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CONV9CAÇÃO'
o Presidente do Senado
Federal, nos lermos do
'.
artigo 70, § 3.°, da Constituição Federal, convoCa as
duas Câmaras do CongreSs~ Naciónàl parà,· em sessão
conjunta, a' realizar-se às 14 horas do, dia 24 do cor.;
rente,
Palácio Tiradentes, deliberarem sôbre vetos
parciais op<>Stos pelo Excelentissimo Senhor Presidente'
na República às resoluçgeg legislativas qu~ dispõem
•
•
F ed
' b re' o ressôbre a Lei Orgânica do. DIstrIto
era i
e so
tabelecimento do direitO. de graduação wr~ ()S o,riciais
das Fô~ças ArmadaS, quando' atingireJl.l· ~ n~mero 1 dos
respectIvos quadros, e dá outras prOVIdencIas.
. "
.
..
.
Senado Fedt"ral, em 17 de janeiro de 1948...
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a opin,""

O noure Deputado pod~,;" (lir' 'ir
apelo aA.s:·embleia. p,na que r,a
delIuerr-.:st np",e ,elltutu.
A M'e.':d.

N A C IONAl

c.

D" " . D A

ç'

' di:" ~leln-e!ltOs pnrn f:lz~~-l:.t. A :ie-:u;;ü(l
o ,Deputad.o
'.sera lógicllErnani
!lO l':ltel!Q("!"
dD 110::; f'
S4tir~j, 11':1'; G,ltr,)'

