
Of. nQ 75 

COMISSÃO IE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Em 15 de dezembro de 1956. 

Senhor Presidente: 

Ao remeter a v. Exa. a resenha dos trabalhos da C~ 
missão de Constituição e Justiça durante ·o período d~ 15 de março 
a 15 de dezembro do corrente ano, não posso fugir ao dever de re~ 

A 
saltar a operosidade, a consciencia de suas responsabilidades, o , , 
patriotismo e·o espirito publico dos eminentes representantes do 

,,. " , ,,,,_ 
povo que compoem este orgao. 

Do mesmo passo, não posso calar a valiosa contri -
buição dos funcionários incumbidos da execução dos encargos admi
nistrativos da Comissão. Competentes e dignos,com uma elevada n~ - , çao do cumprimento de seus deveres, deram, na realidade, inestin@. 
vel concurso para o êxito dos trabalhos da Comissão na sessão le~ 
gislativa que hoje chega ao seu fim. 

' - ,. Foi, realmente, graças a conjugaçao desses dois fa 
tores, a capacidade dos eminentes representantes do povo e a ded1 - , . caçao dos funcionarios administrativos, que o rendimento dos tra-- ~ balhos desta Comissao atingiu o alto mvel que a resenha anexa~ 

' A . monstra a evidencia. 

Realizando 126 reuniões e apreciando 498 proposi -
çÕes, das quais 437 em definitivo, a Comissão realizou tarefa das 
mais relevantes para a execução dos encargos legislativos nesta 
Casa do Congresso Nacional. E. se ti vermos presente que esta Co -
missão recebeu, em média, 40 proposições por semana, qu~se tÔdas , 
relativas a assuntos cujo exame demanda acurado estudo, ter-se-a 
a medida da produtividade dos seus trabalhos neste ano de 1956. 

, 
Faltaria, pois, a indeclinavel imperativo de. justi 

ça se, nestas breves considerações, não consignasse.o meu louvor 
' ' , 
aqueles a quem cabem os lo.uros dessa vitoria. 

Renovo a v. Exa. os meus protestos de elevada esti, 
ma e distinta consideraçã~. 

Oli:veí~ Britó 
(Presidente · 

A Sua Excelência o ~enhor Deputado ULYSSES GUIMARÃES 
-:,t DD. Presidente da Gamara dos Deputados. 



COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JlJSTIÇA 

Relatório dos trabalhos da Comissão de Constitui-
Qão e Jµstiga durante o ano legislativo de 1956 e 

(15 de março a 15 de dezembro). 

TOTAL DE REUNIGES ............. • ............. . 
Constando .de: - . -.. ~- ' 

Reuniões da Turma "A" (ordinárias e extraordi, , . . 

nariasl ••••••.•.••• ;. ~-. ~ • ·• • • • • • • • • • • • • • ·• • • • • • • 

Reuniões da Turma "B". (ordinár+as e extraord,1. , 
narias) •• ·• ••••••••••• ; •••••• • • • • • • • • • • • • • • • • 

Reuniões Plenas 

Sessões solenes 
<J 

••••••••••••••••••••••••••••• 

......•..... ·• ...............• 
Sessão de instalação_ •••••••••••••••••••••••• 

TOTAL DE'PROPOSIÇOES DISTRIBU!DAS E REDISTRI
BUÍDAS: ._. 
Constando de: 
PROJETOS DE LEI - Projetosde'. Resolução ;:. Di • 

versos .. IndieàçÕes - Mensggens - Of':Ícios -R.I. 
q"li~rimen tos ••.•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Proposições votadas•••••••·•·••··•·•·•·•••·•• 
A . . 

Projetos pendentes••. de diligencias ••••••••••••• 

Projetos com votação adiada••••••••••••••••••• 

Of'Ícios expedidos••••••••••••••••••••••••••••• 

Pro-4etos "'""m vi·sta " ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

126 

52 

4rr 
24 

2 

1 

1.022 

437 

28 

11 

80 

22 



COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Proposições votadas em reuniões Plenas 

INDICAÇÃO NQ 9, de 1955 ~o sr. ptaxedes Pitanga,~que indice que 
a Comissao 2e Constituiçao e Justiça se 
manifeste sobre quando se deve conside
r~r o primeiro suplente da lista parti
daria investido no mandato vacante. 
Relator: dep. Hugo Napoleão. 

OFÍCIO Ng 13/55 

OFÍCIO N~ 1.293/54 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N~ 60/56 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO NO 46/56 

REQUERIMENTO S/N/56 

PROJETO DE DECRETO 

Votada em 21.3.56. 

- do Juizo ~leitoral da 73~ Zonal-Eleito
ral - Ira!, Rio Grande do Sul, solici -
tando licença para processar o deputado 
Tarso Dutra. 
Relator: dep. Raimundo Brito. 
Votado em 13.4.56. 

- do Juízo da Vara de Direção do FÔro de 
Porto Alegre, solicitando licença para 
processar o deputado Cesar Pt'ieto. 
Relator: dep. Raymundó Brito. 
Votado em 13.4.5tS. · 

- do Senado Federal que 9oncede licença ao 
Vice-Presidegte da Republica para se au
sentar do Pais.· 
Relator: dep. Abguar Bastos. 
Votado em 19.4.56. 

- do sr. Vieira de Mello, que concede a ani.,a 
tia a todos os civis e. militares que dire
ta ou indiretamente• se envolveram nos m9-
vimentos revolucionarios ocorridos no,pais, 
a partir de 10 de novembro de 1955 ate 10 
de março de 1956. 
Relator: dep. Salles Filho. 
Votado em-23.4.56. 

- do sr. Cid Campelo que opta pela parte fi 
xa dos seus ~ubsidios quando assume oAca~ 
go de Secretario do Trabalho e,Assisten -
eia Social, no Eskado do ~arana.. 
Relator: dep. Antonio Horacio. 
Votado em 25.4.56. 

LEGISLATIVO NO 46/A/56"'."do sr. Vieira de Mello, que concede anis-· 
tia à todos os civis e militares que, dir~ 
ta ou indiretamente• se envolveram nos m9-
vimentos revolucionarios ocorridos no,Pais, 
a partir de 10 de novembro de 1955 ate lQ 
de março de 1956. 
Relator: dep. Sal~es F11ho 
(Emendado em plenar.io) 
Votado em 26.4.56. 
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PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO NO 45/56. - (Emendas de plenário) 

~ Concede anistia aos qge respondem a pro
cesso por delitos politicos, de imprensa 
e conexos. 

REQUERIMENTO S/N/56 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N2 48/56 . 

OFÍCIO N:Q 92-P-56 

REQUERIMENTO S/N/56 

PROJETO N2 1.300/56 

PROJETO NQ 1.387/56 

PROJETO N2 1.466/56 

INDICAÇÃO N2 12/56· 

Relator: dep. Salles Filho 
Votado em 21.5.56. 

, . 

- do sr. Jose Maria Mello, que solicita ],1 
cença de 35 m~ses para as~umir a Prefei
tura do Municipio de Viçosa, Estado de A 
lagoas. 
Relator: dep. Hugo Napoleão 
Votado em 25.5.56. 

- da Comi~são de Constituição e Justiça1 que 
acrescenta dtspositivos ao Regimento IntEll: 
no relativo a incompatibilidade do exerci
cio d·e qualquer função <jleti va da Uniãot 
dos Estados e dos Municipios, com o man<1a
to de deputado• 
Relator: dep. Hugo Napoleão 
Votado em 25.5.56. 

, - -- dQ Tribunal d~ Contas d~ Uniao, que dispoe 
sobre a dec1sao denegatoria de registro a 
contrato ce!ebrado entr~ o Departamento de 
Adm1niskraçao do M1n1!jterio da Agrigultura 
e o Governo do Territorio do Guapore. 
(Consulta da Comi~são de Orçamento) 
Relator: dep. Rondon Pacheco 
Votado em 25.5.56. 

- do sr. Guido Mondin, que dispõe sÔbre pos
se de suplentes. 
Relator: dep. Bias Fortes 
Votado em 11.6.56. 

- do sr. Prado Kelly, que altera o art. 70 
da Lei n2 2.550, de 25 de ju~ho de 1955, 
que altera dispositivos do Codigo Eleito
ral. (Anexado o de ng 1.161/56). · · 
Relator: dep. Adaucto cardoso. 
Votado em 28.6.56. 

- do sr. Clodomir Milleti que valiga para 
as eleições que se rea iz~rem ate deze,m 
bro de 1956, os antigos tittilos eleito-
rais. · · 
Relator: dep. Martins Rodrigues 
Votado ·em 28.6.56. 

- do sr. Atigo de Matos, que valid~, para 
as ele1ço~s que se realizarE}Dl ate 30 de 
junho de 1957, os antigos titulos ele1-
tora1~. 
Relator: dep. Martins Rodrigues 

· Votado em 28.6.56. 

- do sr. OctacÍlio Negrão de Lima! gue in
dica que a ComissãoAde Constitu çao e Ju.=s, 
tiça se manifeste sobre impedimento de d& 
putado fazer parte da,diretoria de socie
dade anonima beneficiaria, de aval de pe~ 



PROJETO DE DECRETO 
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soa juridiga de direi to pÚblico para e:f'eJ. 
-to de emprestimo exterior. 
Relator: dep. Monteiro de Barros 
Votada em 11.7.56. 

LEGISLATIVO NQ 88/56-do Senado Federal,_ que concede licença ao 
Presiqente da Republica para ausentar- se 
do país. 

OFÍCIO S/N/56 

PROJETO DE. DECRETO 

Relator: dep. Leoberto Leal 
Votado em 11.7.56. 

A 
-da Mesa da Càmara"dos Depu#;ado~, encami -
ngando consulta sobre convocaçao de ses -
sao secreta para tomar conhecimento de i,n 
formações prestadas pelo sr. Ministro da 
Guerra, a requerimento dQ Sf• deputado_Raz 
mundo Padilha~ gom relaçao a infiltraçao 
comunista no Exercito. 

· Relator: dep. Monteiro de Barros 
Votado em 20.7.56. 

LEGISLATIVO N~ 93/56-do Senado Federal, que aprova o frotocolo 
p,ra limitar o cultivo, a produçao e o c.2 
mergio internacional da papoula e o uso 
do opio. 

OFÍCIO N2 580/56 

MENSAGEM N12 634/56 

Relator: dep. Bias Fortes 
Votado em 22.8.56 

-do Procurador Geral do Distrito Federal,s.,2 
licitagdo licença para processar o deputa-
do Aluizio Alves. · 
Relator: dep. Ra)!JD.undo Brito 
Votado em 3.10.56. 

- ' -- do Pode; Executivo,"relativa a Resoiuçao da 
A§sembleia da ONU sobre a organizaçao de um.a 
Força Inter~cional para restabelecer a Paz 
no Oriente Medio. 
Relator: dep. Martins Rodrigues 
Votada em 10.11.56. 

