TAOOS UNIDOS DO

GS
SUPLEMENTO AO

N~

31

10
QUINTA-FEIRA, 31 AGôSTQ DE 1961

CAPITAL FEDERAL

CONGRESSO NACIONAL
ATA t)A _27'SESSÃO -DA 3~ Miguel Bahurí - PSD
S.ESSÃO'. LEGISLATIVA,DAI ~~iri~t~M~~~i~;~.~P~~D
'4~ LEGISLATUR'A, EM 30 DE'
Piauí
AG'ôSTO .DE 1961
_. . I ClÍdenorFerítas - PTR
Dyrno Pires - PSD
- Heitor Oavalcantí - UDN
.José 'Cândido .
f'RESIDÊNCIA_DO SR. MOURAAN-. '. Laurentino pereira...::.... psr
.?
DRADE, CUNHA 'MELLO E
Lustosa Sobrinho - UDN
BERTO ~IARINHO.
<
1_
l\Iiltón Brandão ~ PSP ÂS 15 horas acham-se presentes os
Ceará
·~ti.Úi.Sél1adores::.'
"'I
" .
Dager' Serra
PSD (30-11-61)
i _-:- lIJoUrãd~Vi'eira.-:"""''-Cu1l.ha Mello,
: Adahil.Barreto - UDN
- Vivaldo: Lima. -.Paulo'Fender. Alvaro Lins - 'PSp'
:'Zàcharras de ·Assumpcão. - LolJão.-da
Coelho";·.Mascai-enhas - PSD
~;~Uveira>- victortno Freire, ~Sebas:Costa Lüna ....:..... Untí
,':tião Archer.. -Eugênio .etaro«."."-:EdilsoIl":Me.1o Távora ..:.:- -UD~
,Leônidas.· M.ello,-,lI:fatl~ias-ounn.. pio/
E$meino Arruda - PSP
:...;.::. Jóaquim Parettte. - Fausto' CaEuclideswcar 'Pessôa - PSD
~bml, :;";"Fernandes Távora.··-lI1inezes
Expedito .Machàdo - psr
;·:p'Fme7Í'-teZ;·~,Sérgio ·Marinho. - iu: '. Furtado Leite - 'UDN
. if1inaldoFerdandes;'- Arsenuro aert- . LeáoSampaio -UDN
-g~edó. ...,-·João:A,Tmda. - Suoiano
Moreira da Bocha. ~ PR
:"Leite:;.:..- Novae-8:Filho. - Jarbas ·Ma~ ·Ozil'is. Pontes - PTB
~ ranhão• ...:-!Afrânio Lag,es', - SilvesPaulo sarasate - UD~~
:ite·Pérlcles.·...;... Loúrival Fontes; - JorSa.ntos Lima
.
f,.c lJ'Iaynarã'. ..:... Hern1ctldo' Vieira,.:~
l
.
';--' .Ovídio Teixeira •. ~ Lim,aTeixeira:
Rio. Grande do Norte.
'-Aloysio de Carvalho,; - Del. -cai».
.. -,.' ,
..
!; A17/ Vianna. ":'-J ~ffcrson.âe A{fui~lr.
Clovis.' Motta - PTB
'-Paulo Fernandes. -_ A1'líndo-Ró~
Djalma Marinho - UDl
,
Joáe. Frederico- UDN
'.rigues. - Miguel couto. - Caiado
Jessé Freire -,.-psn
.
f,e Castro, .s. Gilberto Màrinho.-:Affo~1.S0 Arinos..- Benedita ValadaTeodorico Bezerra .:- psr
'es. - Nogueira da Gama, ,_ Milton
Xavfer Fe1'l1a.ndes - PSP.
Call11JOs, - Moura Anârtuie. -Linode'
Paraíba
Mattos, - Padre Ctüazans. ..-,' Pedro·
Abelardo
Jurêma - PS
Inuiooico. - Coi11l,braBueno. -Jus~
Draul t . Ernani --;- PSD
eelino Kúbitschek; ~. João Villasbôas,
Ernani· Satiro - UDN·
~ L01Jes da Costa,' -- Alô Guimarães.
Humberto- Lucena --;- PSi.
- . Gaspal; Velloso. - -Helson M acuuui.
.Jacob Prantz - PTB
- Sauló' Ramos. - trineu. Bm'n.71:auJandui Carneiro':'- PSI:
fen. - Guiâo uoiuu« . .(56)
'José Joffili· - PSD
.Luiz Bronzeado - UDN
• os. S1's. Deputados:
Plínio Lel110S - 'PL
Amazon~
Raul de'Góeg - PS-P
João Agripino
Abalberto Vale - P'l'.o
Almino Afonso - PTB
P.el'na1nbuco
-Artlmr VirgiliQ- PTR
Jayme' Araujo - UDN
Adelmar Carvalho - PSD'
João Veiga - PTB
Adel'bal Jurenla - PSD
:Pereira da Silva - PSD
Àlde .Sampaio - UDN 'Wilson 'Câlmon - PSP
Andl'ade Lima Filho- -PSD
Armàndà Monteiro - PSD
PaTa
Arruda Câmara -PDC .
Armando Carneiro - ' PSL
Barbosa Lima Sobrinho - ?SB
.Armando Corrêa -:- PSD
Bezerra Leite - PTH
Epílogo' de . Campos - UD:N,
ClélioLemos_ - PSD
Ferm Costa ..:- 'UDN
Dias Lins - UDN
Ocelio de Medeiros -'- PSD
Gera1do Gl1,edes - PL
Silvio Braga· - PSP
Gilenü dê Carli ~ PSb~.
João Cleofa:.s.- ·U.t>N
Mm'aIihão
José Lope,j - PTB
Antônio Dino - PSD
Josilé . de çastro - PTB
Clodomil' Millet - PSP
Lamartine Tavora - PTB
,Cid Carvalho -PSO
Milvernes ..Lima· - PSD
Eurico Ribeiro - ' .PSD
Nilo Coelho - PSD
'Henrique La Roque - P&:.
Osvaldo Lima Filho - PT.B
:.J~ Sarney UDN
Petl'onilo Santacl'uz - PSD
SOl1t.o Maior'':'-' PTB
l!Lilstel' Caldas - PSD
(15 horas;

.

GIL-II

Guanabara
Adauto Cài'dGSO - UDN
Agumaldo Costa - ' UDl\
Benjamin Fal'ah - ' PSP.
Breno .da Silveira - PSb
cardosoue Menezes ~ UD.N
Chagas Freitas - PSP
Elo Du tra '- PTB'
Gllrg'el do Amaral - P.Sl:
Hamilton Nogueírav->: UNr
LyioHauer - PTB
. Mendes de Moaes - PTN
l\1aul'icio Joppert - UDN
Menezes Cortes ~ UDN'
Nelson Carneiro --.:. PSD
Rubens· Berardo - -PTB
Sérg-io Magalhães -'. PTfJ
Waldyr Sim,ões - PTB

Abraão . "loura - PSP
Aloysiq, Nonô - PTB
Ary PItontQo,- PTB
Aurélio Vianna ----:- ·PS.B
Carlos .vorues - UDN
'J,oséMariá -PTN'
Medeiros Neto - PSD
Segisnlumj,o Andrade -'- UDN
Souza Leoão PSl?
3ergipe
Armando Rollemberg - .l:'.ft.
'Arnaldo Garcez - PSD
· EuvaldO Dinb - .UDN
Leite Neto- PSD
Lourival Batista - UDN
Passos Pôrto ....:.... UDN
Sei~as Doria - 'UDN

Minas Gerai"
Afranio Rodrizues - psn
Bahia
Badaró Zúniol:- - psb
Bento Goncalves -;:Pli
Alves de Maceao:- UDN
Antônío 'Carlos Magalhães
UD:0l·. Bias Fortes' "-PSD
Carlos do Lago - PSD
Antônio Fraga - PR
Carlos Murilo - PSD
Olemens-Bampaío -PTa
. Celso Brant. ---, ·PR
Edgard .2~i'eira - PSD
. .2 . . . .
Celso .]\/furta -'- PSD
Edváldo Flôres - UDN
Esteves
Ro-drÍ!tues
:'PR
Fernando Santal1nà - PTB
Feliciano pe11à. - P!t
.Hélio Cabal -'-PSD
Gahriel ooncatves - PTE
· Hélio' Machado· - PDC
Gabriel Pas,~os -·UDN·
Hélio Ramos- PR
Geraldo Freire - UDN
Hermóg'enes Pl'ínipe - P~.1J
Geraldo Vasconcellos - PSD
Hildebrando de Góes - PSD
Guilh~rl11eMachado- UDN .
·João Mendes' - UDN
Gullhermino de Oliveira - psn
Luiz Viana. - UDN
Gustavo oapanema .- PSD
Manoel Novais - PR
José Alldmím - PSD
Miguel Call1l011 - PSD
José Bonifácio - UDN
·Nestor Duarte ' - PL
José Huinberto - UDN·
Oliveira 'Bri~" - ' PSU
José Raimundo - PTB'
Regfs Pacheco - PSD
Leopoldo
Maciel - UDN.
Rllbem..Nogueíra
PSD
Manoel Almeida - PSD
Teédulo de AJ1;mquerque - PR
Mário Palmérto -PTB
Vasco' Filho -'UDN
Mamicio dE' Andrade - Psn
Waldir Pires - PSD
Milton Reis - PTB
Ovidio de' Abreu - PSD
Espírito SantoOzanam .Coelho - PSD
Padre Nobre - PTB' <l5-1 1-Rll
.Alva-ro Castelo - PSL
Padre, Vidigal - PSD
Bagueira Leal - UDN
·Paulo Freil'e - PSP
Dirceu Gs~"d~ ~ PSD
Pedro ~"'leixo - UDN
_.Loúrival .de· Álmeida - 'PSD
Pinheiro Chagas. -PSD
Oswaldo Zanello - PRP
Souz'a Carmo ~ PR
Ramon Oliveira Netto ~ PTB
Tristão: da 0lmha. - PR '"
Rubem Rangel _. P'T'l:ll.
Ultimo de Carvalho - psm
Uriel Alvim - PSD
RIo de Janeiro
Abel Rafael
Aarão Steinb:ruk -. PT;b
São Pau1c
At'onso Celso - PSD
Augusto De Gregório - PT.B
Hugo Borghi
Bocayuva Cunha - PTB '
Afrânio de Oliveira -PSB
Reli Ribeiro - PTB'
AnizBadl'a - PDC
Jonas Ba:biense' - PTB
Antônio Feliciano. - PSD
José. Pedroso ~ PSD
Batista' Ramos - PTR'
.Mário TambOlideguy - PSD
Broca Filho - PSP Moacyr Azevedo -:-PSD
campos Vergas - PSD
Carmelo D'Agostinho PSD.
Moacyl' Az~vedo - PSD
Paiva, Muniz' - PTB _
Carvalho Sobrinho - PSP
CuIi'ha Bueno - PSD
Pereira Nunes -PSD
.Raymundo Padilha. - UDl'{
Dag'oberto Sales - PSD
Satul'l1ino Brag'a.1 - PSD
Euzébio Rocha - PDC
Fererir-a Martins - P8P
Vasconcelos Tlwtes - PSD
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Miguel LE;HZiJ .~.PS;Q.;
NeLson 0Í1íegila .-: -P~rB
Níeolau 'ruma - UDN
Olavo "PO:1 tenra - 'PSD
Ortis Mónt.eil'o -,- . 'PST
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I
! '.
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Correa cLt (:0::;1:1-, UDN

···.c~:I~~l~h~rriii~/.~l - f~~~
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Ama,pá

P·l.B

PTE
---;. PSD

v'

AÍ1ülcar Pereira' -

PS]D

l':l..

........

..j
1-

R.ol1d6i.lia

.-:-:-; pp,;

Ot.l1on .1\1Jí,dÜ' -UDN:

Plínio Sa.lg~do.'·.....:PHP
náfa:::l R.e·zeúd~/ PoSD .

UDN

~iil'oldo Cà{Fllilho --

.UDN
carneiro Loyola' - UDN
Celsô"Eranco - UDN
noútel Andl'actê

ÊliaS'.Adaime - ESD·.·
Joaquiril R.âlild.s - P.SD
Lenofr .Va6.fâs - PSD:
Osmar ei.iriná - PSD
Wi1mar D:'ái> -- PSD
Rio Gi'ande d·o Sul

Advlib Viana - PTB
ArllO Aált -~ pn,p
Cesar Prieto .-"- PTR
Coelho de SüU..l?a - . PL
'Crdaéy de Oliveú'a - PT:B
Daniel bipp - P~B
Daniel Fal'a'ço' - PSD
Fernando Fel'rari - PTE
. Flor.ic·enL Pf.üxã'o - 21'13
Giordano Alves _-pr.rB
Hermes d~ 'Souza -:- :PSD
J'oaquill1 Duval .- PSD

Lino Braun -.;. !ITR
Nestor J-ost -PSD
Pau!o _..

·······~i::

0

Ea,ym,Hl'.>

'.

._- fILB.

..

',~

;.::lU\'2S -

P$D

Ruy Ramos - PTB
Tarso DutrD - PSD
TempemilÍ. péeira..-

PTJB
Unírio Mà.hcado ~. PT-B
Victoi' Isslér _: pr.rI-{
Wil1y Fr:ohlic:'l -- PSD
vVils,on Várga,s. -- PTB
Claves Pestan",

.I"'bu

:fiTB

~r$;

a,~.:a4)
<Scnfulqr Jl.Iü1fra. A:J?a.mà.e). - , r , . ' i
7~OO Pre.sldél1cj.a " jlilg'a, .OPPl't1.fD.p infol'mar
:i,o', pleuÓ,'rio, qtte .j~V~e aplW.+11, i~:gieri

C.hi:

fttl.itOOtúi1i(l~Cle de (}CllP~l'~, tl~ipI.Ul~~S7 Sennores COllgres.sistas~·com direito re-

~, ••~--,.--.,..,....-..,~-:---

;tcj~-Úgulflrm~Il.~e".~g~ªl'd;'londo. 9:/;>01'-,

I

á~i~cs ~:f!i$:4Ú#J s1)j::ão :f.o.rB~ohh,;s

I úicaçõcs.

os m's.

OGllgr~$sist~s

des~

I

W:õI!> 1;' ",,;5

I

(Senador l\IQurft. JtlJtb'a~k;)i
. Estão Pl~t;~~p.tes 38' f3.r~f ,Sii:\<lél'Ü:r'f'é ~c 802
81's. Deputa.dQ$"

_::.~. ~:i,':;-v1ê.1,

;a,,p'L,!9B,.tl {;.omparecimento dif.: 340 Srs l . Qongr~B:ls,:"·1 .
tas. Há nÚl11~xo r.~pim~;o.tªr.·.' E~tá

aberta a s~s~a.:9. O. 1::11. .i::JBg·1]D.Çlq, Secretário irá pro(;ede,r à J0kl:r2'! da; atá
.ela sessão ante.rior.
. O .SI' . 2° Secretár2G UJ'.ucále ~\
leitU1'?~' àa ata. d~í, sessilôàntériOT, .
que é seni -':lpbate aprDvada •.
G ,SR. rRESI:qEN'l'É~

(SEnador Moura Andrada)
discussão a ata, (Pallsa)·'(li

Eni

SR,' PRES.lIl)ENTE:

\

Nãü há~xp?di~ntea ser U'cto.
Tent: a pa,làH.... , pa,ra. uma qiiestão
de ordêI11, o SI', Deputado OthOl)

]V!:3..clel'.,

(] SI{.

.-

Q'l'H~)N l\V(,DER~

ques~aO

!

'(Para, 1l1na
dp orqe.m
.....\
,Sen't re1)isáo do oradOr) Sr. Pl'e,.. I

l· sid8nte, foidij o 01111 111, neste plenaI rio: .que ó' S1', . Major Ney. Bl:agã; Go~
I \'emadQJ.' do Estado do Paraná, havi~
_~,~jtÜ' um pl".onUIiG.iam~ntG e.m fàvor
;f!2i .•. posse do Sr. João Goulart na Pl'e:";
.,:,.~dênci2;, da·· Repúhlica.
Os jornais
cbEgaram me,':ano a noticiai' te.! fato.
Fui f.·:ha.ln8 ú,J 2,,0 ~elB.~one1
olltem,
por S. ExGb, que me pe:diu ler pel'n:::e
êste plenário· as decl2<.raçO.;:s contidas
neste COl1T!.utic,ado;
.
"iO) Ne.sta hora; não €stâ CnD,l
ntinguém çontra :r.liDgT,ié:á:l., Está
~,t)nJ. .

n

Br,a~r~.,;;

lh:eenviarem P.9.~' e~ç:~j'~l}
eomunicaçqe§para pU,b1i-

l : c~i.cáo- n o ·Diá.rio elo Coiz.'gresso ]\!llcio-

. ..
.?:r
. , ú C â eoiJ'ol'tuna. rePl'od11çãó 11'05 ADêÜS.
. 2~) E' absqlllt~ment.e.. ~al~o .Cll:G I'" . 'Eis o. que diZ' o Reg,ill~entolnli\il';o,
ter.l113. lanc..:ado prCG.la.maQ~l.O. ou .':3,9. d
Se1J.2dG.· pr;meii:o S-i.l.··'~;d:á..'·'(l·. (.10
f.!efinido 'pela V9.s.sc, do~Sr. Jo~oo ..,.' '-;.:: J,
'.". .'. ~ ;;.. : \ A;,',<;.,
Goular.~ a Pl'e,5lCléllCla da RepLl__.: R e", 1l11e<H o Comum, Alt, . ",0.1., ~ .,.....
tUca.
I
"~' p~l')i1.it~çI9!9Jt~1.1dü,11o.ln:,~~
30} E' igualment.e üiÍso. qu~ se'
4e.t3J~·. l1()·~)fl~~qlt::]'F,e;,..o:~IH'S.t~~tenlía soliclàri~:;ado com' o 81;. Lt:~o",1!l~110 a~1, s.~s~aq, ~1p Çl}:{çJ~r.aç. ao;.~e
11e1 Bl'i"'zol'" Go"c"'1<>clol' do RiO
voto ou expgcf!.g.~O·p'e,.ssAa.h;, cnVJ!3l"

GI:~mdc ;Qd.o .'$1;1 'l;H~l ~t~túdes.dest,t3
~lt.hno CXtt' rela'çl1o.. àÍló~s~' .dR .81';

CJ.t~rina.

Raul I·

Cri

~,.:.".'c~·~í?,:,~1,~l"~'~I,j~.,:
.'~.'i:.•.-~. '~.:.'~ I~,.·~_~t,·.~:r: _.:.~.:~~.~~~.~~. ~.'.•.',:oI.·,';~.•~_~.O. .:.~' d~'Gi$; é,J,~~, ~1' !asse~m:a,de
~
u~~!. lO"
~
ao
h:1"s niés~iias

8Sê'r~ cio ..... .,

S;~veü;t ~

Antônio GaÜÜ3 -

o •••• ' . . . • ••

•• '.' r... .....

jem fazel'sôbre a conJu~11:urC'•. pol!.! i l { " t l , d t { D ç ã a . 1 tiç:O~J nacional; a Presidênc};a. lf.'+'p.l~.~'~J·
..
.
la todos afaculclade que. o R~g!m~nrO

Egou B2;:C'llt -- d412::Gl)
~tef~u~'O :yWlmta '-:-_PI?C

Santa

.,

tUzer" (iJI1âto be·m).
Q SIto PRESIDENTE~

I

.ró~,oRJ:;Ct!rG. cio 4q~:i:r.t~lJ.D~lit~J d~ Im1irlÍ~~~ ~a(j~\(fl1~i.

-

)~fUllhoz '&1'B.odül

cisá' Reafirmo que Q mH.J,Ol'· olue- .tívo '. deve. ser a paz e a felicidade
da fa,tl,iliRbrasileil~a,..que,·. J~ i:w·
mens de bom-senso inspirados 'por
Deus, hão de preservar" .
51', Pl'esi.clen te,~ra o qUE: lini1<l'~'

I

Pa.raná

Gome.'~

I

Eston certo de que ele nau
leís. cl\3'}ltl~ ~ p:~Yo,p~e-

I.

i 'l11teri~i

.... ,~~ H.•. 0·0....

\S$C.(;"i6

p.•.n tonio B?.by ··-PTB

Mário

n~gaJ.'~{a~

ma.

gímental a' 20 minutos. Ainda nume- :Excet.l l .IU!.RiS a~_ !,!f!~'a, ~'- ~~:rit}r. qu.~., ~€t!,fi'Q 5:eil;~1JÚi~il.~'r~ii~,:a~
rosos QUITOS 81's. oongresststas têm
tJ.3$in.â11tur~~ 'po~t:&Jr'-:g,(!'-ãu t~3.?l,l.lif, ~Pll qtH.üqa'iL'll' ÓP~HHL po.:r É~cts~)~itS; ! solici.tado a palavra para,. ~rev~s cc:ou l~J~ al1G.
i mtmicaçóes, A essassallCltaço~ ,.a
~ A fim Ire 1~6B:~~1Y;mfãx'g r-(til~H'~ifl~ d~t'á;ló,re.z ~'f1~.~ipa~)J.~~'(t~. tie I Mesa só poderá, daratendi}:nent!')· de; ,~~dg,recb~cj"tO:3 ~l,-zuit,~"i;l ~,~ 6,pH,(;l;i.~ã~, !H):U~1i~~Bi.(Jfi' d'ê:e.ill p:itflri'âneis. pois de encerrada. a 'cnscussão .~() paI re(':er. A fim: de nãp-.<$el'·ern prn;'fi;p.O,S,
~ relne~s.? +,,::01' HIOltllÍJe Qh~q'€l.~. (la. vai", ~utJ.t~~L eUi.,itiá.os a fa.V-:t':I. f11i! J'do l'egi,st-ra que. atravésdess.z;'s COll1F-

llVilson f a d u l .. PTB

.:'T'Ü..sé

!~mf.'st!,e;

ClítMi{1

!$fI,Oá~ .')..><8> •••• ,>~

• • ,_

4

uelJl~lHl-'

Na'pítà1·

------..,.-~"----,----,-

JiiernaÚdo Rii:i~di''o:'_· l1DN
:MClldes G9.:1·:tlé .- psD
}\/Iendes G0nculn:~; _., PSD

Jorge

j

Cap'ital e rn'Úi'riôr'

Alfredo I~ ~;sser - c oI?
An]sio Ro::.llJ ~- PSp.:
Armaml!} .:;;t9ni _. PSD
'BeneditO' V['~z - P&l)
Castro Gq,àu '- psb
Emival Ohi::td.:) ---. UDN
Y\iagnel-E}}.eJitn·- PSD
Reéhi'dé M"o11üüro

•

I

.~U~CthN:A~r6~

,d~c~a.~ir~~óes,palavras
pelo

com, as. ,segumtes

"O Coü~i'e".~o Nado:i:ú~l cem ~~;n
alto espiríto patriótico, poderá l~ar
à\. N.RÇ.ti·o~ l.1.. sQtqgã"Q q:l!~~:k'\ l~e.cl\:i

I'
I..,1-,

1?\Taldem ar Pe5S0a --' PSB

>t.,

SUfls

II

I'

lmunln~·ii .Naç;(J.trat

iH;iÚi\8tiiLn~

Dervíle Alegrete

s(jbl~evJe-l~eJ:n

MÂ tfR G MO NT~~'RQ:,.1 E cónchJtlJ,

Sálvádül' Losaco -'PTE

Yukshi 6ue Tanl1.mi -- PSD

entendídos pgl'a agirem er~l con-.~
JlUlt;9. fcqk.G a.os·ac,ont:õ;cllnenIOs que

I

----/

p.aurq,I:J&ür?j·~ 'I?Se
Pereira LJD2.3 -- UDN'

"'IJizj~1:l;l.os de SáàPaülo', ~ San.ta Catarí,na, seps cQ~~ga$, (~?-rvalho! Pm1;0' e CelSo Ranios, e perfeitamente
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leom
,It;,~.,' os".t,;,Governadores
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dos Estados
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Horácio LS.fei' ~ PSU
lvete Varg;i;,s .-.:... }n~B'
aTOãO Abd:::J.a ...:...... P:::":'Úl
José· ]\1e:ncl( - FD
Lauro Cruz -- UIjN
Luiz Francisê.'o ..:.,.. PSB
liI.Iaia Lsllo .. :. . . PDC '.
Mário Bsni·:,-·i?áf\
l\.fcnot.ti De}.Piçc.:l1ia. - PT:P

"Pacheco

\~

F'l'l\f

Helll'ia U::..~ ·1~t1.l1181· ..-..

'E N'i'

i..I

João O:Qulartna. f'resldenCla. clr~
República;. es"clal'ec.~i1clo:, ('H1e.. -'úlUmam~nt,t; muit9.,p,9PéQ t~nj. ..f.a;lad'Q
':~O~l :~gF~Je gOY,€:~lH!,ç19~"1 ~p€;sar. C.OB
2~eltel'ffdos e insIstentes telefone-