qa~ (0111;)[,:.C:·0", oi Cude m ,do cifCfPllt€.
A .n1€U ve:. serla ca."'o de d:~.:'(·: "t~~i~ ~~~,
QIÁRI~ DO CONGRESSO NÁCiONAL
. oão
du Assrmbléla, após n C;U:il. :,\ ..1
Osó
J. !Ylesa pont.) de apoio para c:-..:: . ...;!' a
rio Tulutl.
Impresso nas oficinas da Imprens:l NaCional
observl\nela de que houyes.!·e sict', (1,P~<:1ro Vergsra.
liberador.
Tecdomlro F~n.~Eca.
A
I
' O SR. BERNARDES FIT_HO - .. (" I
Ac~:'
ven de F:odrigues ·A/v ••, ,
~ (Pela ordem) Neste caso. Sr. Presiden('.a,tr;o Bc,ne).
i te, a mim me parece que é. M",~a c .. '~.ll'l"p,:
,
ASSINATURAS
: berla_ consultar.o PlenárlD, pois R
C~r:;.cl NUMil.
j' questao de ordem f!' de lato rCI.ei'ante
Repartições e particulares:
Funcionários:
e nl\o pode deixar de ser d",cidid:t,
O SR, PREI,rm"U " A lista dr'
. pr",s€tlça acw;a o comparecimento de]
Capital íntcr:or:
Capital e
o SR. PRESIDENTE - Ponuoro no
~18 ~cnhor" Repre&~ntantes,
nobre S~ .. õor que maté,.:'l ll1<O está
Fst.. lóberta a 5es810.
Ano _. _ _ _ _ _ _ _ _ Cr$ 70,oo! A.no
Cr$ 5G 00' l"""vist,, no Regimento.
O SR .. JOAO VILI,ASBOAB (~.' Seme.tre
C $
--' ---- --•
O SR. ERNANI SATIRO - 9'13"S~('rt táTil) do Senot!pl precede 11 l d - : ,
- - - - - r
35,00 ~ amestre _. - - - - Cr$ 28,00, do do primeiro veto qa.tll :cp;·c<!Íddo.
h'ra c.:a a.ta à~ SC68lo antecedcr:tc.' Tnmestre _ __ _ __ Cr$
18,00 Trimestre
Cr$ 1400 o. parecer do Deputado Aliomar 13ale·
a 'lua.I, ~, s~m observaç6es, aprovllda.1
Exterior'
Exter'ior:'
~':°q:~i~~ o médo, P;>ll~O Cl';;tra!
Sem'cmno do Sena.tio) procede 11 lel- A
•
Cr$ 110,00 Ano
o SR. BERNARDES
FILHO -- A
eun-. do seguinte
~ no ..... - ~ . . - - •• ". - - - ..... - .. - - Cr$ 88,00 verdar:e,
PI'aol"ente, ~. que O C"'O
O SR, GEORGINO AVELINO fI.O _ ..~
~.,.
~..
r.
_ ..
Sec~etr.Tio rio Senwn Srnndo' Tlro('e.\
.
_ _
. " .
nãoo 81' pode ficar sem solucão
&1" u Jc;t'.1l'a <'lo seguinte
As I
dos
orga.os
ofiCiaiS
come"am
e
terminam
o
SR.
PRESIDENTE
d'
T
d~clarel, a Mesa acata rellg!osamente
:expEDIENTE
em qua quer la do exereleio em que forem registradas_
a opiniãoo de todos; entretanto, '\acl"
.EN.>.~GQI r.O 5, m: 114&
O Ihl
regl!ltro
a divergência entre O pensam~nto de
d
t de assinatura é feito à vista do c.omprovante alguns
Srs. Congressistas e o parenxc"cntlssimo Scnllc;' Pl'~~idt,ltc
O r.co I,.en o.
C~l' da C:0missão, nia pode de~idÍl'. por
do Senado Federal'
Os cheques e vales postais deverão ser emitidos ./tl favor Ol, em Virtude ela falt.a de t.;>xto legal.
1
r~'enh.'!..:, ,.hOr;ua. ~ tcpc9.Z1.111lhar r. do tesoureiro da Imprensa Nacional.
A Mesa só compete fazer nqu !o
cs"a ","","_cnCIIl. De. "rmc.q e para
O
I
",'
'
que: o Regim!'l1to lhe permlt~; for'l dai,
V
('q fin, preYlstos ncs nrtig06 70 t
S IOUp ementos a. etllções dos 6r&:&0$ oficiais serio for- ~erla prepotel1cia. e sou lnimi.!'J Irree 87 numero n da. Coru;tituiçiio os n,cldos aos au.lnaotes somente mediante solicitação
c~.ncl1iúvel da prep~tênc:ll c
al'olautógcafos
da. deliberaç~o do ConO custo d~'
'gressD
Nae!onal
que dl.põe sbre a
o num.ro atrasado .eri aorescldo d.• Cr$ 0,10 trlO.
Nessas condições, Rcndo-me tmnGs~!.tom:. .. de pagamel1to des débltc~ cl- e, por exeroldo decorrido, cobrar"e.io mais Cr$ O 50
\'el aceitar 11 sug-estão do ilust.re Depu.' s e ccmerciai. ée criadores e Te.~
' t a d o Ernani Sáth·o. nguardarel que
c;rj:dcrcs de gado bovino,
""'--'
qualquer dos Srs. Con~rf>.""i~(,a~ ",li,"-c:lbo de 'R~".clou"r NEIl rCliolução 24 - o C<;llgr.;sso NlI.clon..t dará provi3úrias Ciue adotamos em fOl'l11& ci~e, PC!' escrito. 1\ audiência dn Plelcgirlatlva número
2405.G, de 1947, opc.rtunantente a sua decisão detini- do Regimento, para essa I·CUl1!i1.o co- \ l1al'lO sobre a qneRtio .
m exceção do al'tico 34 que e&- t:va depois de útil e aconselhável mum.
O SR. BERNARDES FILHO (peltl
u.lJeléce ismçíí.o de pena. criminal pa- reexame dI!. ma.téria, conBicSeraJ)do
A Qucstãoo de ordem qu!: desejo le- ordem) (.) - Sr. President.e, pare·
re. OS que alltes f.U fk1JoIs de 19 de também os a.·U!;os 141 I
e 87, ln- vantar pernnte V. Ex." é .. de que a ce-me necessário que o plená.rlo tra"c~embro de 19~3, lIauvcI'cm f~uda- clso XIX dI!. CoostltulQAo.
ComlaSão deve pronunciar-se Fôbre o· cc a norma, para o QUe ooderilt enI':o gamntias out"r€,adu acs criaAprov':lto a oportunidade pat'a xe- mérito dos yetos, Nãoo se argumente! \'inr-se rcquerimeD\.O à Mesa.
dç.J'~s.
nOVar a VOSEa Excelência cs pl'otes- oom o v!'to secreto porque, se o fato dei O SR. PRESIDENTE O no'orl'
As razões que me levaram a &brir :üS do mEU mais alto Ilprêço.
a votaço.o ser secreta inibisse 08 mem- Senador chegou à f(lrm~ Itdequa.c!l,.
~3Sa o'.cc-çáo no ato d~ sanção, ne- I ' Ri(, de Janeiro. 2 de janeiro de I bros do Parl!Ul}ento Nac!onnl de ex- A :1.!esa necessita ele um pedido por
gando-fI son.lente pará o referido ar_l.r~.8. - EURICO G. DunA.
I.ernarem oplmac cln1:a a rC6pclto ela CSCl'lto. nara submetê-lo à apreciatlbo 34, _ !'áQ e.s IllI!8DlaS que. ns
A Conlis,áo incumbido. do estudo do questão debatida., mnguém podel'ia ~ão da CD.'D.,
6elo ~o Parlamento. foram argu':!oR. \ ' e t o . ,
ocupar a tribuna, pois a simples cirO. SR." LINO 1U..CHADO (Pela
110[' llu,otres representantes do p~vo I. O SR. I;'RESIDENTE - V0.'l nomear cunstância de falar pró ou contra o! Ordelol) ( .. , - Sr. Prc . :enk pere cc-ustam dos Anais,.
01 Gonu~sao que se lncumblr& de exy· "eta quebJ.wia o sigilo que 8e quer l1uta que também me m"niff3ce sôRtalménte o_debate estabelecido mmat () \'cto do Sr. Presidente da agora conservar no pe.recer, por ns- bre a questão de ordolil C},ue V. Ex.'
n10s t rcu qu~ 1'80 h& eoncordo'nc:!a de RC~llbltea.
.
sim dizer mudo e inexpressivo das co- está. a resolver.