PROJETO DE DECRETO , 
LEGISLATIVO NQ 109/56-(Emendas de Plenario). 

do Poder ~xecutivo que autoriza o Presiden
te d~ Republica a contribuir para a cousti
tui~ao da Força In~ernacional de Emergencia 
e da outras providencias. 
Relator: dep. Martins Rodrigues 
Votado·em l~.11.56. 
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COMIS~O DE' CONSTITUIÇÃO É· JUST.ICA 

PronQsiçÕes votadas·em reuniões da Turma "B". 

PROJETO NQ 1.022/56 - do sr. Edgar Schneider.1 que retifica o 
art. 7'º da Lei nº 2. 7li:::'..., de 21-de jane,i 
ro· de 1956, que federaliza a Escola Pay 
lista de Medicina, cria a Faculdade de 
Medicina em Sta. Maria;-~integrada· na U; 
fii versidade_ dQ Rio'~Grande dó ·sul e· àa 
outras providencias; Relator: dep. Ron 
don Pacheco. Votado em 20.3.56. 

PROJETO NQ 

PROJE'TO Nj2 

- V 

- A - ao·-sertãdo·-Federal, que dispoê sobre !}o,r 
mas prõcessuais·-para o reajuste de divi 
das dós pecuaristas. -
Relatõr: dep.·Oscar Corrêa. 
Votado em 23.3.56. 

- dõ sr. Godoy Ilha, que altera o art. 60 
do~decreto-lei nº 7.6611 de 21 de ju -
nho a.e· ·1945 (Lei de Falencias). 
Rela:tõr: dep. Hugo Napoleão. 
Votado em 23.3.56. 

PROJE.TO N·2 2 .150/52 - A - do sr. Moura Rezénde, qu·e dispoe sobre ~-

PROJE .. TO N2 

contagem de tempo dõs·gesembargadõres nõ 
meados·· para a composiçao do quinto dos 
lugares· do Tribunal de Jystiça. 
Relator: dep. Oscar Correa. 
Votado em 23.3.56. 

891/55 - do sr. Sérgio Magalhães, que modifica o 
item III do art. 2Q da Lei~º 217,-ae 15 
de jàneiro de 1948 (Lei Organica do.Dis-
trito-Federal). ·- _ .... 
Relatõr: dep. Ahguar Bastos. 
Votado em·23.3.56. - -

PROJETO Nº 903/51 - do"-satl;!rnino~Br~ga, que consolid~ a"'le -
. gislaç~o roâoviaria nacional e da outras 

providencias. ·-
Relator: dep.·Oscar Correa. 
Votado em 23.3.56. 

ME'NSAGEM NO 6/54 - do-rnT-da lª Região; que encami:gha ante···-

PROJETO NQ 94Ll./56 

prõjeto de lei propõndo a criaçao de car~ 
gos na Secretaria do Tribunal Regional do 
Trabalho. 
Rélatõr: dep. Rondon Pacheco. 
Votado em 23.3.56. 

- A - do sr~ Dagoberto Sales, que dispoe sobre 
a Poli tica Nacional de E'nergi~ A tÔmica, , 
cria á Comissio de-Energia Atomica, e da 
outras providencias. -
Relatõr: dep. Bilac Pinto. 
Votado em 12~4.56. 



PROJETO N2 1.053/56 

PROJETO NQ 4. 618/54 

PROJETO N2 1.182/56 

PROJETO N-2 l.J.46/56 
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- dg ·Põder Executivo, que concede .. dila't!, 
çao do prazo legal pãra a fruiçao .. dê 
dirfitõs autorãis das obras do maestro 
Antonio Carlos Gomes. · -·-
Relator: dep. · Abguar Bastos. 
Votado em 19.4.56. 

. -

- do sr. Armando Falcão, que modifiôa o 
art. 3º da Lei nº 156, de 27 de noyem~ 
bro de 1947, que restàbeleoe o imposto 
de que trata o Decreto-lei n'º 1.394,de 
29 de junho de 1939. -
Relator: dep •. Rondon Pacheco. 
Votado em 19.4.56. · 

- . ~- , 
- do Senado Federal1 que dispfnsa, ate 31 

dê dezembro de 19?8, a exigencia do cu.t 
soda Escola de Aperfeiçoamento de Ofi~ 
ciais, para os,Capitães do Quadro dc:s 
Serviços do Exercito. 
Relator: dep. Wanderley Junior. 
Votado em 19.4.56. . 

4 .A 

- do sr. Tãrso Dutra, quê prove sobré o-
pagamento·de cooper~çoês financeiras de~ 
tina das ao ensino medio. -·-
Relator: deP-• Milton Campos 
Votado em 20.4.56. 

PROJETO NQ 1.152/56 - do sr;·ç11veira Fr~nco,·que estende~ aos 
professores catedraticos

1
aposentados dãs 

E.scolas Superiores do :gais · reconhecidas 
oficialmente, os benéf!ciós e vantagens. 
concedidos aos professores apo§entados 
das Escolas Superiores Federais. 
Relator: dep. Milton Campos 
Votado em 2ô.4.56. 

PROJETO N2 
- -

699/55 - do sr. Leonardo Barbiere, que restabele
ce a efetividade dos, cargos de Consultor 
Juridico dos Ministerios. -
Relator: dep. Milton Campos. 
Votado em 20.4.56. 

- ·-

PROJETO N2 4.464/54 - do sr. D~ntas Juni9r,-que estende-ãos de
putados as·Assernbleias Legislatives dos 
Estados, as prerrógati vas -de que goz.âmAcs 
rnembtos do Congrçsso Nacional em refere.n 
eia a correspondencia telegrafica. 
Relator: dep. Milton Campos. 
Votado em 2~.4.56. 

PROJE'.TO N:0 2.560-A/52-do sr. Jorge Lacerda, que concede vanta
gens a2s·militares que tomarám párte na~ 
operaçoes de ~uerra do Contestado e da 
outras providencias. 
Relator: dep. Amaury Pedrosa 
Votado em 26.4.56. 
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PR0JE:To N'2. 430/55 - do Poder Executivo;· que dispõe sÔbré o 
meio circulante, conceae autorização 
p~ra cunlíagem de "moedãs .meta:lic as e 
da outras providencias; . : 

. Relatór: dep. Raymundo Brito. 
Votado em 8.5.56º - '· - . - ~ --

PROJETO N:Q 983-A/56- - do;:Senádo ·Federal, que dispÕé 'sÔbre !)OJ: 
. . mas p:rõcessuais'":para o reajuste de· d1v_,l 

das dõs · pecuarH;tas·. ~. - ·A. · : 

Relatõr:· dep. 0scar Correa. 
Votado em 11.5.56~ 

"PROJETO N~ l._172/56 - dq sr:. Plin{o Lemos, q ué,. di§põe 
reitosde inquil;nõs, em casos 
de mora· de alugueis. - -·
Relatpr: dep. ·Milton Campos 
Votado: 11.5.56 • 

·A • 

sobrê· di 
de purga-

. 
676/55 

, . 

- dQ-St• Gabriel-Hermes, que da nova r~da
çao a Lei n"2-·.l·• 741, de -22 de novembro âe 
1952,- que ·assegura ao ocupante de ca_rgo 
de carater permanênte e~ae provimento em 
comissão o direito-de continuat·a perce- · 
ber o~vencimento ao·mesmo c~rgoo 
Rela_tor: dep·. ·Milton ·campos. 
Votado em 11.5.56 • ..., 

, . 
- do sr. Jos~ Esteves Rodr;gues; que ~ac:bl 

ta~o éxerciciõ do magisterio secunàar.io 
aos .. portador·es de dipioma de ·ens·ino sup~ 
rior. ·- - --- · 
Rela tõr: dep. Milton Campos · 
Votado em 11.5.56. · · . 

PROJETO N:º 3.406/53 - do Poaer Executivo, -que defifie -o's~caso's 
ae~d~sapropriação por inter~sse social· e 
dispoé sobre-a· sua-efetivação. 

PR0JE-T0 N·Q 

Relatõr: dep. Rondon Pachecoº 
Votado em 11.5.56. 1 • , • 

V 

4.28O-A/54-do Poder Exe"cuti vsi, que autoriza ,a. União 
a constituir emprésa,Centré}iS Eletrica.s 
Brasileiras Eletrobras e da outras provi 
dencias. · - -
Relator: dep. Raymundo Brito 
Votado em 16.5.56ª 

PR0JE.T0 NO 4. 667/54 - do Poder-Executivo, que autori~ õ Poder 
Executivo ~r àbrir, pélQ Ministe:rio dõ Tr!! 
balho, Industria·e·Comerció·o credito·es~ 
pecial de (r$160~ooo.ooo,oo para atender ao 
pag~mento de de~itos do Serviço de Alimen 
taçao da Previdencia Social., 
Relator: dep~ Tarso Dutra. 
Votado em.17.5.56. 
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PROJETO NQ 1.227/56•-do srt. Tarso nutra, que qispÕe sÔbre a e
xecuçao do Plano ge Carvao Nacional. 
Relator: dep.-Unirio Machado. 
Votado em 17.5.56. 

PROJETO NQ 606/55 

PROJETO Nº 930/56 

, . 
- do Poder Judiciãrio, que altera ó Quadro 

da Secret~ria do· Tribunal Supêrior Elei
toral-e da outras providencias. 
Relatõr: dep. Oliveira Brito. 
Votado em 30.5.56. 

. - ' - do sr. Aarao Steinbruch, que con~êde - a 
Ordem· dos·~ Advogados go Bra§il e -as Pro -
curadorias do Ministerio Publico o dirél 
to de requererem alteração de Regimentos 
Internos dos Tribunais. 
Relator: dep. Amaury Pedrosa. 
Votado em 30.5.56. . 

PROJETO NQ 1.181/56 - do Poder··Executivo,,que rE}orgatíjza as~ 
cretartas do Ministerio Publico da-União 
junt? a Justiça do Trabalho, gria ores
pect1vQ Quadro de Pessoal e da outras 
providencias. - - ~ 

Relator: dep. Rondon Pacheco 
Votado em 30.5.56. 

PROJETO N•Q 214-A/55 - do sr; Alencar Araripe, q~ê isenta -dê dj 
reitos·de importaçao, impõsto de consumo 
e taxas·-aduaneirãs, inclusive a~de pr~vi 
dência social, os materiais importados -
pela Prefeitur~ Municipal de Crato, no 
E2tado âo Ceãra para á rE}forma · e amplia
çao de sua Usina Hidroeletrica. 
Relator: dep. Bilac Pinto. 
Votado em 30.5.56. 

PROJETO IfQ 1.068/56 - do sr.· Daniel Fara·éo, que concede i~énçào 
de impostos~e taxas ~ara um carrilhao-com 
10 sinos 2estinados a Catedral Metropoli-
tana de Porto Alegre. -
Relator: dep. Bilac Pinto. 
Votado em 30.5.56. 

- -

PROJETO N~ 1.218/56 -
, 

do sr~·Anisio Rocha; 
criaçao do Instituto 
tencia Social. 
Relator: dep. Oscar 
Votado em 30.5.56. 