a.M~s~,~~r~::p,liJ~Uç~'ç~9:. l}ÇI:.D~Úna ,,;.~w~ona.r,er;sp N,aG1;.9.J~a.ll."e. ~11cJll.?~:q. n,J~ iP~g.:l~~ o: dUiÇ;l~h',~ 91!e
~~~e,;J?, p'l'Ofe~'lr, cllspensada SU~ lel"Ula •

Jg\üll providência Dodel'ãotom~r: ps
·ee.nÍ:!'Ql'es C.o~~gre~s~t~s~)iüê à.~!5éj~l1

mas do mesmo.
fixar nas paginas. do órgão Of,icj,al; ~
4n ) ,C(jIlfia plcn'ap1E;nte, .n:;t ;l1ta "4~!>' Ana;Í~ s9 à , .P93':\~çã9 em, faAe àOl

Eabed(}ria·e;.iiunca.dç;síIieritfdQp~,tríotismo dq C,Qugresso 11.á·c1ôúiil é
por isso. a.g11ar;d?o".G~].r},1,ô.e,'t.í·~liféfi~:
-lo uma sp,l!1çâo, dlgl1~. P~l':3Ll a c,r18e
polítie8;,qJleÕE.ªfs ca tr,ayeffi8,?j 8., que
acatará é cumpt'1i'á (iuªl.quel"~eci,,:
são qu~ ê~~ ":ellIla.a, tonl!W,inclu,,:,
slve en1.endas à Con'stituicâo 'Fe~
derh.J.
' . ... ~
.

~o~~~gt9. exc!3Pclol1~l po.r, que' ~~:;.S~,
vida, 'institucional do Pais, sem os

a

5i?Ç,9riyéJ.l~.~~ltes da loi1g~' éSp'~l'i, qe
'{l~9rtunida.ç1~, para lt~,arda. ~~a~}'_ô7l,

da.do (o grande' rnJ.mero" d~ i:i.1i!:D~:ttQ~.:
..Tá ,::,e 'i:aleu dessa faculdáde o Se:nhor Deputado, 9prgel,do. 41n~l'aJ.,
que, embora inscrí'to, env10u ft Mesm
.sua, li1fn1ifestação s~bl'e, ··0 grave, problema, qu.e ora,., se q~batr·.. 11. l-~J.'esi-

5°) Porque confia no acencÍrado dência. lJoderá· f.aciIitáraosS:rs Con....
a.l:no~' ~ p~!.ri~ ~ ,.l}C>. arr.a.Ig[:Hl~ . s,en:- gressistSs, ~i3 provid~ric~as,' qué' iiig'tr~'lt
tllnent,o (,çlH,)CIat1co e legahst.0 recomendal'ldo. Rosel'viço ta{){yig~'~f1..
das Eq~~~-s Armacla~•. l'e?SAltª,dos, e co, quer de Sei1:3Lf1P, que,r da, qân:iã}·a.•
l'~COUch?Hl~'OS peJo '~l:PPYlO." $1':: J~\.~ \ ól} cO]E!-.~ora:ç.:ão. no. ~ellti.ç1Q 'd% registra.rJ
mo~ QU8.clI!?E" em S,l~, r~lLlp.qi;l" "-'%1-1S0b dn;adQ, ou em gravaç&"l) .sOT:.'Ü'l'81 p
o s,eu. ,.' deCl0.:l d.,O..• apOl..O ..as... 1.11e.dl(:~af.j. pa1.'.a post.eriOT redüçã.o· a'- esC.TJtt< as
que tpl}larem os .seus dIgnos ..cl~~Ies declaracões que desejem 'fazer. .
nü;itares, para o b?m ~lo ::9~'aSlj. (
"
e.
'
Antes de prosseguir, devo dar :Zoc, 6°) !3ell1 ll1b~rpl';~~n~gJ ~ se!~~l~lÇl nl1eClmento ac plenário do of.iclo {J~i~
ca,l?~lo ~~9 ::~. m~\..;,...0 , (~e ..::g~:to I neste inst~nte estou envial?do ao S€os vIes _M1111St1.u~'i 1~1111t,>le~ f~~~t~m \' n1101' PreSidente em exerClcio9 nPTIU. ...
ao entaü Pl'eSlUente da -:"e.Jiu,~hca tado Rf'lnjeri Mazz.illi:
para que perm~necesse a: frente
..
do cargo· para o qual foi. eleito,
. Em 30 de agôsto de 1961
também a);)~lbU pai-a o si'.
EXl11ü.. SI'.
Depl~taclo :Ea111er1
Quadros para qué volta~se ao sell
lVI:azzillí .
pôsto, reconsídeáu:c1o sua atitúde:
DD. Presidente da. Re))üblica,
7°) A ordem pública no Pai'aná
em exercicio.
<

d?

Já1JiOI

está. sàlidanléite 'asségurad3, e garantida' pelãs{ôl'cas' l11,ilità.res' es,.
tadúàis. e ~edel'ais?agJl1~dp e.ln completo entendimei1t6 6~m o Gene-

r

Tenho em'mãós' ex;empial'e.s de
hoje no jo.maI ":QiãXio' q~1'Tot1.. ·
eias", (me estou enviando aos rp.-

3
t .
n r'Àl'f1, lêncía-urn faLI positivo. ':'odo~ Bab~m,
Cavalcanti, para uma' questão de or~ I deliberação .antenor, que 'pro~l,'.. e V,.. Ex':! poderá 'a...verig u.'f,.'lo. de pron....
evitar as nequénas comumcaçoes, i8
em.
funde podermos entrar no processo h, que o Correio da Manhã", ontem.
O SR. TENüRIO C A V A I . C A N T I : ,
e hoje teve sua ediçâo aprFencllda, ti
de votação.
1n&111 o acontecei. o também com o
(Para uma questão de orâem, Sem
O SR. VASCONCELOS TO:RllES:
"Jornal
) Btasil'", Assim, se Vossa
reoisão do ortuiori Sr, Presi(lell~e,
Excelênciu náo enviou o oricio, inca,
tã
"
d
d
pren
Para
uma
uuestâo
de
ordem.
da de ,
"
.
.
a minha ques .ao e 01', em se . ~ "i
go se pode i.crescentar. para que aN,ao estamos em estado .:13 SI- de, exatamente ao ofício que V. EXil.
ü SR.PRESJLDEN'IE:
prnposicâo reuna o .nainr número f:'"
iio. Pelo menos, não estamos em acaba de ler e que será enviado a o ,
";w
.uiraâ
dados possível, mais este: mas SE' ]':1,
es.ado de sitio 'de ti,ireito.
Presidente Ranieri Mazzilli. 'l~nun(Senador Meus a rLm'a
.. eJ:--. J<1. o remet 01.1 poderá €"1',,7I G TJ lL:G'-':."'::~o
c.
h 1
li 'c 'I
' .1. e
O"""'ll,'rlo
1".
',"
•
0'CC,
"L',.
"
A ordem deve, ser mantida den- cümdo.
J c
fato, realmente., da maior graa.va sO.lclLano 0.. nO?d. 1 :i , ""
cia mandar U111 cutro dando notl.C:"1.
tr.) da Cunstituição, e esta otere- "
VV Idir PI 'es Em saJ'lU~ a e "re' u r ,.~~", .'
Vidade.,
_
'
,
,
'
a.
II
1 '>l
vo.c
_c,.
J:I''I daquílo que merece repulsa de tort-.s
ce soíucões e autoriza providênA bem da verda-de quero CO~llllJ'llcflr I lavra a V. ~x,..
tHJS, porque f'arir ' a liberdade de irnclfs acauteladoras da ordem,
a V, 'Exa. outro erato concreto vm-I O SR. WAJ,DIR PIRES:
pl:)n:::a é ter";).' a, ·.3::mocracia. VOS:,'l,
~J8,O é ilegal a defesa da leg~
culado a êsse,pa:'a que V. EX~ .. pus. . . ' _ '7
..
! ExcelenCla, neste instante, sennor .
l1à aríe: não é contra a Co:~~titUl sa avauar da seriedade de cer:..D.S OU(Para :l.l~na questão Coe o~ ~eln.
Senador Auro Moura Ancrade. percà.: clamar por ela, respeita-la e
~ras ocorrências ligadas à censura da i s.e?7L!'r3VlSCó? do OTJ.,~OT) - SI ~'i P~,8,- rnita que um Deputado do Est::tdo (lo
([e~'endê-la,
"
l
b
..
_ .;
slG.en0e,~ ?~lJ..lltas. c1.e~c:::las ~"e m';
Rio, neste passo,' se congratule pe'l,
' oonnamos 'em Vossa Excelên- 'l111prensa:.
dOIS dias, no RlO de, Jane:~ 0, ~? Congi ~ss~ ~~aclO.1al, _~v,tal1!0-:, ,,~n, firmeza com que V. Exl:!- vem. agtnrlo.
cta e nas Fôrças Aramaôas do fuiHáchamado
ao telefone peio Dt~tJU- vwn?-o ao G"n,lal Machado .LOjJE.", a Tôdasas atenções se voltam .para rsua
País, de que é, neste momento, tado Rola,1d Corbísler, Deputado ~ seguinte mensagem:
energia, para sua coragem, para . ' 1
Ch ,te constitucional.
General Machado Lopes ,
,c1:gnidade, dignidade que se conf'un1>:e111 é deixando páginas . e~n Assembléia, Legtstatíva do Estado ela
,
.,-'
; e'e com
nosso pensam rito, que
o
bra '1"0 que se saltam os episo- Guanabar'a, que me comunica va '1:5Comandante 39 Exerc' '.0
f da preservnçãotda .oonstítuicao e·'.1
dio;~ d~ HistóI:ia. Nesta (1):'d, já tal' a Umâo Nacional dos Estudantes
Pôrto Ale"Te
Rio Grande do' I.':~ga1:ir1nd.e. Era
questão ,de o1'(le1'n
não nós preocupa escrevê-la pa.. ocupada por uma fôf'ça ar~,.1acla, esSul
P
que desejava lev::mL1'. (Muito bem;
ni nós. Vale, porém, fazê-lo [Ja~ tando êle;., imp~d~do de retIrar '.~e ~a
sede;
,o
cecretano
daquela
entIcLl.de
:
7:WitO bem.. Palmas).
Ta nossos filhos e para as ger.aestudantil velO ao telefone, ,?Ollyp,rPara a Nação sois hoje com os.
cões do futuro da Pátria.
sou comigo, :".õntou qne havia ::ili 111als
vossos camaradas, do Terc.eira
SR, FER:~AI',IDO FERK~R][~
~ Afirmo que nã,o faltará a V(fs.s~
Exérei!o o símbolo da gr.and~za i SI', Presidente, sôbre o mesn o ac:Excelência o apoio do Gougl'esso de ?OO ho-:.~nf'ns ,armados _e, finalme.n1e,
-das Forças Armadas Pt EmoclO- SUlltO da questão l'l~ 'll'de_ . do D8pq~
Nacional para a .ingente, mas ne~ pedIU a mmJ1a 1l1tervençao. cham~l 9:0
nados e orgulhosos acomp3.nha- belo Vasconcelos Tôrres.
cessária tarefa de manter '1. paz telefone o Coronel Ardovino, Chele
mos a v,-,sa atitude ele defesa cosocial e a verdade institucionzu daquela diligência, e inda.guei-ihe em
o SE.. PRESIDENTE:
nome de queni assim procedia. ,Res. rajosa da Constitl.liçao kg ja
brasileira:
pondeu-me S. Exa .. que é chefe de
ordem democrática " das 'melho(SenarZ01 Moura Ant:;'ade) _ Estou
A tencios.amen te,
res +radições de legalidade do permitindo e~sas manifesta ~õe:.;, em
Aura Moura Andrade, Presiden- polícia ostensiva do Estado da GU9,Urtpovo Jrasileiro pt A consciência tênuos de questão de ordem, unica:;.
te em exercicio do Cong'res~0 Na- Jara, que estava cumprindo De'dens
nacional está do v JSso lado e mente porque dizem respeit0 à camcional" U11Ju.ito bem; muito bem. do Sr. Minis"Lro da Guerra, e mais,
que recebera instruções dó Goverul:l.ior
êsb,; p:ü~, amaduredidopara a plementação do ofício por mim
Palrnas).
'
do 'Estadoda Guànabal'a no J11eSinJ
conCjl.1ista do seu grande destino enviado ao Sr. Presidente em exer~
{) SR.'~CUNHA BUENO:
. sentido, uma vez qu.e havia ,Üd~, :,()espe.L.r::,t coniiànte. a SOlid,1,l'iecl:l~e./ cicio.
.
1 ..
.'
tado o estaçlo de s1tlO pelo Con.:>:e.,so
de voc...v» ExercIto à 1;üssa POSI- ' O RR FERNANDO FERRARI
Sr. presl~.?ente, ~eço a pa aVIa paJ a Nacional.
_
ção pt No GongressQ_ NacIOnal! E' exãt~mente sôbre isso,
l.1!l1a ques~ao-de-oldem.
Sr. Presidente, essa declaraçao de
estamos cumprindo O nosos dever
(} 'Sl~ PRESIDENTE:
um Coronel lia Exércit.o, que, fardklGO,
e nos n1:ill1ter~mos fiéis ao iura:O S.R. P~ESIDENTE:
.
,
dizia que havia sido votado
pelU
mento ela Cbnstiuiçao e a luta por
(
'" _
.
(Senador MoUra Andra~e) -,Tem Congresso o estado de, ~ítio.: não PGcle
nação
digna
vg
forte
e
de-"
,,~enador,
ll'lou:'a -,:-ndmde) p,e_d1T"'~
uma
n, palavra p nobr,e. Deput~~o .(,unha phSSHl' sem nma venflCaçao, :1?rque
i11ocrátiCl? pt Deus vos g"arde e' e"ilt1 ~t~l~to, 9U; se, cü~~lua o ma~:;,. rà ~
Bueno, que a pedIU em pUl11en Q lu- se' trata de declRração de autondade
YOs inspire vg' a v'
v:g e aos . P:d~;l1vd~. ~sL Pi o~~svo~~e \ ~.l ,111S_
gar..
militar que, na realidade, veiCula uma
vossos camaradas ..Vira o Bras·1.: ttl UH o OIdlCltO .expemd~ l1~dute, 111sta
O SR. CUNHA BUENO:
mentira um' boato e a lei domr,la
W~,lclir PZre"
1 e e que
e elm111e 00_.a1 asse ~Rtn
c;:;
I
,. 1
.
< ','
'. ~,' ç -,o
lu
"
eIemer:.ucs; Peço aos .srs._eO:l1gl'eSs~stag , .
<Pa1a uma questao-de-ordern
, pena para essa l11Ila a .,
.'. .
Era o que tinha a dizer. Sr. Pl'e-. façam estas comumcaçoe,l\J!em termo
'sem-'1'evísã.odo 01'C4doT) ~ Sr. PrC>SlSr. Presidente, sou dll'etor de, illH sidente. (Muito benL).
absolutaú1ente breve. Darei a palavra
{lente o nobre Deputado pelo Esta- jornal que està ocupado pelas fO:'l:as
ao Sr. Deputado Fernando !"errari e
Ii'lo c1~ Parana, Sr. othon Ms.der lE'~ armadas... o, meu Jorn,~_~ não. '~aiUho:
O SE- PRESIDENTE:
em seg'uic1a ao SI'. Deputado Neiva
'vantando uma questão de ordem, teve je, O DIano de Notlc.Ias amàa tev,:,
(Senador Auro Moura Andrade) . O lVIOl'eira. ,
iÜportunidade de afirmar que u Sr. a glória ':le circular para chegar a1'e nobre Deputado Waldir )il'e- nàole-O Sn. P'i'RNANDü FERRARI:
Chefe do Executiyo daque~a ~ml(l::1de à, Câmara, embora com algU1:.1:l S ~[l,- Va.dtOU GueRtão de Jrdem-.
. ~
(la Federação falava tamben). em no- gmas em branyo. O meu nao p o c 1 e : l
CPara..- uma questão de ordem)
llne do Governador de São Paulo, :::1'. sair porque aois coronéis ocuparam a
Vou dar a palàvra para uma ques- (Sen revisão elo oradOr) _ Senhor,
Carvalho pinLo.
redação e ;á disseram que havIa Sl.Cl'O tão de ordem, ao nobre. D2pu"ado Va.:.- Presidente, fiz a solicitação aVassi.;l,
Desejo, contraditando, lembn.r
à decretac100 estado de síti~ pelo GOI:l- c:',celos Tôrres. Em seg::ida . darei Excel~l1ciu, e V. Ex~ creio que l~le
Caso, que ainda ontem tivemos ot.aSl8,O gresso, O Redat.or comumCOU-S'8 co- ao nobre Deputado Nei\.·'a Moreira. I conceaeu a palavrf), porqLl2 a questao
(\e ler aqui uma prrx:l~.mação ,:'10 Crl}- migo pelo tele.:fone e disse-,me ~:111e E:t)- Entretaüto, CJ..pós ..:;tt., executarei
que quero susdtar prendp-s.e àquela
v81'nador Carvalho Pinto absf)lllLa~ tava sendo ameaçaáo de morte pc.r Reo'inlento, porque nã( é possível, eEl recentemente le1;anta.~~a, pelo .nol '1"
:mente favorãvel à ·~aliclade. l.M71itO aqueles oficiais e que queria c1,baIido- qu;stõe: de 6fêlem, continpen1O'S -a as- Deput~ad? Vascon~elos Turr.e::';. Vossa
Venn.
nar a redaçi3o.
sisti1' a comunica~ões, como vem Excelencla referIu-se no ll1lCIO dos
Aliás, posso adian~L~ a V. Exa. e
Vale dizer, 8r. Presidente. que se êS- . acontecendo.
t~'abalhos,_num gesto que tem c elo~ todos os membros do congresso Na- s~s fatos OCOrrel1111a antiga C,:1.pital
g'lO da Camara, do Congresso e d.a
lCional que o. Chefe do Execl::ivo ~e da Hepública, no Estado da G!tana.
':'em a palavra, p:~xa uma qllestão Nação, que desejaria arquivar como
iSào Paulo, eIl1 nova' declaraçao ho.Je b9ra, aqui os n\lss{)s olhos,
QU8- 11t o de ordem, o nobre Deputado Vascon~ documentO da
História o exemplar'~
"Diário
de l11l1t-ilado.
Noticí. -;" Oueria
que chegou
;prestada à Naçao.
renovou 'JS s e1.1S mais nos ou1.:1'os Estados. onde 118.0 celas TôlTes,
ac~r:.esta
nàmarh
eliz"r
:apêlos 110 sentido de cumpri~'-se.,: a pode chegar o eGO -dêsse c1esespêro ao
11) SR. VA.SCO'NCEJLOS TõRRlES:
a V~1 Ex" q1.L ü uCorl'eio da Manhã"
ConRtituição, e, maIS do que lstO, de- COnQTessO NaclOnaJ!
,
de' - d
"
nà9 saiu Jntem e hoje, porque resi.s<üllnou a sualll~abaJav~ll ,-clsa0r,':= C;Le~o
ao conheci111ento de V.Exa,
(Pct7'a 1l1na questão de ordem ti.U à. cel1.s".lra.~: 115.0. aceito. a censmUa.
lJ
ao~~r-se ao :lU e 'oe os, °f3 :Ul11 P:' - Sr. Pl'esidenr,e. pa"l'a que com fi ~nJ!o- I Sem re-vísúo do. oroàor). Sr. Presi.. E. numa e;-:pÉ'cie de protesto
mlld'J,.
rtnclOs que lutam pela ,legallrla,le, un ridade que tem enfeitado, de . er o dente. vou
efetiva1l1ente, levantar não d(:>se.ianó:lc sair mutilac1J, Sr. Pre~
defesa. ele nossa cart~ Magna.
. Cl'p-l'e hoie do Con"Tesso NaGim'1l, questão de ordem. Indago se o oficio sidente, preferiu I) silêncio,
Não t poc1erlamos
deIxar
de ll1atl'ÍI:".lprovel- .Da~~.l
~er '",o'
cotajoso,
E' Dl' e r.l·;":
.J.
. midad"
l)ara
i , .. u
<~ SI' . 'pl'est'de11te da Hepu- histórico.
1 d
1 dign~,
d' V que fi:faz
__, L" ' 01.1,e ""',0 1·11,)"La'.1te em [l'll~
,~:;n:
'. e, ~ .' .,. - .~ -~_ blÚ:.a que. ou toma uma medida imf- justiça à persol'i:a,i ae e e assa "!'x- V, Ex;]. ctrCjui\:-a o. 111agLlficCJ exem'jlar
tm es a OPO!:"L
a V.
K'i.a., Plesldente
COI dia
i'e ou renuncie a sua.
pm,J-,
c2iência
já foi eniado, ao . Presidente
c".n_ "DI·a'1'i.r.l dp_ T.\T,ot·t:iay,
<D'" 's"'o
Né1,f~i'>Dal
ar.' nOSS}1M Jo
'lHliO"(','
., t',tnlen
c ,
'bl'
.
C
__ arc'lllÍve' tal11'=" C.
J,." < • . .". , ~ co'''' ' a ' :~C:~ <;SD e venha ocupar Slla cadeIra ae da Repu. lca em exerclClO.
aso bem, para julg-Rmento da história,
rp 111ms ,ca:o.,osas fell~lf,aç~e,-,., q~,- D~,,presi.d.ente. da C.âl1.1ara dOs....D..ep'lti1d~S, ainda não tenha sido l'e:1letido, per- estas palavras e ~5tas declarações,
dItamos ,-,ej~m de toda a. Ca"a, pela (Muito be?n' muito bem,. pal/l/.ClSl.
gUllto a V. Ex?- se épossiv'el um adi- paTa que,(a.çamos just.iç:a à bravura
:manefra altIva com que V. Exa v e m ' )
' t i v o ao documento, para protestar do" jOTnal de Edmundo Bittencourt,
'eon~!uzÍll~ddO'd neste ~ol~.ento ~i,nl~~o;al'
SR. PRESIDENTE:
.
contra a apreensão c1es;:;abida e ile- àquela gente que não aceitou acel1:naClOna I a. e, os
es .mos p~.ll v, ~ lSe1).ador Moura Andrade) ~ DPvo, gítima de .tradicÍEmulórgão da im~ sura. Podpria sair cc.n a choncelR
g.,'essa NaCIonal, onuzto. 1.),., ?t, ) pcL a) em primeiro luo'ar sôbre a. questí.o de prensa .:- o veterano "Correio da cios esbirros pollciais, mas prefe1'ilJ
Q qual es~ã~) -yoJtados os 01110S de to- ordel;1 forrhUla'd'a' pelo 8r. Depm,..ao
rvIanhà". (muZto bem) que não che- não fazê-lo, lançando um prote~t(ll
..dos' oS braSIleIros.
" T e n ó r i o Cavalcanti,
detel'mini:1T as gou sequer a ser censurado, porquje mudo.
Era o que tinha a dizer. (M'wto necessárias
provídências no sentldo foi apreendido. Indago se V. ExceSei que V, Ex~ neste instante se
"bem,. muito bem.. Palmas).
de quese.1am extraidas da Taqu;g~'a -, lência, neste passo emq1.le está afir- solidariza COIâ,l os brm:u:Jra.pazes d{jl
J>
EN - RIO .rtAVALC ''l?,TTI'
fia. as afirmaçôes de S. Exa., para mando cOl11o um Líder Democrático "CorTeio da !\lanhã" que representa
O SI", T
o
llJ
.r "'
•
. que acompanl1em o ofício de que acl'i'
e l üi1pondo ao respeito elo CoIígres- a resistênci,ademochítica de todo o
Sr. Presidepte, peço a palaVra para bo de dar conhecimento a esta Casa so do Brasil; se V. Ex~ pode aditar Congres:soe' de tôda li Nação.
iLUna questão de ordem.
Cabe-me, ,entretantq, declarar
aos esta reclamação que ora faço, e que
No instonte,emgue V. Ex~ 'inclul
81's. Congressistas que as questõe~ de não é minha mas de tantos nesta nos anais da Câmara. êsse exeniplq,r
\O SR. PltE8IDENTE:
ordem devem ser levantadas sõbre a, Ca~ que defendem a' liberdaq.e de "Diário de Nbtícias" 'e qu':! envia ofí.(Senador MOllTa Andrade) Dou' ordem dos trabalhos. Verifico:pe es- imprensa J são contra a censura nas cio InásculQ e bravo, numa legítim:1
$l. palavra ao nobre Deputado Tenorio \ tão sendo formuladas, pRra impedira estações de rádio TrDl-go a V. Exce- I in~erpretaçáo '~as g'loriosas tradiçõea
~lstros e arquivos do Congresso
Nacional, . pela ímportáncía 00eumentaí de que se revestem,
Campeia, no Brasil, a cen?Ul'.a à.]
Imprensa. Solicito S1.125 ene1'31c~.s
pl'ovidênciascon tra "'l:!ssa rleg ali-
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eíonaís do Presídente João GOLl- sentízía envergonhado de fazer:parte coação, as suas idéias antídemocrátílart, cujo pensamento o Pa.rtido de. um Congresso que teria tomado cas, acredito que
esta Câmara está
Trabalhista Brasileiro revelará qualquer atitude contra direitos Iíqui- dando exemplo extraordinário,
pem ',.muito bem,).
oportunamente, durante a sessão dos e certos do Vice-Presidente da ReOs poucos artigos que conseguiram
, '
do Congresso Nacional.
pública. A situação em 1955 era exa- escapar à ce~úiji;ura nos grandes jornais
;' I O SR. NlEIVA l\-10REllRA.:
Com a decisão de 3. Ex~ o Sr. tamente idêntica a esta. (Não epoia- da imprensa brasileira,' redimem o
i (Para Ul1W questão de orâem. - Sen:
Presidente da. República, Dl'. Joã.o aos. Manifestações no plená1'io) Nem oongresso de quaisquer das suas ati..
revisão do' orador) - Sr. Presidente,
Goulart, que a nosso ver 'é, em um só elemento da bancada de V. Ex a tudes anteriores com as quais, por acaDS jornalistas acredítados na oámara
última análise, o arbitro da de- deixou de votar os dois imiiecctiment« so, não tinh,am concordado e a redídos Deputados solicitam sejamos Inliberação, nossa bancada estará contra Présidentes constituídos.
mem, Sr~ Pr<?sidente, porque aqueles
térpretes junto a V. Ex~ do seu aplauintegralmente solidária caril o pal'O Sr. Douiel âeAnâraâe - Depu- srs, jornalistas que muitas vêzes 'nos
so, caloroso aplauso ela nossa classe,
tido Trabalhista Brasileiro".
tado Eloy Dutra, naquela oportunída- atacaram veementemente, acreditam
da sua classe, pela enérgica ínterSr. Presidente, 81's. Deputados, a de ainda nos encontrávamos na lega- que nesta Casa, aqui no Dístrito Ii'evenção que acaba de anunciar à Oa- verdade é que já estamos numa di- lídade pela posse doà' eleitos ~ Jusée- deral, aqui no planalto goiano, ainda
sa em favor da liberdade de ítn- tadura de fato'. A verdade é que os li110 Kubitschek e Joã,Q Goulart, Oons- tuncíone a última esperança democráprensa.
.
S1's. Ministros militares, como nós, pírava-se, então, não dar posse aós tíca 'dêste PaÍS.
Ainda, Sr. Presidente, em relação juraram efender a Constituição; co- dois eleitos pelo sufrágio da maioria
Quem quer que seja não pode, neste
ao problema da ordem constitucional mo nós, pertencem àqueles quadros do povo brasileiro,
momento, orientar assunto de tal graque aqui nos reune e que aqui é que têm a obrigação moral e o dever
O Sr. Menezes Cõrtes - E' preciso vídade por ídíoslnerasías, antipatias ou
objeto de tôdas essas manifestações, cívico de respeitar a Oarta Magna,' não esquecer que o Sr. oaré Filho era ódios pessoais..Admito seja uma oaíquero transmitir a V. Ex~· e à Casá Mas o que estamos vendo é a suo- o Presidente da ReDública.
xeza daqueles que querem ou que
informações que acabo de ouvír da versão completa. de todos os ratõres
O SR. ELOY DUTRA - Sr. Pl'e- acham que porventura erros, ou sucadeia da legalidade de Pôrto Ale- constitucionais e morais que devem sídente, peço a V. Ex:> me garanta a postos erros, anteriores possam servir
gre, através de uma emissão cape- dírígír uma nação civilizada. oai- palavra,
como desculpa a que elementos milícíal. Trata-se de comunicado do G
e
'
t ares se apossem d o Paí
eulem os
81's., oongressístas,
o que . O SR. PRESIDENTE:
aIS e f açam a sua.
neral
Machado Lopes, Comandante do devem estar pensando do Brasil pailei própria. As humilhações ,que nos
Q
3 Exército, a tôda a guarnição rio- ses de alta tradição democrática como
(Cunlu» Mello, 1~ Secretário) - Pe- têm sido impostas, nós as temos revigrandense; pedindo que as pessoas que a Inglaterra e os Estados Unidus. ço aos Srs , Congressistas que solící- dano. Homens da mais alta' estrutra
o ouvissem a, transmitissem ao Ce)ll- Que dizer de um pais onde três rar- tem previamente os. apartes ao ora- moral e intelectual, como êste admí...
gresso Nacional que a guarnição do das, põem as suas baionetas às costas dor.
rável Deputado Barbosa Lima Sobri..
Rio Grande do Sul do 3Q Exército
'
' ~ M'lSt a,
não mais recebe ordens do Marechal dos STS. Depu t a d os e dOêc1aram que,
Ó~ SR. ELOY
DUTRA _ Nobre nho, ainda
on t
em. e
na . omissao
se
o
Congresso
não
se
tornar
um
ínsDeD!utado,
sou
homem
profundamente
]embora
discordando
e
ventando
tamdi
Ody1ío Denys e que daqui por íante, trumento dócír aos seus intentos d e · · ,
t
bém em separado, não deixou, um mí..
em defesa ela legalidade, tomará nle- mocrátícos,
inteiramente fora de pacifico e 'não aceí o provocaçoes. nuto sequer, de procurar tôdas as fór...
<lidas que julgar acertadas.
quaisquer propósitos, êle será fatal- (Muito bem) Não era Deputado a essa mulas concílíatórías que' não atentas...
Ainda• mais
quero denunciar" a V mente fechado, O~l ~uncionará como -épd
oca' e nada
-a
. '.
I dtenho a ver com a ati.
sem contra os seus princípios de dig ...
Ex., S~ .. Presidente, e à Casa, que o congresso 'sem .rlígnidade, congresso tu e' pessoa
LO quem quer que seja. nídade
democrática, Homens exalta...
Sr. Ministro d~ Guerar c1?-amou an- que age subordinado à vontade de
O Sr. Fernando Ribeiro - Mas o dos da União Democrática Nacional
teontem ao Rl~ de .J3Lne1ro o 00- chefes mílrtaresv l Então, isto não é Pbtig~,d'kió:X~Jf~Â' _ Mas digo concorqaraü.'i, apesar das suas restri...
~al1CLla~te Edat dLTuadrnlMçao. Fhe~el'al ~e 1 um Congresso, mas uma casa que a V. Exa que, tôsse 'o Sr. Presidente cões máximas ao Presidente eleito, 'em
~ao UlZ, ~ a. o 'dO al!t~n ao, apos oferece emprêgo de 200 mil cruzei- Joa-o Goulart da UDN, do PSD, elo que se procurasse uma fórmula conei ...
m,fDo·me denunCIa e po I.ICOS r.eacio- I'OS .\"N'l·I1gI1e·m de bOTI1 senso, Ilin2._·uém PR.P alI de qualq"le'l' outra aQ.'remiação l'a;'·
l'a a f',.,..
pO'eJ'lldI'car
n1 ,vor,
lu, dd emn-o'
a rátI'co
1
E~ t a d o, mcIUSIve d o c'om lIma l'éstea de dig'nidade cívica
naI.'lOs. d e n~eu
~
esso
partidária,
minha.
atitude
seria
,a
mesnosso
proc
e
oc
.
'O
..
b
p:oPP? G overl1o,~ esse ravo. e.x-e:f.pe- pocle SUDortar a idéia de que o Par·cllclO~a!.lO das Forças Exp.edI~lOnal'laS lamento- fU.i.lcione sob imposições coer- ma. Antes de entrarmos na análise de
Nas ruas o povo comenta: pagamos
BrasIleiras, o~anda~te G.lOrgmo 1Vl?- c~tivas da.s FÔI'ças Armadas.
fatos passados ou discutir o sexo dos impustos para que as classes militares
chel .. Em segUlqa fOI deSIgnado pí3.l.'1
Acredito, Sr. President.e, que nem anjos, desejo saber é se V. Ex a é con- nos gaiantam o direito democ1'ático de
o RIO, rl.e J~nel1'0, onde se encont·ra todos os e'lementos das Fôrças Arma- tra a Constituição ou não, se V .Exa votar, de escolher os nossos represen~
sob ~ Vl:;Il~J~Cla, pelo. temor de t~ que das estejam realmente solidários com deseja que êste Oong:resso se abastar- tantes, e garantam
a Constituição.
aquel~ ofICIal poss~. mcorporar, ~od.as êsse movimento de subversão. Não de, se anule pera.nté' a opinião púb1i- Votamos, escolhemos os nessas "epl'e."
as. ~or~'as democ~atJCas do Exercl~o "existe mais nenhuma lei de dll'CitO ca . ou se engrandpp.a. Isto, o que de- sentantes, e, em determinado m,Qmento,
êsses mesmos militares, que fizeram cs
'
bmsüell'C? no sentIdo da preservaçao que, no momento. seja respeitada, e sejo saber de V. Ex R •
ela leg~hdade, ..
a prova disso, é que, não tendo o . SI', Presidente. &1's. Deputados, es- mesmos juramentos dos S1'S, Con~t"p.s. DeseJO tti,nsmltIr. nosso protesto,.a Congresso decreta.do estado de sítio, t.amos dando perante es~a Nação exem- sista em relaçê.-o ao amparo d.a ornem
fan ele que f~que l:eglstrados ~os A~Hns a censura aí está. E hoje vimos o pIo magnífico de civismo, de decência, e da lei. declaram não mais aceit·á-la
. de,st,a casa: 1?a:s este ato ~~ lle ga-hd,;=1- I "Diário de Notícias" co,m,p letamen,te o maior exemplo de democracia que e estabelecem esquemas próprios,
de do MlmstIo da Guella. (.lllu.to, censurado; e o "Oorreio da Manhã", talvez já tenhamos dado. Somos um
Ora, S1's, Deputados, como será pos..
per haver resistido à ccnSUI:a, teve poder desarmá do. Quem está nesta sivel entre na cabeça de qualquer pes\ bem)
; •
O SR. PRESIDENTE:
a sua ~dição apreendida.
tribuna já empenhou .'lua palavrà. a soa de bom sensô' que êste Pais, de $
,
AcredIto que o Relator, Deputfl,clo
O Sr, Fernando Ribeiro
V. Ex milhões e 500 mil quHômetros quadra...
(Senador lIifoura Andrade) - Vai- Ollveira Brito tenha tido uma das está é fazendo demagoQ.'ia.
dos e 70 milhões de brasileiros, possa.
se .passar à discussào,
missões mais espinhosas e difice1s ela
O SR. ELOY DUTRA - V. Ex R regredir, no tempo e no espaço, e S~
Não aceitarei mais questões de 01'- sua viela de jurista e de homem pú- nem sabe a definição do que seja c1e- tornaT um País das'operetasde "l\,landem que não objetivem dirimIr GÚ- blico.
mago~ia. Desafio-o a dizê-In, Vou ries Chevalier, onde -os generais no,..
vidas na interpretação do Regiménto.
Discordei do. l'elatóríode S, Exa e explica.r-lhe: éa arte de excitBTa,,,- meavam um ditador por sema.na, para
" '0- . ,
.
. ' por isso votei
separado .. Mas não muWdões através do 11S0 de at,itucl"s regé os espetáculos teatrais?
Te~11 ~ Pi;<,i.... VIa o SI, Deputa~o Elo.\" posso deixar de expressar o esfôrço psicológicas, Anrenda nois V, Ex[\. nã,o
O Senhor Doutel de Andrade DULla,~;.~utoíI, elo voto em sepalado n~. elo Relator e .da Comissão Mista; es- sabe o que é demaooflia.·
Nobre Deputado, no monJ 0_.1.(\ em
u
CO,}.ms.:>e<,Q MIsta, a f1IT: ele 9 ",e ~', ~~"I,tendend6, num ú~r.lmo a.pêlo, ,a mão a
'(Trocam-se apa.rtes).
queV. Exa. profere tão brilhante
o ~undamente, :.onfOllne Ih", e .u.:>se- êsses Crs, Miriistro~ das Pastas miO SR PRESIDENTE.
djscu}'s.o todo-vazado em alev~ntados
gUIado pelo Re",Imento,
lit,ares, no sentido de concordarem e m '
•
propoSlÍüs de defesa da legalIdade e