~s quanto.a s~r. v&utajOlla a adoFica, CÜI~?Csta dos segumtes Re- missões nomeadas. Nem lIe !Úlmitlria .~Cl1ho a impressão de que f traça0 de um d"POSlt1VO ncs moldes C:o pr~"êl,"anl;c.". Senador96 . Sá Tinoco, que, nos cOlniclOS poUticos, nos deba- dlcao da Casa m ..nif"star-se a Cocitado artigo 34, que pode 8~r IIlCrl- Berllardes Filho. e Se,'eTlano Nunes: tes d ...~ campanhas partidárias, os ora- missão sôbrc o mérito daR matérhl'
minado como unl incentivo à fraude, Deputadcs AurelulJIo Leite, Pereira da dores \'lesSf.lll à prar.a pÚblÍca defen- que lhp. siío J)1'esent.es. Assim aconnre,mo na~ condiçõ<:s a tual5 e ,n.;nda Silva c Arar;nlS. Athaydc.
der os .IX?ntcs . dc "Ista de seu partido I teceu no )le1'lo:1o da C(Jnstituin~.
uIFante um ano da "igancia da lei
O •. SR:i"ERNAm SATYRO - Se- oU a:; lele!n.s U{' .seus.clindldlLtos, por-o Lembrar!.. a V. E:<.". como soluque r.ealJo de sanciouR!' na nm qur,se nho, p, ,".dente, l>CÇo a palnvrl\. pela i que o "oto cio c.ldadao t.ambém é sc-: cil-o, " meu \'CI' viá\'cl f A "C " veto
;nt81ida(~E'.
I orden~.. ~
ereto. não podClUlo é!" r:\'olal' em: devolvido à C"missão. afim de mR. Adcm&is. êsse (iispcsrt!vo quebra o;
SR. P'~E.SIDE..~ - Tom a pu- quem \·otott. "
nifestnr-se a respeito do mérito: Do
'1.<~~'lla que sc nftI'e da letra tJ do i la ci"s~ '~~~A~P~~~Ro (, (r I ! .. Concltl!-se Qe tudo
que se.crct,oj contrário. ficaríamcs. como agora s~Ul
wrhgo 5.0 e dos prt1gC'~ 16, 11 nt) ~en! ordC~l'·
..~".
P esid te o 1~ tal~t~! e. o voto. CllU\lldo o conS'reSSl~r.a. rtcpo-I r~'eJ~ll'c~lnlcnto nl('>'um
.
1 ~. r.
nnrágraí o único (' 18 da nlc ..;111.... r€'en • n
s
:·,ar.a sua c.édula. e não fi hlh.tclltação
~
.... i,lUçtl.
lC'gic:'utiv'\
I ("11.1 yUf' \ . Ex.~ tenl de nomear co.. de seu pont2' C.le ,·ista.
I l·; a E!uge~t~o que. COl.U o intuito d{'
~_., O
nllS"ao par". profcl'lr pareceI' a r C R - .
_,
. I colaboruT. fD.CO .. Me.'"
tú.o dumaAo adot..'1.:· para ésse Drt.i~o S~ n. I nelt,o tb veto dC' Sr. Prc:;1dent.e do.'
~~mha qUC,'UiO 0<. Ord~D.l - rCjJIW,' mente prc3idid" pO" V" I!.'x" OI / p:-ovidênc;a preylsta J'O artigo ';0 I República em matéria relevante como i -:no ~el:tlUO... de que !,S COlUÍJ;I;ÕCS to l.e111.·1
'
..
.
...
• /I
f _P da COl,stltUiçio, ti minha ir:tcn- i ". ~ o yro]E'w ~e :..m?aro aos pec~arts- 'I s~ plOnUUCWltl "obre o ll~erito da. ma-, O SR.. FER.REIRA DE SOUZA ç.o deixar o r.ESumo bem esc!&r(> I ia.'. \ cuho lel.Rll!:al uma questão de tena, 1.;',,0 ou c?~tra. o ,eto prce,dell-I Pe,o :L palarr (pel'
"d
t'ido. para evitar alegações ele COl!tJ:a- I ~l·dem. que' llao mtcrcssll SC\ll1ente a I eHl.!. ", "lr::uet~, sentir COllstr..nr:,I-·
,.
,1 o. em.
<lições dentro da lei. na "Sun ""lk .. -I .ste ,::ssunto maE n tÔdll5 ~s <it,tfsroesl mellL.f'. \)ooe,"" Ut'clMur.. d~ mdlcaç~o
O SR. PRESIDENTE - Antes dr
~ã() judicla.l. bem assim cllse11i11c:o' r81~CIG.:u~rla~· ,?u~n ~ n})~'~c!;;c:a(J 0.0.'d~•. SC1~ non~ .. A ("x)~lUSS'"Ml. poré~. llao d:lr . a 1?3.1o.vra. no ilUftl'C Senado!
rum novo pronunciamento do . 001"-\ to~ p!.·C~;Jdt"l.e;.al':
! ele, C CiCIXUl de (J1C1CCC1' uma. Orlc.~ta- pr~cmo ta7.er uma.
'.Jse:',,-açiio
Em
N'
1
.
ça·o. um pnre:-::rr. n rc~peif.o do luert!,Q prllnci"o }ug' "
f
.
~reEs~ aC1?Ua. Que na Stiq nlt=t ~:"- I Pe:lo que li. f{ C,Hn:~;:';c C.I.1cal'rcgG- Üa.'" questúc..
\Jla.!o 11rp/
muitol"\'
""t,
..'" a .. ~ .n..lgllra-Se-lnc qUf'
bedona,
oecldll'á!'ln ru~<:es~lda0r (.1 elo. dI' oplll"r só])rc o \'cto ~ propo- o.,.,,;,
..
I LO' c~ ,Im". l)1eClpltall,1:J um pouco
t:{)nrcl1!~n(::a de ~pagRr (>~ CII Fc,':. <tI" =--.ic<lo do~ .1ornu.li~ta,s;. Nltr.nd(!u que HÓ 1
'.")
~ _
~ .
I P?:' l1~O c~Lnrcnl :\lll.dn. conhecidos 0:'t:n,uce.
lne éab:a ,:ql:'eciar "" norma". por
O sr.. I R EsrDr.".; 1V -- S, :-1'''', . i tClmo., do )'011''''''1';'
LCl'alltaõ.. quI'
~Hll dIZí'!.' V:·()~C:'-5.n.~i:-.. dC:1tro de cu,inE \ Repl'CS(:llt~il~t(;;;,;: ~cal:J:l o llus:·~'c lJeJ!. .l'" I1 15H. ;,. fIue..'·a.~lo ((I" n~'dc.~l' de·... o eon·
Cem {'f'?9. prú'\ldGnr.!a Q'J.(. nuc-:-., rcg'l'&'''', ~~ 1 1,\ p·(l~l\Ii.H'Ht!' 11 Con~r(>s- t?Qll.B':!lo'lll Sai,:l°{\ ele lc\'ant::tr (!'lf'"\_11e.:-;,ar nc.S Sr .. , C~Il1'-"(;~sistas, SU1!l2111lUl11 prcju;zú ad\-il'Ú para os que ',-' !'a~lonol.
t.o oe orct~m t.a nUdor reIC\all"','. A: """0111'.'11"" I'"" 1: () pare",,:'. 011\',
mo se deixaram C"ui'olvel' E;ln p!'occJul . . {I entn:tr.ni.o. Rr. Pl·csidentr. que. 11ef.a. Clltl"cta~r.:(),
loílP COnlIJJi.,;_\C,~1 i nlgo a l'r<:.:peit I. 111P. . . . nan o eildo.so
cimentes fraudUlento!;,
resg'uardndcs
...
' ,
. .'iO. pode (t~(;'i.d;r i por?\l~ reccui
,. (".,'<~ documc.nro ontem.
:Jcg:iUm.c..s
direitos de credores,
de ,.cz C:c..t..~ oncntCt,'~~()
C!itu err&d~. _Nüo vi- !?:t.l·:l- l'c·. . OIí·C-l[t.
p::n.~
(tUe. G ilnedinta execução do..~ demais rl?lno~; aqUi. nCllu~~r couu~e." paI'a cc. aC'-Ord~ c no:-: te~'nlOS do ltc~ln:.(':nlo. i a ult.lma ho:-,\
Dentro em pouco
.f~intn e trê~ ortlgOG. decorrente dn dp~t'l' ('~:;clu.sl\'alll(,.l1t~, d? llHxln pelo! "'-.-, I\IC's:t ~' n ,~u:ll~odfl., ..r. orientlldç'i'a dn,: lOs:·.... Se~l'ct..".rlD r! lel'a. dcUberalldú'
lIú:hn sanção, J)\'otewerá os su~n'~ °cual '" deU111. reull.l. os membrc", dO. t"abalhe.. uall(,,) :Vitalidade. RJ Re-I depob. " A..,embleL\ a. orientação "
e
ti"
v.onp,'rc..::;sü. ou ~!~ dc-reul colocar cé- gunento '_ E C!'ltc - nao cogita. da lljp:J- i .-;egU1T.
~~;~Ii~~;~t:,rê~e~ 03 cls:..%C' tio~ pe .. auló.l.~ C'~.s;)bl"t::ca.rws: .Isto, n.f1u3.l de T.e.~c . . N~~) pode por consegu\n~c. a ~
Prosaíganlos. PO;'[álli\) {'""Dl o;:. tl'licontas. .J~I ('st~'. COUt.lUO n;"t<..; 1l0nnr-s ~ r\'I(,>~:l ImpU!' r..Of' ~llll?rÍ'S Rcpl'SSelltíl.Tl- balho,::"
delXand()
a. ~. "1"[ :-:..J.( ..•. I'
'
(.~lr3nt() r.C> Ú!l~-l, d·',~)cc.:1~i,,() ric (·x~·
.
•
ltE'.f, csrn {'lU nquela :1tItudC'. Ao ~on.1:'liÍ-!
lU
FERREIR/,