- ,. que dispoe sobre- a 

PROJETO NO 1.254/56 

Nacional de Assis -

Correa 

- do sr. -s1lvio Sanson, ·que-institui·-para 
todos QS segurados da~ instituições de~ 
previdencia social, vitimas de actdentes 
do ~rabalho> o regime de ~nutençao de 
salarió e da· outras prov:td encias. 
Relator: dep. Joaquim Duval. 
Votado em 30.5.56. · · 
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50/55 - do ·sr. Wa.nderleu Junior, que altera o 
art. · 1·Q da Lei nº 2. 431, de 5 de fev~ 
reiro de 1955, que transfcrma·em ~lfan 

· dega a Mesa de Rendas Alfandegadas de -
Itaja{. -
Relator: dep. Nogueira da Gama. 
Votado em 7.6.56 •. 

PROJETO NQ 4.590/54 - do sr. Tarso ·nutra., que dispõe s;bre o 
pesso'al da E~tr~da_de ~erro de Jacui, 
incorporada a· Viaçao Fer~ea do Rio Gra.n 
de do Sul. 
Relator: dep. Nogueira da Gama. 
Votado em 7.6.56. · 

PROJETO Nº 947/56 - do sr. Jefferson de Agyiar,~que restabe
lece a Vigencia -dó paragrafo 5'º do art·; 
14 da Con9tituição Federal, durante o e~ 
tado de sitio. 

REQUERIM&NTO S/N/56 

PROJETO Nº 1.209/56 

Relator: dep. Nogueira da Gama. 
Votado em 7.6.56. . , 

- do ~r. Jefferson de Aguiar, solicitando 
urgencia para o Projeto nº 947/56. 
Relator: dep. Nogueira da Gama 
Votado em 7.ô.56. 

- do Senado Federal, que restabelece o de-
creto nº 24t645, de 10 de julho_de 1934, 
no tocante as ~edidas de p~oteçao aos a
nimais. · , · . ~ 
Relator: de~. Unirio Machado 
Votado em 7.ô.56. · 

PROJE:To N9 1.113/56 - do sr. Adylio Martins Vianna; que auto;;; 
ri'za ã doação de um terreno ao sindicato 
dos Estivadores em Carvão e Mineral, do 

MENSAGEM N2 3/56 

PROJF,TO Nº 1. 280/56 

Rio Grande do Sul,-_ . ~- -
Relator: dep. Unirio Machado. 
Votado em 7.6.56. 

- do Tribunal Regional do Trabalho - 2ª Re
gião. 
Relator: dep.-Oliveira Brito 
Votado: em 7.6.56. 

- do sr. H~rbert Levy, que consiaera dê uti 
lidade~publica a-Sociedade Brasileira de 
Direito Criminal. · 
Relatõr: dep.·Joaquim Duval. 
Votado em 18.6.56. 

PROJETO Nº 3.301/53 - do sr. Benjamin··Farah; que cõnfere o tf·
tulo de Agrimensõr aos que possuírem cur
sos completos das ~scolas Mil'i tãres Supe
riores de çeparaçao de·Ofictais~é permi
te-o exerci~iõ dessa prõfissão aos ofici
ais inativos ou afastados das fileiras. 
Relator: dep. Raymundo Brito 
Votado em 5.7.56. 

PROJETO N'º 243/55 - do sr. José Alves, que institui 9 curso 
complementar de admissão obrigatoria pa-
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ra o· 1ngresso fia primeira sêri.e do cur_so 
ginasi~l dos-estabelecimentos de ensino 
secundario do Brasil. - " · 
Relator: dep. Raymundo Brito. 
Votado em 5. 7 .56. · . 

PROJETO Nº 1.090/51 - do· sr• Ruy sa:ntos ,~qi.,e dispõe 
teçao -e defesa da saude. ·- - -
Relator: dep. Abguar Bastos. 
Votado em 5.7.56. 

A 

sobre a pr.Q 

PROJE'TO Nº 220/55 

PROJETO NQ 1.502/56 

MENSAGEM 152/56 

PROJE,TO N'º 1.063/56 

PROJJ:I:TO N:2 396/55 

PROJETO NQ 763/51 

, - . 
- do sr. Sergio MagalhaE}s,~que manda contar 

como de efetivo exercicio·o tempo compre;;;. 
endido entre a dispensa-dos ~ervidores do 
'Departamento Naciõnal do'-Cafe e .o aprove,! 
tâmento d9s mesmos no Instituto Brasilei
ro do·Cafe. 
Relator: dep. Abguar Bastos. 
Votado em 5.7.56. 

- do sr. ,Luiz Tourinho, que .. cria·-~ Un:ivers.i 
dade Tec;nica Militar d~ Sao-Jose dos Cam
pos e·aa outras providencias. 
Relatõr: dep. Mi_lton Campos. 
Votado em 12.7.56. · 

, , . 

- ãcompanhadã de oficio do P9der-Juâiciario, 
solicitando abertura de credito especial 
de (l$24J,.50l,00, para pagª1herito de VeIJ,cime_n 
tó a titulo ae

1
i3:de7:1-izaçao a_funcionarios 

do TRE do Piau • .. · 
Relatõr: dep. Rondon Pacheco. 
Votado em 12.7.56. · 

- do Póder Executivo, que fixa a di visã9 ad
ministrativa e juridicidade do Ierritorio 
Federal do Amapa, para o qu;nquénJ..o de 
1954 e 1958. 
Rélator: dep.·Amaury Pedrosa. 
Votado em 12.7.56. 

- do sre U:r;iel Alvim; que tra'.Q-sforma em Es
CQla Agricola, subor1inada a Superi~ten -
dencia do,Ensino Agrícola e ·veterihario 
do -Mini9-terio da Agricultura, õ Posto·~a -
gropeêuario de Caldas, efü Minas Gerais. 
Relator: dep. Abguar Bastos. 
Votado em.12.7.56. · 

, . .. ,A 

- ao-sr. Arthur Aúdra, que d'ispoe sobre a -
posentadoria·-dos servidore~ ci vi·s que 'tr.ã 
balham nos estabelecimentos-industriais 
da·-união que fabricam munições e explosi-
vos. . / 
Relator: dep.fJoaquim Duval 
V0tado em 12.7~56 •. 
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PROJETO NQ 1 527/56 - · do sr·. Benjamin Farah, que altera a re-
dação do art. lQ .da Lei nº 2 343i de 25 
d~ novembro de l 954, que--estabe ece o 
posto a que devem ser· promoyidos os al.JJ. 
nos dos Centros de Preparaçao de Ofici
ais da Reserva vitimados por ~cidentes 
no serxiço e na instrução e da outras 

PROJETO N2 

providencias. _ . 
Relator: dep.Nogueira da Gama 
Votado~ 2.8.56. · 

571/55 - do sr. Benjamin Farah, que isenta da 
.obrigatoriedade de porte do documento 
criado pelo Decreto-lei nQ 3· 010, de 
20-8-28 (Carteir~ de Estrangeiros) ··os 
cidadaos,.portugueses natos, residentes 
ou em transito no Brasil. 
Relator: · dep.. Ratmundo Brito. · 
Votado __ em 2.8.5õ. . 

PROJETO NQ 4 371/54 
.. , 

- do sr! Breno da Silveira, que da nova 
redaçao. ao art. ?2§ da Lei nº 1 540 de 
3-1-52 (Consolidaçao das Leis Trabalhi.s, 

-ta~). . ~ . . · 
Relator: dep. Amaury_Pedrosa. 
V~tado em 2.8.56. -

PROJETO NQ 1195/56 -. do sr. Newton Carn~iro, 
- ,. 

que dispoe so -
·Instituto Naci,g: · 
providencias. 

PROJETO NQ 

PROJETO NQ 

bre a reestrut~;açao do 
nal do Mate e da outras 
Relator: dep. Nogueira 
Votado em 2.8.56. . 

da Gama: 

279/55 - do sr. Gurgel do Amaral1 que altera o 
Decreto nº 24.160, de 2U,de abril dé 
1934, est~belecendo criterio para,defe
sa do comercio hoteleiro e do comercio 
de mercadorias tabeladas. 
Relator: ·dep. Croacy de Oliveira 
Votado em 2.8.56. 

988/56 - do Poder Executivo, que· auijoriza o· Poder 
Executivo a tranformar a Radio Na.c~onal 
em Sociedad~ de Economia lvlista e da ou -
tras providencias.. · 
Relator:cep.Amaury Pedrosa · 
Votado .. em. 2 .8. 56. 

PROJETO NQ 1 271/56 do sr. Wilson Fadul, que ooncede isen -
ção de direitos adua~éiros :inclusive a
dicional de 10%, imposto de consumo e 
mais taxas alfandegarias, para,.m~teri -. 
ais ·importados p~la Cia. Telefonica d e 
Campo Grande. 
Relator: ·dep. Nogueira da Gama 
Votado _em 2.8.56 



Pr:tOJ ETO N Q 

OF!CIO NQ 596/GP/56 

PROJETO NQ 4 673/54 

PROJETO NQ 

PROJETO NQ 1 533/56 
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- do sr. Afonso Arinos, q-ge reverte em 
fé}VOr de D.Marieta Galvao Miran~ C<.t 
rea a pensão de gue era beneficiaria 
sua falecida irma D. Alice Arroxelas 
Galvão. · 
Relator: dep. Neston Bello 
Votado em 2.8.56. - · 

- do Tribunal Regional Eleitoral da 
Bahia. Pronunciou-se pela consti tu
naii~ade do pedido de abertura _ de 
credito suplementar formu\ado pelo 
referidó Ttibunai, e no merito pela 
su aprovaçao, apresentando um proje
to de lei. 
Relator: dep. Oliveira Brito 
Votado em 2.8.56 • 
. 

- do Poder Executivo, que concede apo
sentadoria ao ex-primeiro· substituto 
de Advogado de Oficio da Justiça·Mi
litar AJ;]ilio da Cunha~Cavalcanti 7 __ em 
consequencia de dIDlige~cia solicita
da pelo--Relatór da materia na Comis-
são de Finanças. 
Relator.: Pereira Filho. 
Votado em 9.8.56. 

- do sr. Da,ni el Dipp, qu1 cria uma E_s ·
cola Agrícola no Municl.'pio de Pa?so 
Fundo, Estado do Rio Grànde do Sul. 
Relator: Oliveira Brito 
Votado. em 9.8~56. - -

- do sr. Cl?domir Mi11~t, que res~a~el~ 
ce a Cadeira de Tecnica Odontoloip.ca · 
e suprime uma das Cadeiras de,Protese 
·nentaria da Faculdade de Farmaçia e 
Odontologia de São Luiz do Maranh~o. 
Relator: · dep. M-il ton Campos. 

· Votado . em 9.8 .;56. _ 

PROJETO NQ 971/A/56 -
. , , 

do sr. Jose Bonifacio, que· proíbe a 
cobrança de imposto§, taxa~ ou emolu
mentos munic~p~is sobre veiculas e m~ 
cadorias erg. transito nas todovias fe-
derais e da outras providencias. 
Relator: dep. Nestor Duarte. 