. não esmal!ar' a demÇ:cracia.
(Cunha Mello, 1° Secretário) .,.- So11.- da ordem, sobretudo das liJ.:,erdades
O SR. ELOJ? DUTRA:
_ (Sem 1:evisão do ora,dor) _ Sr.'
pa minl~a_. p~!te,. Sr. Presidente, cito a.os Srs: Congressist.as que, só públicas" c1'eio que' não serIa:' inopor..,
PreslClcnte, 51's, Congi:esslstas, a t~o- ml1~h.b. declsno Ja fOI tOl~ada mansa; e apartei~m com permissão do orac1~r: ~~~~ ~~~e:Í1~l1~:l~, ~oj~~u~n~~n~~~~~'V~;
m',is:;;ão Mista termmou, após exal.l~I',;,,-1 r:ac1flc~m,e~lte porque, dlsse+ e repIto
O SR., ELOY DUTRA
Sr· PIesI- "Oo-r1'eio Braziliense", desta Capital
vos trabalhos, por intermédio do Re- J enunc1alel ao meL!. ma~lda"o caso o dente, SIS: Deputad~s, nmguem .~esta a única fôlha que ainda n-odia vei""p
Jator Deput.ado Oliveira Brito o exa- 81'; Joa,o Goulart nao ~eJa e~po.ssado, Casa deseJa uma dItadura mJlItar.'
,
,.
,.
'
1:' .
me da emenda parlamentarista que, a.te I;J0rquc, em, ~ontrárlO, aqUI dentro, Acredito que ninguém, NingI~él11 nesta. c,ular com smce'1l~ade os fa. ),,<; ,rela...
transitará nestl'l Casa,
.
flCal:la. desmoralIzago como, D~Dutado, Casa deseja que a Constituição neste tIVOS" a;? desenvolvlmentot do ~o_pe (!!
,,'
'd t
d
- \~,
bra,')1]eIrO e como homem publIco.
Pa{s fique ao sabor eternamente, de a p~Isao dos bons de1!10cra~as. do
nntes e e0e1' consl eraçoes, 01' .
""
.
.,
BraSIl Nada menos de tre' detectIves
Pre,sidente, declaro que 1111.. alJSuve.o O fato e, 81. P,esldente, S!s. Dep~~ emoçõ'es, de temperamentos,
ou de·
.......
,
'"
'~..J
de ass,nar o relHório daquele l1Uf.tre lados. que o Oo~gresso Nr;l.cl?nal esua qua.isquer·atitudes DsiCológka.s dos DO- do DO~,?, pOI detelm~l1aç~{) do Ohefe
colega e profen o seguinte voto em ma.rc~mdo na vIda. pra.sJlf'll'a o seu Uticos. sempre tendo paralelampnte a ~e PolI,e1a desta,OapItal, com~arec~....
s2parado:
grande momen.to, ~sta dand9 um exem- secunda.r-Ihes as atitudes, os dese:os Iam 11a .po,?cos. I~.St~~1t~s à le~açao
pIo extraordmal'lo de CIVIsmo;
um ê as vontades de chpfes m11itart>s. Por da~uele.o.r~~o dos ~I~1'1 - Assoc~ados
"a) Na Mensagem . d~ Exm 9 f'xempl0 extraordinário de ponderação; isto mesmo. a emenda parlamenta1'is- pa.!;'1:. PIOl~ll ,a. e~~!açao ~e qua._q~er
S1'. PreSIdente da RepulJllCd ~~;:J.O mn
éxemplo extraotdinári·o de ]J(.>a ta assegurando t0c13S a.s prerl'OP:atJvBs ~dl,;.ao ext,IaOldmalla e .p~;Ia: submeloer
enconU'ü DE.I1l1um fundamento de, vont.ade; um exemplo
extraordinário e direito,sdo ,RI', PreRi1p.nt.e <Tni).nGou- a .c~I1sura todo o potlCla1'lO da st;ll.t
Ot dem
juríaico-c~ms~ituLvniü em -:1e her01.smo~ mu exemplo extraol'di- 12rt. e denenc1p.ndo c'lêJe ::l, última ptl- €'clIçao de .amanha. Estamos, p01S"
nentmm dos seus: termos e n,~ r.'1 nário de estoictsrbo. Porque, quando lavra, porque é o Presidente eleito, como bem cllsse V, Exa., num ~st~do
mesmo' motIvação que esch·:e l; 8 vemos nesta tr.buna um Deputado co- Fel'á. a ínell veT, UlT\ esfôl'co do Con- d'e ,fato e nao num estado de dneIto.
~ pensamento dos 51'S. lVI1l1::;Lros· mo Adauto Oardoso. o mais ferrenho grp.t:.so para fiue se preserve o l'egírne.
O SEN?C?R ELOY DUTRA
mii.tal'es, m~da enconLnmclo nela., adversário do 81'. João Goulart; que
Não sou. Sr. Presidente. parti'dál'ío Senh01~ Pres1c1epte, Senhores D!o""'u~
en:ím, que justifique o Íl111Y:!'l'- Isempre o atacou, que sempre o criticou das discns:-õ"'s r:'inidas, mormente em tados, , re9.1mente dis's;8 muito h?m o
r'j;~11l0 d.;~ regr essar ao Bra5L o' con~llJ.1delltemente; que 'lhe fêz tôdas se QC}11Sidera,nd0 assunto de tanta ma'?;- nc-bl'e Deputado Doutel de Anc1rad~.
:L'resic1ente Jcão Goular t , .uer sob as resLrirões, lutar p'elo direito de sua nitt'c1e. Mf's, já que esta.mos funcio.- Estamns num estac10 ele fato e naoo aspecto moral, quer COl1stAu~ pü:":5e, então é pqique a democracia 113.nc1o artificialmente, sem. que a no.ss::! num estado_de pire-ito. E::t8mns sen~
cJona1.
€Xlste. então époÍ'que reaJmeni'e que- voz passa ecoar, p-orqlle a censura já lados sôbre um ~n':'3~l.O •. Aquêle-s que
Assim sendo, vc:o pelo al'·qu~va- rem esmagar lU11 processo de vida p-o- se impôs neste País, já que estamns autênticament-e bcn",Utam nos prin..
menta da referida mens::"gem
litica livre nes·te País.
.
funcionando como uma democracia (~e cipios ela democracia s8b'em que, neste
Dl !\ff<.O fomos ip~ens,os à apl'eO S1'.Femando Ri7Jeiro - Nobl'elmentira, porque; se ela €xiste aindà, momento, o Brasil poderá enveredar
n
SE'~t~1A:ao, (;n~. , Plel,1ano aa en!e;~da, orador, V,' Ex estã ra:;êl?-do JUIZ" o, t~r-l através d~ ,:igor dos Deputado,oS, dei- por caminhos i,mpre,visÍv~is, o "Brasil!
palla~nentallsta, ~es,de Olle se~am, 1'1vel dos se~ls companhel.l'OS da leg1s- _xo-u de eXIstlr pela, vontade de chefes poderá enveredar por camll1hos da ex...
,respeltr..dcs os dIreItos ccnsü1;i! - lJ,~ili'il. a.nl;en.or, DJss.a V. Exa ITl12. se militJl.l'êS eme nos flUerem imnor. nela trema esquerda, com t~da3 as ~11~1
no Congresso, gostaria tncorporas-e:
também esta comunícação de glória
do "Correio da Manhã".
(Muito
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pessunas eonseqüéncías, ou se trans- 1 tece, porém, que só por equivoco Sua
Tiver em choque com a. mlnha da maior-cultura. 'I'odos nós -cõ'.Jiil~
tormar numa Espanha de Franco, Excelência disse que se estava dis- "
consciência.
'
mos, 'eCÔl11 razão-nesses colegas enll
onde os genocidas são endeusados e .cutíndo o problema pois, por enquanBrasília, 30 de agõsto de 1961. nentes designados pelas respectíva]
se dizem caudilhos pela graça de to, falaram o Relator e alguns dos
Assinado: Ary Pít'01nbo".,
lideranças .• Mas, .sem ' dúvida, temo{
Deus e pela vont~d.e do povo.. .Sa- I membros da .Comlssão,.. que, explica..' ,
p direito ':"""'batemo-nos pela Demo~
hemos que sob o regime democratIco,,! ram os seus votos. Aqueles que; como
Era o qUe tinha .a dizer, (Muito cracía e justo é, pois.. que tenha.meu
~ legítimo, e autênt:ico-, }·tq\1..êle l'e- i e.u,_ têm. que fa~er restrições à propo- \ 'bem; muito bem.. Palmas).
"~o
êsse q~·ei\.Q -;c.l.!S~~ld~r,Ç.l~
grme em que a Oonstltuição e de, tal I Slça?', ainda nao. fala~'am, V. Exa. l. 'O S'R. PRESIDENTE:
reparos, de debater as pt{),pOSlçoes~
forma respeitada;' que se torna' ma-I· vem que estou Inscrito para falar I
Tenho pelo eminente Presidente da
cessível '" a quaisquer ínterpretações.] co-nt-ra. Quero que a Casa e a Nacão I'
(Senador Moura Andrade, Vice- Co missão de Justíca da Câmarál
fnseparávels na SUa autoridade, como saibam, porque S[}U contra, Não devo Presidente do Senado) - Tem a pa- Daputado oliveira BrÚo,não só admioc.orre nos. E5tad-,!,s. UüidO,s da An,lé- a,penas votar sim. cu.nci.o, porque, pode I Iavra o nobre Deputado Gabriel Pas- ração, ',mas respeito. pela sua digní~,
rlca, sabemos que quaisquer tipos de, haver alternativa. (Muito bem).
: 50S, para discutir a matéria.
dade, pela sua cultura jurídica e pela
crise 'são relativamente fáceis de ser , ' ,
'.
i
sui eetauir CfVI' C" Mas 11i'íO pode
,;'esolvj7dos, poprque lá. existe uma i O SR. PRESIDENTE:
"
O SR,. I\UGUEI, BA~Y::
;ia~ c~;;c~~'d~rcoma. S. EXil. ,c.e l11tCi!
Lei Magna que é
centro de tôdas
Com licença
01'<1c.:o1', para uma, menos cem o colega Eloy Dutra, na
as, atividades morais e- jurídicas do
(Senador .Moura Andrade)' - Res- ~ questão-ele-ordem.
i afirmação de que estamos num estado
Pais. Mas estamos no triste papel de pendendo
vquestâo-de-ordem Ievan- i
I de fato. Não, Senhor p'residente, es~
'Ver Ul11 Congresso funcionando ainda tada pelo Senhor Deputado Gabl'iell O SR. PRESIDENTE:
tmnDs, graças a Deus, num estado d~
.por generosa benevolência, .dos Sen ho- Passos, informo que o encerramento I Só se fór assunto da ordem" tun- direito, estado regido por uma Com~~
res Ministros militares que .a qualquer .da díscussão, no..s têrrncs ,rlo Regi-! dado 'no Reg·imento.
tituíção. '(Muito beml. Dir-se-:-á: -..;
momento podem fechar, esta Casa, .mento, só se pode dar mectíante r€'-;,...
,
"Mas há violacões a essa Ocnstítuícom três ou quatro tanques, porque ',q\lel'lmento subscrlto por 10 Dêpu-: O :sR. MIGUEL BAHURY:
cão". Sim, há': E graves. 'E sérias.'
tados e 10 Senadores. Além disto. só'
(Para uma questão de ordem. _
Mas ,a. violação das leis, ou da COIU,somos u~n poder desarrnado.t.;
depois de haverem raíado no mínimo S"mre.vlsito <âo orador') _ Senhor I t.!tufc,.~o, não basta, por, 51 s6 parti
Portanto, na minha opinião, .temos quatro, Congressistas, sendo,' dois Sev
t d d d' . t
de cair de pé. Os que quiserem, que "nadores e dóis Deputados.: Na dis- Presidente, desejo apenas dizer a V" 'l'Rns·,.wmar um ESAt o . e, -_Irel:o
caiam de quatro. M:~s acredito que
f '
Exá.. que,' a sxemplodo nobre Depu- num esta~o de fato. A _violação deb
. d
"
'
cussao." alaram ateêst.e momento: tado Ar] Pitombo, desisto da minha ve~e seguir uma repl,'essao, UI,na' sant od os aqui"sal
am cair ' e pe, ,pal'a' o Senhor Barbosa, Lima Sohrinho ~.
d d f
.
que amanhã possamos .olhar nossos
:;.,
'
.. "
'
... inscrição, Iímitando-me, 'na oportu- Ça{},qne é. i.>. mo o e uneionar, p ~$filhos, nossos netos denbro dosioíhos ll._~em cllSCU;:,s~o._n:aspaIn, de;lalRI' nidade, a repetir, para conhecímento taa,ode d.l1'I~ltO, E o estado d:t d1l'elto
e nãodesviar-mo,s dêles; par::\" -qüe, o '.oto dra qOlmss~o, o ~enhol_ Jlt~- da Casa.--e da Na,cão o juramento que esta funClOnandocol11 a .::a.n<:ao, com
.amanhá e sel'upre, o nosso lllm1'do in- celmo Kubl~schek, em ~lscussaD; ;'0 l'l.qu" proferi qUaI1C1.0 tomei posse' como, a. repressão desta Ca5R, neste Mo.
..
Senhor LOUl'lvalde AlmeIda, em dIS-. D'·
tI, '
'".
ment~
a
t e1'1or
ea nossaconsc1encia. não ,nos .cussão; o Senhor Eloy Dutra,nã,oem I' epu ·ae o.
.
"
,
~cusemdetêl'mbs, quebrado todos oS'discussão, mas na, quaJidac1ede 111em-'
"Pi'ometo guardar a 30nsEtuiASSlln, pOIS. estamos em estado de
'cão Federal, desempenh~n' fiel e 1 direito, aS9.·her, naquele estado em
jUl'amentos de ordem constitucional bro, da. Comissão, 'relat.ando seu voto.
e moral que aqui fizei'nos, pelo:apêg'o NestRo.rdel.ll,é.a.'opo,l'tunid.ade. de,um,.,lea,ln.lente o mhndato.qne m.~'fol f,tl1e os. pUl'lament.ares, ~os, cong l' e, S4
a 'um e'11lprêgo''de duzentos' 111il cru·' D epu t a d O l11scnt.o 110 sentido cont~'i-l
t .se po de
confIado e sust-ental" a. 'lU1HW'
e l!l1sas
. n1 p 1 0111..1n. Cl~" a1 npal
. ,. a
.zeiros. (Muito bem; 11Luito bem. ;Pctl- 'rlo<d,o Deputado :antel'ior,'O" iJepu-1
int.egTidade e independêllcia do {l~s, so na .fOl:ça do dlrelt? Porqu.e
1nas) .
taeIo inscrito para, fa1a,r contra, ·em I
B,l'asil" .
n~~~ .~l'a preCIso. s·e n~amfestas~elU
'
S.
1l.
primeil'olugal',é o .Senhor' Gabriel/
.. ' .
_..'.~
OfiCIaIS de alta.hIerarqUl~. Ums~mO -S J{~ ER(.IO ufAGALlI.'\.ES:J:>a~sos,a.quem, darei. a palavra, deSl~:>" pot-t,anto. l.a ,op?üumd",de, ple~ 'pyaça hLunI~d;e pode~Ia' a .nllutQ~
(Para 1.{;]~,a qúestão' de ordem
J?(}~s.de Q-uvir .aquestão de ordeni.que ~J\tla. ,~oda e c!llal~Uel ~.nenda.?~ ,d~' l1DI'i .deter fIslcamen: f. Por ql:e
"Sem. 1'evisao do orador) Senhor Val ser formulada pelo S€'nhor DepH- pro}J~sl<:a.o ql~e~:~ llludaras. ll0.J:1:1a;:, na? det~m? Pürqt!e. dentro de,:. nos
PresldeIite, oCllpo'neste momento atado Ary Pitol11bo.'
constü·nclOnals "Il",entes. (Mmto bem., ,esta a força do dIreito. da, l'azao e
tribUna conl: a responsabilidade .de I " .. "
,'.
.'
A.
·F'almasl.
-d'a m:>ral. Se est~mos com., ~ss;t ,fÕ1'çj:\.
fest.ar 110 exercí~io ·da Presidência.' da " ';A:SSllll .~M,esR ?~deIa, ao tell!lO~':
O SR; GURGEL DO AMARAL:
e a. mvocamos 'e pQ~'41..!e amda preCâmal'ar dos Deputados "pal'a formá.. maIS dOlS,:Ol,adOl es, l~m ,da Cam:.u",.
"
;v~lece .() eguHl0 de cllrelto.
.
la:i" aos nlel1s çoleg'as. l~ão só da Oà-~. um do Se11.ad~,. conslde~'~r '!? re?t:e-I' Senhor Preside.nte, ~esisto .d.l.e... !al~r:'" :E certo que p_úr ~od~ O, Brasil, ~e~t~
mara, como também 30sSeühol'és 1.Il11ento deenceuamento aa ~lscL~s,:;ao, a.tendenclo· ao apelo feIto, e E,1.::"~'alel hora., as vlOlaç'oes. \~\o g'l'aves.Val'l~s
Senatlores;v-eemente ap~Iono sentido. que deve, entretanto, ~?r a~sI~ado por 'rt MeSA minha d-eclaração deY:,lto.·' a.1..:·toriclades pratic~ atos só próprios
, de que ,perl11ital~l'se.passe à fase dê 10 Deputados·e 10 .... en~l:.oIes.
I
. .
T
"
",
_,
•
,eu:-_ est~do '~e SIt.lO, ~om_o. cen5ur~.
'''wtação,por<;lue a Nação ,inteira está.
Dou:a palavra. aO'-Senhol' Depu- J O SR. \'\ALDIRSH\JoES.
Pl'1S0~S .1l1d~Qltas, f1sc~ll~açoe;;;,e.tô~lªs
Dl), expectativa· de uma, ·,:pc3ir}ãtj. d& tac.lo Al'Y Pitomb.o.
I.
Senhor' .prlÓ'...sidente, mantenho'· a· ,~~ 111111taçoes aos dIreItos dos clda
'Congresso Nacíonal. (Palinus). S e '
in.scr~ção.
aaos.
fÔ~·il}Os~·seglÜr . l'igoros3~nente '..l!,s, .insO SR. ARY. PITOMBO:
OSR.FLORENCIO PAi'x,-AO:
Mas essas a,utoridaCles, Sr .. pl'esidell-.
~c~'lçoe~ apo~tas .no 'l1vr6, l~em 'e!ll
te, estão incmsas em leis , de_ ,:nosso
OIto C~l:~'> 'conseg'Ull'emOs da.r. a Naçao
(Para uma questão ·deol'dem. Sem
Senhor Presidente, tari.lbém ma.n- Pais~E,s,tão sujeitas à sua sanção; No
3, ,posIçao do 'CongJ..'esso _NacI.o~lal, em
revisão 'do oradOr) ~ Senhor Pi'esi- tenho, a minha inscriç,ão.momento em que PUdE'l: o, mecu,nb:;ll1o
face do gTave momento polItlCo 'na~ dente, eu 111e· 'havi-a.· inscrito para di~funcional' pD.ra a. devida repressão "e
clonal.
cutlr. a, matéria .. No 'entanto, Vossa.
O SR. PRESIDENTE:
a' devida puni<;ão, 'elas serão re3pOl,i-Excê'lência-, no comê'ço da sessão,cted
"
. nd d
S l'
Por isso Senhol'Presiclente tendo chn'ou qUe para facilida:d'e de nossos
. (Sena 01' Moura 0
ra e) 01-. sa/,)flizadas
pelos abusos ~ come'LidG:i
sido ,amplamente divulgados 'ospa~ . trabalhos, poderiam ser ellviadas d _ ~ito .'.t _ tod~s· os que -mantém ,a. sua pOl'quemesnw no estado de sítio~e".recel;es tendo J'a,' usado' dri pal"',,'ra cla""c-etl"
I\1r ;..
t d ~ mSCl'lçao n30 consumam nosso tempo. .g-all1.1ente decl'et::idoj m8S1110 nessa ,cu."
.'
,!"'"
...... " o w
a ,...esa. •..SS111.1, ,a, ·en enao
. a do o po 'q1..1e s' caIle'e'al'el
t-'
1
d
~
se'l1a,!ol'es e depLltallos, pediil:a: apenas. .t~mbél1l ao apêlo ,elo 'nobre' Deputado co~nU1:?,11 -:
1.
. 0., e·
1,
cuns anela. ?s qlle_eXC~(.e!.n ?S
a.?s. hderes das ~oITel1~es, poht.lCas ;d~- Sé,rgio IV.iagalhães, vou desis.tir da pa~ a msql1çã~' dos que deslstnem.,
d~re:-; ?OnCedIc.I~s. estao qU.~3l.~~S a sanfl11ISS~m ~ ,01'1entaç~0 do plel1M'lo lavra, e,ricaminhando à Mesa a. seO SR. OSW.-'LDO I,IMA FIIJ.HO:
çaopelos abusos que pl atIcam.
para,. l~nedlatall1el1te receber .a Nação guinte declaração:
' _
,_ ...._
..
'"
As-Sim pois. estamos, no estado de
b,l'asI1ell'a a pala,vra do OO~lgl'eSSO Na."
:....
I .(Se'7n 1.cv/sao do 0Iad01.) -~selJhoJ. direito.' E . por nos sent.irme-s num
cIonal.~ilf1lito bem, Apowdos. p~a,senl~01: ~~esIdente.' quando, 01 pr,esldent~, pelos Il;1esmós ~1to;:,e no- estado ,de direíto'é que'ainda ~oln0s
1ry.a~ prolongadas),' .Isso é--da. malOl'
pov~ bl8;Sll:lIO, no d:a. 3de ou- bres' mohvo~ .~qU1 el~.unC!aclosl' ~~to congressistas. Não seriamos
jamai:-;
Ul'lxencla.As a1..!:~~~'1dades 111alS,1'eStubro, entlell.tou dL~l,~nte, longª~ Depl..l~,a~o :.SeIg~.o_ Magalhaes,. C':~S.l:,>,·o De ~ntaelos ou ::;'enadol'es num estado
po.n,?:í.veis 'esbão:~~uard.a.ndo "que o
~ora8, sop as l1lteml?:l'l~sJ Imensas da mJ~lha ll1S9 n ça o e remeto a. Mesa de Pfato ou seja, m1111' estado d~ fôrCongresso ~a~iOl~ dig~ o que cleseja
fIlas, ~ fez na ,consele.nclll d~ es~ar uma., aeclaal'çao ~le. V()~?;.· que pe-yO a ea J)1'utà, ou l1l1111 estado ele fôrça mao povo bra.slleu'o, at·l'a.ves da sua pac:llnpl1nd~. um deV,el COl~stl.tuclO- V.~ ~xa. m~.ndal mseIll nos AnaIs. - terial. Não, nós aqui estamos reme.
lavra: ,fie desej,a .. paz. ou a. guerra,
nel1, tal sc,1 a• o segra~o dIreIto de (1VllUto bem; Palmas).
sentando, ainela, la.rgo t.enit.ól'io· do
.s~ des~Ja. o par~amfWitansmo 0l! 0, Pl'~voto. E· ~ ~~z na ceIteza .~e que
O SR. GABltIEL PASSOS:
cst~do . de'direito. Eis por elue não
sldenclallsm?"se des~ja o~ln:ao Joao
os esc~1!1~dc~ pe~o p.OV~ tellan~ ,os.
posso.
preliminarmente,
concordar
Goulart. Afmal a Naçtío mtelra quer
seus :d.llelt.~s. galantldo:, ·por f alça
(Sem. revisão do oradb~" - Senhor com 'os térmos do brilhante pal·cc2T.
saber o q~le deseja o Congresso Na..
~Og. ~lSPOSlt.IVOS ela. l!OSsa. Cons,,: Presidente, Senhores Conges.s':2b.s; não
", .
.
ci<,mal, mas quer saber ill1.edia.tamente.
trt1..llçao. A, quebra des'le SlS~ell1a é uma vaidade; nem o desejo de toPor o1..~tro lado, Sr. Presldenle, par,
,
.
'.
'
.
.
I!lerã. o esfacelamento do. l'egllne. mal- ainda niais tempo aos nobres' co- tindo desse pressuposto, e,:;tamo:3 al'Nesse 5enbdo, pOIS, sem ~'Gpetll' aq1..ll
Se fôrcus estrahhas des'eiam ras- legas o qUe me traz a e.:>' tribuna. reó·imentanclo· fôrcas alieiando vcnm.illl:as preferências, j~, de t~do? cogar a' Constituição, s'Jsta.ndo, ,a
Sem' dúvida: é notória nesta Oasa tactes e opiniões,' li Úm de 'faz.?r COhl
nheCldas, que.r? com a. 11nparcmlldaele
posse do Více..,.Presidente Iegal-, minha opinião contr.ái'ia .ao pJ.'onUl~;" que prevaleçam; em
definitivo, as
da responsab111~acl'e do cargo que
mente eleito, por certo não 'en- ciumento dos Ministros militares em sal1cões' e cominacões do estado de
ocupo eventualmente, conc1~_l:;.,.ar '~
contral'ão, de minha parte, como relação a.o Senhor Pre;;ic:ente .João dil'e·1t.o. Nestas C011diçõcs a nossa lutu
colegas a passa1'mos imediatamente
l'~resentante elo povo que sou, o Goulartt. A de meu t.~rtido é parti- é Í10 sentielo de que oS1'. .Iaão Cnr:lF.rtà fase de vol,ação, a .fim de reinar a.
. meu apoio, mas a minha repulsa.
:5ejD., empossado na Presidência da Re. . nes- éL1larmê,nte conlrecic1a, em face ,de pú.blica. Pelo esta_do de fôrça.. est~~o
D a 1 111'80111·t·estar-me con t rano,
tmnqUilidade e a paz no seio da Nação
bem,' muito bem.
ta. hora; a.qu~lquer l'eforn.la ou pronunciamento veemente lugo na;; a,C1ueles qt,le se opoem a ,e.'·;.~a mye:3,ub rasileira . (Muito
'n d
o t
primeiras horas em que se soube da
D f d 1
tIl
t
palmas 1JTOlongadas).
eI ,en, ~ que VIsem c n ranarbs a tU lIde. dês".'es Ministro.s. Com,:.ider 0, C1Ul'a.
e' ~11. enc o o ,esa c.:I)( e c Il'Cl 'o
pnnclplOs da. nG-ssa Carta Magna.
u
estamos nos, querenc.lo que prcv~de~a
E, em ,conseqtiência, não vejo porém, um' dever de consciência ex-, a norma legal do direito' cons·agl'ac.1o
; -O SR. GABRIEL PASSOS:
também razãopa.raque sejalÍl pôr, ainda que sumàriamente; ~ com ria Constituiçáo Chi República. Velho
realizadas, fut.uramente, ee1ições o devido respeito a 't.odos os hl'gU- e cansacto já, jurista, homenhde mui.
(Para 1l1na questão-d.e-ordem
no País. que constituiriam uma ;melltos em contrârio, as razões pela.s tos anos de vicia forense, ,àii1da não
Sem revisão do oradOr) Senhor
tansa, Já que os futuros góver- quais discordo tIo parecer da nobre ,me senti. contl:do, cic.'j81np.?d'r.c!O p21~,
Presidente, o apêlo do nobre colega.
11'1l1tes poderão ser escolhidos por Comissão Mista~
Lei e pela foça elo Direito, e é lles,sa
Sérgio lVlagalhãessem dúvida' traduz
um do~ pl'opósi tos que nO/5 Rminarn a
.nquêles que, eventuaulmente, manEst.a 'Comissão ,é const.'.:.lída, Se- fôrça qUe' eu pauto minha conduta,
todos. ou' seja, i) d~ imediatamente'{'
tenham o poder da fõi'ça. Pl'e- nhor Presidente, por Senadores ~ I certo : ele que. embora o Direito sej9.
:]passar
à hora 'das d~liberacões.
Acon~
:firo Cl'\ir eom dignidade a 30bp!" Deputados \la mais alta dJgnid0-de e inegaçiohüje, êle prevalecerá amanhã,.
.
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ilro t.essa :ralharam nas SU0-S tenta .. blica, ~, ao mesmo tempo, para. CC'll1- 1atrasaram na' sus, eV~l1ç8Jà pontíca, t meíre :l\. dizer, nesta tarde memorável,
tivas, e o sistema presidencial não pletar meu pronunciamento, apoiarei quebram os grilhões, arírmam-se em perante á Nação, uue, condenando-os
<encontrou a chave de cúpula, <O tipo
de poder moderador que' faria CDm
que êle não degenerasse no caudi111i::;1110, que sempre ~oi. sem dúvida,
'o seu destino no nosso Pais , CMuEo

aquêles que querem instaurar .1) regi- sua soberania nacional e se apresen- frontalmente em seus erros, declaranme parlamentar no .3r8sil.
tam 'diante da História. Neste final do-os taxativamente contrãrtos no esNobres Congressistas, tiV0 onortu- de século, vivemos um dos mementos píríto, à íntençâo.vao pensamento das
nidade ele conversar com o s/ João da maior significação. Desde a segun- próprias Fôrças Armadas ao constaGoulart; nunca o havia, feito antes, da Grande Guerra até os dias de hoje, tal' que êles' não representam neste
bem . .
Numa reunião que 'se processou on- surgiram dezenas rie n)vQsEstados momento, que êles' se desviam da taMas, Sl"S, Congresslstus, hfl! outra tem na casa do ilustre Deputado Nes- com a independência das nações afrJ- reta mais alta, tao digna, tão nobre,
íl:'a:óào, e esta da maior gravidade. E' ter Duarte, com a presença dos 8e- canas.
de manter a ordem pública, de asse~
que no Brasil 11á dua:)ori~ens
para nhores Deputados Nel.son~ Carneiro,
gurar a ordem' constitucional, e aín- ,
v 'poder polüco. O poder poutíco S8..n Tiago Dantas, Luiz Viann3. 8e~
A História mostra, através elos se- ela assim falhando a êsses deveres
está distribuído em dois ramas.
O nac~or Alulzio de carvalho e Dep{ltado ~ulo~, que,o.re~:lm~ elell1_~C/;átl~o: ~ ,g~- maiores, o pTB lhes .respeit,;t, o êrro.
Presidente da Repúbli'~a, cuja eleíeào GU1J~lerm1l10 de Oliveira _ e pedirei ~~.~~l~o~as llb~_ dau~s PUI~~.lcas, as 111~- Isso, porém, não vincula o lJongresso
se processaca-da vez mais, e
cada perdão a algum que acabo sJi enti- L~Ll;ÇO"OS, ~:lflm, ~ao :;t~1.'..u~~ ,que~ me- \ Nacional a um êr-ro. peLO contrário.
vez mais isso ocorrerá, com a rutu- vesse e cujo_nome eu não tenra men- ~~l encaminha as aspiraçoes dos po- I Haveria o Congresso Nactcnai. então,
.ra de' tôdas as org8..~1l'"a/~ü'3s pontíco- cíonado - falei ao telefone com o
._ . '
"...
que tem consciência de que os 81'S.
jurídrcas previstas.:la
Constítuíção. Sr.. Yice:-presidentc. Jo.ãO ,GOUI:tl't, por
:..r-~~tO~ Se1',la POS,'SI...ver, pOl'ta!.lCO! que Ul~ l\iIipist~·os M.ilitare~ não t~a.duze,m,'
SE' elege com uma clnL1~Ll/;~10 el11o"rva sollcítaçâo de. S. Ex". .
P41,~. corno o ~lO,)sO. que J8J tem uma neste instante, senao um espírrto abem to'do o pais ecã.:ja \'2Z se elezcra
' .
Hl5wna, que Ja tem uma cracuçao de solutamente condenável, de curvar-se
znaís desta maneira. Pv'''~iue só poclerá
O S~': _NelSo!L, cal';,!ezro
Ontem? , ruta ma~cada, que Já. tem pal'~iCipação a uma deliberação assim .ínteíramensuscítar o voto da
massa eleitoral , a _ ,,-,11,(\ 011 [.e111 , IW .mol1len.t\} em 11? cO~1certo l~llVel':;;a~ como naçao ci- te .ao arrepio das normas constítucío<condições em qus ela atuaímenta vot.a. ~.Ll....o''!· Ex. e eu fornos incumbidos de v~I.lza~ra, que ia se COLoca no piano da, nais e por inteiro falseada por vícíos
n ãquele caudídato q~l!õ' estiver' em redigir a ~n~enda. que va; ser ,post~ Clel1~Ia, no p Ia119 elas letras, 1;0
de origem, vinculando-se, portanto,
condíções de despert ar-Ine o fervor c e~n díscussao,. 0YVlil1DS d~ S. ~~~. que no (la diplomacia, no pl(~noaacul- conscientemente, a um erro, que, se
'o entusiasmo por ,sí'.lhre os Partidos. nao ,tem ambições p~s.~oals.·· DmglU-se tura em geral P~lS capaz de assentar- não detido nos limites do erro lozo
!por sobre fi Jusk~it mp.:roral,
P('l' a.
CO~l0i' ad.versano. !~a~ que sou, ~~_ .erHr~ as assembléias n,1a~01'es da 1l1~ I mais, Srs. Congressistas, poderá. s~r
lSôbre () Congresso :-In,.ejomJ, ~()r ::ô!J]'c dlZ...l1GO qu ... nao tp.m nsplraçoes d.e po- veHgenCla do ll11}ndo con1iempol'aneo, um crime contra a nacÊl,o contra (I
ras organizações' que cha.:-,ad :1:3 DOVCO ~er, 9ue sua .e;'5p er a n,c: a - a min:h3. .pais que atinge a m~tUl'iclacle, tiv~ssel POYO, contra··a História? E' ilTec~sá~
!político-constitucionais do nessa 'País. Lambem - esta no Congresso J:\aciO~ um Con~resso que 11ao o repl'esell~as-l vel que 11.2LO se resolverá esta crise
Ao mesmo t~mpo çpe, t-3.1 $e e5t,ab-e- nal, qu~, se tran~form~, .no n}omen~o, s~ l.egilJimarnetlte..Seria l:tb~olUta ile~u""com a adoção das normas que ús 8e11e(;.e no puder Execll~ivo, c POd~l' Le- no ~ent,Io da VIda CIVlea ao PalS. tlmld~de se, d"esvl11culasse neste iJ.ls-1 nhores Ministros militares nos-suo:rerecruti atl'avés dn, a)qui- (apowdos;. palrna$); que tem) a espe:. tante o .Congresso desta l'ealiclacie hio'3-1 rem.
.
o
jgislativo
!mia elas eleições, procr~5s0 de quelan~ rança de que o Gongl:esso aceite a tórica e deixasse de representar' com
çam mão todos os partid:Js da polJtica solução parlamentar, porque S, Exiê- autenticidade o povo, cujos' poderes a . _E llTeCl~;a~~l que neste instante
(trmnicipal, das fôrças ele pressão, d ...,,:; r?ce.be qualquer soluçào capaz de res nós delegados, a esta Ca.sa nos trou-, ~ao J:.a,:e~a fO:'ça 9ue varr~, se a"
~spirações de classe, d~, espera.nças tltmr a paz e a tranqmLidade à fa~ xeram
I Constl~Gl\vaO nao for clU11pnda nos
1Pr ol et á r ias , dos lnt.e "é,~sé'~ eC(lnÔl111C,1~ mília brasileira e evitar o sangue e os
"
.~
..
seU5 lnmtes .e~atcs, mal lilaior d€l
e financeiros.
E, el1~âo, temos um horrores da guerra civil. O)!u.ito bem. . 'I enhC? certeza., Srs" CongresslS~as~ u::na guerra CIVIL . O . êrro que se iniPre:;;idente que cada \fez ma.is rl"pre- palm,as prolongadas).
u.e que e~~e _~n.stante esta sendo YIVld? Clal~U~n pressuposto
eventualmente
ISenta um cesarlsmo
ple!}iscltario e . 81'. presiden~e, estas são as minhas n~ COl~sclencla de cada lU11, _e nao f1a respeItavel - e fui o primeiro a pro'u."n Congresso que ma:s e mais repre- declarações. :f:ste será o meú voto. dlve~:ger).Cla ele par~ldos. e nao ha di- cla~ar - poderá deca.ir num crime
[Senta uin equilíbrío-e~It.re tôcla~
t.i.~ Esta será minha gra.nde esperança de vergencla d~ dout.rll1as, porq:tt e o .que ~o ll1stante em que, na obstinação do
!fôl'i~as da opinião públICa.
brasileiro. (Muito bem' muito bem) temo~, em VIsta ,to~os, e o ,1IoporlOso erro, possam os S1's. Ministros mlliTeremos sen1TJre, '.'ai;.t~:rneD te,
wn palm,as prolongadas. O 'anulc)/" fi viva- l?roposl'G.O. d~ ..ser dIgnos deste mo- ~ares lev:;tr ê_ste Pais à~uta_ fraLicida.
"•... 1iZen~.CU.1~~,f i1nentado)., ,
!J.J.el.lto l115tonco.
J.ogando. Irmaos contra Irmaos, e de!Presidente contra o Oc-ng-::essD.
.c..
f d
leu, qUê sai do Co-ngl'es3CJ ~Xl~'9, o Exe- . O
~!,(V FONSO ARY~S:'
F~z alg~li1S dias, ? país fÔl'a su~'pre- ~~ ~meloque causa? E sustentando