M'JRILO

Darci Gross.
Frcitab e C Oistro .
Herófllo AZfllnbuja.
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mos servirA. de
. 3ulgar o projeto, no todo ou em Comi.ssf.o nomeada por V. Ex.' para Cua do Cong-lX'SSO assomar t. tribuna.
Ca.s08 !dênt!,:os.
..~:. .. , ,'" partt. ;'i.C01I.st/tucionlll ou <:<mtro- opinar sObre o veto apôsto ao cha- para disc'.ltir mat~ria, é p!('Sunç§.o de
ASsim, nomeio, para a Comissão
TIO aos interêsst!s nacionais. 00- mado projeto dos ;ornalistas,
descon!l«'lmento elo as.sunto por parque vai examIna]' o veto referenie
t,,-lo-á, total ou parcialmente,
ltsse fato - e sóm('ne êle - obrI- te dos (:<"egas.
I
á proposição n." 215, os seguintes Secentro de dez di/l.S úteis, contados ga-me a ocupar a atenção do ConO Sr. E1'1l1lni SatY"'o _ A clrcunsnhores
Represeniantes:
&nadOTPS
ciaquele em que o receber, t! co- gI'e:!So, a-tim-de eo:p;icar ao.s nobre, tância dr tódas as matêrias aqui deSá Tinoco :Bernardcf Filho e Seve",unic4rá, no mesmo pra20, ao representantes, embora explicado es- batidru; tr3.z.er~m parecer das Comisrlano Nun'es e Deputados AUN'liano
I'residente do Senado Federal 08 teja pelas próprias Ta?i'".'; do pare•
t'
Leite, Pereir,~ da Silva e Araml.S de
Nativos do veto"..
cer que acaba de ser lido, _ o por soes ecnicll.$ torna absurda a argu·
Ataide.
Co,no se vê das respectivas datas, quê da nossa atitude,
m~ntação de V. Ex".
'
Tem a pa'.ln-.a pel .. ordem o &_ o \'eto em apréço foi oposto pelo PreLogo de inicio, verü!camos que a A O. SR. FERREIRA DE SOUZA
nhor Senador P'~rre!ra de Souza.
"idem.e da Repúhlica e comunicado ao nomeação da Comi.,são para opina,'
d=1lS;40 que se trava dentro de
O SR. FE.RREIRA DE SOUZA _ Presl'jent" du &nado Federal, dentro sóbre o veto é originalidade do atuR.' cada. C~a. do Parlamento é mais a.
(Pela ordem, (.) _ Sr. Presidente, do ~'razo esiabelecWo pelo E$tatuto Parlamento. Não consta nos anais do' ~amfc:;taçao dê pontos de vista i'ldinão está. pr,~.sente, parece-me, o re- Fundamciltal do Pals.
Parlamento brasileiro en' tóda sua: Vlduals d~ quem trata dos diferentes
lator da Comlssác E'pecial nomeada . Ba,'e~d(1 em longas e veementes ,0011- vida, que em qualqu':r da~ Casn.s !io' assuntos, do que a preocupação de en~
por V. Ex." para opinar sôbre o veto slder,,(;o('~ JurídIcas, O veto consi<1era Congresso, quer no re~e da Consti-I Slllar a. quem nada saiba a. rpspeito.
referente ao projeto dos jornalistas,: (I plX'jelo não só inconstitucional: 11e- tulção de 1891, quer no de 1934, tenha I Agora, Sr. Pre81dente, aproveitando
c, por isso, (,corre-me o dever de ex- Iláa. \.amhém contrário aos interesses sido resolvido ou julgado qtlalque~ I ~m aparte com que me honrou o nopor ao Con.... esso as razões Que de- naclonals.
,.
.
veto mediante prévio parecer de qual- re colega, dIrei que, se na dtscussão,
terminaram a ool,clu,;ão a que cheFora de dUVIda, ter sido O veto quer Comissão.
, em ca<:la.. Casa do Parlamento, Só) exigou.
oposto, no temp..'l fixado pela ConstiO Sr. José AI4gu.sto - Exatamente ge. pre.Y'an:en~e, o parecer de umlli
O SR. PRESIDENTE _ Pediria tUiçáü,. e cúm íundamentos nela e,s- porque as rRv.óes do veto st..o clara- Comi~sao tecmca, é porque há razõ, •
.. V. Ex.- perml.o;.sã.o para int.errom- tahél'>CIdos. .
,
m"nte determinadas na respectiva própnas de CAda easo e, assim, é preper seu discurso, a r,m de ser lido
Re11ne,. assun, todos o.; r~lsitos fundamentação.
ciso que os 8.'>3untos sejam estudadOC
o parecer a qUe se refere. Poderá. constltuclOnals da sua oposlÇ.ao, deO Sr. Ernnni Sát!l1'o Já se tem' por uma espécie de grupo de espt.'.
a&Sim, G plenáric acompanhar me- vendo ser entregue ao pronunclam ..nto aprovado "etos sem parecer favorá-l c1al!stas, . a fim de que êstes aponlhor as consi<!era~ do nobre Se- d~ Omgresso para aprovar oU rejeitar vel e nenhum regunentalista formulou I t€m, A Camara ou ao SeIlado, contor·
nadol'.
o pro)ew, na sua alta. sabedoria, nesta qualquer reclamaçAo.
I me o eMO, a molhor soluç!i.o a tornar.
O SR. FERR.EJRA DE SOUZA _ segunda fase da s,:,a elaboração,
O SR, FERREIRA DE SOUZA - ; ou, pelo menos, os argumentos favor..
~rfeitamente,
Sala da Comlssao, em 1e ~e ja- O nobre colega Que acaba. de mL I V<"ls e contránC'S à.s proposições. Isto
O SR. OEORGINO _4. VELINO fI. o ,!erro d~ 1948. - J03e F~ra, de apartear há de convir que nunCa é porém, vem em delesa do ponto ÓfO
Secr~tário do St!7Ulàol Proct'(k ~ lel_ SoUoSc, Presldent~. - Olavo Oh~a, tarde para reparar erros ou corrigIr I vista sustentado pela Comi$Ao. O
tlU'a d'J seguinte
Rela",r, José Neloo. Reitor interpretações menos
acertadas de tassunto já foi. sérlamente estudadB
coUec. - MorlUls Andrade. - Hera- norma constitucional
por tôdas as Comissões técnica.! de
~AE~
philo Azatnbuja, com a. se'bUinte deelaO Sr. Ernanl S4t,ft-O - Nêsse caso. cada Casa do Parlamento e votadCl
N. o 1 _ !947
i ração de voto:
dever1amos começar ti. reparar os diversas vêzes em cada uma delas. ,
Na Constituinte de 46, através de erros, não aceitando a 1nd'-ft~'- para
Em face d
'to
O proJeto de ki, da lIDCU\1J.. V:l d.a, em ...ndas apresentadas ao Projeto da a Com.........
'--'-'
o requenmen
do nobre
Cá
d
Dep
d i " " " " "
Deputado Sr. Ernani Satyro e ta.mmara ':I
U'"_ 08, que Vlsa Inl- i Carta Constitucional, defendi a tese
O SR. FERREIRA DE SOUZA bém assinado pelo querldissimo am!goj
norar a penosa S!.uação ~onônucft'l' de que tôd& e qualquer delihéra.çio V. Ex.· está engaonado e, a meu:re&- e d1si.into eolega "~, Senador "---rda !lustre ~Ia.s&e (lOS jornalls.as e <).e do Poder Legislativo cumpria fosse peito o engano é alnda maior
..,.
..." .... cornglr as falhas. do Decreto-lel nu- I a descohérto, por se me afigurar I)
NlO estive presente ~u.. ndo· meu des .FUho. chego a conclusAo de que
mero 3.037, de 10 OC nowmbro de.1944'1 voto "ecreto incompatlvel com a ,U_I_ -me foi ind'cado A "1'_
~
poss!vel e foi. meu primeiro argu"fOl vetado pelo Exmo Sr Pres.tden-'
"'ti,a
uv
I . ce.., a eeIlsura mento que calou perante a Comissã~
te da Repub11ca por cõnsiderá-lo dade dos representantes da Naçio.
do nGbre colega; reoebo-a como dire- especial dispensar a Comis.si.o
"além de incomtítucionGl contrd~
Vencido no meu ponto de vista, tamente dirigida a cada um de nós. Tanto esta é desneeessárla que. em
ao, interh$u nGCiOMi3" _ •
I nio mais cabe discutir • ter<e entlo TornaMO em qnalqnet' Comissllo, to- fase alguma a.nterior, o Parlamento
O veto toi comunicado ao Exoelen-I sustentada, mend!!, ainda, violar o davia, não abro máo do meu direito dêle se utilir.ou para optnv sObre
iiss1mo Sr, Pres1dt!Ilte do Senado Fe- manda~to constitucional expresso de discutir a regularidade de sua ar- veto_
•
dera!, com a mensagem n. o 176, 4e no art. 43. Destarte, adotado o ])a-. gantzaçfi.o e as funções que deve deAoeito, no cn~to, a própria nOl'm.
1947, do Chefe do Poder Executivo, Q recer do Sr. Relator, 9Ó me resta la- desempenhar.
do requerimento ora apresentado. :8:sse
ç,ual convocou o COIJgre5SQ Nacional mentar a impossibilidade em que me
Se o nohre colega tivesse prestado rcq~r1mento náo quer parecer. da
para tomar conbecl.menlo do mesmo, encontro de emltlr.o meu voto s6bre atmçA.o A le1tura do parecer, a que ComIsslio mas o relatório de um rruj}G
em reunião de 141 do 001'te!1te mês,
o mérito da matéria em a~, co- procedeu o Sr" Primeiro SecretárlG do de senado.:'~s e deputados que rC5URealizada eBta, " Congres.'So, na fal- mo deseJaria· e deveria r_-lo, Já Senado, E'videntem-ente teria. deixado ma, sintetise, as razões favorf.ve!s"·
ta. de regimento comum para as tra- neste cn.'lêJo.
de ler seu req\lerim~to, não fazendo contrárias à. proposição,
ba.lhos COIlJuntos das suas duas ca~,
O SR, ERNANI SATYRO (Pela. da. censura dllig1da ao.s membros da
&-ta a raZáo pela qual ))OSSO di.
aprovou uma indicaÇf.o do Deputndo ordem) - Sr. Presidente, juntamente Comissão em virtude da atitude que zero • V. Ex.-, 81'. '!>residente, que.
A<:úrcio T6lTes. d1scipl1nando \I seu com o Sr, Senador Bernardes Filho, assumira.m, censura que passivelmente lOgIcamente, não condeno a Comissi.o .
pronunclan'rento no assunto,
redigi a seguinte Indicação:
reverteria sôhre o próprio Ilustre cole- Admito sua conveni~ncla, porque, ~
E entrou em seguida no conheci"Reque"emos .seJa submetida ao ga, pela precipitação do seu requeri- pois de vetada deliberação de ambas
mento do citado ""to, passando a agir
plenário a segumte Indicação:
mento
as Ca.~as do Parlamento, posslvel.
na CO::1to:núda.de da re,feritin IndicaA Comis.si.o desIgnAda para. dar
OS;. Er""ni Satyro - O nobre o..... mente decorrem m!ses e um relatór1.
~,
parecer sôbre O veto deverá. apre- dor estA dando caráter pessoa.l a uma ou s1ntese d~ mntéria, de autoria de
De a<lOrdo com o seu art. 1,., I 1,
c1ar G mérito da IWt.téria, ind!- apreclaçá.o de ordem doutrinária de uma Comissao e>o-pecial, servir', não
o
Presidente do Ooongresso nomeov.
cando os argumentos favoráveis e ordem geral,
'
direito de Instrução, mas de lembra.n"uma comissão de seis membros sencontrf.r1os f.s raz6e.s do mesmo
ça a cada membro <lo Congresso que
do três Senadores e três Deputados. 11
veto, para que O plenário poaa
O SR. !'ERREIRA DE SOUZA
v,af votar, avivando os motivos deter-f1m de dar parecer no prazo máximo
votar com pleno conhecimento de Como disse, a ComIsslo notou k>go m!nantes de seu voto.
de cinco dias úteis", a qual reuniu-se,
causa".
~ fato da ausência de tal 6rg§.o na
O .S1'. Acurcio Torre. - Integrei.
às dezesseis horas d<> d!a doze, na 8&Pretendemos que, no parecer, se- tradição cC'llSt1tucional do pais. !>cor Comissão Que emitiu parecer s6bre o
la da Con:ússio de Justiça do Sena- jam arrolados todos os argumentos QU~ assim sempre procedeu o Parla- pruneiro "eto. Nessa Com1sslo, condo Federal, com a presença de todos pró e cO!1tra, no sentido de esclarecer menta? Pela razão multo simples de fesso a V. Ex.· qut' aceitei o ponto
os seus membros e sob a presidência; mais uma vez o debate.
que, quando o Presidente da Repúbll- de vista de eminente deputado no
do mais velho Senador José Nelva de 1 Nem ~e diga Que deve prl'Valecer '" CI1. ~ta Qualquer deliberação do Con- sentétido d~, entrarmos no mérltó da
Sousa,
presunção de que todo o Deputado gresso, o pressuposto é de que essa ma na. Estou entretanto, hoje 00l1Foi. eleito President<' o s-,nador José ~ ou Senador está. hahilltado a vot!,r. delibe!'1lção seja plenamente conhecl- I ~enc!~ de ql!-c. hém andou a ntuaI
Penetra de Sousa., que deSIgnou rt"IRH~ fi cons!denr.r .0 motivo de nusen- I da. De fato, ela transitou pela CámaO!lll o preSIdIda por V, Ex.a e estar o Sen~dor Olavo de Oll,oeira,
da e, embora mulLM vezes desejemos I Ta. dos Deputados através de todo o tou t convenci.do pOl1lue hoje M' apreP cllm1
te
edi
resolver, em tese, uma questão, para processo regimental _ parecere!! de seu ou emenda extinguindo essa ford~lU'=d~r eJo: ~~r~r:rg~ isto náo bastam sóm.ente dois casos. Comissões,. emendas, três d1scussóe.~, ~fli~~~ãodaà ~mis~o, atribuindo-se
Sousa assentou unãuimentc a Co concretos. Pode acontecer, igualmen-I etc.: depols, pelo Sena.do com dls- qual flca~4 . _esab'~~
lU4 congresso., a
missão kndo em vista o pr(){'etie; te,. que a matéria demande debate tê- ('ussão única, também
pareceres relatório ~o p~ónpoum c
de elabo
r rar
. I cmco . espec'alizado
. .
no on~esso
análogo, do. s-,nado, no ('xercwlo das
•
, _p é necessário I' d e C OI1llSSO<'S
e. emen d ~ que devem de pô-Io ao .('orrent."
do
' a-v·lm~uas atrlhui('OOs, exprcssas em voto que os arlnlmenws p.6 e .contra se-, t€r :voltado à CamaTa para nova apl'e- contra e n fM'O~ cio ·ro·"to
q~:ta~·lSte
J
secreto, constantes do ano 63 n." 1 ,lam. d" tal modo ex!>"ndldos que o c!açao do ",,,,,uni.O.
O Sr. Au,"e/ia
_ 'V" O. &
. F dI'
, Conb'l'~S5<' N ""lOnal pos~n vot!lr com
td
.
no.
e
. Ex .•
ti a C.0nstl. t UlÇao
e cr" ' .que no caso ple~o
I'
. d. <
Se!'ia preciso Il€CCSS!\r1o que
!'!1 ao,
e"'la substItuir a OJm:.s.':ãa
~ clfra a. sua competenCl& au aSl'ec'"
:
con )eClnlento e cau~a.
.
ta. . '
. ,.
~.
L ~lf\ J\'r~a?
to formal do veto devendo não ro- NCi.n P,'1' lss(').se quebrar .. o slglln a"" e S~nndD.es Q~, por diversas
OS,· ÂM.rcio"·
'-.
nunciar-se sóbre ~ mérito do m':mo, do voto. poic. como ~stá nit.idamente vêze" deyoeraram sôb~ a msceria tirando' co~clu"""s orr'J;,~ Mes~"o ~;~to~
matéria de fôro intimo {'ntregue à expliCIto na dedaraçao, arrolar-se-1i.o alnda fÔoSem assessoraúos por umn.1 mpnt.e fa',; rdaL6ri d
Ú