- PROJETO NQ 342-C-55 --

Votado em 4.8.56. . · · 

do sr. Carlos Lacerda,Aque extingue o 
Fundo Sindical e o Imposto Sindical. 
Relator: dep. Abgu.ar --Bastos 
Votado _em 4.8.56 



PROJETO. Nº 165/55 

. 
PROJETO NQ 258/55 -
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. . . , . . 
do sr. Jose· Alves1 que altera o di_spo_s 
to no art. 3º. da Lei nº 1.300 de.·28. de. 
dezembro .de -1950,-no··que tange aos'a,
lugueres· de iinoveis pertencentes as 
insti tuíções de caridade. . • · 
Relator: dep. Newton Belo. 
Votado .. em 4.8.56. · · . 

. ( ' . . . 

do sr. Unirio Machado, q~e altera os 
arts. 517.520 e 523 do Codigo de Pro
cesso Civil. 
Relator: -N eewton- ·Belo 
Votado' .... ~m 4.8 .. 56. 

PROJETO Nº 1.606/56 - do Senado Federal, que dispõe sÔbre o 
ensino de enfermagem. 

PROJETO NQ 1.048/56. -

PROlTETO NQ 217/55· -

PROJETO NQ 1 565/56 -

Relator: dep. A_ bguar Bastos 
Votado . ___ em .. 4.8.56 . 

dosr. Jefferson de Aguiar, que estabe
l!êce o. :çegis-tro ·ae apatelhos de televi 
sao e da outras providencias •. 
Relator: ·dep. Abguar·•Bastos. 
Vot&do em 30.8.56. . · 

~ , • #ft# A 

do sr. Dioclecio.Duarte, que dispoe SQ 
bre a ~posentalioria de _faroleiros . ··do 
Ministerio da Marinhaº . , 
Relator: Monteiro· de Barros. 
Votado em 30.ô.56 . · 
à.o Poder Exegutivo,Áque· aprova o''Plano 
de Valorizaçao Eponomica da Fr9ntéira 
Oeste çlo Rio Gran<?-e--do Sul e.da outras 
providenc:ia,:;. . .. 
Relator: dep. Tarso Dutra • 

. Yotad_o em 3.9.56. · . 

PROJETO NQ 1 200/56 - . do sr. Vasconc~los Cos.tà., que autoriza . 
a emis9ão de selos,..comemorativos do 
centenario de Estrela do Sul,· no Esta-
do de Minas Gerais.. . 

. ..J. PROJETO NQ 1 757/56 

PROJETO DE DECRETO 'tt .. 

LÉGISLATivo·NQ ·85/56 -

Relator: dep. Chagas Rodrigues 
Votado em 3.9.56e 

do sr;. V.iarcos Parente, que determina .... .
que, pelo m~nos, 90% das vagas do Inw · 
nato do Colegio Pedro II, sejam desti
nadas a ~lunos residentes nos Estados 
e Terri torios. 
Relator: dep. Milton Campos 
Votado ~m 3.9.56 

do Seuado Federal, que apro~·a Conven, 
ção sobre Assistencia Judiciaria_gra -
tuita, firwada entre o.Brasil e Belgi
ca. 
Relator: dep. Milton Campos 
Votado em 3.9.56 
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PROJETO N2 loLJ.49/56 - dp Poder Executivo, que dá nova redação 
ao§ 4º do art. 26 do Decreto 2Q.465,de 
1.10.31, que reforma a legislaçao das 
Caixas de Aposentadoria e Pensoes. 
Relator: dep. Tarso Dutra. 
Votado em 13.9~56. 

PROJE.TO J\T2 1.311/56 - . ~ A 
do sr!. Riça Junior,. que dispoe sobreef~ 
tivaçao de funcionarios de auta.rquias e 
·entidades para esta tais federais, admiti
dos antes da vigencia da Lei nQ L'J548,d.e 
27 de março de 1952, regulamenta~a pelo 
Decreto.31.477, de 18 de setembro de 1952c 
Relator: dep. Milton Campos 
Votado em 13c9o56@ 

PROJETO Nº 1.326/56 - d9 sr. Arinode Matos, qu~ assegura, em C,ã 
rater permanente, o exercicio da advocacia 
a.os previs ionados, nas Comarc~s a que se. 
referem as respegtivas provisoes, respei
tadas as restriçoes extstentes. 
Relator: dep. Seixas Doria. 

PROJETO Nº 

Votado em 13.9.56. 

L, 515/56 - do sr. ~arão Steinbruch, que fixa em ,se.is 
(6) o numero de horas de traba~o diario 
dosAcabineiros de elevador e da outras pr~ 
videncias. Relator: depº Nogueira da Gama 
Votado em 2009$560 · 

PROJE,.TO NQ 1. 532/56 - do sre "Tarso Dutra, que cria o serviço ,de 
assistengia e seguro soxial dos economia -
rios e da outras providencias. 
Relat6r: depº Bias Fortes. 

PROJETO NQ 

Votado em 20.9.56º 

776/55 - do sr .. Luiz Tourinho, que estabelece impô~ iav 
to sobre o movimento de apostas em cor~ida 
de cavaloso 
Relator: depe Nestor Duarte 
Votado em 20.9e56. 

PROJETO NQ 1.,228/56 - do sr. Herbert Levy, que regula a prestação 
de serviço militar por estudantes. 
Relator: dep. Joaquim Duval .. 
Votado em 20.9.56. 

PRO.TETO Nº 4.772/54 - do sr. Magalhães Melo, que estabelece o m_! 
nimo de renda de G:$1.ZO.ooo,oo anuais, para 
efeito da tributaçao prevista no art. 26 
da Lei nº 1.474, de 2Ô.lle51~ 
Relator: dep. Joaquim Duval. 
Votado em 20.9056. 

PROJE.TO Nº 4.970-A-54-do Poder Ex~cutivo, que autoriza ~ abertura, 
pelo Ministerio ~a Fazenda, do credito esJ?e
cial de (r:$55.882,40, desti~do ao pagamento 
de custas devidas pela Uniao nos executiv9s 
fiscais propostos na 2ª Va~a da Fazenda Pu
blica, contra"a Stahulunion Ltdao, para co
brança de imposto de renda em atraso~ 
Relator: dep. Oliveira Brito 

Votado em 20.9.56e 



, 
OFICIO NQ 261/56 

PROJETO NQ 1.142/56 

PROJETO Nº 10491/56 

INDICAÇÃO Nº 13/56 

PROJETO Nº lo316/56 

PROJETO NQ 1. 510/56 . 

PROJETO Nº 1. 504/56 

PROJETO NQ 832/49 
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- do TST, encaminhando Mensagem nº 4/56-
do TRT, da 8ª Região. 
Relator: dep. Oliveira Brito. 
Votado em 20.9®56. 

- do sr. Rddrigo Magalhães, que padroniza 
as duplicatas e promiss~rias. 
Relator: dep. Oscar Correaº 
Votado em 2b.9~56. 

- do sr. Oliveira Franco, que regula o pr_g 
cedimento n9rmativo no rec~rso adminis -
tra ti vo e da outras proví,denciéis .. 
Relator: den. O~car Correa 
Votado em 26.9.56. 

- do sr. CQlombo de ,Souza, _que indica que 
a Comissao de Constituiçao e Justiça_$e 
man:i_.feste a respeito da desapropriaçao_ 
de area_reclamaãa e demarcada para a l.Q 
calizaçao da futura capital fede~al em 
vista ªº que disnunha o art. 3º da Con_a 
tituiçao Féderal de 1891~ 
Relator: dep. Oscar Correa. 
Votado em 2609.560 

- do sr. Campos Jergal, que modifica dis
positivos do Codigo de Processo Civil~ 
Relator: depº Oscar Correa. 
Votado em 26o9~56® 

- do sr. ~lias Adaime, que concede franquia 
postal as associações si~dicais. 
Relator:· dep., Oscar Correaº. 
Votado em 26.9.56. 

- do ~r. Manuel :§ar'Quda, que amJ2lia _o mo
nopolio da Unia9 a. distribuiçao dos de-
rivados de petroleo. A 

Relator: dEP. Oscar Correa., 
Votado em 26o9o56lF! 

- do sr .. G~briel de Rezende Passos, que 
dispõe sobre a criação e ~uncionamen~o 
de 1<ancos municipais, e da outras pro
videncias. 
Relator: dep., Rondon Pachecoe 
Votado em 26.9.56. 

- do sr. Armando Falcão, que goncede~isen
ção de direi tos de importaçao, _imposto 
de consum. o e d~ taxas aduaneira~? ilJ-Cl_us,i 
ve a de nrevidencia social, a S/,.a Radio 
Tupi, sediada na Capital da Republica. 
Relator: dep. Nogueira da Gama. 
Votado em 11.10056. 

~ " - do sr. Pedro Vergara, que dispoe sobre a 
fiscalizaçao do embarque e dese:q;ibarque 
de mercadorias nos PQrtos do pais, sim 
plifica a documeni;açao para o ~e~em1?ar ,
que de cargas e da outras providencias. 
Relator: depº Nogueira da Gama 
Votado em 11.10@56. 



PROJETO NQ 37/A/55 

PROJETO Nº 1,,,291/56 

PROJETO NQ 220/B/55 

PROJETO Nº 124/55 

PROJETO NQ 4., 904/54 

PROJETO Nº le507/56 

PROJETO Nº 423/55 

PRO,JETO nº 1.303/56 
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- do sr .. Wana:erley Junior, que estende 
a'bs suboficiais d~ Marin..l-ia de Guerr} 
e da antiga. A viaçao Naval, os benef.1 
cios da Lei nº 1 .. 037, _de ~l de dez_e,m 
b_ro _ de 1949, q1,1e dispoe sobre a pro
moGao de subtenentes. 
Relator: dep. Nogueira da Gama 
Votado em 1L;l0o56 .. 

.. 

- do ~r. Luiz Dias Lins, que autoriza o 
Ggverno Federal a promover a uni~ica
çao de freguencia da corrente eletri
ca na regiao go Nordeste servida p_êla 
Cia .. Hidro-E.letrica do ·s. Franciscoo 
Relator: dep.- RaY!J!undo Brito 
Votado em 11 .. 10.56® 

, . ... 
- do sr .. S.ergio Magalhaes, que manda co.n 

~r como de_ efetivo exercicio o tempo . 
comnreendido entre a dispensa dos ser
·vidores do Departamento Nacional do ~
fe e _o aproveitamento do~ me~mos no In.§. 
tituto Brasileiro do Cafe. 
Ilelator: dep. Abguar Bastos 
Votado em llel0º56® 

- do sr.,, Jefferson de Aguiar, que e_:3tenc1e 
aos medices de Caixas~ Institutos ãe J - . . , -
posentadgria e Pensoes o§ beneficios da 
leg!slaçao referente a ti•abalho em_ con-
diçoes de insalubridade ou periculosid~ 
de.. . f . -
Relator: denoUnirio Machado .. 
Votado em lÍ .. 10.560 

- do sro Carvalho Sogrinho,,que regula_ o 
Ptocesso das emis~oes e da outras provi 
dencias. w 

Relator: dep. Aliomar Bal~eiro& 
Votado em 12.10 .. 56. 