rDul;lvo, percebi que, a mecJtcla
<'ue
\
~U;.
endldo pela renunCIa do Sr. pre.slCli~n- q
tese e em nome do qU()? Em nome
q) Executivo, isto é,
o corp!) de M!.- . (Sem revisctb do oradOr) - 'Sr, Pl'e- te Jânio Quaelros. Aberta a crise, 111- ~a orde~n: Ma?, 81'S" Dep'G't~do? e. S}'s.
;nistros. se .constituí dp.-· re.present::uues sl.dente, S1'S, Congressistas, es!"a Casa daga-se da possibilidade .garantir-se Q~na_dOles, pOl ventma as 1l1stltmçoe:s
<do Congreso, cada yez mais os i\!Il- VIve momentos de excepciomL1 grand€'- a posse do Sr. Vice-Presidente da Re- ~1~Veel11. a forma de como se assegu:n13t1'08 serão vigias 'ih (1ongl'es.'ID iun- za, Haverá talvez discn~pàncb5 em púoliea, na forma do Art. 79 da 0011S- lar. a OI?dem, em, nome da. segurança
;to ao Presidente da República 8 JJÔC nonadas, mas existe absoluht Identifi-cHuicão na Presidência da. Repübli- ~aClonaL Mas. 81S. Deput-ados e 81'S.
!R.U:!ÜliRl'eS d.o Pr.eédent':l da Repúbl1- cação de uns co~ os outl'CS nest.a ca. Ãlegava-se, em têrmO!3 ainda de l1~nad?res,. porventma as inst.it:üç~~:
tCér na sUá tarefa,
.. '
Ca.sa e de todos nos '-com o povo, na atoarela que os. B1"s. Mini!.:i't.ros milita- ao es~abelec~m, o moelo de galantn
Por esta,s razões __ e ::;ó estis duas p,reservação das instituições democrá- reg· vetâl'iam a sua p.osse. custou-me ~ segmança naclOnal?
[jue aqui enU111er0, pOl'q,-le não :fuero tlCas, C01110 a Constituiçào consaç;ra. crer fôsse isso possível,p0l'qüe tôda a
8eneste instante as Fôrcas A'rmag)erder-me em cons'aerações teóricas,
Na medida em que é possível co- tradição das Fôrças AnIla~<l~ é preci... da~ s~ jogam umas. cà.ntl'a "as outras,
If as eS:'0U el1:lmerD:l -lJ
)Ol'qll" são mandar os próprios nervos e emocões samente no, S€l1tldo ~ontl'ano. Tudo Ep:ercrto contra ExerCIto, levantando
la experiência da vid.q, p'.Jblica de U:ll temos buscado dar aos debates quê se q.::e ~e. malS ,b.e.1~ tem ~la.s escnto, o P?vo. levantando os trabalhadores.
~omen:- que t.'õ,U doze ~n::'S ~le c~{;,ma- têm -travado a significação maiol; que a.vraves da. Hl.stona ~ra~llel~'~; ~ tem ~?~lamanelo-s~ ,~angue. pa~'a lTI8;-rcar
~a. c1Ol?de 8ena,do e seL mesc.,
de êles encerram,
Porque em verdade sld.o a galan[.la, das l11stltUlYOeOS, D, ello que se tlansfonuara num cnme,
;Execyt.lvo - dec:aro ?' V: Ex a
Sr. nãO- está em jôO'o o ln~l1dnto de lU~ defêsa. da palavra sobenma, ~o '1)0170,
Sl'S,. CongTeSSJstas. há um só camilPres!clente,'
Jlle 8.~Jlal'el.
qualqu~l' cidadão, não seOdiscute l1es'~e inst.ante osertt1do da ordem, da dIsciplina, nl10 dIgno nes~e mO:11en~0, ún.ico calmedl.da que v~se !) mlD"dlmêJ1':o., 0C;> a. ascensão ao poder' de um homem pol~ Só dentro delas um povo CÚl1S- paz de dar a~1ll1enSa~ hlstól:ica desta
;r::resldente Joao GÜ'ulart~
apOl",:-,rel do partido Trabalhista Brasileiro: O tróI, 0. seu ama':Ahã com o respeIto G0S Casa: . o de dlZfjrr ao, País que é'.[juilo
t~das r:,s- medl~la:'3 que. VIsem a 1[11- que se defende neste momEnto é a derrt.ns povos.
"
,
ql~e no,? votamos sera cumprido. porglme}J1l
~',antaç.ao ,~d,? .Untc::: re
q~le I sorte das inst-tiuições demo';:'áticas,E
Custou-!lle crer fosse pos'3~vel, por- ~ye.,o fazen~lOs em nome d? povo bra:/)(Ic1c VIveI ~ste PaIS compad ~'~!J~ep Le é precisamente a consciênci.1, {esta que ~ndo;:; sabemos ela meI:t.alldade que sl.lel1o,~qu~lo que os con~tltumt2.s, um
(COl~ a. legalIdade, .('.;:n o eqmll:)l'lo. a significacRo que tem dado a todos a domll1a as Fôrças Al'macL::'ts, E, mes- dIa, traduzmdo os anseIOs do- pOVOik~
li:l;:e,nCl.a, a correçao e. o ~'espel:.o -.aos certeza "de que não apenas esta!11üs n~o ni? ins.tant--e em que. estava,mos ll1scr~venu~ ,para,. que vigorasse como
duelt.os humanos, , flue e o leg:1Jne. diante de momentos his~,órlcos defi- dIante do fato concreto, amda aleu a. ,.Lel _MalDI, sela h~:mrado por nos,
pa r! a,men tal'; ele 00iT~nn _ .
nitivo.s na evólucão política brasileira' me recusava, ('m;no ainda agora me pOIS nao somos ma~s ao quecleiegados
'0~:~ta a ,mll1h~ ~,e~lara~ao I~~e ,d~- para' redobrar a's nossas l'~sponsabi1i: l'ecu~o - e já há ,motiv<:ls sobej~e <:0- de, um Pod~r, de vez; que tod03: os po,s:JEl fazel da fOLl1e.. maIS .ne/e pof:" c1ades. temos absoluta cons;:;íênci8. de nhecldos pa.ra que me recuse a acel- deles ema.nanl do povo. Se _0 \...>ongr2SSlve:.,'
, ,--,., " '.,
_
. , , ql:e, ~tam.?s escreyendo 'u :p~'ópria t,ar pucles~e aqu~le. veto r r,ep~'?7en~tar O S~~aCl,0nal~o abel:ranci~ de, SU8.S tr'8odiA,_elo, clesta tI lOd~H. 1'131;1,. ,tooÜ""". I-Ilstona, Nao poderia haver para carla pensamento autentICo da.s l'olça" Ar- !f~es, p'clcles".:- tel OU~l o cRmll1ho que
<os n: emhl' os. ~o Ccr;!:;n'::;so Naclo1:a1. um de nós respqDsabilidade com di~ madas UVlui.ta bem), Fôra, l}llê1ndo nao. fosse est;e, e11\-::I..O. tudo· e.staria
O sr. Unzno ll!acwd?.- ~el'm'ta- mensào mais ampla do que o fato de muito,"um pensamento isole,·c1odos Se- pe~:c!ldo, Srs. CongressIstas.
.
a
(!D,8 V. ,Ex , CreIO JUe V. E,x'"
CO~l1 que do cOl~1portamentü c.:e cada um nhol'es Ministros militares. NlesmoasO . Dl' . Jo"o GOl'j"trt . n
";'''1'
-o el:tuS!a~mo e ~ b1'11110 qu; Yt~ sao de nós, da atitude que ,lclutarmos 1'e"'-1 sim, S1:S, conglLEsistas, tenuo em VlS- instante' em '1.qG8 ~e(-(leiron~01;l ~~:1; f~:
h1bltuals,
cOllueLeu,
na. pal
te t111,,1, .sultara' a. no<·".'a
fisi'or'0'11;a c""'I'pIlla
ta a grancteza deste momento sou o ve·tO 11-"
'.. " a "PreSl",
,
Ir ....
I ,,'
,~.
.~"L"
ao so a que a:J.sumL,,~e
1 ·m peque.no. ,.,::0, 9tH.' PO>C,eJr.t :ons- com os louros dos apla, usos da pcsteri- pnmeno a p.i·oclmnal' qUI; os ::31'3. 1'1'11- dênCl'" d· R,--'-bl'
.
to,u'.:"
I' da Tflqu1"TatlR
0',,<·1' V Ex" (!ue
.
."
.,,.
"I't'
l' ,
LC, a el--'u _lea.. J11a", dte 111·o Snll)
<.
.b
'-.'
k .•,,,
' . •,
_
Idade ou a defOl'll1f.lcâ da critica maisll1lSLrOS mll'ares aOOrf.L·3/11 em ê1TO,a qno pL:ns>:e e'l1·lerritórjr. n>tc'~nri
1 l as t:l11
'l'otM8.
pelo
lmpe·dlllli::m,,)
do
81'.
Jaao·
dura.
d
<ll'
X
f'nhaEsl·.all1os
Vil-lf'll'and'o
I
ferindo
8,
ConstHUlcao
.
do·se
i
COll1'--."
as
I~O'
~~a'
"1
--:
_
lo'
c'.
1,
.a.
0
1("
1 ,t
.
C.
I'" - . ' .
,~[,
I 'J c , :}.o>' S 81.:; corno Se as n05_TOl! ai "
a nossa atitude ~ própria decisão do cl.?s deveres qi.le, a pl'OpEa ,. Sor;d..itUl- sas instituições hou~e;;sem acolhido o
a
o
O SR, 1l,FONS~ ARINOS. _ . NUl1- c~n~Tess~Na,~iOn~J~. qU,e:: como, insti- !f.
l~~s de~e,rmm,~' ~,~~'I~:t9 ,.uem,) " . ~~1l1-1 inst,ituto, elo desle
teve uma pa]a.(('a. Por. t.olla~ as forma;,.,. votareI con- tl:lça? ~assaJ;.a à. ',L11StOllU., . pa: a .qt~e ,.da a",.SIm, c~I_S .. C, unoI~~, l;:,tas~ ~,?:te.ld;o vra ele sel'en~.dadt.e 111.ecte:c iY'."'Oll, C(}]1S'LIa o lmpetlnne.rltal .l\SSl ..l11 V')~el em os POst8l0S 118.0. dIgam C1;Je, num, m&~.,II~u~, ..~.o taze 10" se,.~elaü seg"u. Iam~,nv: CIente t..ambf'l11 de que i VIVIa êle. Pl'.Ó1955..
. .
t~11t~ ~e l11c:tundacle. pol1tlea_ do ,Povo 111.'5~1L ad,<?~ no P.lOP~sItO de bt:l~: ~:~ ~1l: prio U~l1 momento solar da sua pro",:,
Sr. Unzno 7VIClch.l1._·w
MIA0 b:asll,elro, !aoc011Sclente, tao fIrme, ~o ,ll1.te,le.:;sepl1~llco .-:-;. ~. ~'oPLO!Jlu.la p1'l~ v~,da ele clc!:;,d;;-o, (;).18, eleito por
.plJngad.o, Era a Go,';'eçaa que eu de- tao 1l1aba~avelmel1te seguro de que e sabel o que ,e o l?"e.es.. ~ pUDIICO. duas vezes pa.ra o V:e2-?r~''';i'''r,e'''1 r''!,
'sejava V-. Exll, nZi~s~;e,
vale manter a Constitnição em ,;ôda a .Cada um :le nos mUlta ve~ pode la- República, na hora em que se lhe
C!
.'.....
n
"
sua plenitude, os seus mancl9.Iários, borar no erro, :pa pretensa? de que I abi'ia, pela vacancIa co l:i.l,go, "li v..:z,
Ar:: ::.JR. -t·.Jf0rr;)~ ,.~J..-.-I~TOS._ - : ~E'c.o fraudando um mandato. pudessem h9- esteja acertando. Neste ipst::ani.ie t,áO ' de cumprir:': o seu m811dato; saberiDJ
p,..l dao 1~0l .esse 1~'1),"0, Q:)P neLa fOI ~~) ver .votado em desacôrdo com o com-I·gr~v~, 'ent,l'eta!lto, no q~:u .. ~u pu(l~:~~aIÍazê~l~hoIÍrando a confiánça dopova
:3~lbconSCle~1te, ?0~ql1e o.me,l~ s~.ll:l,con;;i- pOl'ta!:nent~Çl dos seus, man~antes, .
.~,svaI :na,. qu.al!dad. e' de ,ll.de,~ do P61.tl-1 ?l'aS~lelro, , conen.doos .ris.cas qGe-?e
<Ciente esta, peIfeIta!ntT:lL: :1Ju~tado ao
,Tell~ ,SIdo a ca?ltu~aça0 de yn~::1 do ~labalhlsta n.a ~~m8;I~ FedemJ., lhe ll11pusessem e se a.presental1clo ém
;mel1C_OnSClel1t~. ,Nao esvou d,~Zel1dlJ o elIte dll'lgel?-te., !er.la sl.do .~ E!us.en.Cla tangIdo. .por lU11a JUstIfIC. 6,c: a . revolta,' .a :território' nacional para,' aSS,U1,11iI,', 8,
que nao quer.o dIzer; estou. dIzendo o ele uma COll1SClenCla hls~ónc8:' i ~F:-ftn- a:ssacar cont~'a os 81'S. M~m:'jtro;; 11.11-1 Pre~idência da República (Palmas),
~ue q~er·o d~zer,
~Ot3.1Tl contiTR, o! do todos os povos, .os I?':llS p;l"llmtlYOS, l!tare~ c?ncelt-os _qu.e os ferIssem el:n jNa madrugadÇl.. de hoje, êle iniciou {.l,
lmpecllmento do ,PreSIdente da Rep'..:t- I aqueles que atrp."feS aos ~;eculos se\ suadlg-mdade rropna, quero ser o PrI-1 viagem ele regrE~SO
J(~tts, N,t i:,:-':'.,
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em

(trugad3, de amanhã, estará
_terl'~M I grandeza tamanhn,que. os l'Sl)l:~se~
t:JLO nacional para aSS',~n111' ,7;, f'1'E;31~i cantes do povo l1CD.lens de conseiencia
CtllClU tia Repútníca
(F,xtm.ds). Na I democrática formada, pudessem ter
1l1R[ll'u:.m~.a (i? noje, ele iniciou a via- menor consciência dos seus deveres do

as formas cabíveis de resistência 1)a1'- I
nova crise alcançar-se sem da..
lamentar para que a causa do povo
rios ao património cívico da na...
cíonahdade, dentro ela ordem, da
seja triunfante. Lá no extremo sul
do País, as cançoes mílítares já enlei e do respeito às tnstituiçôea
democráticas, consubstancíadas na,
chera os ares nacionais. Será que ds.ntIO de poucos instantes outras rádios,
letra e no espírito da Constituiem outros rincões, 11ã,0 lançarão tam1fRO. COllnante no vdíscernímento
bém as mesmas mensagens de rebele no patriotismo dos responsáveis.
dia? Será que, dentro de pouco, não
pel-os supremos o,:,,,,[,mos da Repúestará o País todo convulsionado por
blica, elevo o 1ll·3U pensamento>
um êrro que, consagrando outro êrro,
para que seja preservada a pazredunde num crime?
nos nossos lares e não se araste
Eis, 81's. Congressistas, o caminho
o grande lar que é a Nação do.
correto, eis o caminho da degradação
caminho da fraternidade do povo,
e da democracia,
desta Casa. Tenho dito, e hei de repetir: se a atitude desta Casa, 'cumQue as proposta!': e Cll0qUPS 6
6·5 posícões dívercentes não sejam
prindo seus deveres, honrando a mandato a cada um de nós 'outorgado pelo
Os ímpecilhos para que o BrR,sH
permaneça DO destino histórfco.
povo, levasse à consciência desastrosa
de ela próprio ser fachada, ainda asqve lhe dá o sentido, como Naç2L'C/l
cri",;'i;i e soberana.
sim o mal não seria maior. Sei que
Palácio oamoos Elísíos, 30-e-61,
se esta Casa fôr fechada. não tardará o instante em que ela renascerá
Carualiui Pinto".
das cinzas. Mas, se ela cair, se ela
Comunicá, air.:c~:1,. o Palácio. une os:
tambar, se ela não tiver a audácia Ilustres Gv';crna(lo~'es do Paraná e~
de ser coerente, de ser. aucêntíca, se
Ge"ais 8 caham de aeeítar pie-.
ser fiel, então nada mais restará, por- Minas
naments a proclar.iacão d-o nOVp.TnR ....
que teremos enxovalhado o mandato dor
de ':'0 PHl1JO. (Muit':] bem.; mui.que o povo outorgou a cada um de to bem.
Pal17w.S). .
nós. (Muito bem; muito bem. Pal-

.que estão tendo os trabalh~dortes
bi.'8.,sileiros? 'I'erao os Srs. Cong 'ess~~
tas, neste instante, cornportamer to (\1Icrente do que estâo tendo os deputaclos estaduais e as assembléias de
todo o País do que estão ten~o os go";(1i':VCl de curnprtr em tüda a plenítu- vernadores1. do Que t:l,ldo a 1~1prens~,
f.18 o mandato que o POVQ lhe outor- d : que estâo tendo tOGas as forças vig cu , Éie é que faltaria aos seus deve- vas da Nação? Se o C<mgress9 não se
res, ele e que ~e desonrarta, deson- desvinculou - e não há por que haranuoum povo, êlé é que desmerecería, ver-se e~esvinculado - no instaIl~e em
enveraonhanno-nos a todos, se por- c111e cl~hbera.rl11o~, esta ~~sa tem gaventura nesse Instante não exercesse nho dímensão tao alta, cao excepcioêste dever cívico emtôda fi, dimensão nal que nada mais conseguirá deter a
aprei:'ejJt;nJo-se para cumprir un~ evolução política do povo brasileira, as
mandato que o povo lhe outorgou.
conquistas ~oCl~~S ,d~ nossa gent~, ~entI'O das ínstítuicôes democráticas.
81's, Congresslstas, o País inteiro Mas, se não tivermos conscíêncía dísacompanha esta luta do Ccngresso . E, to, se falharmos, se desonrarmos nosno momento em que, por toda parte, so mandato. então ao povo não cabese dizj~:\ .que as tnstítutções faliam, f rá mais que li-:-' 21' esperança, porque
porque o Parlamento j{1, não era mais terá sido trai"~ e estará envergonhadi'~;110 elas suas tradições, dos seus de- do, porque terá sentido que . elegeu
veres, e1S que, num instante de ímpac- homens que o desonraram. Nada mais
to tão grande, eis que, num momento caberá ao povo senão o caminho de
ele opçüo trro grave, ressurgem dentro uma revolução, porque suas conquís'
datma as energias mais nobres e o tas, até aquelas de natureza política mas) .
O SR. PRESIDENTE:
Congresso se comporta com a dignida- imediata, até o mandato que outorO . SR.. PRESIDENTE:
s.Scruiâor Moura Andrade, 1'1CC'"",
ele absoluta de u moonsresso COl11:i- gou já não estariam sendo respeitado Senado) O Senhorcientemente representativo de um po- das pelos seus próprios mandatários,
(Senador lVIoura·'·Andracle)
Vou "Presidente
19
Secretário v 1] proceder à leitura,
vo amadurer tdo. (Palmas),
Será que a consciência de cada um dar a paiav.a ao prOXU110 orador.
u
..
emendas
apresentadaa
ao
parecer
Antes, entretanto, soncíto aos SeO SI', Presidenta João Goulart tem não tem disto a noção exata? Sei (1'.1e
n20 obstante, plena consciência d~ tem e sei que não há dívísões parti- nhores Congressistas se atenham ao d., Comissão ~v.rista.
São lidas as po"'.. :"'tes
que assumirá a Presulência da Repu- dárras neste instan~e. ~ei que nada tempo' regImental que lhes é assegu
b!'lca num instante ele grave crise no no \ momento pode ImpedIr que todos rado. O nobre DeDlltai:Lo Almll10
EM=NDA N9 1
Pais e se dispõe, no dever mals nobre, nos ~:~amos em tôrno de um· ÚlllCO Afonso parece, clescOlltou por conta
a rtefeno.er os interesses da coletlvi- proposIto, na defesa da paz, da tran- própIja o tempo em que estive au- A proposição constante do Parecer
dade brasileira, de ter o mais amplo qui!idade, da ordem' socÍ<'t!, dos ín- sente da PresidênCia.
Acrescente-se as conclusões C011S..,
Dou a palav~'a, para uma questão bntes no Parecer ela Comissão Mista.
entendimento com tôdas as fôrça::; po- teress.e do povo,:cl~ amanha dos 1105liticas da Nação (muito bem), para sos fIlhos. A dlgllldade, portanto, de -de ordem, ao nobre Deputado Euzéllio à .rase das considerações iniciai8 OUf)
rec-onhecem (lue a Mensagem nl?· 4n
(1112 o Govêrno que se insta~'re seja ca.da un~ nesk hora. t~n~ um com1J~o Rocha.
de 1961, co S1',. President.e da Renúrepresentativo dêste momen.to e se mIssa. dIant~. d~ Hlsto~'la: que seJ~~
O SR. EUZ1Í'~B1iO ROÇll.A:
P::'\2ê:a, en1 nome cios interêsses maiores mos clIgn:Js ,Çllal1ce de J.;1DS me~mo, para
bl~ca., e11?- pe~'~~:d.C?
de normalirl9cte,
(Para ·U1JLU questão de ordem. Sem, nem se 1I11arrm:=,:'ra a sua tramit.~cão
ela· Pát.na, orp.~mizar um govêrno de que, aI~anha, no~sos fIlhos· nao ~e enC;a.IISão naCiOnHJ. <Muito bem). .As vergon_,em de ·-nos.. para que ~no di- re'Olsüo elo oradOr) - Sr. Pr.esidente, "dada a sua total' inconformi~1qrt;
j'ijrças politlcas, porventura, haveria.m gam qu~ uma pO~lçao l1'!?sso fOI l11~r p·or eI;ltel).der que o instante é ele de- com os textos ler;'?lis". o seguinte ítem
de recusar-se a prestar neste instante, cada pe;-a .:ovardl~ (mutto, bem), "P;- clEões e por estar certo d~ que o que em forr~.1;' inh·",1 c,;..órla:
.,.) "O resnrF
1nstit.uici5.n F'(';'':''_
os'3e1.1S serviços á Pátria? Não, Srs. mos a Ul1J.vO cammho Caml!1l10 cab.l- eu julgava um simples adágio popuCongTe,sSJst.as, eu nf10 acredito, Have-' vel: r~c0.n~lecer Stue. ? cump~llnen~o (.~a lar - o Brasil está à beira do abis- dera1 iInolica em ~~lJ.Eh)riment() elo ~e1:!L
rúlm, porventura, os S1's. Congressis- const:tUJca~ sIgmf:ca a 1l1;ve?tr.du.J. a 1110 ' - se transforma, agura, em rea- artígo 79: ~nm a im·:e!-'tic1ura do Doui
t2S, traJl1do o seu rnanciato, o seu ju- go SI. ,J~y-o Goulart na PIesldencIa lidade, pois o País está à beira da tor ,João Br.:> l ch or lVrprCJues Goulart
revolução, da guerra civil, o que ne" na Presidência da Hen'ÚbIíca. com 0.$
nl.lllí.'l1 W,
ter outro coJi1portamento, a Repub lca.
outm aUtmle nesta Casa, que não
Vou encerrar, a fim de não tTan3- nhum de nós deseja porque queremos podêres que o nov·,} lhe. conferiu".
SaJa das Sef.sões, em 30 de agôsto>
fosse a proc1amaçf.o de qGe o respeito greclir. No instante em que defendo paz com honra, peço a V. Ex::t, SePres:dente, cancele a minha de 1961. Re.,,;·1
Monteiro.á Constitu:ção neste instante signifl- o respeito da/Constih1~ção, eu deixa- nhor
inscrição.
José
Silveim. _. AlJ)"c.. fJo MOUTa, -~
ca o exato cumprImento do Art. 79 Iria de ter autoridade, respeitando
(la Constitulçào F'2deral, com a inves- a Lei Interna.
O que a Nação quer agoTa é deci- l7.'ete lTamas. - Floriceho Paixéio. Oscar Passos. - Frron Berch.- Osit,ldl~~l, n~ Pl'~Slde:lcia ,c.la R.epú))lica~
Ao concluid, que 1'0 registrar a es- são .. (Muito bem; mu'Íto bem. pal- ?·ps Pontes. - Sei:r.as Dória. -=- Ruí
00 ...,r, DI. Jo",o Gauial t., .cO:l1 os P?
perança que o povo tem em nOS50 1nas) .
Ramos. - Hn,n7,e:"to Tr1I,cena.
Jos~
eler.es, qU.e o f)CJ\'O Il18 .c?nfen~l? Se~'la, comDortamento hoje _ do que a es"
O SR. ANIZ HAURi!:
SarneJJ. N elsr')'r" Omerma, A 11,:"
~. f~.lenCl[l, elo ?Oder ,~,lVIl, _s~.l'la o d,~- perallça, a in:1eclinável exigência ue
(fu.<1to de GrwJ,irio. .... CmaC7! dp. oliS,1stre tUldJ ela", .:W.:s"<JtuH,:oe", _se pao }- 'nra1'1nos o mandato que êle nos ouS~nhor Presid~,e, peço' a palavra l' ~ira,- AZm,;n'J A/c'Jito. .:- S(/.!vatlves'~mos a exata ,co~'1?reensao d:;:;~t.e torgou, e que sobretudo, Srs. Congres- para uma questão de ordem.
aor Lnssacn. GuraeZ do fi 11"nrrr.t
momento. O pUde.l CI:J!, qU,e tanuas sistns, a exata consciência de que não
O SR. PRESIDENTE:
-.:. La-martine Távora, An t l) l?J Q1
vezes tem esta elo a merce destes cn- nos encontramos diante de uma criCm· 7n .Q Ma r((l,7hãe.S. - A7ousio 11,701113.
Q
PE,CllOS de nwmr:nt.o. de um ou de ou- se qualquer, mas em presença de urna
(Moum Andí;ade,l Vice)
Dou -Wilson Va1'qas. - Wa! '1/1' Simões.
tl'O ctJc1e 1111111 ai, al.n~la que. on me- crise cuja solução errada _
e será a palavra ao nobre Deputado Anlz - Bento non~aZves. - 8flv i n Rracía.
~l1or elos seus prOpo?l!-OS, afmm:~-se- e1'1'2,c1o t'lldo que se faça ao arrepio' Badra, para uma questão ele ordem,
- Soufn nfaior. - Aúrélio TTirma. - la. de uma vez por tOGas, - e ha .de do CODstituiçáo - terá levado a NaO SR. ANIZ lBADRA:
]:TuqO Bnm77i, jJ ~~d1'(f.ile Li1n(f TNaiIrmar-se, porque elo;' seI que aSSIm ção ao caos econômico, à luta fr.ati771.0, -=- Armo"r],., Car11p.i1·o. _ T-Tp'7i~
(Para uma questão de 'ordem. Sem pnmos.· sera - se assegurasse p21·ant.e a Na- cida, ao ódio que renasce dividindo
Tlrr.ldir Pi"'AS. Fp1'1'O'
ção que, a margem ele um veto inCeI" Irmãos. Mais do que isso, talvez n88- revisão do orador) - Sr. Presidente, (Insta. - 'p"o11rl ria SFveira. - 'Rrrramen te indébito, ê1e teve a C?raJ0m te momento em que precisq,mos con- quero reportar··me à questão de or- -rr;,on de nU1,p.irrt. ,7\7 pto.
Milton
civica cle dizer, dj~l1 t~ _da H:st~ria. Í1'2,tel'nizar com todos os povos, em dem anteriormente levantada pelo 'R n ';", . _ Unzr';n. 7VT(I.·;1J.l7"rO. - Clprne11,C~
que cumpre a ConstJtmçao na mtegra func80 dos nossos interêsses econôml- nobre Deputado Cunha Bueno, r.efe- ..C!m11.11r1ío. - r.in')· i1.p 7Vfo tn "I , _ p n 1l10'
6; reconi1cce no Dl', Jof,o Goulart o l~- CO[;,' tanibém tedamos a vel'ganha de rente a um pronunciamento do Se"
7i'e1l'7.e7'. -- Gf.llJertn 'Rffari.nlLo _ SrlU7n R.rt,1]ws. Srd1P'l1i110
Rrrwrlc _
gítimo manciatano do povo na flre.31- apreS'2ntal' a fisionomia de um país nhor Governador de São Paulo.
(1611cia ela R.epública.
que, dia a dia, se I\roj{'{',a no respeito
Entra.ndo eu ei11 contacto direto Giorda7;l;o A71,ds. - Neiva Moreira.
Vou c'Üncluid, porque já não é mais dos demais povos e, todavia, se c-orn- com o Palácio dos Campos E':fsios
EL\'!El"DA Nl? 2
Yora ele debate, porque sei que por portam Gomo nação que mal desper~ em meu Estado, cOli1unico ao COllmais que .Zllassenão diria mais ql1e tasse para a sua vida política. .
Acrescenté~se à letra l'))" chs r,f)n~
gresso que acabo de receber o teor
c1l1sões do r .,'eeeI' da Comissão Mi.':NrI"
h
' l't
l'
rj
aquilo que já está na consciência ele
cada mn,
,ao po. ella .. aver c 1 o _pa aVIas :.e ela proclama~~ão do SI', Governador te", p~Ta 'estudo eh Mensagem nl? 471
São Paulo, Prof. Carlos Alberto
Sei qne o povo agu3J:da os resu~- ma~ol'. tran~lUllldadel ~ao 1 1Jod~l'laJ de
de 19M, o sep:ninte:
tados da nossa delibel'8.cáo,
l~es~e }nstan"e em'Jque delenc,o as ms- de Carvalho Pinto, aue leio neste mo~ "resslllv8 dos os : ~landatos eletívo.s
mento
para.
c-onheciÍnento
da
Ca·sa
e
O Sr.
Tenório CaVctZcan(}, E trtUlç~es., democral~cas '; o,...mand~to para que conste elE' nossos Anaís.
vigente~"
8P'uarlam mesmo.
elo p,leslç<ente do me~l PartIdo~ pl0- e, eZeito, pelo r'onrwe."!so N(lr.iollal.
o
m.mC1ar-me com malor sel'emdadf',
"No momento em que a Nação o Presir!ente (la R,,"'públic'Cl clentro elo'
O SR, AL:~nNO AFONSO Sei Se hou,'e calor, se houve entusiasmo.
se vê ameaçada na· sua integri- prrizn de vinfp, d·!(f,<:.
que os trabalhadore~, já agora '~rn é porque- a causa desperta as energias
dade política e. na sua estabiliS. S., em :iO· fl-1 gS1. IV!endf..'" rJ.=;
movim 811tos ele rebeldia, a mais no~ maiores eloL própria 11,acionaUdacle.
dade social e democrática, relte- 1J/T 0Tctes. - J Cl~ltZuhy Carneiro. - João
Ao conc.!llir, Sr. Presidente, pedindo
ore, se valem do instrumento que lhes
ranclo os meus pronunciamentos lli'endcJ.
demos, os Const~tull1tes, ao lhes as- perdão a V. Exa. pelo te 1.-L1po que toanteriores, apelo, como· GovernaEMENDA N? 3
segurar-mos o c11reito ele gl'e I'e. Mas mel, quero declarar que o Partido Trador de 13 mi1hõe,s de brasileiros
o fazem para uma reivindicação sa- balhista Brasileiro lutará :resta Casa
ao Senhor Presidente da Repú:
Acrescente··se à ;t:>~t'a "a" do Pflrelarial. Mas o fazern pa.radefesa de pelo re.::peito ao mandato pl'esidenchl
blica, Vice-Presidente, ao Con- cer da Comif.':;ão Ntista o Segllinte:
interêsse im~diato? Não S1"s. Con- do S1'. .Toão Goulart. Disto não degTesso Nacional e às Fôrças Ar- Ile eleito o Presidente da República.
: gressistas. Fazem-no em defesa das clinará absf.ilntamente, e, no :l.'esensomadas. e a todos os meús -con- pelo COl1gref-fiO Naci-ol1al".
in8titui;:ões democráticas. Porventura lar dessa luta, será lícito ao Partido
cidadãos. pa:'a que tudo se,ia fei"
P-:lla c1f1.C: Sespõf.'~. ~2'O de .agÔsto de
seria possivel, neste m']::~~e~1to de Trabalhista B1'E~sileiTo v8Jer-se tÔ0fl,S
to n~ sentiào dea solução da leS1. - Joã.o .~fenães.
gern de regresso ao P.us. Na madrugana ele amanhã, estará _em ~el'ri tórro
l.:Hài:i.\!0Jl'()
E, a partir desse Instante,
tennam os ~}i·s. Congressistas lt COllS(ÜSDelR disso, o SI', Presidente da H.e'. p:.WlJ.c.a estará no uso, no direito, no
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-9SR PRESIDENTE:
\ nhores
CongressIstas. ' uevídamente I ção para falar na discussão do pare", 1 de regime não-deve, não pode se ope ,
..
, .
impressa. Ela está redigida 110S se~ cer: da C,'_ omissão Mista. Quer?, 811 I;re,.. ,i"rar num cuma de an,OrmaJlUH-jf; .~~)b
(Auro Moura Andrade) Duas o"uintes têrmos:
_
tanto, servir.rne da. generosidade de I a ameaça das naíonetas caladas Naa
. (las emendas _dependem de ~lJ'~:l.a- ~.
....i , .'
. V. Excia. para ler a edclaração de voto sob ~meaç-as.
E voto~lm. Se",
mente, por nao estarem subscritas tsmenaa a PI0L~O~,ç~~ Constante do voto que pretendia fazer naqueleIns; !nhor Presidente. voto ..contra
.
ipor número suríciente de Oougressis1 arecet
tante:
'
".
F.stou certo de que a Câ~ara~ agI...
tas. Vou submeter a prunerra .ao - Acrescente-se às conclusões cons- 1
_
gantando.se perante a Naçao, nao se
apoiamento do Plenál'io: O prímeíro tantes do .e-arecer (l,s oorrnsãc lVl..ista-, i
Declaração de Voto
.
amedrontará, como vem dernonstran.,
signa,tári? é o Sr. ?eput~do Men?es a
base das considerações ini~1alS I Senhoc PI;esiden'te:
I do . razê.Jo ne~tE'.s dias de SCibl'Pssa.lto-"
de Morais. A emenda. esta concebida que reconhecem . que a Mensagem I
.
CIVICO. E cumprirá o seu dever- maior,
110S seguintes têrmos ,
11.':' 471-01, do S,::. Presídente dá B.e~
Fui dos primeiros, no IlllCIO da eri; que é o de. resguardar a Cons:,l~uição.
"Acrescente..se à letra belas públíca, ,em. per!?do. de norm8~ida.~e, se.-institucional que abala o País, a sem subterfúgios.
.
,
conclusões da Comissão Mista l1e~l, se rmag.naria a s.ua tramitação, I afirmar em aparte.ca UIJ?- coíega que.
Assu_mo, de c.abeç:: erguida nel ante
para estudar a mensagem 471 "rtada a sua to~a: l11COn~Ul'1111~1aaeI estl;tva na, 'I'ríbuna que nmguem con; a Naçao, ?0t;1 sincerídade e com a?so,..
o seguinte:
ressalvados os com os tex~os legaIS'. o seguínts ítem tána?Om o meu V?to par~ declarar. o luta convicçao do de~~r a cumprn a
mandatos electvos vigentes, e, slet- I em fOl~m,~ m~r:?~i'L01'1~':
~f-"
_
ímpedímento ,d!J. VlCe,..Pr.esl,d~nt~, cha; parcela de ~es~On~abl!l:da~~ que me
to pelo C0l1i!re080 Nacional o i .. ·) . O respeito a Constituíçâo ma~o ao.ex~lClclO de pI.-es~denOla, fa .. ca~e na. delíberaçâo hístóríea .que ~se
Presidente d~ R-epública dentro I Federal Impllca em cumpnmento ~o I ce ~ r~nunc!a do Sr. Ja11l0 Qua~r~s. 'VaI.daqui a pouco tomar" P"ehrc na~
do prazo de 20 dias."
Iseu al'~. '/9, com a 1l1vestldJ.u:a do
FIxeI, aSSlll~, de logo, l;lma pOSIÇa.0 mais ser Deputado, a representar aqui
S::l.la das Sessões, 3ü de agôsto nr. Joao. Belcrnor Marques Goulart que me parecia ~el: a unica ~ompatl.. .0 Fleu povo, valente e nobre d~ ma;
do '19'61
na Prestdêncía na Republlca, com os vel com oaprmcipios democrátícos e neíra que no meu julgamento nae se ...
'-a) M~ndes de Morais' João poderes .que o P~\'O lhe conferIu"..