I

I

.

. ...

I

I

po.s:;'

com

leü

DeP'l-1

r,()nsciéncia ele c1\Õa ('on~msist...,.'1. DOl'! os p0111,OS~ de vi~ta fó:rça d,) art, 3 p;.ra.grafo úl1k,,' da I em rdaçao "O " ..t J
l~ldicaçRo. p!'!o C]ua.l "a ,'otuçúo ~('rci I modo QUf' o 1l1t:nano.
feita em c~crutíni() secreto"
t m~nto, USftIl(10
C1H..~;

prú .~ contra -

pre"denc!aJ, de

ComIssão

pa!'1t decidir s6bre o

O Sr. Erna1Ú_ Sctyro -

t'1!fo?

Se prcvale-

fl

'r"

sÔo!'.:· ~

seln cons~rangi- cessP a presunçao, absu;<ia ,di" q,~cada I' nati.o.

JJn~n'ú!5atIva~ e membro. do CQnglesso J.~aclonn..1. Já. e.ra
~ I Q:nr,~nti..ls. qUt'" .0 . ke~lIntnto lhtt d:\. Uln conbeceàGr da mat-ér~a .• não havin.
P<.\o "rL. 87, n. n, dI< C"n'tILU1<:'!\O I dellOtorc, uc acoruo com sun próprla nec'ssldad~ d~ qualqne~ delts ocupar
(\,> 18 de setemhro de 1946, com»t>tei corscif'nci •. (Muito b"", ,
a tribuna.
p~i\'at1va1l1ente ao Prf'..slClentp ,;" R"-I O SR. FERREIRA Dl': SOUZA _
O ER. FERREIRA DF: SOUZA
vubl~ca. "vetar nos térmo.~ tio Rrt. 70, I Sr. PTet)identr. R!lU::S da leitura dll Há. um !ngano, SI". Pr('"Sloente, n:t
- 1 . os proJct.(l') de lei.
I parE'("e!". r,om~ca.\'a f'll d("C}aranôo QU~ I oos~naça() do nobr,:· Deput..a.tlo Se-nhor

"

1 r~ü
cUSSÔe:;,

•

qu

projeto:) n~ du;'s ()(d~:
!D Se~

e "" d.'."-Cu<,<;f\') úrka

O
.
S~. A.lfre11ano Lc~l~ - 1)(1 qU:i!"
I Que!' manerr~. o plenano ficará lHeIlhar l'1.Clal'ecid!l e não vejo prn' UtlO!!
eOJ'aonar o auxDjo de uma comi<Sã<J.
O ~r., Acurcio Torres - Presw i:4be'
! :f<.;;a.lt:c,,-!nellto po!'quc estou COt;Vt:ll-

_I

(")

Nó.o

f)~ l·e;'ie'~.o

Uti<}

CII'~,.::(};·,

IU\ ocuua!'
j~O C;;-:-fl"

1\ tnbw.11

..,~ni(

t)I'!' .

himple:;nlf::nt.e J)t'Jl' r Ernâni
o rr!ü:JcILf.e St'na. .. ' lt!'

(to:

SatYTo.

et11!'B.I1Q

que

l;;.nlentd:

:~vo;l~1.l·, ::;. L~:,r, :::::~::l..:.! ~:...

~~I..n hUJe.~ ..~~ que a COlulssão SO ,de~~~1~~)~~:S~io tt:~~~~. ~;O!:~t~~l(;d;