- do sr. Celso Peçanhai que'~ altera dispo
sições da Lei nº fo 7 Q, de 19 de janeiro 
de 1956, que disp9e sobre os vençime~tos 
dos militares e da outras providenciase 
Relator: dep. Adaucto Cardoso. 

'' Votado em 12.10 .. 56. 

- do sr .. Aliomar Baleeiro1 que assegu:r;:a aos 
empregados g.e estabelec1.mento_s bancarias 
em liquidaçao o aproveitamento nos Bancos 
de que seja acio~istá a· Uniao Federal e 
dá outras providencias .. 
Relator: dep. Oswaldo Lima Filho .. 
Votado em 12610056. 

- N A 
- do sr., Joao Machado, que dispoe sobte co,n 

tagem de ~empo de,serviçR prestado a Su -
perintendxncia e as Empresas Incorporadas 
ao Patrimonio Nacional, a que se refere a 
Lei nº 2.193, de 9 de março de 19540 
Relator: dep .. Nogueira da Gama .. 
Votado em 18.10®56e -



PROJETO Nº 10455/B/56 

PROJETO NQ 1.421/56 

PROJETO Nº 10938/56 
anexados 

PRO JE.TO Nº 1 .. 805/56 
PROJETO Nº lo80ô/56 
PROJETO Nº 10807/56 
PROJETO Nº 10808/56 

PROJETO Nº 1 .. 318/56 

PROJETO Nº 1.390/56 

PROJETO NQ 1.870/56 

PROJETO NQ L, 636/56 

-13-

- do sr.o Aarão Steinb:rlich, que prorroga 
Por dois anos a Lei do Inquilinatoo 
Relator: dep .. Abguar Bastos 
Votado em 18ol0.56e 

- do sro Pli:gio Le11)os, que cria escola 
de iniciaçao agricola,em Fagundes, no 
E~ tado da Pa,raiba e da outras provi -
denciase 
Relator: dep .. Joaquim Duvale 
Votado em 25010056® 

- do sr.., Lourival d~ Almeiãa,- que ~stabe 
lece o regime juridico das relaçoes d~ 
trabalho rura].. e segurança social e da 
outras providcnciase 
Relator: dep. Nestor Duarte 
Votado em 25.10.56. _ 

. , 
- do s:r~ Aureo Melo, que torn_a obrigatc-

rio o uso de guarana em todos os· produ
tos cuja propaganda· come-:rctal ·se base_ie 
'no ~orne daquela nlanta é da out1'."as pro-
videnciasº -
~elator: dep., Oswaldo Lima Filh·o .. 
Votado em 25.10 .. 56. 

- do sr.~Benjamin Farah, que altera· disp_g 
~itdlvos da Lei nº-1.316,·ae 20·;1.51 (C.Q 
digo dê Vencimentos e Vantagens dos Mi-
li tares ) .. · - · · 
Relator: dep. Rondon Pachec·o. 
Votado em 25.10 .. 56. 

' -
- do·~sr. Adilio Viai'i~, que prorroga o§ 1?r.§l 

zos para a éonces~aõ das-condecoraçoes 
criad~s pelo decreto-lei nº 6.795 de 17 
de agosto de 1944.- ~-
Relatõr: dep. Rondon Pacheco. 
Votado em 25.10.56. 

. ' - do Poder Flxecuti vo, quê eleva a -primeira. 
categoria o Tribuna1·-do Trábalho d~ -3ª 
Regiao, e·cria,Juntas·de Conciliação e, 
Julgamento e da outras providenciasc, 
Relator: depº Oliveira Britoei 
Votado em 25.10.56. 

496/A/55 - do sr. Coelho de ~ousa·; qúe transforma , 
em Institutos·autonomos os cursos de Farma 
eia e Odontologia ãa Faculdade de l'-1edicinã 
da Universidade do·Recife. 

PROJETO Nº L,517/56 

Relator: dep. Nogueira.da Gamac 
Votado em 25.10.56.$ · 

- do .sr. Oscar Pass0s, q1Je autoriza o Poder 
Executivo a abrir o credito especial _~de 
(r$3.500.ooo,oo destina·dos a reconstruçao ~ 
reaparelhamento do ci9ema pertencente -a 
S'anta Casa de Misericordia de Rio Bfanco, 
Territ~ri6 do Acre. · 
Relator: dep .. Pereira Filho. 
Votado em 25.10.56. 



PROJE.TO NQ L. 834/56 

PROJE:TO I\T:Q 1.924/56 

. 
PROJE'TO N:Q 1.314/A/56 

PROJETO N:º 1. 771/56 

PROJETO N-º 1.478/56 

PROJETO Nº 838/55 

MENSAGEM S/N' 
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do sr. Aªrão Steinbruch, qú.<?-estengê·a 
jurisdiçaó das Juntas de Concili~/;ao -e· 
Julgamento de Duq~e-de-caxias, Sao Jor 
ge de Meriti; NilõPolis e-Nova Iguaçu7 
Relator: depô Tarso Dutra. 
Votado em 26.10.56 •. ·-- . 

- do sr. Lourival de AlUJeidà, que pas~a-
a denóminªr-se 11 Prj,i:icipios Juridicos 11 

"Legislação Trib~tariã", a cadeir~ "_de 
"Princtpio de Finanças e·-1egislaçao~ -
Tributaria". existente·-nãs Faculdades· 
de Cienciâs Economicas oficiais e re-. _ 
conhecidas.· 
Relator: dep.· Tarso Dutra 
Votado em 26.10.56 •. 

- do sr!·N~Poleão Fontenele, _que 
rédaçao as letras n c" e 11 a, 11 do 
do Decreto nº 36.773, de 13 de 
de 1955. -- -
Relator: dep. Tarso Dutra.· 
Votado em 26.10.56 • 

. 

-, 
da nova 
arte 23 
·janeiro 

- do sr. Tarso- Dutra·, qüe · concede isençãq 
de direitQs aduaneiros, exceto.d~ taxa
de previdencia social, a üm,aparelho pro 
jetor. de cinema, des ti~ do a· entidade ti 
nasial, a chegar no dia -26 de agosto do _ 
-corrente ano, pelo navio Yape-Yu~ 
Relator:.dep. Rayrt!undo Brito. 
Votado em Zõ.l0.56e -

- do sr. Pedro Braga, - que autoriza o ·~Põder·
Executi vo a· adqüirir ~urante 3 anos,,os -_es 
toques naõionais·ae·gêneros alimentícios 
nã.s fogtes de pr9dução, promover as'viín' ;:;:, 
portaçoes neces~arias, ·-distri b~i-los · ao 
consumidor, e da outrãs providencias,, 
Relatõr: dep. Raymundo Brito.~ 
Votado em 26.10.56. , 

. ,. 
- dõ sr. Elias Adaime, que:i·sen~a ~e .impo~ 

to de 'tendãs e consignaçoes _ qs•~g~:neros .ª
limenticios. (Consulta da Comissao·ae Fi 
nanças). _ _ 
Relator: dep. Raymundo Brito. 
Votado em 26.10o56e , 

do Tribuflà.l "Regional Eleitoral do ~io. 
Grand~ do-Nõrte, que s~lici!a abertura 
de credito suplémehtar. · _ · 

· Relator: depô Rondon Pacheco. , 
_ Vot·aao em 26el0.56o 



PROJE:TO N2 1.648/56 

PROJETO N2 1.846/56 

PROJETO N2 ·1.139/56 

PROJETO N'º 1.952/56 

OFÍCIOS~; 43/56 

OFÍCION,g 109/56 
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-do sr. Amaur1 Pedrosa., que dispõe s;bre 
a substituiçao de Ju{zes representantes 
classistas dos Tribunais Regionais do 
Trabalho, nas faltas ou impedimentos dos 
titulares efetivos e respectivos suplen
tes. 
Relator: dep. Joaquim Duval. 
Votado em 29.10.56. 

-do sr. Oliveira Franco, que institui a J2 
brigatoriedade do e~sino da cadeira de . 
Instrução Moral e C:tvic~ nos estageleci
mentos de ensino secundario do País, of! 
ciais, !?articulares oficializados ou sob 
inspecçao federal. 
Relator: dep. Nestor Duarte. 
Votado em 29.10.56. 

-do sr. Jeffe;son de Aguiar, que manda apli 
caros beneficios das Leis ns. 2.095i de 
16 de novembro de 1953 e 2.697, de 2·, de 
dezembro de 1955, aos cafeicultores dõs EA 
tados do-Espírito Santo e Minas Gerais. 
Relator: dep.·Nestor Duarte. 
Votado em 29.10.56. 

.. , 
-do sr. Pereira da Silva1 que revigora o cr~ 
dito a que se refere a Lei nº,2.205 de_4 
de maio de 1954, e .destinado a consiruçao 
da sede dos Serviços Postais-Telegrafi.cos 
em Vianaus - Estado do Amazonas~: · . 
Relator: dep. Joaquim Duval · 
Votado em 29.10.56. 

-do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
Relator: dep. Oliveira Brito. 
Votado em 29.10.56. 

-do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. 
Relator: dep. Oliveira Brito 
Votado em 29.10.56. 

OFÍCIO S/N de 1956 - do Tribunal Regional Eleitoral de Pernam
buco. 
Relator: dep. Oliveira Brito. 

- Votado em 29.10.56. 

PROJETO NQ 4.098/A/54-do PQd_er Executivo, que qispÕe sÔbre as 
.. pçnsoes de militares e da outras provi

dencias. 
Relator: dep. Abguar Bastos 
Votado em 7.11.56. 

PROJETO N2 4.098/A/54-do Pgder Exéêutivo, que qispÕe sÔbre as 
•· . . p~nsoes de militares e da outras -provi-

dencias. · · 
Relator: dep. Abguar Bastos 
Votado em 8.11.56. 



PROJETO N~ 1.481/56 
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, . 

- do sr. Ernany Satiro, que reserva ~ez. 
minutos da "Hora do Brasil" 1 da Agen
cia Nacional, para divulgaçao dos t~ 
balhos do Congresso Nacional. · 
Reiator: dep. Joaquim Duval. 
Votado em 8.11.56. 

PROJETO N2 1.238/56 - do sr. Emivaldo Caiado, que altera 9 
. Decreto-lei ng 1.985, de 29.10.40 (C.Q 

digo de Minas). 
Relator: dep. Nogueira da Gama 
Votado em 8.11.56. . 

PROJETO NQ 1.966/56 - do Poder Executivo, que cria o Fundo .. da 
· Marinha Mercante e a Taxa. de Renovaçao 

df Marinha. Mercante, e dá outras provi
dencias. 
Relator: dep. Leoberto Leal 
Votado·em 12.11.56. 

PROJETO NO 1.779/A/56-do sr. Raymundo Brito, que estende aos 
Prefeitos Municipais, aos yeread2res e 
seus suplentes, o gireito a prisao esp_t 
cial previsto rio Codigo de Processo Ci
vil. 