com os meus deveres de lealdade para ria coerente com as suas tradições de
Mendes e .randuí carnejr~.
., Sala nas Sessoes, em_ 30 d.e agosto com o povo que aqui me mandou co; bravur.a e honradês ,
.
,
.
de . 1~61.' - ueeenae Monteiro Jose mo seu representante.
Se tiver de cair, quero cair depe,
Os Srs. Oongressrstas QUe apeiam Sitoeira, Abraão Nloura, tuete Vargas,
Desde o dia em que fiz o referido
Tenho dito".
'.
a Emenda, queiram permanecer co- rtoriceno paixãC), Oscar Passos, Egon pronunciamento temos estado dias e
Era o que desejava dizer. (Muito
mo se. acha-:m. (Pa1.lSCf) A ['mend,a Bercti, Osires Pontes, seixos DÓt i a! noites seguidas nesta Casa, nós os bem. Palmas>,
não fOI apoiada, i.Mmto bem". mui- Rui 'namos, Humberto L1.lcena,.!ose deputados brasileiros, em vigília cíví;
~
NIO CARLOS lUAGAto bem. Palmas).
\s,arn~y,. Nelson,01negna,. Auyusto âe ca, pela Constituiçâo e pela- Demo...
~_ SR:.; ANTO
.
(
, . LHAES. .
A segunda emenda que· depende de pregorzo, eroaeu de~, Olzvel1.~~.. All1~Z- Col'acia..
apoiamento é de ·mtcria do Sr. Depu- no Afonso. souto. M.HtOr, A'U1~:w VZG;Nestes dIas de ansIedade e angp<:.tla ,Sr. presIdente, :peço a palaV1~a para.
tao João Menr1~s, e está rç>aigida, na, Hugo B01'g~l,. .l!:,!.dra~e rLm~a. F.z- n}uitas fórmulas, propostas e idéias uma comunicaçao,l
.
nos .seguintes t~.rmo~:
lho, ;Armr:ndo cal1wl.1o,
e lO Ramos, tem sido apresentadas com opropó...
S
". Q1."nEN'l'E'
,
ValdzT Pl.res, Ferro Cost~, !3t·e1Zo da sito de dar solução à crise.
O R. ~jh..E,...... .lU'
"Acrescem..~'.se. ~ le~ra a do Si~vezra, R:a?n~n de Olz?~eZJ:a Neto,
Não discuto, niio critico ne111 aplau...
(Moura Andrade) _ Já tive oporpa~'ecer fia Conm:~ao l\!llsta ,~ se- Nlzlton Rezs,..velson Ca, nezr~1 Cle- do tais esforç.os, aos quais apenas i tunidade de declarar que c0l1111nicag~mte: ,11.:. e t?!eIto o Pr~s'.Qente mens S.a·l~'Ll:,aZO, Lwo de iJt1 ato;:;, Pau- empresto,. nalguns casos, sincerida·de \ ções seriam permitidas em seguida à
d!1 Re~}lbhca peJo Congre:sso Na- lo Fende1.
de prOpÓSItoS.
I discussão. Só para qUf:!stõe.s ele ordem
ClOn~l. d' S . 30 d
ó t
O SR. PEREIRA DA SILVA:
Uma dessas fórmulas, a última que, não posso deixar -de concedera pad S~:61 as essoes.
e ag s o
(Para mua questão de oraem _ Sem, nos ~urgiu nest,e e,stágio da c~. ise que i lavra aos Srs. Oongressist,:s. ~ nã()
e
.
revzséto ao orador) ---., Sr. Presideme, emOCIOna
t · t o PaIS'.de a emenda ..parla"'l
~
. ser que se trate de com:u11lcaçao
t ' e~d
-Os Srs. Congressistas clue apoiam pedi a palavra pela ordem, em pri- mer:, ~rIs a, surgI ~ em eonsequenCl.a traordináriae extremamen e lmpnra· Emenda, queiram permaneeer cod~ "';"lste documento en~ q~le a Pl'es~... tante para o conhecimento do Conmo se acham. ,Pausa) A. Emendl1 meiro lugar para agradecer a Vossa dencla eventual da RE'p,UbhCa C0illlUll_11 gr'esso, na fase pr,ópria ,dOS trab,alhos~
não foi apoiada. Ct..;'[uito bem., Mui- .ExCla. a atençâo que teve para co- ca an Pas que as classes armadas CCJl1_ ainda poderei dar a palavra.
to bem. Palm.as).
migo, no momento em que me senti slder,ain inco.nvenien,te o, regr,:-sso ao I O SR. À!'TT6NIO CARLOS MAGAmal, ao imcia,!' os nossos trabalhos; B
1 1 V
P
d t J - G
neste enl segundo, para solicitar a Vossa Ex-, . raBI (O' Ice,.. resl en·e oao. ou,.., LHAES - Sr. presidente, é ocaso e,
A Presidência encaminha
"
- i;
'.
'
lart,
porísso, peço a palavra.
lnsta~te, a ,Com,s~l:l.o Mls~a, 1\ úni.ca cia. mantenha· minha inscrição para
A discussã.o e, votaçfw da propost.a
em,enda d.evldameli1.e" apOlada, a fltn falar sôbre a matéria que estanlos es... da Comissã.o Mista: apesar da sim,...
O SR. PRESiDENTE:
(te que a mesma, el1~I~.a. seu p~recler. tudando. Uliuito' bem) •
' pLlCidade do seu enunciRdo. vai, indu_
"''''~ura Andrado) _ Tem
Esclarec~r _ao n!~mnI0 que tao .0O, SR. CUNHA BUENO _
bit.àvelment6? decidir sôbre o mérll~o . ~
b'
"'t d
a pa.Ia~
'go a Comlssao Mwta profIra· seu pad
. t- '
v.ll!&--'f)" no- Ie J?epu a o.
•
recer sôbre a emenda em causa. a
(Para U1na comunicacão _ Sem re;'
a ql.leS ao.
"
O SR. ANToNIO CARLOS M!\-G~Presidência jrá mbmeter à 'f.lonsicle'" visão do orador) _ SI'. Presidente,
Sr. Presidente e Srs.
Deputados,: LHAES - . c!ara uma co-rnumcaçao:
ração do plenário requerimf'nto de
t
. h d 'C
'd
pesei e meJ:li, com V1gor e frieza, a.s' - sem revzsao do orador) - S~ Pre""TICerI'a,meIlto (la cJjscussão da ma- es
en~aml11
an o a o seguinte
·onSl eraçao
do ou
Congresso
Nacional
re,. razões da minha de,Jibe~'a",
':' âO", , ' I' si,dente, o Govern,ado,r da Bahul, Dl',
téria.
qüel'imento:'
Estou atento para a gravlàade de_ Juracy Magalhães, a,caba. d.e .me co··
No momento cevo dar a palavra.
la e para as conseaüências de qual"'rmunicar que a opimão unaIl1me em
para discussão. ao Sr., ,genadD~( Lino
"SI'; P.residente do Congresso Quer na~ureza qUE de~a po~e~ ~dvir. : t?do o Estado ~ )lela posse _do Prede, Matos. Antes,' pNem, don a paNacional:
Estou dIante de um fato hlstorl{'.o da sIdente da Republlca. sr. Joao Goulavra ao nobre PerJUtado Breno da
O jornal "Fôlha de São J;'aulo, maior significação e p'ua enfrE'nt.~ ,.lo lart. Ol-'luito bem. Pa.lmas) ilcrescenedição de hoje, reproduz' decla.ra,.. razões políticas ou pessoais não devem ta S. Exa. que assim que chegar ao
Silveira., para uma questão de 01'€lemo
/
ções do -Major Carlos Figueira, nem de leve inflllir .. 8ó a dignlnadp território nacional o Sr. ,Toâ.o Goulart,
O SE BRENO DA SILVEIRA.;
respondenClo pelo expediente do d? !?Jndato, o q~eeauivaJe 1i7.er à' aceitará S. E.xa.. aconvoca~ã.8, PO!,. .
Departamento dos Correios e Telé,.. dlgmdade da Naçao deve ser levada. que estara aceItando a convocaçao
(Para 1lma q'uestão de ordem.
grafos, faltamente ofensivas' ao em conta, nesta hora de amarguras que lhe será feita pelo Pres'dente d~
Sem revisão ào oraüor) - SI'. PreCongresso Nacional.
pa,:,lI. a. Pátria.
, •República. (Muito be1r... Palmas).
si dente, a Mesa da Câmard. dos
Referido Inilitar, além de solici...
p(),~ estas circunc::tâncias. Sr, Pl'esL
O SR LINO MATOS'
Deputados, re'lUlda há poucos 1110tal' ao f::;J.'. Ministro da Guerra o dente e Sirs.Deputados, deseJando spr
melitos, acabou de receber do E:r
fechamento do Congresso, afirma fiel ~o. meu passado, a~.s meus .itlPnis
(Para discut'ír 'a matérí.a
. Sem.
tado da Guanab(tra· notícia de que. a
ser esta Casa um "ajunt.amento contrarlOs a qualquer tIpO de dltadu,.. l'evisãodo orador) _ Sr. PreSIdente,.
partir da manhã, de hoje, já passaespürio";
.ras, ostensivas -ou veladas, da DÍ1~l'!lta. Srs. Congressistas, acredito que o meu
l'am a ,ser irradiados no Pa-lácio Ti·
Não satisfeito com êste ato de ou da ES1nerda. desejando ser fie] ao ~ pronunciamento não constitua matéradentes os n083,)S trabalhos.
desrespeito e ousadia, resolveu mim mesmo, para poder 'ser fiel ao . ria nova.
Já agora, no ve}ho Palácio Tiraainda o alto fU11cionário, enviai' grande povo que para hfm~'a n:1LPll-1,
No exato mori1ento em que o Vice~
dentes, todos os úGSSOE debates est-ào
cópia c1êsse seu pronunciamento l'epresento, venho declarar que voto Presidente do 'Senado o nobre Sehasendo ouvidos pelo plenário, pelos
ao Sr. &aIlieri Mazzilli, Presidell... contra. qualquer. fórmula para impedir, dor Aura Moura' Andrade, recebeu Q'
81'S.
Deputados da Assembléia Lete da República.
contornar ou dIsfarçar o cel'ceam?nto clocuin'ento de tenúncia do Sr. Jânio"
gislativa local, p0'.OS jvrnalistas e pe~
, Solicitamo." a V. Excia,., Senhor à. p~sse ~ o exercícic: dos p.?dpres com,_ Quadros, ocupei a triblma para, i111elo p o v o . '
Presiclente, comunicar êste grave tltUlonal~ do Vle~Presldente,
Se, diatamente, ,me expressar, L.m nome·
E' a I,lOticia ~rata que quer:J dar ao
fato ao· conhecimento do Sr. P~'e... nhor .Toao Goulart..
•
_./ da minha pequena agremiaçâ.a partiCono-resso, prineipalmenteexaltando
s1dente da República, a fim de que
plspellso~me ~e anreclar, aoUl ra7Cles. clária, o partido .Trabalhista Nacional,
(lS
"'trabalhos .:ia Mel:ia. da ·Oâmara
. aquela autoridade. considerada de mIlItares, pessoaIS ou polítlcas,:=m tor- no sentido de tjue fôsse a Constltui(ltle, por intermédio do 'seu 1,<? Seconfiança CIo Chefe do Executivo, n~ do caso, tantas vezes e t a.0 bt:;m çáO cumprida, l'espeitáda, nos selrt
eretário,' Deputado José Bor..ifácio,
se retrat.e ou seja imediatamente tem ~lclo elas pe~o longo dest.es -chas exatos têrmos.'
,
afastada.
apl'eCladas eXRll.<;tJv8J11ente Dor rle~e_
Comecei então no Senl1do o ll10viconseguiu êste quase milagre: aírradiação dos no:,s:}s trabalhoR no- Es~laR de senhores, deputad9s A IDl1?1 mento para que, incontinenti, o Pretado da Guanabara. (Muito bem,;
Sala. das Sessões, 30 de a.gôsto
t
1 ao n s as ra"'o"s mora]"
b
de 1961. _ Cunha Bueno".
m eressan_,e a '.
;' ~ .. ' .,,'.' sic1ente desta Casa, Deplltado Ranieri
muito em).
do fato, que ne m~nelr~. ~m."(Jfl.!"n'~vel ,Mazzim, na ausência áo vice-PresiO SR. COELHO DE SOUSA:·
Era o que tinha a dizer. (Muito ~e as?entam em dlsno,"n,cops constltt'J,... .dente.João Goulart, fôsse empossad..-.
bem) •
CJ0nA1S de, cla.,r~za ...l~J~,:ridIana. - . _
_ no ~argo" "de presidente da República.
(Pa.ra mna questão ele ordem.
Quan ao pI'e~l 1 "da munan"81e
Bem revisão do o;'aclon - Sr. PreO SR. PRESIDENTE:
.~.
00
.~ J;J ~,j <~ d ; < 'd:'t. ' . Ao me reportar a êste pronuncia:eglme que F;" vaI 13;-(",.- eiiO tc~a... nfento, não o faço para sê.tisfação de
si dente; V. EXrl., que une à segu(A.u1"O Moura Andrade) _
li 1>re... lar que l~esmo se aCle{ht.a~se no C;,f,... possíveis vaidades pessoais. Faço-o
l'ança na direção do eava,lheirii;mo. po- sidência tomará as providências que l'eto. flll1CiOnamento do regIme paria,..,.
"
,. '
deria fazer-nos a fÜ',eza de informar
' t
.
mentad,sta num pai,s t'~ll1 ed1]c~çã,6 e Isto Slm'L.para assumIr resp(~nSD.blh9a. qual a &1.1enda '11Je recebeu apoia~ o caso compor a.
est,ruhll'q, política coino
no<;"o, não des, p~rlJ1.Cularmente, p~ran . .e aqueles
\:fl1ento e vai à comissão. Devido ao
Tem a palavra, para uma c-omnni... podia IhA dar o meu voto nestas cir ... q~e lUvaram na cam1?anha pela can~
tumulto não 'foi possível a todos ouvir cação, o Deputado Adahil Barreto.
clln;;;t.â.ncias.
dldatUTa do Sr..Jâmo. Qua(h:o~; fac
E' evidente que a Ul'et.exto de salvar ço-o para. assmmr responsf~blI1aades,
o qUe disse V. Exa.
O SR. PRESIDENTE (Senador
O SR. ADA.HIL BARRETO:
o regime estamos sati,<;fazendo caprL po~'que, .cor.t;-0 p.rocur3"~or de S. gxa"
(Para wna comunicação) ~'.,.- Senhor. cl1ns e er.l'OS iniciais de l'l,nrecia~i'í.ó e fUI..o pl'1mell'o slgnatarlO do documell\ Moura Andrade) - A emenda apoia'"da vai ser distribuida. a todos os se-, Presidente1 desejo cancelar & inscri.... vütando sob coaçã"J, Uma m'~ l'rtnça to que o registrou candic13to à Pre-
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- .' 1:l) - ~d.êncIa da República DI) SupenCI I O Sr. Ocelio }}Iedeiro3 Basc;ante precisarei vir à tribuna para falar votar, com acodamento, uma emenda
.u:.L'lb\lnal.Eleitmal; faço-apara o:tssu-I elementar."
.
sôbro o personalismo
do Presidente parlamentarista, para esvaziar do seu
\11'.11' res.p?nsabmd~de,por'.l: e. ess,e:'{.-·I O SR LINO DEi õ\1A.TO,....· ~ A
l'~nunciante, porque terá sido desmen- conteúdo um mandato que.o povo con:,€;lSCl':) f~l, l'eq~e1'ldo e d8~el'ido
pelo verdade'" ue Jânio d~;drosl:.:írenuncis~~ tido pel~s~rópri~s Fôrças Armadas.lrerru ao atualPI;esidente da RefP ,~i'.~~C10 ,~~'~;~~u.;ll,s~a N~ChJM;l. ~l~? C,)11- coagido gelas fôrças da reação, estas quanto ;; af1rl!l.açao de ~ue Jôra de- pública. ,
:~ .L1~, o IJC;:'Z,',~Cla nae~do.ta _.~~'~;"o~~c~_ d? ,me.sma,s fôr,ç.as não perm,itlrão, a posse p.~~to p~las fOIças da / reaçao ou as
A questão de ordem que levanto é
o.u 21 de abrll de 1~)D9, [\",..)11 l;,. O:,~dl. de Joào Goulart . Caso contrário João fôrças armadas.
,~~~:'~:~L.-e i1un2e~'o_s.a,s.~oram a~ .!:lS1;L1:f~S: I Goulart será empossado e Jânio' Qu~~- _E_~,t~ o nossopensamento,se,nã? unã- no sentído de saber se, já ten-ro sio»
t", ,Ll,o de e0tranl1ez~ de companheiros dros não tem razão de ter deixado o n1.1 .. e, pelo. menos da Maioria
do clí stríbuíría a emenda à Comissão que
::tllS'::.l)S,que entendíam ' ser diverso D: Govêrno da' Re,pública.
PTN: . ;Reconh~G~ que é manifestação sôbre . elaâarâ parecer, ainda posso,
1
11 )051;.0 CO~1Porta~lf~lto, porque 'u ~~-l' O Sr. Dirno Pires - Ú próprio SI', re;esfl;ia. de dlml11.uta aut?ri~ad~, por- a esta altura, apor-lhe minha :l--:):)'na·~
}2:.',t:1S fl.,m l~O",S ~ar ec,Q, ?,ue 0, ,:l~e,' u~ y.~.- cal",/:;t,l1:0, Pinto, a,I111 go do eX-Pl',eS,iden-l que promana de n~:na ag! em~aça,~ pe- tura , UVfulto bem).
:P .i, o papel do Part.do l:ra.B.LIJS~<1. t te .Jàriio Quadros, declarou que Sua queria, mas e manttestaçã., smcera do
o SR .. PRESifDENTE:
l\Titci~m,l1, era o de ocup",r a tO;J1.1na: EXD.. , logo após renunciar; lhe afirv lnosso 'ponto de vista. Não p~'etende~
. 'e.} l;'Jú,Jre",.w, no dia ..em que se d&~::l,! ruara, em conversa pessoal e isolada, mos examinar, nesta oportunidade, o
(Gilberto lviannho) A M.;E;a H:·'Cé':L1fC,:t.il12nto da renun~Ia,' do Sr. j,~- I que _ absolurarnente nenhum,'a, pressão \ nrohlema da e~ne~1da par1amên~,arist.a" SOlV,e, a questão de ordem suscitadas,
;n'.,o QU~:l,ros, para souc.t ar à Casa foi exercida para que deixasse o Go- S~mos . favoráveis
a ,ela, C;,J1fCn,'me , declarando q,ue V, E,X~ pode pei teita11'0 acenasse aquele pedido,
verno.·
I nrcnuncíamentos da trtbuna do Se- mente .assmar aaora a emenda
Ora, Sr. Presidente, de mil lado, não,
",
[nado. Entretanto, nosso ponto de vísO SR: GURGEL DO AMAfU\L
ir;:.') canía 'examinar manttestaçao de
O ~R. LIN0 DE MATOS - Excuso- ta é o de uue vnâo podemos votá-Ia Obrtz ado a V. Ex''',
V,]I' tade e, de outro, o documento VI- me, bl'. ~resldent.e,do exame das va- I sob coação das FÔl'cas· ArI11B.das. De-}
<:>
n~u1. aeompanhado vde CHl'Ll da l11:'1.íS i r.as mamfestaçãe,s sôbre o comporta- 'IPOi$ da, posse
de· João Goulart o
O SR. PRESiDENTE:
alta responsabilidade perante a, Na_lmen~o d? Presidente l'~nunc~ante. Congresso poderá e deverá examinar
(Gilberto Marinho)
Tem a pu.....
4;;cy' porque o president~ -enuucíante Prefíro flc~r, nest, a~'lG~r:sIdel'a'Ç0l~s.;.. essa emenda e ,aprOVá-Ia,' PO~qr:,le; cC?- lavl'ap, nobre Deputado 'Tenóno Ca{'lümaVa que o tazia torr-ado pela
O s; . ,Hleno :la s~:vez7[t . : ~eÁ;n,te mo acentuou muito bem aqui .o erm- vatcantí ,
.reação. premido por "fôrça,s tcrríveís ~t,n: aparte nobre >..;.cnado€>l Líno de Ill,ente .S~nador Afonso Arinos, o predessa reacão, que difiCll1t.avaI'n SUl:l 1VJc~t,OS.
slc1.enCIal1smo está faliao, Há necesO SR. DERV1LLE AIJLEGRETTI~
aJministr~ç~o, tendo aludido até a
O SR, LINO DE MATOS sidade ,de uma experiênçia, do parlaSll< Presidente, peço apalavl'.:I. pela
l1iUltos que' colaboraram com S. gxa" porque· elas são práticas e objetivas. mentall}smo para se testar se real-:- ordem, com CO~1Sentimento do orador.
porque, no documento de renúncia, 't-·fos vários pronuncIamentos que fiz mente ~. solução é ess~. Mas vários
afirma que muitos, à ti~üJ.') de cola- no Senado, insisti· na confiança Lpe pr0l1UnCIamentos que flz no· Senado
O SR. PRESIDENTE:
bOl'acão, também o infamavam e m- deposÍt.o ·nas Fôrças Armadas. 'five usando do conheciment.o pessoal q'le
(Gilberto Mannho) - Tem a pa19,'"
juna'vam.
ensejo de tecer elogios pessoais
ao tenho con~ ? MareçhaI O.dylio D~ni:s vra o nobre Deputado,
Convém ressaltar que, enquanto êste Marechal adilio Denys, porque du- com o' Mmlstro da Marmha S11vlO
documento afirma, na sua introdu.;f.í\), ral1te a campanha tive "~om S, EYR. ~eck, e com o Ministre;> .da Aeronáu..
ter o S1'. Jânio Quadros deixado o vários contatos pessoaisíe me conven- bca, Grun Moss, permltl-me lem~rar
(Para :uma qll,esíão de oTdem . Govêrno por tal motivo, por outro la-· ci através 'dêles, q'Je se trata efetiva- a .S', ~xas, que s~ V?It:;tssem para ~. Sen~ revzsao elo oradOr) - Dial;te ela,
do declara o mesmo documento a mente de um militar democrat.a, res- Hlstona. d.e nossa PatrIa, verIam que neceSSIdade patriótica demonstrada,
lea.ldade. com que se comporta.ram ao':> peitad r ' dá lei e ,da' Constituição. Por todos aquele~ que tent.aran~ contra o pelo nobl:e Senador Moura An'HI:1.de:
Fàrças Armadas.
isso, ~aq~leles dois yronUl~c~amen~GS. cpngresso, q.1Ss?Ive~do-o" ~lveram .ao na Pres1clenCUl d ü Congresso, peçe a.
Exatament.e por esta raz§.o nós, res- prefen nao receo,er, este O~l~lO enVla- fll1al sua hqUldaçao pohtlCa. VeJ~- V. Exilo cancele o meu nome para Iaponsavels pelo registro da candidatura do pelo Sr. Ramer.l Maz~lIh ao PaI'- n~o~, apenas para lembrar alguns, ep~- lar sôbre o assunto ora em deíJate~
de S Exa., chefes da sua campanha, la~11ento, como mamfestaçao de, que ~s soch?s. o que aconteceu ao propno Encanunnu à Mesa a mmha ctecl.araentendemos que, lnelhor do que as Forças Armadas _pretendem llnl?edl1' ~edl 09 I, q,uando, em 12 de ~ovel11bro ção de voto, pela qual conClUO aue clentJSSllS palavras, falariam os fatos pa- ~ posse do _Sr. Joao Goulart. Del-Ihp i~ ~B_3, d1ss~lveu B: ~sel11blel~ Oons- vemos reI' a maIs absoluta otJr'diênci~
Ta responder ao prõpno Presidente mte::pr~taçao d'ferente. A meu yer a :mu m t e. Jo:e ~Ol1lf~Cl.o, no :nstant e a Constitmção e à legalidade, e!llpOS-renunciante. A ser vel'dadA, enr.ão _ renuncI~ do eX-Govern,ad~r paullsL.a e ~e .que o gvneJ ~l tr aZia a ~l dem _de sando, sem quelquer restrição, o VlCe€ nes' e sentido foram 0-' lO 'f:iOS pro- ex-PresIdente da RepllblIca tomou a
dIa l. C(}ml!l1lCan~o a dlS~QlllCaO p'l'esidente JOãO Goulart na· Prcsidél1nunGÍ~l11entos da tribun~ "d;' Senado Naç80 de imprevisto, de surprêsa, a "ll'ou-se para ele e d1sse: "Dig'a a Pe- cia. (Muzto bem. Palmas).
_ essa' afirmacão do Sr ,7&nio Qua-I tal ponto que ')s militares passara:n a dro I que t,rate de COl1Servar a. coroa
ocos de que fôí'U destituld'J e'Eota<;'o se preocupar com a segurança nac:o- par~ seu~ ~I~hos, porqUê p~ra ele ela
O SR. PRESIDENTE:
do poder pelas fôrcas da r~adã'o el~- na 1 e entenderp.m que haVIa neCi-\s~i~- esta def111ltr~a!l.1el1te perdIda',," ,~a'3
(Gilberto Mannho) _ A
r
'
tão dentro de oucas h,)'''~s ~OL{ de dade de alguns dias para que o )0'1: rnesmas condlçoes, Deo~oro. no dla 3 de V. EX<:l será atendida,
so lGF,açaO
'i' t 1 P
t'
.,.,
'
DTes.so N.acional responsável ;l"'la ('1'- de novembro de 1891, dlSSolvel1 o Co11POHCO~ c la S a f ~sser JV~ .sel'la CO~l- dP.111 política do País enco~1fr~as:3"" a gl'esso, mas, no dia 20, caiu do poder
Tem a palavra o nobre Deputudo
pt'~vn a pe l.~s ~ os, PC?lS~ ~e o
r. fÓrmula pai'a emDossar con;c t1..1'21Znal O mÓDrio Floriano. chamado o Oon- Sr. Tenoric- Cavalcanti.
JC?uo Goula~ t, '!'Ice-;presld_;'he da Re- e 1 O' 1
t
S: J - G' 1 ,.t.
solidador da República exorbitou de
O SR JOSÉ MENC1rt·
pnbUcH,Q eleIto
Juntamen'e
com o sr'l
~ ,0 1:111 t eXPIe
o.a~ t a~l
iL _' h
sellS p,-"del'es
qr:le. c1le'
1
...
l ,
J' '
1
- f'
, 1 pe:af.l?en
8 no, aSSlll1
en
(;- tal- D1a-Í1eI'I'acdos
"
u
"
~~l110, uacros: nao
os..c;~ en~?I)~:':5tO menagem a ês~es milftarés~ ACl'.·d:í..O gou ao final do g(}V{~rno de manplra I
Sr. Pres~clell~e, peço a palavra para
r~Ima, ~o ~lSpO.Sto na ~,O,nS\;l~.l:~O,: que, à última hora, sentiu'iD, a :(-a-I auf' todos co~r)!"cen:os. deixando he-I up1a que~tao .ae ordem, COl).1 .l)ermis~
CO:l1 desle"pe~to a leI. ?~~a::, t'OIÇél.::; ção do Congresso. por certo c1)1Y.preen. ransJ. das n~als terl"VelS Data pruden;-I sao do madol.
AII11~ldl~S, ent~ao, o I~X-PdlE'~Idented d- a derão a necessidade de se ·enrhr. 1120 te QP MDrms. Campos Salé's e outras
O SR PRm:HDRNTE.
l lã nossa vontade mas à l}'J.t2ri'" (io IPresidentes da . . República.
RepUJ.Ica es ana ~lZel1 ,0 a ver ace,
~.
".
"-'
e efetlvament~ teqa sldo ellxo~adO'IPov
brasilairo: que
repr"Si' 11t:11TIOS I
.
i'.'
_.
Tem a palavra o nol)re Depu~ado.
expulso do palS, (Pal'l1ws)
~
ASSIm, ::;"CJ edIto qye, a seme~?ança
nes ,a Casa.
.
do que amcla hã 1l1.stantes annnaO SR. JOSÉ MENCK:
O Sr. Dyrno Pires O G overD 3.-'
.0 S1', Carvalh,o, Sobnnho - V, Ez:::a, I mava o Líder do PTB, aue os ilustrES
<dor _Carvalho p'lnto deSlllente e.5ta ha ele me pen11ltlr. um aparte, a 111'111 I militares responsáveis pelas três pa,')d
(Para uma (!uestão de OTderll - Sem
Ve'rsao.'
q~Le, sempre combati tenaZl:'1~nte o 8.r'l tas. lacam uma parada para medita"' revisão do omdoT) - Sr. PreSFJ~nte,
.
desde que ele rep"n- ci';o
no-~ pas"os
ag'l''''aJ1todo<;
qll:>.~ L..
oc_ seguindo a orientação dos nobre;:, co, O S. R LINO
DE MAT(Y3 - "'"o d a- Jal1lo Quadros_
~,c'.
~,
:>
~
1
' a '1
,
.
t . ' d'
. ,"
tou em ;::;8.0 Paulo. nos horrores repe- tã(J d2ndo na direcão da ditadu"a Ta_ egas. peço a V, Ex, cance e a minh~
'Vl~, s~'. ao co~. l'arIo lSSO"
tidos do seu, Govêrno, Peço a
1;10S ~erteza de qúe êles C~111\};'pêl1d;- iLscrição. pOtqlleestan1oS rio 1110111enlaIt fOI eI;npousado sem q'.1d.lqder le-;'\Exa, que evIte ag:ravar as amarguras.~
,
't.F
,~. '1']"
tv de decisão, Decisão é.o que a .Na•
........;forma constitucional nos r>X:l.~O tpr~
"
~ t
120 e Iespel alClo o povo n,aSI eLo,
-,
, '"
"
',' ~',~ (, s • . I ~ as ang~1.Stra.s desea ca~a {: da 01,,'- mantendo nosso regime e pmpossa'ldo ção espera. (Muito bem),
mos do AI~ /9 d::- COIL~h UlÇ,t.t;~ .Janw I' G~)O, e nao pretenda defender c:'\é'n J080 Goulart na Presidê1v :ia da P.e~
O SR. PRESiDENTE:
,<:t~:adros n~o t~na ~~Ixa,t,.lº, o . poc~er não tem d€fe~a Não nos traga pa"fl 1'D13bJica, c,omo manda a -êons~it1H~8D
.tolçad~ pOl ~s::;a? fOIÇo/S da leaçao. SqUl um nome que deve ser )IV:~'fedo, fl11uíto hem; Tntl';io bem. P.thzrl..~)
(GilberioJlrIarinhOl - A solicU',acão
0. motlvo t~na SIdo .ou_,;l'O a se~:- L1~:'1 parque o que pretendeu o Sr, Jânio I
'"
de V. E~'lseráatendida.
'
.
·dIa, conheCl,do da HIst.ol:!a, E ÍlCM~2 Quadros foi transformar esta Casa e I O Sh. GURGEL DO A.MARAL:
~, Exa. obn~ado a ~xpll,;af sna atl-:-I ('j Brasil num vaJe' de Josafá. em que i iPara·-ilm.a ollesiéio de ordenL ~ SP;>17..
O SR, ADAUTO CARDOSO:
tude, perante a" Naçao, ,~Ol11t) J?erant e i t.odos, nesta hora deveriam encontl'ar-! revisão do orâ-aoi) _ SI', Pl'esdenLe,
Sr. PreSIdente, peço a palavra para
~~~,s companhelrOi:., que po" ele lu- ~:e mDrto~. s~_ n~;, o _ houyesse ~. digni- apresentei declaração, de voto pe.8 l111la questao de' ordem, com pe~'HllStel amo
.
dade da leaçao ~ ~ao 11a pala'YIaS pa- qual mamfesto minha inconfol'm,J.1.(~e Hão q.o orador,
:.. 0 SI' Joã.o Mendes - Permita, no~: :': ,defe~1~ler ~:'l:11~ ~u~d:·os,. POl'q<L~:, i com a parte tina! do' par?cel' da í:LISO SJt. PRESlDENTE:
~)\.:e S2l1ador, que eu interrompa sua I~" • e,le f o,; . pusII~an,111~. ~,e:.81lLe 0, '''''~: tre Comissão Mista, nomeada p~ra
.•e3~pcsi<:;ão para pergunt.,al,· a, V. ,E.. xa,!par t.lcl~, 10t "l:nal~ PU;"l1aml!1@P21a11r.'-;ÜPina,rSÔbreaIVl<.:msa gem471-61Tem a' paJavr8. o nolJre Deputado,
(jt;ais seriam estas fôrça::; da i'ea~I).o. a Naçao bla;:,llella
I Pouco depois, ouvia o discurso. (ia lí- ~S1-~,
.[\c110 que deyel'iam ser definidas pe!.J1 O SR, LI NO DE MATDs _ N8:0! der do Partido 'Traballüc;ta Brasiieil'o I 'lU' W~~. ADàUTO CA1RDOSn~
/Sr.. JânioQuadro;, porque ao:: Classeslsei, nobre CC·rig'r'e,t,,-;:j.;t.a C8.1'vH111oSo·':' i Deputa'clo Almmo Atol1so. e, C.gora,
(1!aia 2l17,"a que,slão de ordem -:- 'Sern
.,Al'lnaC"la,s êle ress,alvb~l nes te :1t)CU,1l1,"1l-1 bl'~n),_lO' por., que razà.o V11U, ",i. ' EX,a .. e,nl ! encomr,O, Clistl,,'lbU.i,d8., ao, parece,r, emeI1",I' reVISâ,.o, c,(.o 0,7 a q,o, ·rl. ,---: sr," Pl,'e~ac1ente"
,to,
.
l11mba.s palavras defesa do SI', Jan;oi da que reza o segumte;
l,f'mbem eu, contnbull1clo para.que 'O
" O 8R, LINO. DE lVL:-\,TOS .:.- f;sl.~u' Qlladms, Fui claro dizen~o q\.~e me·
"O respeito à Constittlir;áo F8- ~1:,ng~~':sso,P:ss~ resolver "em tem p: :;J.
'desenvolvendo um raClGc,mo de>-lÜ- reservo para um prol1l.mcmmellw de-I
c1""ul implica em cumnrünellk, ao DÁ çUL;: Cl1:~ em que, e'Jtan:ros,p:::ç'J
gica.
finitivo sôore o .seu comportam2l1~.Q DO
<;~{. art· rl9 com ; ln~esticlnn.. do qn,e
Ex',!. can~ele mmha ll1scnça9"
SI instante em qne ficar provado ouel
,]51:, João Beldliol' Mal'qües Oou- Ml~1ha.s l;~?OeS ~ao aquelas que e;-;tao
O S1'. Clernens Sdmpuio
Deputado. eu diri2, apenas ';lU~ as lôr- realme-nte S, Exa. deixou () Govêmn;
lart na Presié'ênci a da ReDúbEeà na COnSGlenCIR ae todos, VotareI peln
com os noderes que o p~I;'O lh~ parl~amentarlS1?O,pGrque estou en~rii;I
'ças da re?;l.ção estão aqui ta,l n bém rp- coagido por fôrças da. reação, P9-:- \
presentadas pelo' Deputado João .Men- rece-me que êste momento se esta I
conferiu'"
aqueles que nao querem. fazer heral;:;" '
des.
'
aproximando, mas ainda não .:;11egoni ·
mo a custa do povo e da guerra 'CIO SR. LINO DE MATOS - Não pois esta Casa continua aberta COl1Sl'. Pr8sidel1te, êste é pl'écísíl;l1c:n- -1,'11. U'.IltitO bem. Pa!7i:'a.S),
me considero obrigado a ex~Ucal' qmlÍs tinua funcionando, AOl'editoque, quan. ~·e {]> 'lnell pensamento, o meu ponto de
<O SR, IHOACYR A.'lEVEDO~
são estas fÔTcas' da reacão; O mHl do João Goulart descer no Barsil. será vist.a .. A meu ver, a esta altura da
raciocínio' e de lógica eleillentar, ele- empossado e exeTcerá a Presidência' evolução da cdse,·neste n10men~,) de
SI', Presidente, peç,o a palavra par.a.,
mentaríssima.
da República (Pt$bnas). Ent.8.C', n8.o clesen~,eEc1imento. geral, não é, ,rr::;:;s:7~1 \ l1;:l13. qnestão de ordem.
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.lni~y\-,tei·, co)nç.·(J.~tá .f.a;~~núo.. .,f\.' i:Il1n~Q-.'I 0.." sn.
~~.t:.-:."J;;'r;T:,r.;~11'i-.~i;:~
. soldados
. '" ".~ eu: gost.aria dí!
- ~ J;'.t.U,~.L.u"'~,","
.. r",.
pv'f·ruti>;}qy dos
e a. Constítuiçâo em ÚOSSO
(~t:'}'l":,,,~·.,.i;"· - )
I nç··,I;·:l.:( t"1' SP ri.es~~ ;':;:ra us ~(-1'I" ;o;: ,]
-Com a,pala"Ta o nobre Deputado
als~· .'
.
. .' . 1 - , """-:-. aaor )\tC:Ll~'a L;Cnc:u:ap.e! ' . ~í}-'I~ ~~
ôl'" ~'~: : (',= .'j~c c ~l. :
":iI.i:O'i>,cy'I'.o.'e k'
s zevedo
para uma
uestã
a V.. Exa.
.lÇO -ao
emínentevorador
pelos CO'};""
nuais . S. a Lx,
.I:. '"
_"
H a quesrao
. Face
~l ~
.' Sr.. presi1er.te.:
. ... -". U"Clll'ul:lD.
.
"1'
6 ..
"
. que
'. (d8- ....tLCL.
"~·"-·D·"'" aqneies
J·,1.~O"· estão
"n
de ordem,
I ~pe
o: 1:0111;1.1' a. iJrov.!dêl1~i'.a .l'eg;i n1e. n... p'~('l ..~( e . r.,.nnUtOs para. encerrar i!::\..WI ;':Jt~ü_:",
~'
OlI c .l,,,,o:, . ' .•. ~...
".
, tal, que nao 33el qual seja, para sol-:-. üH1.ÇdO.
... ' .
vo:r 'ua Const..ü·mgao gne~ aqui, desar-
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~:? SeC1'etéa~im I. 'pGl'~~Cia