o! .... :,

'i.:'~:i~~:~::~~~~·
Pór:l:~:~::l~~~
a1e~~t~~ii:a1nenta::-~~·~;i~~;;J~~~:~:~~~b~;;:;;!~
~
Com estas
Sr.
que ela aguarda a deliberação
o que
~~~;~~~~~~~t~~~~~~~c:o~Estou certo, todavia,
procedimento
, que, num cumprimos rigorosam€nte ncsso
pelo voto so:

posso

De

em nome

1'aZÔe&.

~re~so.declarar)

nAno
mento
Sala

eg-

da

1948. des Filho.

acórdo; a e rtspeitam05, de mane!ra absoluta, a
mas para os vet.O/;
Comissão es- norma constitucional. Uld'uito bem,: que tiverem de ser examinados por

Rejeitada.
Nestas condjçõe~, deixa tre ter m-,COmissões desIgnadas. de hoje em di- zãQ de ser a questão de ordem do ihts(~\ (pe a CT- ante, por V. Ex ....
tre Deputado S1'. Café Filho. porque
sObre o !veto (> exig:r-se fi Idem) _ 8r. Pr<,sldentR. tenho
O Sr .. Ernani Satyro ~ -Né$t~ pontJ oonUnuamoB no regime anterior.
do voto,_ contra deCbra~:\OI tii.o de ordem a sugerir a V. Ex,n,
V, Ex.- tem razão.
Nada mais tendo a tratar, convoC'O
da Constltuiçu.o. aliás. ('orno à indicação que sel'â submEtida ao
O SR. CAFE' FILHO - Proceder os 8'rs. Representantes para urna S'e'S~
~,~"':';,~:-_,-.';_,'. lembrou, no part'cer, 0I do plenário,
de outro modo seria modificar nor~ são às 20 horas de quarta-feira próAzambuja, ilustre Dc~
Na primeil"a r{Õunião do Cong~sso: mas dentro elas qu::m n Comis~ào xima, a fim de l4p1'eciarmos o veto,
pelo Rio Grande do Sul, um o nobre Deputado SI". Acárcio Torrei, apreciou a matéria. (Muito bem; mui~
Para não perturbar os trabalhos da
pouco em desacÔrdo com, o que. de apre~entou Indicação, relativa
to bem).
Câmara e não retardar a deliberação
fato l devia ser num regIme demo- mas para a votação des
O SR. PRESIDENTE _ 'Oportuna~ sõbre o veto, para o qual temos pratO)
n:átlco, visto çomo a nos~a Car~a ind:caçãú Que substitui o
mente atenderei a V. Ex .•.
fixo, ellt"'ndi~me com o ilustre Pre~
Magna deterauna. Que tal votaça0 do Congresso, se e-;tabeleceu o
O SR. BARRETO PINTO (Pela or~ sldente desta Casa, e kssentamos a
será feita pelo sistema secreto. Ne~ te no § 1.0: (lê,
dem) _ Sr, Presidente. preliminar~ reunião parA. quarta~fcira. às 20 ho~
n!,n~m Senador ou D~putado, cOllse~
,
§ 1.0 Finda essa leitura,
mente, vokl contra a indicação do Sr,
qilentemente. está obng:ado a ~evelar
si dente nomeará uma
Ernani Satiro Estou certu, mesmo, de
O SR, BARRETO PINTO - 81'. PJ'e-D s~u v0t:o ao prollullclar~se ::.obl'e o
de sels membros, st'udo
,que o Congresso vai rejeitá~la,
sidente. pela ordem,
veto presidencial.
na dores e três Deputados, a fim
Nâo precisamos que n.s Comissões
O SR. PRESIDENTE - Tem a_ pa*
Admitir-se que. a Comi."sáo ter~ I
de dar parecer no prazo máximo se manifestem sõbre o mérito de uma
rn~ne opinando sobre o as:;unto é (
de cinco cti.as úteis, Se !Indo ês&e proposição vetada, a fim de nos ori~ lavra o nobre Deputado Sr _ Darrt"to
,eJugir que a seus membro::; não se I
prazo o parecer não tiver sido en~ entar se devemos aprovar ou rejei- Pinto.
O SR, BARRETO PINTO (' ') (Pela
, apliquem as va.ntagens ~u desva!lta~
t.p>gue ao Presidente do Congres~ tar o veto.
C gens, os benefícios, ou .nao benefICIos
~
á êste uma sessão pa.~
Que é o veto? E' reenrRO de ttue ordem) _ SI' _ Presidente, sabe VOSSIL
Excelência
o aprêço, o earinho e o afe~
~ "eto
do voto secreto no Ju1gam~nto do
80, 4~n~ccar depois destinada a lança mão o Presid~nte da República
ra
oras
,
to in
I _
.
to que dedico à sua pf"ssoa .. ,
O' Sr. Tri:Jj4D da CU7~htl ~ Nê."tc
discussl0 e votação do ve.
- contea umlL propos çao do CongreSSo
O SR. PRESIDENTE E' re<:íentão nio deveria haver disdependentemente dêsse pe.recer·
Nadonal.
'(!uS8~1
'
I 2,0 Havendo êste, será pubUA Câmara, PE'la maioria absoluta proco.
O SR. BARRETO PINTO
. .. e
~'
O SR. FERREIRA DE SOUZA _
cado com urgência, no Diário do dos seus membros, aprovou a propo- sabe também, perfeitamente, o desr l'osso revelar o meu voto: o que nâo
Congresso Nacional, entrando em slção com pleno conhecimento de cau~ gôsto profundo que tenho quando sou
posso é obrigar que outros o façam.
ordem do dia\. ::14 horu depois sa: igualmente o Senado, quando
obrigado a divergir de V. Ex,·. Estou
r O meu voto, aliá.s, é suficientemente
dessa publicaçao. Juntamente com chamado a manifestar-se,
de que a sessão de quarta-feira,
conhecido, poiS consta, até, de deo parecer serão pUblica.daa as ra~ -A Comissão, em seu parecer, deixou certo
vinte horas, não vai dar r~u1ta
daração que fiz e que está. consignada
zões do veto e o projeto vetado,
a quet._~ aberta, para que o plenário às
na Ata~o Senado Federal. quando foi
Ora, o nobre Dt'putado Sr. ltma- op1nas~Yc-omo bem entendesse: man- do, porqu.e. dificilmente, havera nú'debatido o as5W1to. O que nl0 posso, ni 8á.tiro ofereceu lndicaçã.o mod1!l~ tel'ldo a proposição ou aceitando o mero. O Congresso, reunindo-se quinrepIto, é compelir os 81'S. COllgl'e,,~ cativa da resolução, ampliando um de veto, com fundamento nas razões adu- ta-feira, estará. trabalhando do mesmo
listas a revelarem os seus ,"otos,
seus dispositivos, pa.ra o fim de obri~ tidas pelo Sr. Presidente da Repd- modo. Há. trabalho da Câmara e oSenado, reunid08.
O Sr, Prf!sidente, como eu referia. gar a comi.sS§.o nomeada a opinar.6Ô~ blJc&.
Terei de obtdecer à decisão de Vos~
Il.ã.o é possíl'el obrlgar~~c a aIguem ore o mérito do veto.
Todos sabemos COiTl(l devemos votar
sa
EJr:cel~nc1a. mas, como dl5se, estou
revelar o .seu voto, e q\!~ro dar disso
O Sr. Aureliano Leite e, por isso, acho que a ComIssão anconvencido
de que, düidImente, ha~
l1m Q,ep;oi~nto. citando o Que ocorre ser 68te o pensamf'nto
oou com acêrto. constitucionalmente.
f ~d ,E;tenado, qUe constantementc dell- 'pl'Uent.a.nte:· o objetivo
nAo entrando no mérito da proposi_ verá "quorum" Quarta-feira à noite.