PROJETO NQ 1.4.22/56 

PROJETO N2 1. 747 /56 

PROJETO N2 411/55 

PRQJE.TO N2 445/55 

Relator: dep. Adaucto Cardoso. 
Votado em 12.11.56. 

- do sr. D~niel Faraco, que transfere para 
o patrimonig da Comis~ao Estadual de Si-

. los e Armaz~.ns do Estad9 do Rio Grande 
do Sul, a se2e de armazen8 celeiros e o 
silo subterraneo. 
Relator: dep. Unirio Machado. 
Votado em 19.11.56. 

- do sr. Vasgon_celos -Costa, g,ue transfêre 
para. a Uniao o 11Parque Getulio Vargas" 
da Sociedade Rural de Curvelo em Minas 
Gerais. 
Relator: dep. Joaquim Duval. 
Votado em 19.11.56. 

- do sr. Campos Vergal, que revoga a alí
nea "a" do art. 30 do Decreto n2 37.494, 
de 14 de jll?}ho de 1955. (Fundo Nacional 
de Ensino Medio),_ 
Relator: dep. Un1rio Machado. 
Votado em 19.11.56. 

- A - do sr. W!nderley Junior, que dispoe sobre 
a promoçao de Qficiais da Reserva oure -
formados das Forças Armadas. 
Relator: dep. Arino de Matos. 
Votado em 19.11.56. 

- do sr. Lincol9 Feliciano, que acre~centa 
um parágrafo uniCQ no art. 71 dg Codigo 
Penal, dis9ondo sobre a suspensao dos d1 
reitos politicos de acusado por crime P.Q 
litico, eleitoral, de contrabando,_pecul!, 
to ou moeda falsa. · 
Relator: dep. Raymundo Brito. 
Votado em 19.11.56. 

\. 



PROJETO N2 1.639/56 - do sr. Mário ~uimarães,,que dispõe sô
bre a CQncessao de emprestimos pelaACaJ. 
xa Economica ... e Institutos de Previdenci\, 
para aqu!siçao de mat~r.ial destinado a 
construçao de casa pr.opria. 
Relator: dep. Nogueira da Gama. 
Votado em 22.11.56. 

PROJETO N2 1.181/A/56-do Poder Executivo,,que r~organiza as~ 
cretartas do Ministerio Público da Uniao 
junto a Justiça do Trabalho, ~ria ores
pectivo Quadro de Pessoal e da outras pr_g 
videncias. 

PROJETO NQ 1.534/56 

PROJETO N2 2.120/56 

PROJETO N2 1. 970/56 

Relator: dep. Rondon Pacheco. 
Votado em 22.11.56. 

.,. A 

- do s:r.. Jefferson de Aguiar, qu~ dispoe s.52 
bre a inclusao no Plano Rodoviarto Nacio
nal de Estradas do Estado do Espírito Sa,n 
to e Minas Gerais. 
Relator: deu. Nestor Duarte 
Votado em 25.11.56. 

-do sr. Salles Filho, que revoga a alÍnea â 
do art. 82 e,os artigos 101 15 com os res
pectivos paragrafes, e 16 da Lei no 2.237, 
de 19 de junho de 1954. 
Relator: dep. Bias Fortes 
Votado em 29.11.56. 

-do Poder Executivo, que alteraª redação 
do art. 26 d~s Regras de admissao de Age,n 
tes consulares estrangeiros no Brasil e de 
suas ·relações com as autoridades brasilei
ra~!· aprovadas pelo Decreto-lei nº 4.391, 
de 8 de junho de 1942. 
Relator: dep. Bias Fortes. 
Votado em 29.11.56. 

PROJETO NO 38/55 -do Se~ado Federal, que cria o Museu da A
boliçao, com sede na. cidade ge Recife, .Piei 
Jli~b"ºº• (Consulta da Comissao de Finanças 
sobre a constitucionalidade do art. zg do 
projeto). 

PROJETO NG 1.919-A 

PROJETO N2 1.051/56 

Relator: dep. Nestor Duarte. 
Votado em 29.11.56. 

... , 
-do sr. Armando Falcao, que prorroga ate 31 
de dezembro de 1956 o prazo a que se refere 
o art. 5º da Lei nQ 2.862 de 4.9.56. 
Relator: dep. Armando Roliemberg 
Votado em 29.11.56. 

- do sr. Benjamin Farah, que modifica are
dação do art,. 12 da Lei nº 529, de 9.12.48, 
que dispõe sob~e a a9osentadoria dos mem -
bros do Ministerio .Publico com os requisi
tos ... do art. 30,ns. I e II do Ato gas Disp.52 
siçoes Transitorias da Constituiçao. 
Relator: dep. Arino de Matos 
Votado em 29.11.56. 



PROJETO N2 1.975/56 

PROJETO N2 1.915/56 

REQUERIMENTO S/N/56 
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- ,. - do Poder E~ecutivo, que dispo, sobre a 
constituiçao da Usina Termoeletrica de 
Figueira,S.A. (UTELFA) em Curiuva, Est. 
do Parana. 
Relator: dep. Tarso Dutra. 
Votado em 29.11.56 • 

... 
- do sr. Benjamin Farah, que autoriza o 

Banco.do Brasil S.A. a co~siderar como 
seus servidores e,funcionarios os ser
vidQres e funcionari9s da Caixa de Pr~ 
videncia dos Funcionarios do Banco do 
Brasil. 
Relator: dep. Tarso Dutra. 
Votado em 29.11.56. 

- do Sr~. Emma Dias da Cruz, pedindo elê, 
boraçao de um projeto que lhe conceda 
montepio etc. · · 
Relator: dep. Rondon Pacheco. 
Votado em 29.11.56. 

PROJETO DE DECRETO · . 
LEGISLATIVO N'2 71/56- (C9:Ó.sulta da Comissão de OY-çamento) ·· 

· Ofici2 838/P/56,- do Tribunal de Contas, 
decisao denegatoria de registro a contrã 
t9 entre a Divisao do grça~ento do,Mini.a 
terio do Trabalho, Industria e Comercio e 
a IBMWorld Trade Corporation. 

PROJETO N2 1.826/56 

PROJETO N2 1. 995/56 

PROJETO N2 1.972/56 

PROJETO NQ 1.921/56 

Relator: dep. Rondon Pacheco. 
Yotado em 29.11.56. 

- do sr. Benjamin Farah, que autor!za o Po
de; Executivo a financiar operaçoes imobJ. 
liarias realiz~das pelo Clube dos Subofi
ciais da.Aeronautica. 
Relator: dep. Milton Campos. 
Votado em 29.11.56. 

, -- do sr. Lauro Crus, que da nova red~çao ao 
artigo 21 da Lei nº 775 de 6 de agosto de 
1949. 
Relator: dep. Milton Campos. 
Votado em 29.11.56. 

- do sr. Monteiro de-Barros Aque isenta de 
imp9stos diretQS as importancias recebida8 

. a titulo de premio por obras ou setviços r~ 
levantes prestados no campo das ciencias, 
das artes ou da literatura. 
Relator: dep. Milton Campos. 
Votado em 29.11.56. 

- do sr. Tarso Dutra, que concede auxilio de 
(ll6.732-722,00, a cada ym dos Estados da F~ 
der~çao, para realizaçao de obr~s ou aqui
siçao de equipamentos penitenciarios. 
Relator: dep. Milton Campos. 
Votado em 29.11.56. · 
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PROJETO N~- 1.892/56 - ao·Jsr. ·!Jõgê Ferreira; que dtspÕe sÔbre i 
1nscriçaõ de-ofic1ais·-.das Forças Arma:das·
em exafües vestibularés.1:gãra qualquer das 
Escolas·Supériores-do .Pai~õ 

PROJETO NQ 

PROJE:TO NQ 

Relator: dep. Milton Campos 
Votado em 29.11056. . 

104/55 - do sr •. Medeiro·s Neto, ·~que cria a· Ui)i versJ. 
dade de Alagõas, com seae em Maceio, capi 
tal do,E·stado de Alagõas e integrada · no 
M1n1steriõ da Educaçao e Ctµtura, ·-Direto
r1a do·-Ensino Superior e da outras provi-
dencias. · · - . - .., ·· · - · 
Relatõr: dep. Milton Campos. 
Votado em 29.11.56. · 

47 /55 - do sr. ··Medelros Neto, que federali-za a 
Universidade de Alãgoas. --
Relatõr: dep. Milton Campos. 
Votado em 29.11.56. 

PROJETO N:'2 3.431153 - dõ sr. ,Muniz Falcâ'.o,. que federaliz« a E.a_ 
~ola Tecnica de Comfrcio'-de' Ala·goas, an
tiga· Aõademia · de Ciencias~·comerciais de 
Alagõas·, e:JJ:-Sociedade Her~everãnça e Au
xilio; e da outras-providencias. 
Relator: dep. Milton Campos. 
Votado em 29.11.56. 

PROJE-TO Ng 1. 880/56 - da Comis~ão de Egucação é Cultura, que!, 
crescenta um paragrafo ao art. 41ª da Lei 
2~189; "de 3.3.54; · · . . 
Relatôr: dep. Nestor Duarte 
Votado em 6.12.56. 

PROJETO N:2 692/55 - do sr. -·carlos Lacerda, ·que-cria o Depar-
tamento Nacional de·Serviço-s9ciàl dire
tam~nte subordinado ,aõ Minis terio 2ª E'd.11 
caçao-e·Cultura e da outràs providencias .• 
Relator: dep. Milton Campos 
Votado em 6.12.56. 

PROJETO NQ 1.455~/56-do sro Aãrão Steinbrueh, que prorroga por 
-dois ãnos a lei do inqullifiato. 
Relator: dep. Abguar Bastos 
Votado em 7.12.56. . 

PROJEºTO NQ 2.067-B/56-do Tribunal Regional Eleitorãl ao•-Rio Gra.n 
de do Sul que altera o quadro de sua Secr~ 
taria; · -

PROJETO N:O 1.938/56 

PROJETO NQ 3.405/53 

Relator: dep. Oliveira Brito 
Votad~ em 10.12.56. 

- do sr. Lourival de Almeida;:que ·êstabelee~ 
o regime~jurÍdico ãàs relaço,s_-do trabalho 
rlp•al e· segurança social e da outras provj 
denciãs·. · · - · · 
Relator·: dep. Nestor Duarte 
Votado em 11.12. 56. · .~ _ _ .. 

' • A 
- do·Põder'"Executivo, que dispoe sobre a·r1-

xação das _taxas e anuidades-devidas aos 
Conselhos de Engenharia e Arqú.itetu~ na 
forma dos arts. 21, 22 e 24-·ao dec.lei 
8.620, de 10.1046, devendo os valores fi-
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.... 
xados-yigorar pelo prãJo de tres anõs. (Cofisulta da 
Comissao de Finançãs sobre Emenda do Senado) 
Relatõr: dep. Tarso Dutra 
Votado em 11.12.56. 