((Gmjerlà lí'{arinho,
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O SIto MOACYR ;iZEVf.:nO;

\ taras 10 <Deputados estaduais .do Rio

()

.S!-f,:TENÓ~IOCAVALCA1~T'I o:-.,I'ilado:s,
O s-

(PC{ra uma questão iie ordem ._ .ScmGl'ande do Sulque estão Pl'ei;OS deu":' . I.:ulClel meu idíscurso há 3 minutos,
.
-SI'. Presidente, .tro do. avíâo .pela tl'ópaarmadn.tla!· SI',
.'

re-vi~ãodo ora.~()r)

P~'esid.~l1te._,.

c

•• ,\.

-

,,'(>,

estamos defendendo.

.",.~ 'éJ

algTi.(ti~~~3,&,Bx:a J'~r~~la;J:gl'.~~~~::
i3éniatl';'n'

Q

a.rntnhaqucstão ue ol'Clem.,é brcvíssí- A.~r~?~Uli~~::,:~e~o. Congl':~s.oliã,o,pode O SR.PRESíDENTE~
to g-€l1erc,sas pRra:"~o::'l1' êste seu 'hurma.Apel1a.s solIcitQ" V ,E-·f,t o ean- P.tO:Yl.d,.llCl."f, raçoxun al...e lo.aos·meu3.i.
.
. . milde colega, V, EX,rI possui um cocelamento ·.àeÚlilll1a~ iJ.l~Cl'i~0.;) um: COleg'~s p~aque v~mo~ ~odos. ao Ae..:J 1>.J?enddO~ M~ui~a;.\ndr~re) ...-: ~. xc-, ·ração muito g'râ.nde. l·!;;l, verdade, cavez .queestámos num màl1lén~õ' :{J> ,de~ ropOl~o", Ol'~iUe,l1aOe .poasívelc.que] _p.. . lO, e
.
;... e murro grande. ". ro cO'légg, a hora ..é de é.Jefiúic,aú cor• Õ. ;. . . la ,.
. "" L. ~ .. ~
se .. perml La .tJ.q1.,lem.o,s .':r~pJ::escnt~i.1n.€·5 1,I{lS0).
...
. ..,..
. .•. .
r . ..'
. . a
.
.
.
~IS es.. n~o ~ÜJ:~~ ay!as. .ues .>l101t ver- .Iegítimos rir;). rCVOÜQd~;l'ahdfnse den- OSR,T:ÊNÓRI0 ·CAV1Ü..CAN:l"l ...... '\o:t;rne
disse V. Ex. •. ,P~rúHtjs. de
1a
oc.
,Q
.
..
ueIO.C.
,-!l1t.~lbUlr
:para
que,
o
'mais
!.tro
(10
a;.Ti~.;)
.)'~:
....l·.C1<;.;~I')"' pel'a' fo' . '.
S<i:~'(\e.·.l'ro.
de
C()l:' ,uJ·'I·lid.;.,..de .men ta'1 .l1!i1. .;: vez me.pl'ql1Un?lel üe.ssa. .trtbudepressa possível -a OI " t I ·
'" ,. -"
a .,.1,..l;.Ul, ~ (;
.
rça.
__,~t:;1:_-.;.
...VI;
Cl
.
,!. n~ tl.'''''''_e:.
~ h
. '......
r:\
j a .;.d.e .-1.n
...' ., _ ' que
".' ""~"".'
~sa .,pme...as c e- armada
...d.a.·.--.
~L\81:-.0n.-realmel1t(
Al.i.tiÓa....
." '0. i qUe. n.'ã.OCl'El
. lól.lã.
.·.. inha
.a tt. eó,. ''''1f",:,:'
~! s':'lJ
~. v ..' llllll.de,~;'
a no~ro
p. .0.S.lç.ao.
",.",<u..e.').'0.' m.a.•.
]J.beracoes
"Sr. p::t:2i'-nt:l:'1:).re,
-......
'f'"
. ...
..' :.'p.COl1,~i
"'''-me
<> I'~:-"'" [i:)
.,.
.. a . Nac"o
:~\ eS'IJel'a
coloco. o meU;" .lJem'po;'.~l
ocupado
por
,uma,
.uJ,_"","Q:~~
n,
'C"J;"'~ ':~:'1 S"ll
~
0_ SR, PRES-IDEN'I'E:
pl:9b1e!11a .J.l'a.s.tn~i)s .(J~J y. B.!~~,. ,y nas: ··c.essao:espec1a,1·da. Mesa.àoDep~ltadP"Plel.at··
1
...
~_se
lmedl,ata,
.?,o.l'.<'pl;~:a~~:~,a
6
•
•
/T'
ma os .do "Plenano.Jac!'t,.3.ndo saímos: Bocayuva· Cunha;sel'l1que eu ,tIvesse. e~ I) Joao Q0ula.I:L Ql,"\.,~ ,.0",,0:-5 sr!L(G-zlbe1.tc! ll,!::arznho, 2~ .Secret.áTio) 'd~,E:?ão l;':,1~llo,oDeplltado Fedel\al" rel1lillCiado:ao. direito de continuar: :d~,(j.OSt_ 'pofee~tal' V ,EX.r.: eert·o~~{
~..A S9-hCltl1yª'O..... de V. Ex'~
sel'(l, aco-I :E.)iC,l.,ide..s ·-\!YH.~.::\r, . . <l.·i•l. .'e. '<i,e...'.T6. es.t.,al' . c.l1.. e,:: 11ll.·l1l1aS .c'onsi.d.era.1;ões .dentro do pra~·' q.ue._:nao .!.alt.arao ~o CD.D.lpl'.rr,ento. y(
Duda /?ela N~~&a, ::.......
".
.g.alldo .à, CiinlJ.l'a," }Jois qUt~e:ü, -llll ói 20 n..:gimental.:
.
dever:.. As l1o.ssas, ~'ort]as A1.'n1lUbs ten:J
,0. ~R. l\'IOjlC1:R ..lI"ZEVE;JO ~·.Pl'ií.l1tjiro à,q:r c?_~. ,avi.i':,(}. O:fJ2Dl;ládo'l
O SE: iJ> "Esf':~' ;~.
: vo~açao .dêmoo~·a'J1Ca .. :::-h dfJmL1.1go·fi
(}gngaao ~: V. Exa.
:1 :müc:;Íi~les Wic'ar talll1:lérh
< tesÜ~~-:
... 11 • • , R,. DEN· · E : t a ; r d ' ? l O na s9gunda-hÍl'<.1. i.·1:31? nuu1.bã.
O SR. TE'NóllJ}O CAVA-LC&NTI: 1l1l11l1ha .. ' : . " " .
..... ; ....
(S~l1i;t~orMoura:,Al1c.irade) . v,oss~.~~~m·l~'ecollta~to.:com ...~l'i~in.ls~, sa1:O B'l', :$'lwlzdes } V w .a1' (Chegando) ·Ex:!' l!llmou·,seu·- d,lscurso:,:às 17 ..flo.t1a-s, ,-g~·""1I'G~, etoclo::. DJ.e ,dl.:,':.,E.i HJn qhe,t,'.IE
,(Sf!:,11~ ." (;/)w:u?,. d? Oi:Cfdor) ~ Sr.
Os homens es~ão sôltos. (-Riso)." e 4.0 ,minutos. A intervençãodo.SL·.· 'lll?:uelrft ·alg~l~ .yoltal'i'/..Q as al'o:na~
Pres1Clente,cnllncmes ,81'S.., Deputados . O 81'. . Boca.uuva. C'lm-ha _ :Peliz-' ,Deputado ,'BocaYl,.lva,'Cul1ha,.Joide, ~6eol~tl'a·o. Congresso, qGl1~~·a. :Q, p.JVC
~sr:s~, SYl1~~:tor;:,s,ft;;;u~j;.imas ~pala-vras mente, Sr-: Presidente. 'Quando ~eu' ;l11inutos .. v; Exa dispõe;:. ~em eOl1se~,,!paJa. :ra~a!' aCopz.f,itl,l',Ç*,:h Feclf.nd .
. (l? peputflCtO .Moacyr ae Azevedo'Lçla:lsªltava"~clo v:vi5,o .~. atenteúl. os que·qi.iência, .:segundo .i~ne inf0l1maR ...Se w ! Prov,ª, eVlde~te,g'l'ita.l1te~rte ..!.:peaf
r~ncada }llJin~l1e~~se, sHY.irão .. COl11? I estã,o ,rindo--- .havia1.ll11a ;.Ill€ti'alha..: cI·eth.ri~.da Presidência.. ,de exata111en'" .1fg-rça~ Al'l~l~das .11~? "estí'U} ('oei~asu(
. ema dI) ~ __ .ll, (.,0 ete meu cllSLUJ.'.)v,
dora .npontada .pa.ra meu peita, e eu te 6 mInutos.
.
Iao.o ~os cnefesp:uhta.r€s 6·;1. ':iub-st;·
:.:Esta:l~~,,;;),c~~~.t~men,e, mnna quc,~~ .avanceLcom 'a cmü1ha. únrteil'ade
. ..
.. • . .' '. .... . ~
tuição do cO:D.1a.l1~ante do .TII Zxél'cí·
~c.ose~u c gl<1·..e e a 11(;:,::.a 111lssao Deputad.o ~Pederal à.frente Q' Co_o O, SR."",T~NÓ~~IO CAVL\~OANTI - ·t~. Vamo,c; tomal'~Ol1tle·~ll!.ler::~.o dor:
~ .preclsan:eme a d.0 ,ação. M!i s ação mandante daquela fôrça dizia: ao . ,~I.P4.vSl~.~~lte,Sr~ .. Dep}l~~do?,: 0: fa.tos .
.::ie,lllpalavIU,. Cmp~l1tl~a, ,en nao com-Sr ... não .pode sair dOAWiâo."MaS8U err o,. .ppr b.L1,lhallte ~tle-.;seJa, dizem " .
~reellCJ,o. P0l5iuen~lo eJ;ltel1~lo oCon-} o consegui ;Sl'.Pl'esidentt:\,:c .tão 10!!O osf~osOf.?S, e,~lm~ 11usa'O.qu~de- "",~ . S:. Saldanha. Der,zi __ De :ndis·
gl'esso sem m,'jcussao~ que e o veículo rompi a barreira me ap;''C:s:;eia ,~ir sapaI€~e a ~l1edlqaqlle () ell~endl1nell- ,..1[)11U"",
do .parla1l16ntm:,ql,le, 'bem ou mal, fi: 'esta Casa.
to surge. Quel'o'l1lVOC9Y o testel~llm.l1o, Q Sr. Benjá1ninz. 'Part'th -- Tl1clJsd.s~be~ -falar; c ? veículo~de qucêlc
Graças 'aDeus, apesar das ris.ldas, da,.L ~asa, que ..:pr.esenclO.1..1, ..O;~'p.1SódIO. pling" l1.áo apoiado . .f:bs estão' c1..2fen f
(hsPQe!::: S~l':l~O~ do. ,elil,Ch:re~il11el1~ol graças aDeus, _Sl'~ ,Pr;".3;:hntp, q~e -;n~es..da ch~gada.~o/ enlln~1)t~, Br~~ dendoa lei, a Col1stibidio. Um d01'
da
o.p.1ruao. C..lO.S. seus .c.oleg. as..,. e..o. ve.l- êst.es. horr.l.eI.IS es.'ta. 0...S.Ó.l..tos, ·J';u.!.to bm1l- .. S.lde:.l
. .t~M. CUla . Al1dr.a.de., J't"'Y.Le.,._..~"., ela mais dignOS militares quê;) Brasil J·á.
cuIo. de De::is. colocado:t serviço do PaZrnas"j....
.,
" presld~c~a .pelo Ilustre aSenador -Gl1bel'w t
homem, mmlJell1em .prol clés~e 111esO 'S·it. ,PRESlhEN'l'E:
.
to Marmho,e. s.. t:x
descontou oeve, o Marechal Lot;t, cuja viela SE'
l.no cnten,w.·ne.'ll'GO.. e da.. frate1'lll.·dncle.j
(s.i'na.dOl' 1I.i~a.•ll.""a. A~>dl·a.,1.e) ._ Co"'~.~. .t~ll1P'O c.Ol1Sen.tI.clo por S~'S .. con. g re.5- baseoufs.empre 110 r~SlJel-'-o: ~, -dle5a1:1id~-,
1i,' SI'
, '1"l~111'e
I"
. . i'
'.
.~ slc'tas fll.le
tOI"l"'l'am ce-r'c'" de' l ' de
Ol êle quem, aa no~rí:' ~:.:: ~
\,e
.<:o,.
•
~u,.d:;~
'-x.· ... , [t )USSOla ·que 01'1- ',mua com a na181.TR. o SI'. Deputado . ':'
.
' L C;'. .
.
<".
-"'k TI ~. nl "'
a 1 d 'i iV,;· "1-" D
f.nta o p<1.j'l",rL~nLnr,. da mesma fo1'- Tc-:nór.io Cava'Jca,iltÍ.
.
' .' mll1utos .do lUeu tempo reglll1enta!. - ?7.:e.•~J.La:.., o a dO-f"? f ~(~rp', h).l (,'~
"""a ql'0
('1'1'<'-11'3 o 1)
":1'-el1ela.
:......
.
os 14.SI11·Il1.1t·OS
e l""'''I'S
n
n,p"" . '..!repaIOU
a ". 1t' e~a rl'1
."....
".,
..• d . c , .
ovo,.
A Pl'eSH
ag;l'anece as duas
CQ-·pescollj··arlos
' .- .•
~.
",,:lo,) •. .' t
'" ".Gons~ít,nlO Sr. HJGayuva Cunha -:-' Solícl'Jo. l11unicações: a prim~irà e a segunda. d~. I!epulJadp . Boca ,uva Cunha,. falei çao ~0:L1, Ta .... o ::;0 P+~!-. :~'f0l"l,,~pOrq.~f
ao .~lob1'e. Deputado Tety~rio 'c..üvulO SR. TENORIO CAVA.LCANTI _ .apenas, ..pratlCamente, 1 minuto do uo
~ e fe,n ~ e , "'"",.c ?OJ~s~:l':f~"',':~'~~; r'le;
cantl l'[t fm0za,
de pernutlr-me
mna S."
Prps;de
...n Le. S,.s cono'l.'essista.s.'.
0'1-'
meu tempo.
pe.los
clL.l.e.::. "111.11<..,.1.
COI
. . t'
.•
L.
.,.
-6 .. ".~,
~
.
'
"en~e
o Marechal
Deo'y·-e.". p 1.~.,.1.io
. . -r·"'n c
m~~ 1?~aO L~rgell 'ea Casa e <1.0Vi111.08 ~O~l1. ?vserellidade indispensável SI', Presidente o art. Pda Cons- f"' :1';
~V·; a ' · ; } "..<-. r ~.~..~v • • •
I'
..
diz
tOdoPOdel:
(lO
.
m-" _. '."
~_L ·I;·;"~u?
.
.t
_ ' ,•. ''''' . i-'~ L: c •
povo e em s~u nome sera.. exerclclo. se do Sr. João Gou19..l't. Quem tive:
O SP:" 'l.~DK:.l:{,~O C.tiVALCf>.l'-lTI _ I ~~~a.~~lVa. , Ct~nh~, . D.;;mo~1s:)r~u. üua. 81'S. CongressIstas, ~ 'posse .Ctosrepre- dúvidas, aguarde os aeolltccimenT,os.
o nobre Deputaao .Bo':;:,}'i.lVa, cllDna I Ex bravum, mt.lepldez e c~Jlagel11 ao sentuntes do povoepre'eédida de um
c1).~gallClo lle~te m01118rito d~pórtó el~f~~en~tar í metl:all1a:doras (ias fÔrças juramento soleníssimo, inspil'ado- ta,l- O _SR: TENõRIo CAVALCANT
Alegre _ l'~plto as prrlavrn,s para es- !.Ulllta-l'e:;; ;Jrga11lzaçla~, ._
. vez na Revd1ução Francesa, (,Iuando -: Naotenho qualq:Je.r dÚiTlda, Se
clarecer . o povQque. nos ouve no .Rio , O?lJJef~s'O,Sr. PreSIdente, que e.pt~u 'os cleputaclos do Terceil'oEstaclo, no' 11~101' Depu~a,do, porqL1e s'Jldn,do ga.
~l~ J~\llell'O, agora qu.~ estmnos sendo ~nclmado, estou m~smo na crellç~ C!e. episódio :do JôgodaPela juraram .de h a · seu sólcwdos cnTres I-'::tblicc,,; 1":5"
ll'l'a~Iaçlos- truz uma 1,10tíciaquc diz I que .nos Jl1cQnt,rall1os~nU~1'1a. :capa,ne'pé,combater a QPressão.' O nosso jn,;" l?ara fazer ha.clel'l1a, r:', siw,pal''1, e]e.
Zer1l11pm:tante .. Interrompo pl'azeiro-! herOlS. VIvemos Ulp.. .11l01l1ent(J) :,espal'-, ramento é (} símbolo do risco de tudo te:adel' a lei. (Muito.· bern·l. A funçã i
.~mnente meu dISCurSO, para ouví-Io. tano.em CJJIe os ~eomdri.s, com 110UCOS'emdefesada Constituição. à sombra do .solda.do é defender a lei. Anuêlf
. 9 f!r. Boca'lJ'U'va Cunha _ Sr. Pre- sç>lclaã:os, _enfrent:iún, opoçlel'oso e~e~'-: 'da qual, passa a exercer' uma nO'li2l, gue assim não ag'e não é :ioldado: i
s1Ct~nGe,estou, ne:'ite momento, de .. c~tod.e Xerxe::;, :~rl'lscaD.do,.a. ,próprla. atividade.
·r::ra.:nsgr€Ssor da norma. E', })or~H:EtG'
.sembarcan.do .do. CaravelIe da VariO' VIela, com o ·Sltpre.mo her01511;fo, . (jam
.".
. .
, um .r:rimL"Ilúso.
~ara tra.nqüiJidade da Casa e do po,;ó o supl~~moestoicisrno {lue derLl:0llstra :; "~.gOl'a-, . Sl' ... Pl'~sj{knte,. quel'O~T1~~
"'r~, - . •
.'
•
"!f-mdo dIretamente de PõrtoAleoTe . O' sentImento, o tocante se:L'ltml<ento c::~J. o- meu mSCl!-ISO COJ.ll uma defRll-. O ::31: Clemen~ SCt:'1Lpa·'J -- En<pà,
'brasileirorClueé. tega.lista.e desej~
de amor à: COllstituição~,à)ibel'dal:Íle.ça~, No ~~u ~ls9urso desta~adru-, CJ!,~11:"'1O:.1ús I.la leI, C1'1l11.e de n:;.SlJ!}}.11:ia,
;\5o~ução constitucional ..parR a, grave Não conh,ecía, 8r. Pl'esidente, .êste:~.a.da.q:!~: J.Ola~ as 2 mw~s, !1ao. pu- . blll.aa'de.
ltnse em que nos debatemos, .devo di~ lado de bravura do D6putl,1,doBocayu- c..e, ,. p!l~tlcamelJve, wacmJl' aquelas
O SR. TENôRIO t-::\ V,Ü,CiiNTJ
lZe~' qu~ o. E~à Grande estácóeso, qúe va, Cunha. Mas assinale-'~e 5lue<c?~l'a~o~s qu~; ~ra m~ ~~.l.'az~m. à tribuna: - Não creio haja. soh:luJ.o CÕl1.<;cio 6:.
al1 .estaourp.~c1.os povo, classes conser- ragem .de Deputado é . ds'Ver, «lJl.iI.8 Q~elo . d~ . .mr pO~lç;"a.o, . p01q~e esta e, Htaniissão que utilize CO~lÜ"l (cida,
vadol'as .elorças armadas., Entrevis- D~putacto s~m ,coragem. é como Uln:ho~a. Iv~ml1a p-oS1Ç~O e a ae sempl'edãooue defende :3l, lei ... 1-(~) , ' .
.í! Govemador .do Estado. El1tre- PaIS sem 1.e1;. como um Congresso ;ee 11lUlto conheCIda.. S01J...
];lrote;eaarma eue ã
r:>
1!lstel () bravo r:hefe militar comal1- sem OOl1stItUlçao. A nossa· coragem .C9ll2 o meu passadoea' mmha,'~ra.~' fino ~'a dp.f"-nd 1,.;,
!
'''l;~." ~
«il.allte do 39 Exército, homem que en- é, sem dúvid?o nenhuma, uma cotira- d,lgs:O _de luta. JlU'ei defenàel' a Cons- t.r;a p
~ ~ er ao l.L1!,~Ll . le Clil pa·
irou para a ..História do Brasil como.·1 ça. que. n. os pr.o..t.ege .nos .1.110v.I.l.n. entos.tltUlça~, colp- sacrifício da.. Pl'ÓPl'i.a vi,;,.. V61tO aO'ora .a .o!'aI"· c'· " : . 1,
defensor da 'jegalidade constitucional d'O pensamento e do povo. E'a oons-. da. Nao ha necessidwde,sej,de cal" mador p~~fj~si''T''''''l ~! ~)~:o ~ neC.laGóleral Machac1otituição,q.ue estamos defendelldo.E,'ul11a vida, vivida, cemo.é .~miIl. l1a'ca ..', .; . . _U w., , . o~e'~iOr<> _,~pr~.
dD nosso P~ís __ ~.
Lopes. (Pa/;mas;.
a prOposlto, antes de. começar,D,1eu .par.a .cM:fender l!ma Ca-ns/;Uurçâ'J, nu-·.. p!.lbl1t.;a. O qp.e ;la, ",.Ü~l. . . ",c',.t.mc,,Trago ,aqui as cópias autenticadas discurso, quero ler, em hOIl1enagem: ma CáI~~"l'a que t!,~m Leônidas, que ;r~a ~~~~d~-c~~~e, ;{ qU~YCl~ j~~ca as;
dos telegramas e elas ordens de ser- ao Congresso, em homenagem' ao emi~· temherOls. Uma vlda como éa miw 1 ' . ~~_ (I l.~ ~ os ?_la.~ vomo ~
viço do G<:;neJ:~IMachado Lopes aosl1enteex.':Presideüte. dá <?âmara, .0 ~ha: 1?-e~ta altura, :')OHCO vale, e as {01" ~pte~iQj~n~~~o,.,utl~a ~~. ver, . . 'd., ,,~~·.o.
15 q~n~raIS que cOl'l1anela, a tôda,s. nosso colega, Deputado UlIsses GlU- mstltmçoes demo-cráticas valem 111'l)i. po_çC'"~ ~ea.lw ~~h" l.O~~;~.", .Ll;i", ·e.l•.,1eS~·
ao? cliVl~08$ sob sl~a ord~~e que es:.marães, o que S, Exadiz no preâm- to. Só mel'ec~ a Hherda.rle - e, em mO'T',uu ~O~L1~,~Ú d: ,~,::.'5,v .c~ s~:! ~,c~e~7'
,tao ~u~ldas em .:::l1'l10 dele, dispostas bulo de. nossa Carta Magna,.
nosso caso, lIberda-degarantida pOT voll.~~.~ __~-Jo ':-.:::~?:~ . .' J:,cle, ~:1~~ \;~>,,1 .,.:oe61..~L:I
,~>O últlmu SaCrIllci'O. nela defe"'a da
t'
,~
uma Constituicão (j"mocl'-'iticA, ('nino n~ ~lliJu_~a, J1'-'.:> vUv~ nl'1tl'..hO::: (te qnt
Constituic;,ãoe ela Ler;'fl-lidade. ~
.
'.'Oon~vllJU1çap VIge~te ,quer. di.- esta _ o que tiver; co;a;'em de'" (Ú.~d.lSPO~:q ~~l~~do.,;~" lS~tm:osfe.j'a fica, ~tMas, neste momento, a.ntes mesmo
z.e;. pa~lan~e~Lo aber~o'imr:lI;,en~~ zer, pel'ante Deus e p'-;l'ante a N{' ~.o. Sl1!1 ..cJ.~al1~e':JG~:.lVe, ?~ja por "PaIx~o,
~~ entrarnüs llOl'l1lenorese de exÍhuE', nnp~n? d~. le~ p,,;rante :~ que é capaz de sacrWr.::.U· ar p,jJri.a se],~ .NP,?,l OA)ses~ao, {j!J!~:P01: ,?·~ttl'osm~
hIr as provas que t!'~g'o comigo, peço'
qual t~dos. ~~o. Iou.ars,. )neQ,~um~ vida em defesa dêsse direito. (Muito teles.:>ei:>, tantD a .. ?l!1C~,. aa.? olhc:s
3, V. ~xa., SI:- Pre81dente, e à Casa
.da~e d~,s ~~1 ant.Ias 1l1~~'dd.ua1s, l~- bem. Palmas).
. qu~nto a. -do enten~1H':?-en0o '- ti eprade
ql~e nao permlt~p1 Impere H. arbitrabel~ade Pa.l a ~ conS,cI8ilcla, pala
.... .
, "
. vel, em todF-t :1, extensao, 2TJTOpúrçf)(j
l'eldade da Aerol18;wka ,<;ôbre a von...
a crença e pala o. p.el}sall~ento. .. ~I:. Preswente, e~,t~,~_e l~Ü'1a de de~ real das C01sas. O flue está OCQJ'!'e:;.;·,
taele dêst. e C.o'10 'i'e.-.so
'.il·nlla.•."
"-:0
e povo
A nossa po;:>u..ao e elara, de-' \do. SI' ' .:Presidente
r-·Jjf-·.. ·~ (1'"
c 1..
~ se Povo bsem . constItmeao
1"···
. ' ff~l1~Cl·ao.
rn"r a
'
. . ' h~ P'l'"1
,. '",.
,.1.... "
Pa.i:1'ões tymult.t~árias.
migo no a,:íão '16 Deputados; ele to-o
.m soer~I~la po H.leU, sem dig-~.. .
.
.
. ...
)
TI(I qual
os l')í?-'
'd.,os.. os.. pa.l.'tJ.. dos,. d.. a Assen.,1hl.éia. Legl.·S;'
l11dade. C.IV.Ic.~,.,. S. e.111. ,s.e.guranç,al B.?~u. ? a!pa!~e ao.. non.ke Deop..cadO .mens .est..ao se.. d.e.s.,ente'.,1dl:Tl.CI.'),. C1Uf.re.~:Jl.Jativa ao Rio Grande do Sul, para
para a tranqUlhdade, seUl gl'an- . ln].aLm~; Flôuah. ;110 meu, ,enAz1e~t~ do Im1çg.r iUl1ãos ebntl'a irmãos, l1Dj P,
.
-J~a.m.bé.I!l. tra.zeI.·~l1'. aqt.Ii seu testem.lü '.1
d.;.za.. p.ara o pr.ogreq~o"e sem per.z- j .~o_e1a;. q.~.. levou ~oda. a. VICla J).a:rll::l~ contra fi.lhos, numa quu':lr.a gra.ve ..de.'
MO, . pal:a trazer~in. aqui seu ~apêI()
p-:ctlva pal'l3J' a góna •
.
n~~:l;_ "a.. ?-efend~~. os BOlda>C1?S, ~ lu~a~ 11l0ssa ~H~stória., 8eqaer sea:ptl1'mm,
aOCÇl~gIesS~ braSIleIro ,nD sentic'lo deI p()VO sem Constitúição é pov'ü ·~em~ua.s ~~r.~;.~iS.'~ ~U~:e~~~n o dde~e~ d.~ .US~1 . ~omo Bel'la .do nosso dever, 3s-c.'.an.;g8~S
que nao fUJa ao seu dever, que é' perspectiva pai'a a glóI;ia. •
..
1~R:ze:
";,.[_<.'1 "'.' r~;';I' l.Ç-o~? .e~,", q.ue ~s '~eterm~~aJ.!tes da, renüi.lcia i/o PJ:f'sj.
... 8, ~ Ll«mo.lltV e at-e :acu,j9"do de- .det1t-ed~lííít·j) QuadJ.'ol3, ••
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camente se investe no cargo, índepen- boraeão das reformas da estrutura. peitado nessa condição, Entendo que
dente de qualquer formalidade, pôsto jurídíea exigidas pelo povo dentro do somente depois de. empossado o Sr:,
(Senador Mour« Anrlrctcf.el de que prestou compromisso perante o respeito "à sua soberania, funcbmen- Presidente da República, Dr . João
- Atenção, nobre, oraIor, o tempo
Congresso Nacional, para o, exercícío to da democracia e condições çiel~r~- Goulart, quando ficar demonstradn o
• V, Ex. a esta esgotado.
de funções, entre as quais está a de servação da dignidade da pessoa nu- respeito à Constituição, é que pode.. :
'~empol'ária ou perma- mana ,
'
.
I mos pensar em
adotar medidas capa.. ;
O SR. TENÓRIO CAVALOA'.'';['I'I substituir Q'
.'
~ c"
zes de aperfeiçoar nosso sistema de:,,'
- 'Sr, , Presídente, V. EX,anão me nentemente- o Presid-ente· da Re,:E:stes são os estritos têrmos
""ul1ento ~m respeito aos meus yO--r:- mocrátíco, razendo-o meditada e so..
deixa sequer concicsr meu r aciocínio pública,
da oonstítuícão Federal que d i :5cut i, promíssos l.nc1eclI;na~el? com o part~~ beranamente, sem fim mandatos ou a
cem a pressão que faz sôbl'cmim.
votei e assinei como oonstítutnte e do Traba~hlsta BrasIleIro. que o Pl'eSI- vontade popular.
.
jurei cumprir em 4 legislaturas.
dente Joao Goulart, OUVIdo por tele-·
,
" O SR. PRESIDENTE:
Nego-me a transigir com a fôrça.
Voltei em conjunturas políticas bas- foneeni. Paris, admitiu a adoçá') da
(Senador Moura .AncZrddr~) -- Peço tante graves, contra todos os Impedi- e~nenda pa~'l~mel1tar!stacomo. SOlLl,,:, Meu voto, quero":o livre e respeitado.'
desculpas, nobre DetJ:1tJ,;.lo, mas a, mentes "propostos ao Óongresso Na- ça? del~locr:;ÜIeae .dígna .possívet de como livre e .respejtado desejarficar o
pressão é do Reg·il11cl1ro., V, Ex. lt já cional . .Nâo alterarei a minha posí- ser aceita, para,. ~vltar a calamidade povo brasíleíro. Quem quiser que rcn-.
, uItràpassou os cinco minutos de tem- cão de só atender a 'razões jurídicas' da guer!'.a~ratl'lclda,mas acrescento sanguents suas 1118,OS com, o sacrifício
IPO de que dispunha. 'Eiistem inúsne- para decisão, de tamanha repercussão que a. dignidade do processo de re- dos homens livres. Não quero a dita..
l'OS congressistas . que ,não vão ter na, vida institucional do Brasil.
fOI:ma:, ~xlge . o r~spelto ao mandato dura. com que nos ameaçam, Desejo 'l'l:
.oportunidà;de .de falal'. Aquêles q.. . te fL
Sou, ademais, parlamentarista con- do PI esídente Joao Goular t.
liberdade, mas exijo a honra.
· têm devem reservar uru pouco do
O SR. JONAS BAIUENSE~
O SR, ARY PITOl\ffiO:
tempo paraêles. Faço, por isso, apê- vícto - adaptado o sistema às nossas
- mas, mesmo assim, não
'
lo para que V, Ex ,11 se mancenha 'realidades
me parece conforme .aos ditarnes de
Sr. Presidente voto pela aprovãcâo
Sr. Presidente, quando o povo, bra..
dentro dêle. ... _
minha consciência política e, muito do parecer, mas o faço com restrícões slleíro, no dia' 3 ele outubro, enrrentou
O SR. TIDNoRIO {j,JlVALCANTI menos, jurídíca.: alterar a forma de pondo-me de acôrdo somente C0l11 ~ dm:ante longas h~ras" sob ~,s ii1ten:,l_ V. Ex:~ t~l~l razão, S~· ..Presic\e::.;t~.· govérno,· quando liápresidenteeleito ~}'J,rte en~ que ~ ??uta, Comissão Mista p~l'les d~. tempo, Ime~sas fll~s"
Iês
V. EX,a e legislador e jurista emeri- da República, cujo exercício das run- levela a 11l1POSSlbll,ldade de haver curso, na c~nSClen?la .de estar cumprindo um
to. Sabe ~que,' o Ieg'isl:vJrn' faz a lfi,' ções _, ,nUfis ampl,as no, pr,e,Sic1,e.ncia-, n,o oong-r,esso, N',aciOnal, em circu.nstál,11-1 de',",e~ . c.onstltu~lr:na1. t.,al, seja, o sagramas a razao é que faz o -díreito. Hou- -üsmo atenuado, acolhido pelo têxto cias ~e PC?rmalIdade e acatamento à do d11 eito do \ot? Eo fez, na certeza,
ve, oradores que ,fl11ar.1111 ..-maís ?-e 40 constitucional _ se nega pela fôrça. OOl:S,tItl1l,çao,pal'a a Mensagem nÚ-j d~;,qne, os, ,es~ol1).~do:s p~lo. Povo ,te...r!~,m
minutos, naturalmente por eqUIVOCO,
A mensagem em causa. vai mais mero 471-61.
.
os set!! direitos garantídós, P~l ~o::çQ,
ou P,o,r
não
1.0110'e
do.inrpeO qul e d eve
" ImpOl:t ar, na .aprecl<v~ao;\
. . . ' ,_d05 .ct,lSPOS,ltlVOS
oostítulcão.u
. omissão,
.
'.
' ,de V . ,·'Exll.
"'p- ,
"" elo que.a 'propositura
....
•
b '. d . da,noss.'a,
" 1:,'
'á
.,
ela.,ro,·
que tem, SIdo,
l'1~{Ol'OS", " Quelfl dllnento
pOIS
mamfestando dlS~'::l'- d· Men sa",em,
o'
- ".
", ~"1.' que la esse ~ls~ema seI,' o esfa,.t' "
' "',
,. "
, ,
e• :se h·'·
a ou nao
,111C011- celamentodo reO'lme Qe forcas estra
pre~ l~Iar a açao coerCItIva. {le ,:"OS:::R, ·dançla: quanto ao l~egresso ~oBx.::e- veniência, PQ1' motivos de segu1'a nca n h 3 "
,
':" o'.', v ,
".
--'I
Ex.... a fr8'nte do COn~í.'eB~O NaclOlutl 1entI8511110. Sr. PresIdente Joao Gou- nacional,· do regresso ao País do viá- Stlst;l'l~ese.lam ~as",~l ~. Co;~t'l~~lçat,
n~st.a ~eunião.L?nge de núll tenta,l' 'l~rt,' i~sillua, a -decretaç,ão de S~,U eX!- PresidelÚeJoâo Marque; Belchioi.' leQ'aíme~tea ~~loe ~, l~t le~l e11'~ o
l:11mmmr a alltorlclacle [(:'1". Me,:; "1. , POl;- 110. ~ao. enc~mtl'o . apolO nas normas Goulart", ,Em primeiro lug·ar. não secoÍ1t.rar- o de
.. 1 c~~ o. nao e~l .. ,
que ~~la depende t;a,:1~l.:ie~:1 o llJSSOConstltuClOnU1s VIgentes para 'taljPOdeignoral' a,'. frouxidá,odos 81'S. Mi- pre<;ent:nte adoml6 va. pa~ e,o COl~O re ',~
prestIgIO. a nossa autol'lc1ade "
.
atent~d<? ,~" à libel'd~de' do PrImeiro ni,stl'oS, ,~i1i-t.ares, que não tiyeral}1á apÓio. 'mas'a mi~haor~~luls~,.ubaí.~~~l:,
Em homenagem ào df's(~.io dos J1C.s'- JY;[andatallo da .Naçao..,
'.
nec~ssapa- coragem de assUl'~1.ll· a re5- nIfesta-r-me ' ,colltrário, nest.a b,ora, ~"
sos . colegas de - conr,inunl'em e:·ql())'lAssim,' em, I?lena .conSCié~lciamuitO'I' ~n:iablhdade ,~oveto. e lllUlt.0 me.l~os !"C1ualquerrelorma.oll, :en:e?da qJ,le vi",
D~11d, o seu pen,sam,;,n",o., Ü~\·O, Rpen'iS embora adll.11tl11,do o PR,triotismo', e' os,', d.... fUl1~,amenta O',I~. "Feltaes~a,' O?S:l~ a-,I sem cont-l'llriaro.::'> P,rmc.,lPIO-S da· nosslJ:
-dIzer.,com tôda a fôrça de minha 't'1o- alevantados propÓSitos' das Ji'ól'(;a;~. çao, te!Ia ? Con<;le;so de plocmaI ele-I C~rk. Magna. E, 'em, conseqllenci<t;·l
qüência, profunda emoçi'w esin::e~'J- Al'll1aclas _ votocontr.a,a Me,ns8,g:ém m,~1to~ d y conYlCça;O capaze:c:;~ d~, C~111~ I:ão vejo .também !',azão para qn~ se..',
da de: que ~esta coiVilra, preSt.es a. :n- número 471~61 e, ,ainda mais, contra pI r~l a d a~udlda. lncOllVe11:encla, 1)01'j JlUl1 . l~e~lIzadas fU.t,Ul:aplente. eleIções.
cenglar.,nao pode lev.~T JU:1ís 'lenha. a. proposta final ela Comissão "Mista' mo H os, e segll1 ança Nacwnal.
~l.o PíUS, queconstIt,ull'lam uma far~:t,Li
s.e queremos apf\g-a:' u f.;~")'~ devel1l')s d?;§ Se1?hores Senado~·e~· e. Deputado~~,
Pelo ent.e~dinientõ q~le temos a, se- J9. ~qlle o~ ,futuros .gove~:l~antes
podera~,
qUele,S,
tm:u,'a, lenha da COIV[.l,r:1.. Nao, .va,lw"s,- socabnrelse Sl',la- vIgencla-:....·l a, da ·g-ura,nça ,na,C,lDI,l,al ,e,stana em pel'ig'o..sej seI eSC',olhIdo~'5 po.Ia