sendo,
também.
de considerar que Mas.
be,ra_sob- a forma secreta, C),uer quanto mas fncultu.
çlo, que já. ha.via 81do Bprovada. pelo
ã aprovação de indicações de Mlnis_
O Sr, [;rnam Sátiro
Congruso Nacional Seria a Comissão sessáo noturna vai acarretar, nessa
data,
uma
despesa
superior 11. ,., •• , ••
ttos para o. Supremo Tribunal F'ederal argumentos favoráveis e os
adiantar-se ao veredito do Senado e
e Tribunal de Re<:u.tS06, quer ainda .. 0 SR.C.AP'1!: FILHO da C1I.mara para satisfazer aos dese- Cr$ 200 .000.00, quantia que pod~rta
sem empregado, por exemplo, na eon.squanto à nomeação de Embaixadores, dente, não tenho oposição a
jos do Pl'esldentc da Repúbllca.
},fitustros Plenipotenciá.rios, Minist.ros indicaçl.o Fnlani BAtiro, no
Em boa regra, essa. Comissão não truçã.o dI! uma 'en1'ermaria de crianças.
Acho, ar. Presidente, que trabalhll·
~ do Trlbu!al de Conw, Procurador Oe- de que, rela.tlvamente aos vetos apre~ deveria existir O Congresm é chal'al da Reptiblica. e de membros do sentadcs de hoje por diante, as co~ ma.do desde loto para apreciar o veto, riamos da mesma maneira se Vossa
Excelência
convocasse essa sessão para
-~onS€lho de Economia Nacional.
missões nomeadns sigam as
Constituição que. vetada a
O Senado já deliberou
.sabem es.:nbeleclda". com a alteração
o Presidente da República quinta-feira, à.'i quatorze horas. N6... ,
.~V, Exclas, muito bem - por suas po.<;ta,
o veto ao Presidente do Se- Deputados e Senadores, na QUarta~f!'iCom1~sõc;s, fa.zer um sjmple,~ rel:ltório,
O que não me
que é o Vice~Prcsldente da 1'a, trabalharíamos pela quarta e pel~
currieulum L'ita~. dos C8.nãidntos apon- :o>i apelo para V,
!'.stc convocará o Congres- Quinta-feira. Na QUint.a-feira, nós aqUi
fade.!!, e no.da mais, e sem opinar - gio do seu nome,
para aprccIar o veto, imcdjatamen~ estariamos !li postos para n.preclnr o
, esta. foi a opinião unânime de tôdas mem senhor da maté-rla te, Não se ff\la em Coml::;são, Illsti~ Vf>to do Sr. Presidente da República.
1!:ste o apêlo quc faço a V, E:o.:,·.; !li
l as Comissões - porque, do co~ltr?no, com que a rc.solução atual
tuiu~,~e uma regra que viola todos os
[ todos os eeul> membros terão revelado fim de estabelecer normas
prlncipios regimentais, C<ln~tit.ucion9.is fim Q<e que reconsidere a. sua. deds~o,
r 'O, seu _voto,
procedimento de umn
e das leIs ern vigor; aquela que man~ (Muito bem: muito bem.)
O SR, PRESIDENTE - Devo dnr
~ , Quanto ao parecer ora cm debate" sessão anterior do Congresso,
da desirmar a comiBsão,
, ~tt1o Qt:e sati~fazem .as co~diçõcs
que, de acôrdo com o Regimento
Andou, portanto, acertadamente, o uma explicação ao ilustre r-eprl'sen·
requerimento formulado pelo ilustre vigor, já se desobrigou
de sua
Sr. Deputado Acúl'cio Torres, Cluanáo, tante,
~ ~nader B~l'nardes Filho ,e o nobre refa, tanto a.s.sim
.
. em aparte ao S1'. Senador Ferrell'R
O Regimento estipula Que o Pre~ neputa~o Sr. Ernani Sátrro_ O
ficar o parecer.
dt'; SOUl~a, declarou que a Mesa. l'ecp~ ~ideJltc do S:onado dn'e ouvir o SI',
i, :tecer uao é, em ab_soluto. um ato st"l? t.eração regimental.
bcr:do o vcto, d(,l'f""!i faZt"r o r'~llltó~ Preslc~llte da Câmara dos Depu~
, Qualquer slgniflcaçao, ~Ie fula na S'~
V. Ex.~, Sr. Pre~idel1t~, rece,beu o rio da materia, dE'5dE' o Inicio 1'1.0 pro~ Lados. pnra a convocação de nossa,~
~ tuação dos jornnU,;tas. usa d{' ndjet1~ parecer da Comissão, Dirão os ell1i~ jeto - ,'iun íase de di:-:cussiio sua se~sões conjuntas. A Casa não e
i''Vos prõpriOli em relação aos motIVo."j nentes col?gas Que esse par~c": é jll~ aprovn,úo. sua rNnl$Sa à AA!lÇão, ('. nossa: é da Câmara. Sou aqui simt. que levaram o Parlamento a vot:ll' cúnlplcto, ]lorqUe n ComJssão nao OP1~ aj16~ o Yeto. as rnz()es aduzidas ~nlv nte::'1l1E:'ntc hospede e um llClsp€cle nit0
r • delibê1'açfi.o.
Inou sôbTr a rna~érla. Se V. Ex., {'n~ Sr. Pl'csidrnte da F!cJ1úblka,
dá ordens em lar a:I1<:o; trm et'
o, O Sr, Cate Ftlho - O paTI'('Cl' .alude t"ct:mto, nfw tlve",~t' t('{'eb!do G
Andou bem, r(>t)ito, o S, ArÚ~T.;O rOll~ultar o dono,
até, li sit~çã? per:'csl! eles J'l~'n:j>~lr c~l', devolveria o processo li.
',
Torres. entcndcndo _, depob de ('s~
OllV!. a respeito d,~ nossa rculllão,
It8s profissHmals
..
, o~. ('Mahdt'c;;ria novc~ prazo. pura. Que tudo m:1is cuidado - qU,~ :1 ma~clin o S,' Presidente d'J Câmara, c !:i
O SR. FERREIP.A D~, so~rz.'\ - a mesma .<;'" pronun('l<l~s(' sol.Jl'{' o ve- ~cvel'á fie:'1' :1.c:-:ri!(I (~'I r,.{,'st! r não I Ex,", sempre com aquele zêlo Qn.e 10~
:Aliás. v. Ex,~ clwmr\l <I h[el~~;;.JO ;;8)';, 1 In ',' !\ii.O! V, Ex,~ COl)Vt>c:ui:\ O COll~ QC Ulll;! COllll~SW! ql~(
l\U"."S:!i·:a~ Ido." lhe I'rronhf'cC'mos, ponderou~ml'
ê.~Ee !::llo, Qllnndo _0:1 leltlll':L ><1t~'1-12~·~"""-'. d::n~:'o dt' 48 lIoms, n f>1~ sllb- mellt(', un'l' Ol'~,ll>rtr('('('r
1,.ell:lJ'-'<;(, CS':I Cns:l a.~soberbada di'
tando qlle a sltuaç~o Jx-:,(,'<l d.L< JO:',~I rlld"l'l:\ () veTO, illdeprlldf'lltem('ntf,
SrnJ Qur h10 rrpl't'."f'l'
;,I_h"J\lI,l_ Ir:{b;lllw i', pOI' I~~(l_ rntf'now, ~f'l
:n:1list9~ prOflS.5lO11"l~ fel c(ln,,:ol'r:w,,! (> po.r('{"cl'. Pur ('81,~rill1int(
nií" ê n1Pnt"
!,tilln),' c,:ntral'l'1 ::'.f' l](lbrf' ll~'('frl'l'i'c':, l'iH) d(,lX:1~S(,llll-', {~<,~ TU1]!~
(leio Parwmento, O pnreC'Pt' ~HI,;oél7.:i: p,,~~i'."d t-r':1Co.:' normas dit\C;'l'Il~\C"
C0!et.;.,::;;
El'I:,11,' Sntl'
~i!l:\l~Ti1[-i/H!' n~ ."~~~Õ(, o~dlnana>- t:l!l~(' no.
II.S razÓ€s do \'€to ou"'ndr> CfC',,'~,_ cp:::" ,:1 '< __ ~~[\'" :Jf1!':1 rt'l!,'i.IL1l';1
"
fOn;3{)"
a cl''I;' li;'" ~'_.1 !1'd'r,H'::'O ICjli:lrtrl com :1:1. qllinln-fllr~ pf'dtnl!i'
, ~ Prc~ido~tf' da ,Rrpliblit:l Cl'.'l.',l"a;'~,;'t" li" \,:" JH 'fljJl'é',';l'llL:1d(, <Ir)