PROJETO NS2 2. (1]3/56 

PROJETO NQ 2.072/56 

PROJETO NO 2.020/56 

PROJETO NQ 1.717/56 

PROJETO NQ 1.518/56 

- do sr. Mãrtins Vit~, que altera o art.v 
116 da ·consolid,çaõ das Leis..,do Trabalho. 
Relator: dep. Mario Guimarães. 
Aprovado em 12.12.56. - - -

- do sr. Martins Viahã, que_supr1me o~§ 1a 
do art.~651 da Con~olidaçao ~as Leis do 
Trabalho. , 
Relator: dep. Mario Guimarães 
Votado em 12.12.56. 

v ... ,. 
- do srt~Adilio Vian«, que 41spõe sobfe~ a 

locaçãõ e·aquisiçao d~ imoveis-pelos ~e
gurados do§ Institytõs e Caixas de Apo -
sentadorias e P~nsões. _ ~ -
Relator: dep. Mario Guimaraes 
Votado em 12.12.56. 

- do ~r. Ràn1er1 Mazz1111 qu~ altera are-· 
daçao dos arts. 49 e 50 e seus§§, da Lei 
ng 1.293, de 27.12~50, que reõrgaftiza o 
Ser'V'iço ge~inspêcçaó de,.Coletorias Fede
rais e da outra~ providencta~. 
Relator: dep. Mario Guimaraes 
Votado em 12.12.56. 

- do sr. Lame!ra Bittencoü~t, que a1spÕe s_ê 
brê a isençao de direitos~e taxas aduanei 
ras a materia1s·-1mportldQS pe1a Meç~nica 
Pesada S/A k destinados a~construçaõ e 
instalaçãg e f'uncionamento de uma usina 
em Taubate, Est. de s. Paulo. -
Relatõr: dep. Martins Rodrigues 
Votado em 12.12.56. 

- ·- -
PROJETO N2 2.055/56 - do s:r.~Adilio .. Viana, quê altera o art. l..il+O 

da Consolidaçao,das Leis dQ Trabalho. 
Relator: dep. Mario Guimaraes 
Votado em 12.12.56. 

PROJETO NS2 2á32/56 -
- ·- ~ 

do sr. Martins Vianai que altera 
da Lei na 1.711,de~5~. ·
Relator: dep. Mario Guimarães 
Votado em 13.12.56. 

o art. 39 

PROJETO Ng 1.680/56 - do-sr. Ranieri Matz111~ que altera a reda
ção do art. 54 e seus 9§ aa~Lei 1~293, ae 
27.1~;50, que reorgãniza o serviç9 de ins
pecçaoAde Cõletori~s Federais e da outras 
providencias. , .. 
Rélator: dep. Mario Guimaraes 
Votado em 13.12.56. 

~ ' - ... 
, .,. A -

PROJETO Ng 3.895-c/5~-do sr. Jose Romero, que dispoe sogre·ã ijEJn 
são dé montepio civil aos funcionarios pu-
blicos federal., · .. -__ _ 
Relator: dep. Mario Guimaraes 
Votado em 13.1256. 

PROJETO N2 1.987/56 - do sr. Elias Adaime, que passa a denominar 



PROJETO NO 1.954/56 

PROJETO Ng 2.008/56 

PROJETO Ng 173/55 

PROJETO Ng 507/55 
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Sindicato dõs Capat~zios o·-atllál Sindicãto 
dos Arrumadores,e da outra~ providencias. 
Relator: dep. Mario Guimaraes 
Votado em 13.12.56. 

. - -
- do sr. Aureo Melõ, que dispõe o cancela,-
,mento de licenças para tratamento de sau
de e faltas por,doença. N -
Relator: dep. Mario Guimaraes 
Votado em 13.12.56. 

- do sr. Martins Vial'l!, que alt~ra·dispos1-
tivos·da Consol;daÇao das ~eis do Trabalho. 
Relatõr: dep. Mario Guimaraes 
Votado em 13.12.56. 

- do Poder ~ecutivo,·que gria no'-municÍpio 
de santarem, Est. do·Para,,um estãbeleci
mfnto rural de Tapajoz e da outras provi
dencias. ~ 
Relator: dep. Newton Belo 
Votado em 13.12.56. 

- do sr. Bilac Pinto! que·revoga o dec.le1 
no 1. 761 de 9.11. 3 e o art. ·-508 do dec. 
lei 5.452, d! 1.5. 3, que con~iderãm tal
ta grave o nao~pagamento ae dividas lega.l 
mente exigivéis contrãídas 9or funciona -
rios de·bancos e cisas bancarias. 
Relator: dep. Newton Belo 
Votado em 13.12.56. 

PROJETO Ni2 701-A/55 - dô sr. Wanderley Jr., que dá nova redação 
ao § 10 do art. 51 da Lei 2.370, de 9.12.--
54 que regula a inatividade dõs militares. 
Relator: dep. Martins Rodrigues 
Votado em 13.12.56. 

PROJETO N:'2 1. 739/56 

CONSULTA S/N/56 

PROJETO N2 605/55 

. . --
- do sr. Newton Carneiro; que altera o art. 

72·-aa L~1-2.l45, de 29.12.53, estf}ndêndo 
aos &Jioes de treinamento; tax1 aereo e 
hélicoptéros os benéticios consubs~neia
dos·-nos se'!-§. !Jlctsos 5 e 6 § 2g e da ou -
tras providencias. ·- - -
Relator: dep. Martins Rodrigues 
Votado em 13.12.56. 

A . 
- do sr. Manuel Barbuda e outrõ~; sobre a -

constituc1o~lidade daNextens~o de verbas 
d~st.inadas a Valorizaçao Economicà da·-AJe_ 
zonia ao-~lano-de-economia adotado nos ul 
timos·anos pelo Pode~ Execut1vij. 
Relator: dep. Martins Rodrigues 
Votado em 13.12.56. 

- do· sr. Fro~ Aguiar, ·que torna ob~igãtÓria 
a publicaçao da reláçao dos ben~ficios de 
ordém rural realizados fio exercicio ãnte -
rios entre os docu.fiíentotf-compro_Jantês da 

--aplicaçao das cotas pelos municipios a_êj_ue 
se refere o art. 15, § 40 da Comtituiçao. 
Relator: Milton Campos 
Votado em 13.12.56. 

PROJETO N2 848/55 - do sr. Teixeira Gueiros, que cria um plano 
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especial de dist~ibuiçãõ e aplicação dos 
recursos correspondentes a cota do imPoJI 
to d~-que trata o art. 15_§ 40 da Const1 
tuiçao Federal, que a Uniao entrega; anual 
mente, aos Municipios para~benef'Ício rural. 
Relator: dep. Milton Campos 
Votado em 13.12.56. 

- - . 
PROJETO NO 1.197/56-do sr; Broca Filho, que estãbelece as 'bases 

ger~is para instalaçao e demvolvimen'ft,da 
industria automobilisticano Brasil. 
Relator: dep• Joaquim Duval 

PROJETO N2 

PROJETO N2 

Votado em 13.12.56. 

1.198/56-a.o sr; Maia Lellõ, que concede isenção de di 
reitos aduaneiros, inclusive adicional de lõ% 
par~ materiais importados pela Telef'. de Jun
diai s.A. -
Relatõr: dep. Bilac Pinto 
Votado em 13.12.56 

. -
1.514/56-do·-sr. -Filadelf'Q Garcia, que_éstabelece nor

mas destinadâs a regularizaçao da vida-esco
lar de alunos quê _ténham tréquentado estabe
lecimentos·~de ensino superior posteriormente 
legalizados. · -
Relator: Amaury Pedrosa 
Votado em 13.12.56. 

- -

OFÍCIO N2 21/53 - do TST da 8& Região, Belém.~ 
ANEXADO AO PROJETO Relator: dep. Oliveira Brito 
N2 2.722/52 Votado em 13.12.56. 

PROJETO N2 2.722/56-do Poger Judiciário, que autoriza abertura 
de credito suplementar. -
Relator: dep. Oliveira Brito 
Votado em 13.12.56. · 

OFÍCIO NQ 17/56 - do TST do Trabalho, do àmazõnas. 
Relator: dep. Oliveira Brito 
Votado em 13.12.56. · 

OFÍCIO N·Q 635/52 - do TRT da 8a ·Região.. . 
Relator: dep. Oliveira Brito 
Votado em 13.12.56. 

• v 

OFÍCIO NQ 171/52 - do TRT da 5a Região. 
Relator: dep. 011Te1ra Brito 
Votado em 13.12.56. 

MENSAGEM N2 6 - da Justiça do Trabalho - TRT 7a Região -
Fortaleza. ~ 
Relator: dep. Oliveira Brito 
Votado em 13.12.56. 

MENSAGEM N~ 2/52 - do TRT da 6a região - Pernambuco 
Relator: dep. Oliveira Brito 
Votado em 13.12.56. 



PROJETO NQ 

PROJETO NQ 

COMISSlO DE COO'STITUICÃO E JUSTIÇA 

Proposições votadas em reJJI1iÕes. da Turma "A" 

741/55 - do sr. Joa4uim Duval que altera o art •••• 
1 289 do Codigo Civil-. ,. 
Relator: dep. Oscar Correa. 
Votado em 3.4.56. 

' ,. 
58P/55 - do Poder Executivo, que c~ia Caixas Econo-

micas Fede~ais nos ~erritorios Federais do 
Acre? Amapa, Guapore e Rio Branco. 
Relator: dep. Joaquim Duval. 
Votado em 10.4.56 -

PROJETO NQ J..649/52 - do sr. Armando Falcão, que a~toriza o Poder · 
Executivo é} abrir, ·ao Ministecr.-lto ·a3.a AgricuJ. 
tura, · o credito especial de Cr$ 1.000.00Q, oo, 
para atender as despesas com a construçao e 
instalação d~iim Ehtreposto de Pesca em Fo~ 
taleza, Ceara. 
Relàtor• dep. Joaquim Duval. 
Votado em 10.4.56. 

OF!CIO NQ 

PROJETO NQ 

PROJETO NQ 

PROJETO NQ 

PROJETO NQ 

- do Tribunal de.Contas (Decisão denegatória 
de registro a con~rato).Protocolo nQ 610. 
Relator: dep. Jose Joffily ~ 
Votado em 10.4.56 •. 

12/55 - do .:s;ç-. Oliveira Fran~o, que,cria o Instit,JJ 
to Nacional de Assistencia Medica. 
Relator: dep. Oscar Correa. 

417/55 

Votado em 10.4.56 •. 
N N A 

- do sr. ~ando F~lcao, que dispoe sobre a 
fab~icaçao, o 9omercio e o USQ de artigos li 
rotecnicos e da outras ~evidencias. 
Relator: dep. Oscar Correa. 
Votado em 10.4.56. · 

993/56 - ' ' - ,. do sr. Anisio Rocha, que dispoe sobre a val.1 
dade das Carteiras de Motoristas ... 
Relator-: dep. Oscar Correa. 
Votado em 10.4.56. 

