n•
_zactas,. de .tpodo que, em Caw de ~s. A1 lei deve ser a consubstancia~
n
reimpressão, perder-se~iam, t!em çao do~ co,:r:umes, das tendêncilas, da
ci.a;
do papel, os estéreos, matrize~; e von_tactr dos povos. Fora deesa ori~u- Os Vice.:Diretores:
outras ligas de· metais, o qu:c- re- t_açao, ES~r~ destinada: a .ser wna de~
- Os Diretores de serviço;
presenta grande empate de ca- llberaç~o va que ninguém respeita,
- Os Ass-essores Técnicos de orç~pital e, igualmente, de divisas;
como ~stá acontecendo ao decreto-lei
mento;
f> a adoção da ortogra-fia ae que pr9cw:ou oficiali_zar a.s fantasias
-:- Os Redatores de Anais e Do45 viria obrl""ar le:risladores l"dYI- da Confere!lc1a de LISboa.
cumentos ·parlamentares:
sore.s, técnic~s edftoi-iai.s, ~rof:.'sA Câmara dos Deputados tra-duziu
- Os Taquígrafos Revisores;
sôres, milhões de escolares. auto- bem. o. )pensamento e a vontade dcs
-Os Redatores Revisores;
res, etc. a aprendere-m, de novo a brasile~~s, vot~ndo a ~nulação da-Os Taquigrafos, classe ''0'';
escrever o seu idioma...
que~as ~hspos1çoes cerebnnas.
- Os Oficiais Legi.slativos, :í!iS•
g) a ortografia de 1945 il~teE de, eaperar que ·o mesmo faç:l. o
se "O";
res.sa especialmente a portuga 1 . Senado! Feder ai, para que não tenha·· - O Ch-efe da Portaria. ..
quando, na verdade, é o· Brasil. mos de,.. contln~a!' em campo com o - O ~leitor votarã com duas cédllla.9
sem discus.são, o maior c:entro cta· refe~veli das paixo;.s .na batalha J,~.·t.o~.- uninomiats, impressas ou datilografa...
lín~ua portuguesa, co,m uma po- gráflca_l,q~e ~meaça. o a.~renctizado G.g. das. sem sinais que permitam a iden•
puJaçâo superior a 55 milhões :te nossa I:P,tancia, os mteresses da aco. tificacão do votante, co1ocadas 1m!\
habitantes;
nomia ?o pais, e acima de tuà.o, a só. sobrecarta.
h) a adoção da ortografia d.e vont~dei' soberana_ do nosso pV'lo.
A MeSa será presldida. pelo repre..
1945 somente trará prejuiz;os :._w (MUl~o bem. Mu.tto bem. Palmas.) sentante da comissão Diretora secze ..
editores brasileiros e vantat.ten.'
Sr. Presidente, não deseio a bando- tariado oor dois !uncionáriQs p<>r êle
sOmente aos portugueses, poiS as .nãr. a t~ibuna, sem me valer da op=Jr- convidados,
Felta a chamada do eleitor, s~râ
edições dêste.s, apesar dos :tCô!dG~ tum~ad~ para me congratular com a
interacadêmicos. de há. , muito OOllllSSão de Autonomia do Olstr:to u-or êie aposta sua assinatura em :m.a
vêm apre.sentando, . unuat>"rai·· Federal 'pela extraorcUnária vitória ai~ lista e em seguida depositada na nrna
mente, as modificações.. exigidaJ , cançada! on~em, na Câmara dos a snbrecarta contendo o seu voto.
'SenaO.o Fed'"'ral. em. a de fevereiro
pelos filólogos do seu pais; ~isso 1 :Deputados, trzunf? que nos faz.an~se acrescente que os ,livros bra- ver para) breve-s dia-s a .::onsecuçao aa- de 1955. -- Gomes de oliveiTa. ore•
sileiros auase nao são veildidos ~"m Quele id~al acalentado pelos que ha ~irt<> 11 t.~ na cr~.mi~.::;; 0 .de promocões.
Portugal, como o atestam as :'s· tan~ te,mpo -militam na política da· ATO.c:; DA COMT~SAO DTRETORA.
. tatídicas, competindo, porém, no Capital ~a. R-epú_blica, e que eonsLste
A C0mh:são Dil'etora.. em reunião C!e
mercado bra~ileiro, obra-s nossas em última instância, em trazer oara '2' de .1ulh.o corrente. resolveu i.efe:t:r
e portugues~s.
. ..... O povo c;to Distrito Federal, para 'ê\-ite o Requerlmen~,!) n.~fiZ-5!?, em cme C·J ...
f) os escntores e jornaltst.~tS, , bom e gmeroso povo carioca. a au. mildo Perri.~nqes uur&el Of!ci~ Le-que têm no idioma o seu funda-~~ tonomia 1da sua terra tão culta e c1.. ~:tis1a.t.lvo. Nivel 11. ·solicita cont~::rem.
mental instrum'e"nto de trah1lllo VlUzada, 'cérebro e coração do pais, em de teiDP.O de servlco or:stado à PI:.ed
vêm~se pronuncfa.rido. agorfl >:>amo lhe conc'eder, ao término de hnt.as feitura Munlci.nai de santa. Cruz, Es~
em o.utras. ocasiões... contrà.rtame..'l- luta.s:,; a Sua esperadla carta de a!for- 1ta.do do Rio Grande do Nor~e .

riam inutilizados de um ·dia para

outro·

p\)r não julgá-la "COndizente com mas.)
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