{~UC PCl·.", pc],; O.l"· u,'r, -, 1 l' 1- :1'\[:,' ,:\ n'I:1;:~(O (;0 CJn~ré,,"(l t-c' ~~:f1:,r f'
r o proJeto lllc~mslHU~:lOll~l.l_ ~:,n,:t,~" :t __ ;:,' Q,cliiuuí'_:" ;1_ Comiss3.,j
Pt]0 C0n;:"rc<.S()
c'i!('rc!)l"',
:"a, IncOI1VCmellt,o_.1 f'X .. L,.l,".1l ( ~úLlrr é1t, Opll10ü, C0m
Pf'f,' lJ('i', ~;('-, :1\1,'"
Sr·
~:',l;l~, '" ei,
I',..: llH'n t. ,1. :\"Lllllé!'empresas j()l'nall~t;ca,c:, ,
c.'.;aml" -- llln,.; C'!lin(,~: p:l:'é'C~1 q,l' dun,' c Df;lubd,' j',;, 'I']i'
1,)'()_ :1<' ',ql',
Cll q\:'. n,,' f:11:',U )!L
l)epcL~, não SkrHl, \lei.'_' l ' ,
\'
r>;" '{'r:a 0(' Ó'ubmrt 'I' n,c p;elU-, ~'o<t,i
ti"C". 1''::pl'
~'('(' )1(.)" k,~,r It •..
permanente opinar 1>6bl"c muito bem.)
a SR. CAFE' FILHO
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cee.d(·

presente o nobre '1.· s~;
eóbre a, forma de U'abalharmoa eem
que "'5, reunl6ea do Congreseo prejud~a!!Il\!111 as
aesa6es de. c~a.
Qu~nto a mim. preferlri .... mil v6se5.
tmbalho.f de dia. 111M e. minha prer"rêncla não pode ir. como dlAc. 110
ponto '" tomal'-1110 h6a~ Importlmo. at,,,,pBlhando 05 8~Çoe desta

5p

AleDClU' Ararlpe.
_,
,Egberto Ro~uea. ".
~e.a Te~ •. ·,

l":ota

JGsé Borba.

Y.~oreira da

Gata.
A_l(!Ul ilil~J, tenho outr~ r~ã.o .- i
esta d,' or6enl ll<:B!onl: prometi " ~l- i

dos /:ir3. Repn'/rentBntes nau
I'c1clrdnr a npr,clnçÍl,ll do veto e fiec"ria r.~r1strlmgldo 83 faltasse a e.i:~
I(lll"

I
I

~()mll!om1sso.

Nr:sta:l oondlcõ~s, multo 110 conlradl"irJo do S:'. l>eputado Da;'-

g,,~to

n'ta P;nto. c:ljus b.lgc.s comigo sao
s~m~r::!

pOiR'

muit.o co~di'l.1~, ~. semp~. de ...
delas, 1'05 t:>tllBmaS I\inda mais'

RmllJo~.

O .~r, Bl!r~lo 1'1I'!to -

E' v('rd9.d~,
!:IR.
PRESIDENTE Sinto,
tlio po<ler l\t~nder iI !ol~!taçl\u
~ o nobre D ~putll<.:'O.
A~,il\t. fica marcada
1\ }J:'ósimn
rc"nlíio do Congresso, de acôrdo com
o elltondimcnt,Q que tive Com o Pro.'dente da Oft.marn. para as 20 boras da (IUarta-felra vindoura.
E'
]>'),slvc! que a f'eS[\ hora ainda 'ni5.'J

o

pol~,

h~_jll

número,

ma~

re.rei

como era

I1Y,U coõlumc 1130 presidência da As,pmblé;" Constituinte: ab·irel ... s~,
~;ão C n rru&l'ds!'ci o q"orunt retlm:n ..
tal.

Acredita q1.l~ n!'&,."s, NvnHin nos H..
"lit"r('.I'05 a úiEcuUr; prov&J\'.el11ent~.
"ií.o v,"C\remos. dado o 'núm~ro d"
'l1õCl'içücs. Mas' iremos camlnht\ndu.
Está "ncerrada a sesslo,
De:xam G.e c()mp ......... ~ 05 SenlHlr( J

PRrá:
,~Ivar()

Adolfo.

Augusto Meira.

~1:ont~;!·o.

Sc"g"""·

crw,.

?\~a.yn~!"d

L~vl:nclo C~lho.

São PRulo:
Mareo:,<les F1ll10.

Robl'Ü" Slmcncell.
Vl~ira.

Gol~s:

.-\lna-ZODa::: :
í:\)smC l"~:!"':'\':"i:::l.

Pará:

!\.~o~tinho

:M.I")~t~irn.

Ju;;.o B,)t~lho.
N,l,on Parijó,.
Hoch!\ Ribas.
M~r"nháo:
I\nte-n')~' Bogé1a.

PIauí:
,~dclm"r

Coelho

Rxh:i.

Roorigll~".

~~"-n:.:~!!t. L~:~~.

sidenw.
.
M.onIWa CÚI Rocl.a - 1.0 S: ._-, "10.
Get,:::~ :'_.:..
- li,· 6eOret.á·'
Pedro l'omar - ..o Secretário.
L~.40. r,"eil'll d4 Silva, Cll'iadQ
" oi e Vac, '~ll "
-:H:';'
. Ihcretárlos 8uplen~e,
'
~.~"'1IÓSS as Q".lc:tus-tel:a ~, iI- ...

Carneiro,

Gucl"ra.
AlagO'-s:
Antônio r,la!.".
Freitas Cavaleant!.
.f~é Maria.
L:lro Montenelr-o.
Luis S1lveira.
Mí.r1o Gom"".
Medeiros N",to.
, H ui Palmeira.
P('~oa

~Jl'as.

C3Crttllrlo -

Ne6tor Massena.

A~rieultura

S~rglpc:

Heribaldo

Vi~irQ.

B',hla:

!\.lio."Il:u Bal~eiro.

Gilberto Vl\lent.e.

J~ão Manga~.

J 0:'0 Mendes"

Lul1 Barreto,

Luis Lago.
Lul. Viana.
, Rafael C!ncum •
'l'eOtlUlo Albuquuque.
Espirlto Santo;
Alvaro Castelo ••

-_.:

Léri Santos.
Mario Brant .
Olinto FOOlscca.
R::>drigues Pereira.
São Paulo:
AlUno Arantes.
At"libB Nc.gue!.--a.
Costa Neto.
Dlóg~nes Arr.lIia. '
FrankUn Almeida.
Horácio Lafer.
Hugo BOI'gh1.
J Jáo Abdala,
Maehado Coelho.
Martins Filho.
Paulo Nogueira.
PUnio Barreto.
Plinlo ca.alcanti.

AloL,io de C,1,,':-.lho.
.Pint::> A'r,j::o.
Mhws Gel'fI~:::

r:uclides

Pres.lde;:te.

Jo' Alt.gusto 1.0 Vlce-Preaidenta
Altemirando .R~u14o - 1.° V1ç~Prc-

J "sé Estêves.
Juscelino Kublt.M;heI<.

GOnl-:-s.

B!lhh.:

Pdro LudoYl.co.
I',Hredo Nesser.
lIIatt) G%'058o:
Vespnsiano Martim,
P3ranA:
Flavio Guim:n~,~.
Roberto Gla8IIe;'.
Artur Santos,
SantB Cat<\rin.'I.;
Ivo d·Aquino.
Lúcio C~".
Rio Grande do Sul:
Salgado l"ilho. (34)
Deixam de comparee~'
nho!es DeputadOll:
Altamlrandf) Requtão.

Á~ar

Mesa
Samuel DUIlrtc -

Abelardo Mata.

pC',oo!nrnbuco:
FHh'j.
.'\.111:;0.". :

Franco.

Rio G.ande do Ncrt-~:
AluisIo AivC8,
P3raib:>:
}'o~nando Núbreta.
J:>oàui Carneiro.
.foói" Ur"ulo.
J"eé GBndênclo.
Pernambuco:
Ferreira Lima.
Oer,:ioo de Pont-e.3.
Gilberto Freire.
João Cleoj)hM.

Br!a!doTlnoco.
Paulo Perna~. "
Prado Kelly.
.
Minas Oêra1B:'
Alooso Arinos,
-Cristiano MaclUdo.
Euvaldo Lódl.
Isra~1 PInheiro .
Joaquim Libô.nio.
Joo.o Henrique.
Jr>sé Alkmim.
José BonUáclO.

Nuv:\~s

Valt~r

CÂMARA DOS DEPUTADOS'

Roch:1,

p" ulo S:'!"ll!:&t~.

Bastos TaTa1'M.:

l'crllnndes TáT~:a.
I'anlba: •
José América.

D~á,"

", .

Ali Vle.na.
Rio 'de .Te.ne1:o:

M31'a11hlio;

José Neiva.
Piau!:
Ribeiro Oonçalre!.
Cenrá:
I
Olavo OUve1ra.

(TÕf:~

aenUl.

'Franc1sCo Monte.
Gentil BlUTdra. .

Sampaio Vldal.
SlIvio de Campo/!.
GolAs:

Domingos V,,:asco.
')I;

~

Guilherme Xa.vier.
Jales Macllado.
Paraná:
A~ir Gulm,,~les.

Joi<o Aguiar .

Santa Ca tar'.na ~
Hom" Jordan.
Ot"",1110 C05ta.
T,wo.res d'Amaral.

J"ão Henrique - PresldeDt~,
, Lima Cavalc:lnti - VleA-'Pr*'o!~ute,

Rio Grande do l5ul:
Antero Lelvas.
Artm' Flacher.
Bat.lsta Luzardo.

Bitencourt Azambuj".
Danlel F&ra.co.
FlO!'t's da Cllnh".
Glleérlo Alvu. " " , '

(,

'

Afonso de Carvalho. ' ,
'AIVIU'O Cast.elo.
'
Alencar Araripe.
'Orepory Praneo,
Egberto Rodrlgurs (.) • - ~.
, Fllrta LobatO.·
OUcérlo ~
..c", '~'.
Hcitor Ct>ll\t. <" .. ,,\lié'':" ,

1