que,· eve~l"';,.,l
· por paixão, por ambi~o, par ~hoqnfsEmenda' Parlal.~lentRl~ista
JÔ.':í.<fe, est,ivesse sqb a ameaça de potênciaes- t'~lalmente.,. man~enham,' o. p?~er d~,j
de ~nterêsses de.;;vair.1r!os. levar. est8 desde já, ,es_tabel~cic1a expl'essa'11el1tf', ~rang'~il'~. Ao, ,qu~ sabemos: essa .pão fOl'ç.a"., ;l:eflro caIr com ('l1gnlda,d. e ~Iil
~a?ao PHl'a,a.COlVRl'a r~e_,uma' 2;t1err" na. propO?lça~ ora vot~da, pal'~l de-e a 11lPote~,e: .ASSll11, r.esta.'l'Ht,, COl1Sld~,_'lsob~e~::el,. em choque, com a mmha··
,c~VlI. Vamos ter nULls1'·i.:ono COl'a"; p.OlS do tel'l1llnO do penodo pre.s'.c!~n- 1'9.1' a pOSSIbIlIdade de uma conVl:llsao C0l1,_Cle.1CIa,
:.:ao,_.e ser tolera:ntes C~tll1 os no~sos elal em curso.,
arma~a interna, fato que, r,ealmente'l
O SR. AR1 VIANNAt
,lronlaos, para ter o (1ir(>i~o -rle exi~ir
'
,
podera ocorrer, 'Nesse caso, de que "
'
'.
'
,
'
19.mbéni qne seiam r,Olêj:~Ul'o(~S co,ui. -as
O SR .. OSWALDO LIMAo,FILHo+-- lado estaria a 'legaliclade?,.Queforças (~r. Pl'e;sldên~e, .venho mamfestar .1;'
no~~as dessemelhangas,
N~: mon~ento, em que \>. Oon,t,:es;:;o,; tomarian\ a. in~cia~tiva de .col1.t rap.orem- mll11?-ª, ~d1:scor~,anclacomo I?9.:'e?el' da:
Oom eS,ta;; palavras;qu~ :·ep.r;;sr.n- Naclonal'Julga a, 'Mensagem ~lú:nel'l* se aos dlSPOStlVOS constitUCiOnaIS?
~,oml~Sa.oM~lta" quand? ~uge,le, .nêst~~
t~n:lum consell~o.,·de; ;~elh{}: c:n(',~ll~' 41, do se:l~o~' .Presidente ~a _Rer:úbl~- . O PDVO está' nas ruas e pede ,o 1'e- msta.nte. a reIonna'lcO,nstlfuc~o~a1. ..
(h~~nclo" ~om~., .tena . ~.l/Lo' Ml1lJ;1:>C!lPO~ I ca, e..m exe;~lClo, ,~e apreClaç:ótoall. :':;1- tônto e a pos,se ,do SI', Joã-o Goulal't.
E'.1S~t.o, porque ,votareI ~olltral':am~n:",
Alluda Oalluua .. conJ.,,,lO de \ell1lJ e t~laçao pO~l~lCa cnadacom a c·,.mUrt- .As,Jô~·~aspolíticas, pela sua lU1aniIni~ te a toga e qualquel'medlda'IeglslabVaí'
con~o sol de pl'lmaYêt:':l:' aquece. ';;em Cla do PreSIdente Jànio Quadrt~,:;, de- dade,::i, imprensa.
o clero todos, cl1- que importe em atend~l' a imp,osições
q~ell1:~J' : Para que ,i::t~" se q~lel1n~:11 cla~'o~1.1e yotar~i' }a.vor.à.velme.'1t.e RO fim: reclamam a ,me~ma coisa,. deixan-de, ~ôrça,s estranhas a? r~gime ?emo-:,
~.::, ~1';~~:.~nF~s da. Ca,.11",_;1, e d~ ~,a- pareceI da, C01111ssao M:sta ~do::,el:a- do ~solados, pi'atiC1lll1ente, os Ministros, er~tI~o,: a.'ordem. constltu~lOJ.?-al Vls'ente
çao hl a",IIella, para q.ne ,';'3 l11anten{~;l,. do e da Oamara,'Ofel'eCldo a re!o'~i'id.t milltarese .seu. dispositivo de fôrca. e a lIberdade e mdependencra do Oon~cesa a. chama. da fe na df'InOCnlC12 Mensagem, por entender que"""]i.wl~ Se, essa é a. realidade com..o não carâc- gl'esso Nacional.
. .
. ~i
e no futur.o do Brasj,l, concit·) a Câ- propo;si5?fio constit~l! ,uma ll:e.dida de- t~l'izar' ,a. impatdótica insubordinação .
~
, mara a deIxar de lado· a3 Cflêl'elas, ,1S lllocratIca e ·patnohca. eXIgIda.. pel~ dos Sl'S, MinIst.ro.c:; da -Guerra, da Ma- MAJOR PEDE O F~OHAMENTO DO
,qüestões pef;Soais, para oCU1)ftr-SE:; de realidade nacional, salvo qua'nto' :'e- rlnha e dá Aeronautica? Ese êles são
OONGRESSO
'-, ! 1
da.
defe<:;tI dab COD.'i"
os' insubordinados, como tomar
em ' Brasília, 29 (FSP). - O -f·echame:g.tO
ta~'ol:~\
tUl oem diante.
d
f
I .forma regimental.
,,1
ça e ~ as ,r;: ol',nas (~ as.e ~(e
Sustent.o ' que o tosco reo'ime pre"i- consideração o' qlle; pretendem semJ dêsse "ajtmtamento e3puri'o'" (Oon~,
que a Naçao cai'ece pn::"·.. . fubs~ltmr. d
. I "0' t "
t>:;
", quebra da autoridade do Poder Leg'is
(Jyluito lJelw muito 1J'''lL Par"'a~1
. enc:a_ '\il",ell·e e mcompa 1veI c,)m as, 1 ri' <) P "
- "I ~
,gl'esso Nacional) foi solicitado hoje ~(j
..
,
~..
-"", ,
'condlçoes da estrutl1l'a politic:~ do ~. '1? O.
01 que nRO sao e e:s exonel a- marechal Denys' pelo' major Fig:'lelra.,
O SR. GURGÍ~L-'DO AM:.-\RAJ.J:
País, Os Presidentes da República de -dos.
.
designado interventor 110 DCT.O pe...
Senhor Presidente, li atent~unente 1934 a est~, data, têÚl sido" qURs~~A verdade surg-ee deve ser· revelada dido chegou a esta capital atravéscle
o parecer' da digna Comissão ~:I\s1;a sempre, eleItos como césares, anUl1- sem eufemismos, para que a 'Nacão nos telegrama endereçado ao ministro da
sôbre mensag'em 'em que o Exm.) Se1 ciados ao povo como sàlvadores rnes- julg'ue no futuro, Os Ministros 'MÜHa- Guerra, mas uma cópia dêle foi eun110r Presidente ela República ~.:'a::lS- siãpicos e convertidos à' Í1~p,)têl1~ia, l'es .;;áo, na verdad.e, OS donos do po- treg'ue ao S1.::' Raniel'i Mazzi1li•
",'
. i\llite a opinião dn5 Exmos. Srs. Mi- apos a. posse do cargoi em VIrtude do.') der, nesse I · lamentável ,e verg'onhoso·
l1istl'OS Militares contrária ao l'tg'res- freios e contrapesos ,da Constituição episódio que nos rebaixa aos olhos 'do
O SR, EUZ1~BIO ROCHA:
'so do Exmo. SI', João Belchior ~/Iar- ql:e .coll1-J?õem a mecânica . do, regime m:m.d~, ~' certo ,que, 110'e~ercício daI S,r. presid,~nte do o~ng'res,'so l'·íp.-cia.·
ques Goulal't ao País.
Pl;:ldenClal. Des~e }93{) tI.v7moSo de- ~IeSl"dell~Ia, de-?ho d~s .normas con~-nal o Jornal "Fôlha de .são paulo";
zevvete an?s de 1 egllne legal e treze l.ItuclOnaIS, est.a o Pl,eslde~lte da O~- edição de hoje reproduz (leclarj,~ões
Subscrevo, in totu.m, a opinião de anos de dlt~dura ou governos t1Jtela- mal'a dos Depl~t~dos. ,Esta, mas nao'
"
. '. 'o' '"
~.'
que o docnmento "úãQ forneeel ele-., .dos pelas forcas arrnac1as.
governa. Os IvImlstros amotinados si- do MaJor qallos Fl""uena; respondendo
mentos esclarecedores da alegada Ílr~
.
mularam umquadr'o de legalidade e p,elo ~xpecl1ent~ do Departamento dos
conveniência do regresso" (bquel~ 110- , Tendo a~ot~clo o parlamental'1s!l\o comêle pretendem iludir seus coman- C::0rrelos e Telegrafas, a~tamente ofen...
111e111 pü))lico.,
cumo conSl.Itumte estadual de Per· dados ao mesmo -tempo em que Pl'O~ Slvas ao Oongresso NaCIOl1~l.
ái
nambuco em 19'17, reclamado fHlocão '"
' d '. -'
,t '"
,
C'
.
Não se reconhece, no parecer em do sistema parIanientarista em áio- ~l~~a~n, ~~~ ac~~~a~ne~l~e, ~~1POl 1? r ~,1Referido cmi1it.ar. além de solicitar
tela, que 'o Exmo. Sr. João B%';hl0r desto discurso nesta Casa do ,ColH.?;l'eS- ",1 SOl as çao
e es sa ls.a,U. ao Sr, Ministro da GuerrR'_o fecha",;
Marques Goulaí't Já é o atual Presl- SO. no 'próprio (lia da crise hE;t"c'dca
Um Parlament9 ~lão vota sob coação, ' mentq dº·' oongresso, afirma ser est~
clel1t.e ela República dos Estados UnI- do)J. de novBmhl'o de 1955, vot3,l1ÓO Quando_ o exerclcl~ do .mandatq po- Casa um' "ajuntamento eS1J1l1'io".
I
dos elo Brasil, visto que b culTO Se- por duas vêzes a emenda que instItui pular na~ pode ser exel'cldo en~ toda a
r
,",'
""
" cles
111101' Relator lhe confere a q~1.'tJ.idade; o regime parlamentar; que atu~lm,pn- sua I>lenItude,
totalmente ltyre de
Na? satIsfeIto ?om ebte ato q.e f
...
de Vice-Presidente. Esquec.el1-se, o· te subscrevi CDtl1 dois terços dos' me·~n- qualq~~er ,imposições q~le não _as d~ respeIto e. o~S,~dIa, r~so,lvel: ;j,lU~~ t~
ínt.egro jurista, tie, que o K':l11o. Se. bros da Câmara elos Deputados, re- conscle~lcla, ,de seu ~ltl~lar, nao ha ~.lto ,f~ll1ClOn~tlIO,enVIar C~PI~ C:~~'S~'
nhor Presidente da Câmara elos De.'n'.l- novo nesta oportunidade a minha como falar em demOCIaCla.
se~ :Pl?l1l1l~CI~mento ao SI:, ~a~1J:en,
taclos é apenas seu substitut,o n~:::;-,.'"
conviccão
d.e que
só 'atl'av,;s
-la·s V;"JtR eplo,
.'1' com o maIor
'1
' ..0"'<
..
,
. ' 'U
v gor, t'd'
o a e Mi'tZZllll, Pl,eSldente da Republlca.' ~l~,
eventualidade.
tuelES no pa.,l':amentansmo p.o~lel·el11b~ qualquer solução' que importe em tranSolicitamos a V. Exa., Sr. Pre.si;-:
Oomeçam, aI, as minhas di:,;(,;'- manter o sIstema c1emocrabco em sigénci-a do GonO'resso Nacional. com o dénte, comunicarêste grave tato .aÓ I
dâncias. Em mis3ão oficial. fl):':1 da condi,çóes de. atel:der às necessida·jes fim de ev.ital~,seb cumpram as,ameaças conhecimento: do Sr,Pl'esidente -d&~
nossa pátria, o Vice-Pre.sidente. dada d~ c1eser:volvllnento e, da eu;.a,nCipf.h;[W que'lh~ fazem. poc1erdesal,',m.a,d,o.'" d,ev,e., ~e,p'Ú,l(lica, a, fim de que aqu~la "a,üt,.CJf'.1
a vacáncia da P:"':::sidên.cia.r aut:.?il'àtl- econ~~rl.lra do pais e permIti l'a ela- sobrevl~e~, ·a.p~asJ· .se p~l2_eE_ ~fr~~~t:~::.. r~~àje,consld~r~,cta de confla.~ç~'·~9J
SR. PRESIDENTE:
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-13 o SR. 1° SECRETARIO - (Lê} ';
:Chefe do Executivo, se retrate ou seja triunfar' nós, worque não amf;tUta- tão elevada causa, trabalhadores 'e es'imediatamente
afastada.
que o~i arbítrio da fôrça r-r.redo- tudantes, governos estaduais e muni"Os àbaíxo assinados, na ror..ra
Sala das Sesso-es,
'30 de agôsto de l~OS
mine sôbt,'e a fôrça do direito que
"
tíd d
tatí
do art. 16, § 2° do Regímer.to
i1961. _
Cunha Bueno. '_ E u z Á b i o '
capais, ,e1: 1 a es represen IVal3, en''R
1
'
z
.
nós
representamos
e
que
se
expressa
fim,
tôdas
as
fôrças
vivas
da
Nacãncomum. vêm requerer a V.Ex~t .•
"
.: oe ui, - Sy V20 Braga. - José Jajiíli no resguardo da oonstítuícão (\0l11 a irão, se necessário, de barricada
ouvida a Casa, o encerramento
: r - Ruy Ramos.
'
posse do Sr. João Goulart' na PreSI- narrtcaua, de cidadela em cíuadela,
da discussão elo parecer em exaO SR. :HERMES PEREIRA. DE dêncía vda RepúlJlica.
sustentando a legalídaüe e asseguran111e" •
SOUZA:
O SR. LINO BRAUN:
de a posse do presidente oonstatucíoo SR. ,PRESIDE':,,'l'E:
"'lllm
CO'
h" P
íd t
rial, nr. João Goulart,
rven
Sr. Presidente, para-que.
conste, por
t
V 1 01' f' resi en e:.
C
-a
Pronunciamentos os mais expressa(Moura Andrade) - O presente rt'~
I
en 10 ixar peratne o ongresso _e
declaracâo
serc s têm sido ouvidos nesta Casa e no querimento, de encerramento da di:;'·
. esta
~
- - ~.Lde voto, a,r"I'l"!I"O'
,v
peran
brasileiro a nossa pc- inabalável, mesmo
COIIl o' .sacrtüc'o
da Rena
..
d o. Os d a man11a- d e 110j e nas t,a cussão, é insuscetível de díscussãc .
. _ t e oJ povo
1
~
- siçao
uta. t.pela sobrevivência 'do própria vida, minha decísâo' de
.manC asa, porem,
.
f oram ua
' mais
. alta im- Nos têrmos do Regimento rnterno..
. nesta
d
:..1
.'
regime emocra 'ICO.
ter inviolável a Constitíliç~Ó--11aSl.la portàneía e, partindo de íntegrantes está subscrito por mais de 10 senhc-·
. Venho dizer, Sr. presidente. que nós plenitude. lVrormente, nestemvmentoj das mais diferentes correntes políti- res Senadores e mais de 10 srs. Depuentendemos não haver outra ô()llt\ti:W é imperativo de conscíêncía vcívica Pó cas, refletiram, de modo ínsofísmàvel, tados.
para os democratas _ senão iutar mtangtbíhuade do seu, art. 79, que or- o pensamento de tôdaa terra de San
I[ai-se passar à votação.
com tôdas as fôrças ao nosso alcance; dena a investidura do' Vice-PrcsH.lente ta Cruz.
senão resistir por todos os meios e e~eito na vaga do Presidente renunNão sou parlamentarista e, ainda
Tem a palavra, para encaminhar f1.
modos ao arbítrio, à violência e à cíante ,
que só essa razão existisse, não VOLa votação, o Deputado Josué de castre.
prepotência de 3 Ministros rmntares
A livre determinação do povo pelas -, ,I.. e:n favOl~~e qualquer emenda que:
O SR. JOSUÉDE OASTRO;
que pretendem fazer dos deputados urnas d.e,ve ser acata,,c.ia, neste grave obJe,tlvasse ~ a Instalação .de um sístee senadores vztzeres da 'sua vontade crise nacional, como mandamento sa- m~ de governo que na~ reflete ---: per(Parti encaminhar ' a votação
para legatízar atos de violência por grado para poupar a "vida dos .cida- mIs~a ,vem a - ~ realidade 1?-acI:m3.1. seni reoistio do orcâor, - Sen!11 ,"
êles praticados. Não é possível, brs. dâos e mesmo a integridade da Pá- . Igualmente, na~;. SOU c9nstltuC"Olla- Presidente, nunca, na minha VIda <.,~
eongressístas, que num pais como o tria.
'
lista. Basta, porem, razoável d05€ de modesto parlamentar, senti tamanr ,.
bom senso; para com; reerider r.U~. carga de emoção e tal ímpeto ínteríor,
nosso, possamos estar sujeitos à von- '
tade de alguns militares que nao reSou portanto, com tranquilídade de qualquer emenda à oonstituicão .em em face da responsabilidade de reprepresentam sequer as classes mílmares, consciência, contra o impedimento ím- um instante de anormalidade, seria, sentante do povo, como nesta hera"
quanto mais a vontade do povo. Pre- pôsto pelos Ministros Militares ao pl'e-' tnomínàvei víolêncía à própria Carta em que os brasileiros, em todos os
cisamos, então, continuar a l'eSIsten- sídente João Goulart, bem como con- da República. Um voto, agora, em quadrantes do Pais, cornos seus sincía como vimos tazendo, há varias tra qualquer fórmula que implique em favor de tão inoportuna pro~v;.:;i.<~'!í,<", tidos em alerta, se voltam paro. e.', ~a
dias, para que possamos dar de I"OS arteraçâo, agora, do regime eonstítu- seria um voto de coação e, por isso Casa, para êste Parlamento, dor: te'
a prova provada' de. que o nosso país cíonal vigente.
mesmo, uma manírestação que não 110~' esperam ouvir a voz da razão. a '\ oz
não suporta tutelas, que o nosso pais
Pela legalidade e pela oonstítuíção. de e não deve surtir quaisquer efeitos . da legalidade, na defesa dos seus dídeIXOU de ser aquela republiqueta do
O SR. DERVILLE ALLEGRET'lDI: ,_ Se ~arla.mental"ista fôss~, . com n~., reítos, consubstancíados na nr. sa
passado, governada pelo arottrío e
zaonao menos forte, rejeitaria, UI} oonstí tuição.
pela ' prepotencia. Oumpre, POIS. a
Sr. Presidente, voto pela emenda mesmo modo a emenda.
li: por isso que procuro repvímír :e
nós representantes do povo l"epelll' de parlamenuansta, por estar convenciC',o
controlar a minha emoçãl), dú;,,"]h:~
mna vez por tõda sa 'coação uesses de que o regnne presidencialisr.a e3tá
Não sou :t:-al'lamentaJ:ista, l112';~ re5'· uma orientação, a mais objel.ivR e
últImOs repl'eSelltantes da reação que em desacôrao com i:t estrutura demo- peito os ,iue o sejam e tenho o eleveI' tranqüila, diante dos acontecime:1tos
11013 querem Impor a sua von~aQe . .H: crática em que deve se alicerçar a fol'- de entender que defendem tal ilil'lua
que UCOl'rem. no Phi,s, e que ameucam
es~alllos cel'tas de que haverem'Js ae mação politica do no,sscl'povo. r:Jdavia, de govêrno com os mais sadios pro- al'astá-lo
às bordas da guerra civil. .
cumpl'lr até o fim o nosso dever, entendo q'..le o Vice-Presidente dn Re~ pósitos.
derrotando os que pretencleIn .\I,ll,'.J,all- publIca,
. '
G
t
d
Por
iss'o,
não
posso
acreditar.
;JreSr.
Presidente,
está em ctiscw:s& ,)
Sr. Joao. oular, eve ser t d
. d
tarno pais o regIme da fôrça. i!;~;tà- -empossado no cargo de Preside\'lt,~ em
en am .a. viCGna o seu ideaj f:l qll>tl- inicialmente, o parf'n.er da Comis<:t~
1110s certos de que venceremos os 1ni- obediência ao art. 79 da Carta M:ag- quer preço, lI",clusive o de le't'a~ elí1 Mista sôbre a t',ên:':.agem envlaclf a.
"L'Dmos
da democra.Cla, ..."epl'esellr.LU'"
>.C'os na, sem qua1quer restnçao,
.seu " bôjo'
o ferrete
• ~
,2\8 que
o
r
d da - traiç§ ú. ?!t os esta Casa pelo b'esillente da Cám Ta,
na atual cnse politica, pelos 3 l\H..,,:, eleito que foi sob o império dessa pyInciplOs' á.e Iberd:-x. e Cie l',amfes a- no exercício das fl"WÇÜC, de Pr~sk ~mte·
da República. Nela se exterioriza n
mstros ' militares. As armas que a~ Constituição, inalterados estav'alll seUs çao.
l\Taç':.,o
e o pov,a deI"a.In aos nlI1I' ""...'"es artIgos ao ocorrer a vaga da suprp.lnf, t" Se parlamentarista
'pensamento dos eventuais chefes õ ,8 .
,1.'
..
f
o t' fôsse, não adm':,.,
nao se volLalâo contra a liberuade magistratura da Nação.
IrIa - e aço JUs Iça aos segi.. Jr.l.OlT3 Fôrças Armadas, qUe sc pronUl1.:im ,m
e COnLl'a os inter,ês.ses gerais. do pais
da doutrina, asseverando que assim pela inconveniência da vinda ao nl Su'
que nós susLentalnos e defendemos.
O SR. ADYJLIO VIANNA'
também a,giriam - ,fl ascençáo de sis- País; do regrESSo i-\ sua pátria. do
Ú ;;;;.•. Jüao Goulart é o .f'reslC.l.enltl
Sr. Presidente:
tema col1spurga do por apetites nJo Presidente constituelunaJ da R"'T>l): li(úi. :'i.~_4~'-lrJllt:a e contra êle, não valecontid8's e inconfessáveis e prodtJtuidt'l ca brasileira, o 81'. ..Toão Goulm"t,
1 .....0, Ll. vwl-êl+cia e o arregani10 U3 alA Naçâo inteira v:'ve- um m')mento pelos moti os que teriam insplt't],ú:>' a eleito Vice-PresidFYõ ~'J pelavont;ade dr"
,
h' t'
o povo b
'l '
d
sua aprovaçâo.
povo, com tôda.~' g.'s prerro>{ativ~'
6UJ:~" Inllitá:res, que j;ihoje perderam
113 ,onco.
raSI ell'ú, se':11 ISO Sr. João Goulart foi eleito Vlce- constitucionais pa~': Sl1\')stituir o PI'o respeito clos seus conciçl.adaos, por- tinção de cla:::;ses e com os olhos e Q
que se voltaram cont,ra a UonS~j(,Ul- espírito vOltados 'para os altos des:.i· Preside'nteda República, pela ;;el-:un., sidente, em qualauer evel1tualiciade.
Nest,a oportunkL..df,~~ja-me pp.rini ..
ção e contra o povo. NóS desejamos nos da Pátria, vive dias de expectati- da vez, sob a égide de uma C0'151,Huidizer mais uma, vez à Naçao que o va, em melO ás desen;ontraCla.~ ti~JLi, ção ainda e111 vigor. Os que nele vo tido externar ràpiclarllente o dram:'
Congresso n3.0 aceitarà jamaIS 11li.pO- cias que saD veiculad;,;.s, muit.as com taram, o fizeram à luz de dispu');Uv':~ de consciência, tw1[l ,'!l~e dentro c1~
':int.o ligl'ldo ar
sição de quem quer que seJa neste' o propósito de. desor-í./mtar e de pro- -constitucionais que não podem ser a1- mim se passa, po:;'"
assunto. Nao tolerara o maIS lr~í- pOl'cionar-lhe U'a '~'lsão errada '.)1)/; terados antes de terminado o seu povo brasileiro, fHJF,'ji..(· Dor uma Sfl
nimo atentado .u. UOllstitmçâo .lue nos aconteCImentos qu.", agitam tooÍ,)S;,:\S mandato. Não -se muda as reg'ras elo lur:ão que respeite a lei e a Oon;~titui ..
jôgo enquanto êste SI: realiza.
ção.
rege e po],' ISSO repelirá qUaIquel' p~:o- quadrantes da tena Lrasileira.
O art. 79 é bem claro, é de ~erjvidênCIa que vise rmpedl.l.' o Sr. Joao
Jamais assisti nesta Casa tão gl'lm- diana
clareza,
Pelo manda1l1eJJ~O
A Comi~são mista cuJo relatório f ' ,
GoUlal't ou arrebaLal'-lhe poderes que de m:1111ero' ne Repl'esentan~eE' sob constituciona:l em aprêço, :0 Vi'..:e..'>')r:e- analisado por vários 01' d01::"e.S que ;-.:
o' povo lhe outorgou para oexeretclO u"a mesma diretriz, embora perteEcen- sidente ·é o sucessor do Preside~1te da al}tecederam, ao em;'r o seu PflTe' .r,
Ciocal'go de Pl'eslclente da Repu:Jlica. tes a Partidos tradicionalmeme ad·· República, inclusive no caso em de- l'econh':'ce faltar ao ti) :umento . em', <
bate, face à renúncia do Dl'. LTRnio do peloPresident, ,:(,;:mieri Ma2 1 11
&se é ,o' dever que se impõe a todos versários.
qualqu~r subrstâne:: constitudona f'
os membros do Poder LegISlativo.
Fel'l'enhos oposi-tol'es do Sr" Joáo Quadros.
regimental que per-," l,i1 a sua tr:,..',:Assim pensamos, e aSSIm temos agido Goulart, superadas divergências <:.lU e
li:, pois, o Dl'. João Goulal't o pre· taçãó' nesta Casa S:: assim é, ná"
l1eSlitS d.ias de luta pela pl'eserva~ão não caberiam em tão grave mumen·
do l"egime democrátICo e pela garal1- to, se aliam, aos seus correligioni3.1·los sic1ente Constitucional do Brasil, }',T e_ me parece possível que se vor:;, o',
tia das Jiberdacies ll1divicluaIs (;l pú- e sl111pátisante::" porque não está en-J. gar-lhe !?osse ou i::opor qualqUer C(}11- encaminhamento dn J'ecom,~ncl;: -;á'I'"
blicas.
Estamos, pois,
nesta lUta. j6go um nome, uma pessoa, mas él . c1ição par8., dar-lhe, constitúi '-'l:)lên..' nele' contida, POl'qU2, na, ver,r1flc1f ' - '
e é êste o ponto gl':~ ,,'e - êste do·
tranqüilos e'''coníiantes, porque sa.çe- Cai"ta 'Maror da República, q'ledev<.: cra que repugna os menos sensive!.s,
Assegul'P-mos, portanto, a 'posse dr; c-;:,'l11en~onão é senã') D atestaf!c jn' ,
mos 1l1,tel'pretar os sentimentos pupu- ser respeitad.a" custe o ,que cus~ai.
Dl'. João Gc.ulart sem qualque.. L'l1- luelível, assi.nado pela' autoricladp m8,'
lares; porque sabemos que eSG:ll1lOS
Tal fato,' deixa à evidência que a posição por menUl que seja, eis que, ,xima do Brasil, df' um movimentn se ..
defendendO a OonStltUIçao, pó.í:q'J.e saao contririo, est,arlam0s COll.lpi'e':'ldo dícioso ele um pec;npnn f{1'llpO de n' Híbemos 'esLar mtancio pela lltJel'{.t~-lcle dO Câmara dos Dep'}tados, ncomo o Üer:H
110SS0 povo tudo lSSO sintetizario I:a do Federa_; -oi"a reunid ...., repudiando ~"rime de, lesa-Constituição; '-1sr.n.,ia tares contra a COl1."titnicão e' C011 ~~'a '
com
energIa.
medidas
de
eXCeç~1l), loS'
.
.posse do SI', J oao Goulal't na Í;".l'esi- tão em perfeita harmonia com a 111- mos pratlcando ato de' covardia Q.'1ê li lega.lidade.
nos envergonha1'18 e S~ cons<;iT:i.iri::t
A verd:lde' é rjUP êsses eventm,'s
clêr.cm ela RepúblIca. '
([Ole democrática da coletividad:.:. 'lJa' em despl'üno~'oso borrão na hislor'Pc chefes das FÔl'ça.'1 A"nHldas' nEla po-Nós estamos lutando e lutaremos) cional.
da Pátria, a testemunhal' aos ,10SS08 diam 'falar por el8.~ sem cf)nsult,á-J~,s,
l'epi-to _ fla tribuna' -,.. enqllamo a
Aqnêles poucos, que eventua;~;ente porvindouros a nossa fraqueza e a. e. confirmando qUe n§f~ as consu' ta-tivermos, na praça pública, nas Luas o-cupam' postos de mando e que, mo nossa vilania.
. rarn" que n2.0 têm o 8"1.1 maml.au, p'ra
ou em qualquer pa.rte se neC2ssano, rna~ inspi:'ac;o~l pretendem gol:~ear {)
por elas falar, eJ. ~
levan't,Elm no1"
AssegUremos
a
posse
do
Dl',
J020
pa,l'a que o regIme democrático seJa. regIme, hao de Gompreender çllte detôda a. parte, Gomo, oconp,u no 'q.iro
mantiao e pa.m qüe as libej;da.cles vem submissão. à Oonstituição e qlH:' Goulart .3em qualquer medida 'lons·· Gi:ande do Sul, para protest::tl' t.or,.r.l'8.
tl'8.ngedora e est!:l.1"emÓS !.,JnqlljsUm~o
se.ja~ respeitadas.
a soberania popular deve ser re3'J'uar
à.llDJa espoliacE-í.o das suas trad 1•
dada. •.
' :>
mais um luzido galardão para0 Par·· ~fb
ç6es. E'las seriam" amesQuinhadnE (li::
Sr. Presidente, estamos convenci';'
As noticias que nos chegam do· Rio lamento Brasileiro.
gradadas, se fôsse Vf'l'N.ádeQue Ô~s(~s
dos de que o Congresso NaCIOnal se
Cheff'-,:; l\ffi1it.~lreFi rE'~r(.l'~r",j-8m 'a e:o-::tem engrandecido nestes dias
l'e- Grande do Sul) de Minas Gerais e ele . O SR. PRESIDENTE:
DTessáo da :vo~lt8de do Exército, dn
sistência democrática. Estamos tam- Ü'utras unidades da Federação, inrJ!
(1kloura Andrade) ~ O Sr. 1° se- j\1'al"jnha. e dg, AeroD8uticá
cam, ele maneira cla'l'a e preciosa; que
1,0'40;
bém certos de que a minoria que nos a.alma po-pularestã nas ruas, el11- tário irá proceder à leitura dé um cOl1fi~llra-se ràpj~1"'nlente um Rb1..i-sr)·
agride e que nos quer avassal~r não· polgada e empolgado. Na defe;:;.a. dQ requerimento
de poder, um at~nliado ao l'fg'lIDl:
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1 4.uele q u€, elE.:"~:õ lpeío ~:~:r;YG, recol1l1e"
eonsntucíonal. Por isto, desejo {')(pri-:- dl.flCal'
o Jeg::Le em q,ue . co .~,,,,~,,,oe,,~J,
v'la• Iegal~d:~de. sempre pela sobrevicido pela .Ius.uça Eíetoral, ' o .legl~
, ~l"
"-'r..b 1)1'8:;""0
':J}'
P -~~,
''''<: II 11(,e 1
,
•
d
erátíeo r rc 'li' tÜ'10 aovernante de to d os os B'1'::1.-:;1mir aqui corio voto 11e"la evcnruan';:11.;
•
"''''-, . ' . - .
_.
"
_
V:'::U.cl3. J O .egrme cemoera .. ,a,{) ~t;
cuc e: O Parlamento de\e arouívaz
~ess€ sentld? ll.~,g~ .tam~;'~l,l: n:~'~ ver, lÜO podia e não devia assin.w, lC":'US:t:> João Goulart.

I

um,~ doeu ncnCom sua posse na Presídêncía da
é'a,que~a metem e,- l11UhO
rn:.~:'10S",
República
ti
dO
' estará de pé a democr a"Fis
"ilir.;'''~l. 1'0{lel'-'
.'~-"
I-~' t"'11'1'
I..,:I envíu-Io
a consideracâo 0.3 seis 19-, era orasueira
estara de pe a soneiarna
<.,. ória vas contar,• mas
l'l{Te" 0'"'11"S
qLl81'D ver ...e;;~"
. <. ~c'"'
- .
_ " , ..
,
pos ível Corp 0. doe deU.lo para o -p~.
.~, :~i -.;: diz: '{ C8.:.1f" ;:i.a o 1?õt'-' 1,0:> p.l,·::5!
do nosso ;.JU\ o, que a ambíçâo de 110pnL2!
ces o' crtmine
l 8, , - : ln~t::," ,.:] ) ,ccndl'Ja..
~ ..caca
e ...ll,..111
co :"",n'~S;-r''''
'" ,
e.. P,'2slr:!
S:'s. Congresslstas!
111C11S que, dizendo-se represenranres,
.
la
nento
e pala
a n_,c.u~
,....w.J~. ~~
. . "
l' .tste ..,..,
tra aouêle« que, aJ)lJ[,ap~lo ~IO nlJ~.
'1n~N'''''1}o_la d"0'1":'\d 6 - 1<:> :"'0-;::"''11'
Assína:o aqui a -nunna ._,1 ,c> t:" a , das classes Armadas, dessas ,~loL'lO~aci
vie im conturbar' a N ~!'9.() e. nllsbIl- ~1 '~'J'~C~;;
~~_. -)i) ~::> r;~~l~"(~~ '~bs ·-b::uo.' por <,qUle ato de tranqueza do 11l:~,:O I Classes Armadas cujos feitos l1eróln
cru lf), fing'pclo defen,der 8. ordem la
c:.. eL
S,
«L
"-~
I Cc12i.1 .l2,'e':;lclenoe da Câmara aos
cos enchem as páginas da distiJi.'ul
prc ocaram a desorríem, ~ dF.?,.Jl·díg, neó,c'prJVO brasileiro- 113.0 acredita:a l Pl,E2,Ct(';·S, ncje na Presídêncía '~a B~- do BrasIl, uesejam rasgar a COl1ciU',Ula ' 'n,~f.1o sr.d::t! e li l;'0:'llPta'>;7~' P}11 ou . não foi sob pressao que fiúrnus: TJLlLllca, por Iorça do regime ~!'~.:uo(;r'i- ~ çao BrasIleIra, desreipeítar a vuntaríe
,tóõ
a tamília braSI,lEl1'a. t iâ uito ~ ~pri1110:·J.mel)~{) do l~O:,.sO sj:~~"'!l,t <..:.', pG..r.. "01 ':,l:f, da C'~Ol1stlt.UlÇU'J, q:le,' sobe: ana. c'~o Povo B:asilelro.
. "~
lJ~~ i •
denocrátíco . Façamos baixar as lHlO~, tl~i.LC.s 1:1(._-, ",Ll: c}11.-2 S de~ender.
A ambIçao l~smedleta desses mllll (1C'
",.,.~ ,.,,7 L
Brth"I"?'
G('~C~l'h
e facamo-Ias lJs;.ixas1 pe.a
1)''''')-1, .
,Fo
no entel1"ier
r.-u res l.Jue, /10 acaso ele suas vld:l.s. púfJ ,·,1
L!./.(jl<_·1.
' , · , '.:)
....•.. _ . ,l1E.':a-s
....
.
. _, meu
d 'ei1tender,
.~ ..
a'a~,~.'t1o
que C~Pl.
' . ['o' '''0:;
,
microfome. RI'. f1l'B"i- 8&:) de nQSS~, reslstencla e c.e n~:ssa ;'1-: Pd.J'C..::âl. LQ D~uvo. h SL~" . ..: , ..., ".';:" I' blicas.. S8n,em ,.tUgll' de seus, -;"'êS UB
1
(lU.,
],.;oa..
,e
o
.
"'lc;'j~
O'·"
"ü;dndo
parlamentar.
E
e:1tao,
;':,r
!l1lmEa.hol1!'a,
repl'e~;enLO
llc:StU.
Ca,.,a"luc.'ares
que
melhor pel'tencel.'la~ll'l/I,
r p' e
nars con) a Ulllkl..::1. " ., ~- • • ".~..
.
',..,.
d S' p' _i 1 t d R p'. I "'.
..
,...
_.
'~~' . , , - , 'f' ~. 11" COl1l'1l';c~""=;O PJ:~sidel1te. 'estareI ele pleno' 8.(')]'1;) a auLué..e o L . l8.:>,08n e SI. oe l.(~ r nülitul'es da nova geraçao, nao,:1"\(::,':;C8,
.a01'. apenas d,z.el m <.
,
"'sC'. ...
e ,;reio mie . e3ta Casa Í1'lteil':l e.m· bl,~c8., clian~e elo penS8,mento elos ~e:U3, senao, a"na"s viva. repulsa dos 1:Jo~
f SR. PRESH.JlENTE:
:lp::iara'emenda parlamentar.
Minidros, na G.uerra,c1a MarinL:a tO
mens que f'epresentam ,o Pov.9 Ufil.:i~lei~,,'d ' --8 q1.1" (1lor\.t' Ael':::naUZlca, ::50 aeveua .Ler GlCiO LHlla., 1'0 ne8'La Casal
. G '~nqdorll.fou1'a AndTa'~ .~)
Em .:.);:\0 est~s CO?l"'} e::,a~~~ . "í. '~d}" ~n"o; df.'mis.::úo imediata eles I.:'ês l\<1.;1)1..,- I Out.ra atitude de l10ssa parte W:p0Trene '~ninhamento de votaça.o não são fa::er, COll,~~
Ull1a . ~1;:-c~,:"l~Çd'""o ll'~1. l1cCJ'_1 t1'03 Militares, uma vez que os r:ne.s-,! tará na derrubada do reO'ime df,lli1o. 't'd
't
e '1e C-011SC 1en s ":'\ 1111>81101
e "" ..
,
t .
'a I ..,
".
'"
per '.I 1 Os apm e s . . .
mE'~11 qu~. l:~pn?sentápfe do povo. 8e11- rn"o~, 8~:avam r~ll1~o a, ,?~m}!~t d.:,.p . cr;1tico, exatan"ente p~r quem, n~eu1~() ,.')1'. M'igueZ Bahu1'Y - pel,llna ~ te o dever de exprimir o que pensa Dla.:>ll,euEl., :~ntanc',o~mpeClll, ~ p~~~- Jbido de sua preserva9~0, sob as Vbl3'3
V,. Exa. licença para, ,comül1l~ar a ne:.;ta hora 'grave em qUe ,o ,povo.
~e. U.'ll ,hOl1J.em. ,leg.1tll~~~menL ... ek,:~l: estarrecidas da Famllla Brasllewl1.
Cs,s:: que. segundo ~otlCla. ChegHl:=t ,~ teil'o ~tenta e esper:;t, a. opnmw, a I€'- P~lo ..~o"o ...P.Ul:l:1,~ e~elt;~l.O das; ~:ll,:;S
Nãol
r Presidente!
cOl'ürmada, a redaçao. ~e "A NOIte gislaçfco, a ordem ~2ste P~rhmento,1 ~la:~?Ll11as Ja l"eg:~tl"ada na Í1"SV\).Ju I
S,.,
.
fel invadida pela pollcla ..,.
como aut€nticúsentldo e c81'ebl'o <11- pol111ca cOl1teml?olan"a.
Não! Srs. CongressIstas!
retGr da nacionalidade.
E nunca, -SI'. Presidente e Srs. CaL-,
1·1;
- .
t
," E 't
acui
lO :,R. PRESIDENTE:
.
'
. '. gl'essístas servir de mero pOl'~ad',)1' de I
s o l1ao .acon ,ec(;na, ,s amos "
Permita-me, 81'. PresIdente", pat 1'1. recado d~ ''11bc}''clll1ados seus ~u!)ver-II para cum~ru O nosso dever, para ía',S.:na,àol' Mdum Andrade)· - VOSP.8 t . ' ,
lel'o
se a g'ene"o.slchde·
,-,::;, J . ,
' a ' Vl've"
democl'acl'a que so· a ''1Sf'G~
I,
. erJ~llnar,que.
. .-:,
. ' . tendo a l1ierarqula administrat,l"a e Zc:1 ,.
L a
,
. ...
",. <;. ~,
Exa.
nãb pode
enca- de
Exa. pelmltn...
barateand.o 6ua própria autorida'ie. de.
de uns poucos de::.eJa Vo..l pele[l'in1 ':tmento
de interrompeTO
yotação. O oradoT
d
t
8 V
O !ô:R.
PRESIDENTE:
Chefe Geral das Fàrças
Armadac>!
Cl .a.
rlispf J de aper!as 5 minu os .. e· assa
~
' Re os tais Chefes Militares 1':11[.:;n.·· ~xa . ocupa o tempo deRtmado ao
" . M- . Andrade) - Conc,E;11 último .C~SO, na im~o~sii)1111acte d
d Br s'l
ue
tSenaa07
.oma
'
,d8noderdemItlrosSeusM1l11S~rosM:_ em qlle sao os leIS .. ~~ aI, q
<ürad(r, êste fica prejudicado.
talá de s~u dlsc~rso a l€ltuL~ que \~11 ma\'es, de.el'ía ter renunciadó IrI.1E:- podem rasgar a ~onstItUlçao que l,all1O 81'. lVliY1Wl Bahu.ry - 'Ap,e~1as fazer I ELlmp'qs~ilvel
que'y. Exa, G.?~·-I d ia'aJ.1pn"e as aH'as fun"ões de [I:le bem jurara.m defender, que devem nuo
l~
t·lllm' a l'nfrin
o ReO'l1nento
ec;te·1
. ' inves~ldo,
t::
c.
'1 ..
. ' ~,.
0
desei va comunicar ma.lS uma VlOen' ' ' ''ll'VExa'"
ue mea dê
il- e~:Üt
por '.fàrça da
COllstit.llpaI ' ·a.
a lt'v
1 o . Povo
' , ' Bl'''''sl·leil'o· as c:.uas
~" n
· ('.Ü' f,' pedir .à Presidência se, comu- ponto. Peço a . '-. . . q
I . . c"·c e t'''tOl'nal a Cara ·qu. e dan!;es <.or- voca.çoes totalltanstas, que o Lt",,,:a
L"
cooperacao
do nO)1
~
"',
, . r.Une>']!',
l
,. .. I Q.
:niq'LK
com o Ohefe .Çl~ E~ecutJVo. p~ra 111es11'0
~
.. . -, ique
. 1
t.",,~e!.'"
I be dio'níficar
e. . hOl1l'adarl1ente
paI • co t1 t a plOpl1a.
ue f ec h e111'
. o .C ~.n ~
1C.1' L
le . .·lol11e a·s prov1dencIas cablvelS. Depucac10 tenho 1e.. . emco em .,oll~."'·)l.
'"
d t d·
I·
1n~., _ gresso! Que. rasguem a Constli;mçao.
..
) ' t u n i d a d e s , c(m~ o apolO e ,o os os seus t1.,.,,1
...
' l J T d j d".
'O FR. PRESIDENTE:
opu.
.
! bros: a CfLnara dos Deputado.s do Mas assumam a lesponsa 11 a e es
O 8R. JOSUE' DE CASTRO --- Es- i B r a s i l ! .
se t o perante o Povo!
.
(S€õador Mou1'a Anélretàe) - Vos~a tou OTuto à cnncessão.Não por CGO-I
...
.' ,Nao nos venham propor a cn!l1Exa. mande por escrito seu ~eqt'~en- per ação, mas em reconhecimento de . Mas, SI> b'reslc1ente e. Srs. CongTP.s- vência. ~m tamanha indignidade, c!l!e
:mento à Mesa e esta tomara todas que a horu que vive'mos é grave e df'- fi1:st~~s, o tato 'esta consumacio! U[.[t:,~ou nos envel'gqnharia perante os nossJS
lprovidêndas, conforme vem fazen.do vemos honrá-la no interêsse do res~. a e,ta Casa uma Mensagem Pl'eSldE'?1- filhos e perante os pósteros!
(1tll'ante todo o dia de hoje e no;:: dIas DeLo do decôrd.1) e da gÍ'andeza deste I cial, na qual e;;tá ,expressamen~e Uf',Nossa única resposta àerroglncja
·1rteriol'fs.
parl~mento,obedeço com a maior 11\1- clarr.do·- pelo próprle Presielenre da armada de homens que nào servem ao
""
.
, ' " . . milclade e a maior .gratidão ao. que 01'·' R.epublica - que os S1'S. M1111Stl'OS Brasil, mas, apenas, à. própria va:da'O .n0brA~orador ,devela encen81 s~~? lden'L a Mesa desta Casa. (Mwto 'bem; I\íiiit~1res, l:)a qualidade deChehs d'e,s de e a inconfessáveis interêsses, só:.
cr'nslderrçoes, pOlql~e seu tempo e0La mmt.o be1n. Palmas).
'
Fàrç:::s Arl11RLlas. respol1_s2.veis ;)ela 01'- poderá ser aquela' ditadape1aCa}.ta
; e ?;otado.
'R PRESIDENTE:'
inte.I;1a"
a atJ'iIJi,lta Magna de 194&, onde
crist..aJizados
. O SR'.J08UÉ DE OASTRO - ProOS.
ll1COljVeme:)('.la, • .p0l: mOLIVOS de,segu- anos e anns de lutas e conqui~tas cc:ic·'lrarei ser breve. Quero ~acentuar
(senado7' MOUTf! ~nd1'G..r.j,~>
ral?';;:.t. nac~ollal, d? rep'ess? a~n'J:-::w mo.cráticas.
f Ll€, a n·eu ver, esta Oasa nao .p~d.e"
Mei.a ·deve comul1lcal ao plenm~,o. cP ... " Pa~s do Vwe-p!'esIdenLe Joao Gmul,t:t,
O Sr. J.oão Goulart é o Presld,~:1te
~ ·.a recet 31' lllil documento sedICIOSO; se' vê profundamente. constl'angleta a, 11o,]e reconhecIdo pelo Povo Bra:,l- Constitucional do Brasil!
_
a
Pl:Ullento
,.,.'st .Ca~1, que faz a .lei é def~11de, assim exigir, o .cum
TitlIlar de um manda to .CO'}ferido
.. ~OR.\eg~~ Ileiro como se~l PreSIdente Consbi;dCO'.Iireitos e preceitos nela estabelec~do.s. :m.ento Inte1no. Ent1~~a,J?-to, e mls;;.~. :oal!
.,
.
pelo Povo, I'láo pode ser constl'al1F~làO
'lão li>ode compa{ltuar com a Sedlç110, que o faça; do _contl8-11o,. os ~~s,.u~
SI' Presidepte' COI'S COll0 T " " - i s t f 1 " , e m seus "3agrados direitos pelo pu.del'
,)om umE intromissão indébit.~. no re~ trabalhos perderao completame ,8 tt
~
lJ.
•
'" ... 0'"
'"C> • . 1· Militar, a qqem cabe, apenas, o déver
gime corstitucional contl;'a anu@tioSuao.rdelU"'_.·h
. td·.{),.Nãov:ejOraz.õesq ue impeçam a pel- de z.elal' pelo cumprimento da 'Jraem
'/oder pr I'feitaml>nte COnfli2'Ul'ado num.
Estamos ehl eLcamm amen? e V_I' mal1f:-nCla no Pais do ,SI' Vice -preo;;i- 1eo'a1
_
,
d a C.hSClnl$tSoaOe: I dente João Ooulart e,
!,.clpe'
e expresso em do.- taç.ão para
B
"'o papel do Congresso não é eompacb
t
d
D 'a' o nobre O tempo conce 1 o De o . . egll11e
'
d
..
cnnento es arrecc. 01'.
1~1, .
' . ' ·.t
T h
ido tol-~
sua posse no cargo e Presldenw c!a tL..Ia.T com a baderna! O papel
do
ça.~a ~e tCI:1~0 lml~~~eOS. ua~ro ~ êsse te;~- ~epúJlica dos Estados Unidos (;0
C~ng1'esso é defender ,até limite ex..
S(:nadol' Monso Arinos
G:T'e a pcl1tlca, apesar d,e suas \1Cl;:;S!- 1<-1.n e, lea me :li' '~ose aI uma admi- slll
tremo de sua.s fôr-ças de poder desarhldes, é 1110nótou~, porque, o,~ epls~- p:o.,. m~s, em 1 POli"
g,
CaJ'g'o que é seu, por direito; q:.leé mudo aqUIlo que constitui o mais pJ e~
(1J os se npetem ~fJ, ver:?ane el~s" mlO tn e~ua JUl~g~eo'uir o encaminhamento ~~u, por ~ellberaçào elo PO-v? !Jr?!",úc:- c.io~o patrimônio d.~ n~cion~lidade b,'a.
s:' repete '11; ?0'11 singulm frla~1e: ]::.0:. ~1~le~ d V vota~ão ;:) Deputado Í11SC1·ito pac::\ 10; {l~le .e_ seu, pOI ~etem1ll1ayao na I sl1elra: sua expenencla democratlca.
sc em varIas (I:poTtun~daQe:; ..fOlÇ~c> .., e , Dl ~ 'vndo lUP'ar, é o Sr.,A]o,v- COlJ..s~.;ltlllçao, que aqUl temos defr.lldl, . . '..
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r
n ' Sio Non.t , la Qlllem. peG<! a pgl~;:~el~e·a'l t''''~ ";" .~ll·le"~. P'·~l·t··l·clo' 'o"'pal'J'l·do T~'.:'a~- samos falar, é possível que, '1111H:ll.hã,
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,sua banCada na Câmara dos DeíJue CIO, mas
oJe. _ 10Je, I;)lS. -..
8j31'1llitir a p0gSe de vel:d:::d(:nr03 'el~l-I Dou a paluvTR ao . Sr, Deputano taàas. sou tEl,lvez o deputado com me-. nadores e ,Srs. Deputados _ da ct:a'os, Preitclentes em penOC[,)3 anL,2l'j~- Alo~·.sio Nonr').
nor i'elaç'âo ele amiza.de JeSS'l8! CGJi1 ma desta tribuna gritemos ao povo
:r:}'8, nun ~a se vi.n,.o q'L~e 8.g01'p, se ~:0.,1:::. SI'. Presidente! 81'S. Congl'essis,t::t,3! 0,s1'. Vice-PreSIdente da Repúb1l8a, I qUi:: oCo:m;resso c~m1J?l'e o seu dr~ve!,
fICOU. lln BraSIl, pOIque, em )Od(~c
'
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o 81'. João Goula1't.
com honra., com dIgmdacle, com HltJ'2:;132.S.op Ttunidades; essas p.res,:oes . se
Até, hoje n~e furteI, propo~lt::~l;~Nunca. Le)Jdo ocupado outro C'argo I vez!
~~XerGlam em cambalachos, 0.1 eJn sus- mente, a 81mtlr pensamento a ..e~pe~- eletivo nUl1catenélo siclo filiado .J, -ne.,. I ,o CODQ,TeSSo r:flO ràsteja, 11em se
8'11'03 nacalac1a
da.l.11oi.te, em concJ1a- to do. assunto que, nesta hOfo,. t~,o I' l1hurn 'outro partic10 poliCiou, Dois ;:n- I põe de cócoras! O Congresso ai"<lD,·~S, l1:ras jamais oSl,enSlV81~l.e~I~,~~con~<J gra~/e, pr~ocupa tôda ;. Nação b~''3,01[:;= tes do meu atl1al mandato de deput:ldo !,tap~, batielo, mas jam8.is hU,mlll1l'l.do.
~.',gOl a, en que ? ,h011.1e111 d. fI ~Lte 00 ra. lVIas JUlgO que chegou a hOIa, eXa I federal por Alagoas era simpleSlllen- i C:'llra de p! (MUlto bem; mUlto bem..
Poel'r, 11(1 eX.f.r01çl~. do (la,rt~0, da pj-ê- ta', em que cada 111embr? elo congre::;-\ te funcio~1ério do Banco elo BrasIl! PalTnafl).
.
· (;i.àência 'la. ;.'te~n..1rnca, en'l;~. ao P~!':- SO Nacional, VJmo legítl.l11.0 l'epre,:;en- nunca tiVe oportunidade' ele aOl" }S:lma;~ i
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]a111ento NaClOllal um dOCU1~ento:.. (t8- tante do Povo, deve deflml' sua PI)S.I- çao com o Sr. João Goulart.
O SR. At.R.Il!.;LID 'IANNA..
1Ú1aIando qUe . alguns g~nerms 0I?oem .. Ção.·.diante -dc.ssa mensag..em que {l S.~'·I .Estou piJrtanto m.uito à 'Vontade I (Po.(1·a enCarnin17.,ar CJ votacC.íO. sent.
·t;e fi., Oonstituição, l1aOdl1'elt~ maIS Sfl,- P.re.,sidente da RepúlJlic,a ~m ~~ercl- para. d~fender o 1~1eu ponto de Ví.",.·.t.a., jl'e.t:isão elo orador) _ Sr. Presidente,
gr~do que el,a CO s ubst all c:a:. ,? de c {)1O, em. má hora, teve ,~, l11f~llGIcla~e Ql';ue é o da posse, pura e S~lUp1 e.s- l1Dbres. ~ C?ngre.ssi.s!as, discute-se da>
(j)oíTn escolher seysma.ndatálll•.:>".
. de e.11':la1' aos ,mandata.nos .ao POIO n.leni:e, do Sr. João Goulart na Pre-; conVeme?Cla 5>u n8.0 do, ~ncerramen· C'~'a, 81';. PreSIdente, nesta cOüJun- Brasllell'o no Oungresso NaClO.t1n.l.
sidência d~l ReDúbllcal
IconheCIda.
to da .dlScussno da mateni:l. de todos
turn esta.rrecedOl'a, SOU. forçado a ne"
.
I ' \ "r.'
gar llleu voto e meu apoio ao parece.r . O ~ventclal Pl.esldente d~ Rep,~lJ",Al.
Sr. Presiàente! 81'S. Oongress5.st?s 1
~
'\:at)l"se11tad{) pel'1 Comissão Mista. por smal, tambem, memblO des~a Ca-,.
.
Oplenano da Camara dos 81':3,
'Em" súa segunda, parte, acentuaêle sa, na condição de DeP!ltad_o iedet:al\ 9 ,Congresso N.aci anal tem 0. de7~r\Deputaclos não le.u _o ve~'dadeir{) pen--'
"que, para amainar a crise criada, €11- pe~o valor~~o Estado d~ .sa{jlp'a~1io.\.p're~puo.de. ?efender o cumpnm;1.1~0:samento da Çomlssao so?re o _assun.:fl'aquecendo suas razões, devem{)s ce- cUJo povo Ja es~re"?e.u pa~!n.as 5'_0110- u: 'GonstI~u~ça~ Feder~L E a consbtLh-: to .entregu~ a sua conslder~çao, Ao
(der.. e modificar o regime, lV!as mo- sas da nos.sa. bl.st.ona Fatna~ ~pre ç,;;,.'Ü)~3tara mcolume Ulm a pos...:e da- i 1nves• .surg"lram duas illugestoes: uma.
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í~el&S 'que VIsa, ~I.altel'ar prOfUlld.p~-: fei~o que Ui?' governasse, um g(}ve~-: St, Presidente, aqui está escrito. na j dassemos o' IOo'c. e O> povo se eonro _
m.ente
·nas
suas raizes mestras o S1;:,- inl1Ci.Ol' que nao governasse, i:.un.pl'e,si-l CQi1,:st.ituicàn da R, "'T'u':'JFna- .. Comnete j·J.··IJo";'·
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....asi EUO, que e, uen. e ao :<,epubl1ca que nao gover- I ao Presidenre cia Renúblicp prlva tíva- 'IIn'Hl'~'~"""'t10"" C :::Jg;o as atríbutções ~ d"
presidencialista eclético eclético [nasse , I~á um remedio na Constit·lli- mente. nomear e doi''r1iti1~ ~~ ~~J.1il~i '".~'·"I1~ -ü~~~~~~d~~~"t~ ~~~:e~:l;~a~l '\ ... ".1.} .lJ,..i· ~ -:0 :fi
!por{lUe enxertado.. ,de muitas Instituí- [cãopars, os Presidentes que traem; há] de .. :ts~.Rdo"L'-'
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. '~'.~ -::> !~(~ ':;~;~'t ;.,.. - <;(~J~.l L"õ'ji1""1.,~. o 1\1~'~1r:~
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eões .pal'lame~lta.l'lstas. De!~ndemos ;0 voto de desconfiança através o i1n-t
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1·.t:><'J.~+.:~r.; Sb~~,vf:.'~?r:: dJ.,:~.lnO ,"'" m:.s,:~Q
êsse tipo de sistema de.mOCl'atlco que, i peactiment. O crime de l'es p OJ.l sabiE.'- 1 Os Mínístros de Ec;U?.d.o respeit.am o I ;~~l~' ::J..,e _ as . F..01 '.{(."7 .'Arruadas -'~!."~
lCon,:enientemente a'l?~i~atlo no .BrasH; Idade foi col~cado no l1os.sf! "i.s~srna ~l'~siden~e ~~ Hepúbli~a que os 1'.0- I~L;PO~ ..~ ~l!~ .:,entBo'n or:n::~'ana~:-;, '::,.F'or:
~;l'a:na :resultad?s POSItIVOS. ~Ultos .se como concessão, pel?- evolução.
l:-~e:a. 0.-:; .militarea - e da r:-0s sa tra- ! "'~1:~1111~aa;;, pa C,oll:at.d a~,-,po, ;':~'<:':'_
';e.ln reíto 1.1. 0.'.Si8tema, q.ue naua tem ali O sr, Milton ReLS - Permite V. -cuÇ a 9 -:-., nomeados pcl.o PresId':::i.1te ~:a i. ;'!~a·1Ja na rrl.~.s~1a C2:~~i". )\~,0.~ a,.,t~LV'.
com a irresponsabilidade ~osho- Ex a., ?
! R~p?~!ICa pa.s~am a exercer sobre eJe; ~,l~,~~:acla,",~, . ...1el:~O . ..1 "-<":,'~. ,!.5Svr:;J.~a. ~:
.ver
mens porque o melhor dos sistemas
. . ' ~ . 10 pátrío poder.
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"','t' .do O SR.. AURELIO VIANNA -- ~nfe-l
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lüocraCla sistema [te r~Q\lel'l1o pal'l&~
pa'P:e!, ,Ja;l1aIS sena~con~r?:za o'IUzmente, o nobre Presidente da C;:tsal ."Compet.e ao Presidente da Repú-Jmentar, Prefiro, ne.3(·e instante da
~. e os dl~l~ge~:hfs da :~ça~.; gO"~~l1an- 1111ã9 me pern.lite conceder apartes.
i bl!ca ex.ercer o comando .supremo eras civíüzaoão nrasileíra. o sistema ec.le~
. es, . congressis .as e xecu -IVO, assem
Ent..ã0, ,m?s q.ne achamos que a cri- Porç~s", A~l~~ada.:s, ,ad1?1ll1íi3trando-as t t.!ce,· ~l'e!ir(j-o, sim, Todo o povc
r.espon.sávcIs,
lse nao e ínstítucíonal, que u.';; :"'3,i~{'S por íntermeuío (1.0S .orgaos competen-Ttem notado corno as nossas reun.ões
A velha França, mãe da latinidade, da crise talvez e.st,ejam ni 'Jo:mc~ ex- tes". Esta seria. a t.ribuição, talvez, Ise .pl'oce.:.sam . Hoje. rec'êbi uma "\il)ja
nossa mãe espiritual, geratriz da de-l terna, porque êste País nem se c!iri~ do, 1,9 M.inistl'~. o verdadeiro P.i'esí - . tremenda de, hulito;=; de tllçUS colegas ..
~l00raeia moderna, substitui ga,binetes Ijepara o' neutl;alismo, nem para
o del1~e da Re~u.blica,. num reginye de l'e lemlJl't'i-me de di:z:el': Poucas 'iêz€8
quase ques€manalmente ou men.qal-: campo ociclental, ~em pflra, o campo governo de gabIJ.le t,e. Compete às Fô:;:- tenho sido vaia·do nos meus cO:'JÚ:-.!OSi
:;filente,. Por que-n~o teve raízes
na !orients,}, Afinal ~e cont.as nln~1.~éml ças LArmadas, 5~1~~tltllíd8.s, es.senc1al- Im}] Pl'~Ç?- p~b~ka.,!~1aS uma OU cl.tlúS
,Fr.ança, por que la não·"leu resulta"'I'.sl1~e qU,a1 a polfbc~ ~x{;e~'na deste me~ve.. pelo EXel ?1l0? ~~nnha ~ A~- vezes. t~u vai.ac.o. P,eJ03 moleques (~ os
dos posit.ivos o ..s.istema. parlame,ntpur PaIS., AJ, talvez... esteJa a raIZ, a causa ronauqca., CC'1110 mst}tmçoes naC101.1a15 Il'\~~pe,l1 . el. Ser v[~!rr(J!). por homens ('1)1(gemi-eclético? Por que razâo se GX- dessa Cl'l.se profunda num': mundo qu~ perm~l1elltes.'. orgal1lzt~da:s .com 1J.a.S0. fo~ e algo de extraordinário,
f;el'
;perimelltou 110 Chile o parlall1en{;a.l'}s- lse prepara; para a guerra, q~le, e.sta na h:erarqma ~ na dlSClplu?-R, SOl) ~ Iva~:ldn po-r mol~qL1e.s de rua ;,el'ía remo e foi êle derrubado por tU11a l'e- I ::tl'l1uldo ate os dentes para deCidir dos autoridade suprema do PreSidente da i VOHante.
m~.s por homens
.,ultos,
'Voulção? p~)l' que razãó.', T.e.vOluçõeslclesti110S•.da libe~'c1a.de l1un~an~. CO:::.1 R~RúbILca:. e de..n. tro (~OS li:ni,t~ . d. a I'.membros. dOP81'lamente!, , .
~urgell1, 'êclodem
em pa.Jses-, parla- U~11 govell1o ~e ~abll1ete,. l.~ao .se defl- l~l .,. Illa l?nge, SI: PIeswente e. R"
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llludo como llao se clefmem q'l'H:n. 81'S ,conO'l'eSSI"tas mUlto lono'e nosta
'-'L.
P.I:.~lclenLe, teLllLQ POt Qü.e,.
:e~ ~rIS ,as \.~I~,. a '1{~~' SIa, ~s=;[ todos' os partidos poÍíticos dêste 'Oc~f~ lni:Úise· Quem:~ e';Ü;ou a 'posse '"do'P:'~~ Ique, ne.st.á. tribu~la 1utarej, qLJanto l~U
,~u~n ?o-~e . es ,ru.uI~s ')p~:lcalsa ~ e 1_. nillo'uém atIVe a ·oP.iúiâ.o dos,pãl'Lt.i- sidente' eleitã dà' Renúblicá elo B!'8.r;il? 1 . der P~l'a i'.,l}\{3dll·... por t,Od.C.s ~s, .111,e::oo
~res.,
or qu.e Iaza,o.., . ao 1 VIa e
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. , . ' _._
_
.
e 11100os, a l11lJdanç.a eh, i'eglln~;, . CiO
IDa!, ha o p.alIa. l1lel1t.al~smo . n~:quele~ IdOS a Iespe. tO, a POl!,vl~:'t extema, ape
.0' Chefe supremo das FôI.'cas AI'ma- {SIstema. O Pl·esic....12 i.1 t.e ela Jl1211 .Parti;paL'3es?
Por
que
o
preSIdencIalIsmo
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' 1, . d partIdos pequenos e q11e re:velam seu u'" enVIa um melI.OHme o a ev a \./,a '-o 'O,,>,.
... '."LtI'd~o S·(\vl[J.
,..,la Bu...."1 cl. •.,), 11(,·
for ~ ..e Pt'0pu~ nos Es'a os 111(08 "Cl':1 jlJensamento sÔ'bl:e està qtl~&tã'~ "~ sa, cop.siderando que. Chefe ,Supl:el~lO je cOl1:er?ou comigo. t~'aç(Jt1 . . s nm~nenca? t OI ~ qt~ ~m 1 ceI t os !Ja.l''5~S âue iriam fazer os iJa"tidos ~trav \13 das Forças Al'madas sao os tres M1l11S- ilY!as e 1l1CIU,Slve me p::dm '1~j8 a,:; c1f'~:
. e oonce11 ',raçao ,o poe er e111. p~:~cal? cie ()'~binete.s . 1.1e serian; uma c~m ~_ tr{ls, mílitares. , .
Notá;,:el ist.o, Sr. Ise à, Cf~~11aJ'à: ", f/leu velho <.,migo
.tl!laOS
. _0 a essenClR
~ q " d'Aesse
p. Pres1cIente'Pl'"
rd"'111 , l !" l' a f' ! > ""llD l't~!")'Jl'npn,
o
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f to ? desenvolvImento . econ01111(.) e BIca0,
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....., PresIdeIlte
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, o Pl'e-1L>,aul
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't!J111 a ·0,
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1 ólítico
uenão existeJ? A.s Fôrcas sldent.e desta Casa abdICOU de um
e Sei Que o ~.. l!"l nerlllbJT a prostl~m'Mas esta analIse;.. Iremos fazer nmn P . . " q
B' :1' ",' ~
, c(' reito que é seu. Sponte sue,;? Não &ei câo da· sua grande idéia CanCl)?1'en...
Annaa.as, no " laS! ~, s~mple pte~el- "'';''
@utro momento·. nao é para H,0"01' a ,
't,
. 'O' d
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varam o pl'esIdencIall.:S1110, do ponto ':''1~S., es ,amos Jo~~n i o, ~b~l a.." CO~l
ao pa. n a:,~: .'lv::h:,,~O ~S;o l;'~~ La11l-:~ll~1 ~,S'Os pal'lamentar~stas estao-~;e n:pl'o- de vista da política nacional. prote- destmo~ da de111?,vlac:~.?J.ad~ell11. Ll:,:,~. ~:1~, no :a.L"1.~)~:'oc~~,aL'.t(~ ''::>,:l<.11.119.'" ,1l';,m
veitalldo desta cnse para num golne o'enclo e aarantindo a unidade
da t~ pt~ol1a pod€1a smgn uma desolôa,- Leglllle de cx.. . ,. .t,::lo. q,I::I!.1-1'J, ae' fato,
de intelío'ência, exertare'm o s1ste- ~aoão blla~i1eira num va.stoterritôrio ruzaçao completa. entre os l"0111e'l?""(1.~:(e estam,os fl~l, ,e.,;Uldo ele. '~"'tiO? J:;30
ma...
:::.
. de"S.525.000 m.2, po:' interêsse de se- u~am armas ~ara a .1ll'~l~?teilyao r~.:l nc~·~dlto'nchZ::. ~..,ye~,~o.:f)~.J':1 ~lal1~~,O 81'. Clemen,ç Sampaio _ Gahe e IO'ural1~a naciona,l.
ordem e. ~a defesa do BI[J..~l]. I.? c~;)o bella, N,~o .",,1 ,"... ::h".e~fl.,o, .tO! o .:epretender que não haja ~o parJan;en- e:
.. ~ •
"
d~ ,ag'l'e~.sao externa, e aqueles lrmaos 1110 quem cllsse " (Mzato bem)
Üu'isll1o.
Ev~ta1'lal11os a cl::se pela m~lda,.nça. CIVIS, que, tra·balhal11 para o pro~;:e~;.. O
SR, _ FERRO COST,~ SUS.CITA
do SIstema? Mas nao somos cnanças! 50 do Pa.lS tanto quanto' aqueloutros QUESTAO ,DE ORDEM QUE SERA
O SR. AU~ELIO VIAN~A .'. Iríamos acalmar os militares de am- sustentando-os, porque aClHl11 (me mePUBLIGAD_l\ DEPOIS
substituindo o sistema· que víg'e, al- bos os lados, ele. amba.s as correntes, recel11 ser- '''iustentados. ó·al'a· bfl11
. -",. : J . ~-, " '1\T' ~
terando -o sistema. político, '1l'n.,~ilei1'o com o funciol1al~lento dêsse .sistema?1 comum e a defesa da Pátria, Ou, en-- O :Sh.. f r'U~:smEl.'] FJ:
.:para, ·npma verdadeira. l'evoluç~o Foram consultados? Quando? ~e pO"'1 tão, todos .~lÓS voltaTemos a 11m pt~5- O_tempo regimental da pl'es?-l1te
branca., . Implantarem aqUIlo que 1130 delll<?S re1?olver ~. crIse q~t~ eXIste
sado que. J? e.s. Cava sendo '311pen.1,d? ,e sessao achiHse Esg01..ad(; . Vou €JjeertSOl1Seg1.Uram na paz até hoje. O 110,'3- BraSIl, Cl'lse pohbca e nuhtar,. sem a nos transformaremos numa· repi..H1ll- ral' os trabalhos convocando os 8r,'!'5.
so P()vo. ainda não sofreu o l1l11)a.eto intervenção dos militares, porque já' queta 'insignificante, de golpE:s per~ Cong-re,5sistas para uma sessão l1oie.
lfie- uma campanha sistemática, 1111':::;- não a resolvemos. Por que elas eclo~ ll1anentes.
à.s21 11o~a<:;. pa.i·r, con1..inuacáo da ajJl:e":
trilO às vésperas de eleições, p~la., or.- dem '! Por que vêm
eclodindo? Há Se um presíd~nte da República fe- ciaç.ão OA mâteria em palita.,.,
E:'{..t
_ , • ..'l
celêllcia do regime do govêrno de g~,- uma ínfl'a-estrutUl'a econômica' que l'ea 'Constituição, há lei para o
1lJillete.
precisa .ser modificada, alterada. I']'á, me de responsabilidade,
Se resiste,
. S.a. é!'nCelIaun a. ,,;;essâo.
, Sr. PresicIen~e, 81'S, COn~rf,c;::;1~~r·a.s, um ~j~tell1a cultural que ln~~cis:iil ~er d,ev~ ~€fdeposto; Tudo e,'5~á na Cons-· {Pn.c~rra-(!(; ~ sessão i:s 19 ~~.or!iJ$
(O n{}s~o 'PO\'O netO enten.d~ria um pre:- ap~.:Sel~o~~o...
' < , li tJt~pç;a(!. }iã;ud~.s~em.O\$ o ~I.stel'na.~m.u"'!e ã 1n1,UittOf;).
.

,~10

I

L

•

Y

.'0

11

N

aI-I
,.o

<r'

°

nOI

c;rt-',

\

L

•

J,' - . '

:.r:

----..:..

\.

'1·

P~ECº
.Jll~'·N~g+VIE.~~ .ºg.·!l9J~; ~~.lt ~,~.:
-

-

--

-

..

~