- da Comissão de Çonstituição e Justiça que sy. 
prime a concessao de medidas liminares nas a 
çoes e procedimentos judic!ais de qualquer na 
tureza que visem a liberaQIº de bens, merca
d9rias ou coisas ,.de prooed&ncia estrangeira e 
da outras provid~cias. -
Relator: dep. Jose Joffily. 
Votado em 11.4~56. 
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PROJETO NQ 4.234/54 -
.., A 

do P9der Executivo, que dispoe sobre o e
xerci.cio da profissão de corretor de na
vios. A . 

PROJETO N2 

Relator: dep. Oscar Correa. 
Votado em 17.4.56. 

287/P/'jf- do Poder Executivo, que suprime a gradua
çio no pÔsto imediato Dara os oficiais das 

. Forças Armadas, da Policia Militar e do~ 
pode Bombeiros d9 Distrito Federal. 
Relator: dep. Jose Joffily. 
Votado em 17.4.56. 

PROJETO NQ 797/A/55 - da sra. Ivete Vargas, qu~ assegura estabi
lidade da.m-µ])ler no emprego~ em estado de 
gravidez e da outras proyidencias. 
Relator: dep. Oscar Correa. •· 
Votado em 17.4.,,56. 

PROJETO N º 1. 704/52 - do sr,. Fernando Ferrari, , que cri a a taxa de 
10% sobre as gespesas efetuadas pelosAfre
gueses de hoteis, restaurantes e congenere~ 
confeitarias~ demais e~tabelecimentos que 
sirvam comestiveis ou 11.quidos, em favor dos 
e~pregados que o servire~. 

- R~lator: dep. Oscar Correa-;. 

PROJETO NQ 

PROJETO Nº 

Votado em 17 .,,4., 56. · 

112/51 - do sr. Herbtrt···Levy, que dispÕe 
digo de Falencia. · ... 
Relator: dep. Huio Napoleao. 
Votado em 24.4.50. 

,. , 
sobre o Co-

-,. 
do Pod~r Execgtivo, que~dispõe sobre a con~ 
tituiçao de tmcleos agri.colas ou--de coloni
zação e aAalienação das terras incorporadas 
ao patrimonio nacional em virtude dos Decr~ 
tos-Leis ns. 2.073 e 2.436, de 8 de março. ~ 
22 de julho d~ 1940, respectivamente, e da 
outras providencias. 
Relator: dep. -Nestor Duarte. 
Votado em 8.5.56. 

4.69:9/54 - do Poder Executivo 1 que revoga o Decr~to-_ lei 
. n~ 8.887, de 24,.1.45, aue criou a Çolonia de 

Ferias da Aeronautica tlRetiro Paraisa"·• 
Relator: dep. Bias Fortes. 
Votado em 8.5.56. 

PROJETO NQ 4.805/54 - do Pode_r Exec~l.tivoJ. que" cria na Policia Mi
litar do Distrito ~·ederal o Quadro de Subt~ 
nentes e aumenta o .efetivo. cb de motoristas. 
Relator: dep. Bias Fortes •. 
Votado em 8.5.56 •. 

PROJETO NQ 3.311/55 - do Poder Executivo, que r~gula o casamento 
de cabos e salgados do Exerci to, es~endend.Q. 
-lhes os benefícios do art$ 102, alinea h, 
nQ 3, do Estatuto dos Militares (Decreto-lei 
nQ 9.698, de 2.9.},t6). , · 
Relator: dep. Antonio Horacio. 
Votado em 8.5.56 ... 
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PROJETO NQ 1.202/56 - do sr. Benjamin Farah, que altera disposi
cões da ~ei nº 1.316, de 20 de janeiro de 
1951 - Codigo~ de Vencimentos .. e Vantagnes cbs 
Militares. 

PROJETO Nº 8Wi/55 -

PROJETO NQ 975/56 

Relator: dep. Bias Fortes. 
Votado em 8.5.56. 

do sr._Jeffer~on de Aguiar, que regula a cons 
ti tuiçao d9s orgãos /administra tiv(ls das s.Q. 
ciedades mutuas e da outr~s providencias. 
Relator: dep. Antônio Hora cio. .. 
Votado em 8.5.56 ... 

do sr. Anisio Rocha> que cria o Mi~:is;éri.o de 
Minas e _ Energia e da outras pr evidencias. 
Relator: dep. Adaucto Cardoso. 
Votado em 8.5.56. 

,. 
PROJETO.NQ 5.058/55 - do Sr. Nelson Camei~o, que institui o Pre

mio J. J. Seabra e da outras proVidGneias • 
Relator: dep. Nestor Duarte. 
-Votado em 8.5.56-. 

PROJETO NQ 88/55 

PROJETO N2 

- do Sr. 9unha..Machado que erige um monumeu-
to historico nacional o coniun~o arquitetQ
nico da antiga cidade de S. Luís, no Estado 
do Maranhão. · . · 
Relator: dep. Bias Fortes. 
Votado em 8.5. 56«> -

do -sr. Antônio Carlos, que dispõe sÔbre a 
nom~ação d0s Delegados dos Institutos de Prg, 
videncia Social. · 
Relator: dep. Nestór Duarte. 
Votado ~m 8.5.56. . 

PROJETO N2 4.225i54 - do sr. Galdino do Valle, que isenta do paga
mento de direi tos aduaneiros e demais taxas, 
inclusive imposto de consumo, a Sociedade :tv-úl 
sical Campesina Friburguense sedia~ em Fri
bu;-go, .Estado go Rio, para importaçao de -in.s. 
trumentos de musica. 
Relator: dep. Adaucto Cardoso. 
Votado em 8.5.56. 

PROJETO NQ 971/56 -
, , 

do sr. Jose Bonifacio, que proibe a cobran9a 
d~ impostos, taxas ou emolumentos iunicipais 
sobre veículos-e mercagorias em trmsito nas 
rodovias federais, e da outras providencias. 

OFÍCIO NQ 59,de 

Relator.;. dep. Nestor Duarte. 
Votado ~m 8.5.56. 

21.5.55 ~ da As§ociaç~o Profissional 
Navegaçao Maritima e Fluvial 
São Paulo. 
Relator: dep. Bias Fortes. 
Votado em-8.5.56. 

,. 
das Empresas de 
do Estado de 



PROJETO Na 1179/56 

PROJETO Ni 521/55 

PROJETO- Ni 505/55 

PROJETO N '1 4 521/54 

PROJETO NO 1 288/56 
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- do sr. Fernando Ferrari, que··-altera dispos.1 
tivos do Decreto-lei ni 7 036, de 10-10-4h
Le1 de Acidentes do Trabalho). 
Relator: dep. · N·estor Duarte. -· 
Votado em 8.5.56. 

, ' 

- do Poder Judiciario, que e ria cargos no Qu& 
dro do Pessoal da Secretaria dg Tribunal R,& 
gional do Trabalho da 2a. Regiao. _ 
Relator: dep. Oliveira· Brito. 
Vota~o em 8.5.56. . 

- do sr. Bila.e Pinto, que regula o sequestro 
e o perdiment9 de bens, nos casos ~e enri -
quecimento ilici~o, por influencia ou abuso 
de cargo ou funçao. · 
Relator: dep. Nestor Du.arte. 
Votado em 18.5.56• 

, 
- do sr. Aliomar Baleeiro, que da nova reda -

ção ao artigo 53 d~ Lei ni 1 316, de 20 de 
janeiro de 1951 (Codigo de Vencimentos e 
Vantagens dos Militares. 
Relator: dep. Joaquim Duval. 
Votado em 18.5.56. -

. , 
- Acompanhado de Oficio no 958/55 do Tribmal. 

Regional Eleitoral da Bahia, que altera o 
quadro da Secretaria go Tribimal Reglonal 1 
leitoral da Bahia e da outras providencias. 
Relator: dep. Oliveira Brito. 
Votado em 18.5.56. . 

PROJETO NQ 1168/56 - do ,sr. Rondon Pacheco, que cria a Nota 
Credito Rural em conta vinculada. 

de 

PROJETO N g 1 Zl,3/56 

PROJETO Na l 239/56 

PROJETO N'1 877/55 

Relator: dep. Bilac Pinto. 
Votado em 1a.5.56. -

- dg sr. Daniel Faraco, que dispÕ~ sÔbre o a.D 
xilio federal em casos de prejuizos causa -
dos por fatores naturais. 
Relator: del). Nestor Duarte. 
Votado em 24.5.56. 

- dos;. Gur;el do Amaral, que assegura ao flJA 
eionario Eublico federal, em serviço de pol.1 
eia, prisao especial, aposentadoria com ven
cimentos integrais aos 25 anos de serviço e 
promoção npost mortem". 
Relator: dep. Nestor Duarte. 
Votado em 24.5.56. 

- do sr. Armando Lages, que dispõe 
lienaçã9 dos terrenos 4e marinha 
dos e da outras providencias. 
Relator: d~l)• Nestor Duarte. 
Votado em 24.5.56. 

.A 

sobre a a -
e ·acresci -



PROJETO NO 4 263/54 
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- do sr. Arthur Audr~ qu~ e ria o Instituto 
de Aposentadoria e Pen.soes dos Trtbalhad,Q 
res Rurais:f Sljbordinado a9 Ministe;io do 

. Trabalho, ~dustria e Comercio e da ou
tras providencias. 
Relator: dep. Amaury Pedrosa. 
Votado em 24-5-56. 

' PROJETO Ng 756/55 - do sr. Ari Pit2mbo, que suspende as 
signações em folha durante os meses 
vembro e dezembro. 

eon -
de llQ. 

PROJETO NO 713/55 

PROJETO Na 398/55 

PROJETO NO 4 952/54 

PROJETO NO 1 244/55 

PROJETO N g 741/ A/55 

PROJETO N Q • 499/55 

PROJETO Ifl 1 076/56 

Relator: dep~ Amaury Pedrosa. 
Votado em 24-5-56. 

- do Poder Exegutivo! que reorganiza a aud_i 
toria da Policia M litar e do Corpo de Bom 
beiros do Distri~ Federal,. 
Relator: dep~ Antonio Horaeio. 
Yotado em 24-5-56. 

• A - da sra. Nita Costa, que d:l,spoe sobre o a -
proveitamento dos f'uncionarios do quadro 
do Banco do Distrito Federal S/A e outros 
em liquid<Jção nos estabelecimentos ofici -
ais do Pais.. . 
Relator: dep. Tarso Datra. 
Votado an 24-5-56. 

- do Senado Federal, que institui nas Esco -
las F ed9rais de Medicina o ensino ,de psic~ 

. logia medica e medicina Rsico-somatiea. 
Relator: dep. Oscar Correa • 

. . Votado em 24-5-56. ·- -, 
• A - do sr. Tarso Dutra,_que dispoe sobre ... a pa-

gamento de cooperaçoes financeiras nao 1n.i 
eritas em "restos a pagar"• 
Relator: dep~ Osear Correa. 
Votado em 24-5-56. 

- do sr. Jo1quim Duval, que altera o art. ••• 
1289 do Codigo Civil. "' 
Relator: d~P• Oscar Correa • 

.. Votado em 24-5-56. · .. 

• do sr. Armando Falcão, que determina o enrJ,. 
queeiment2 da farinha de trigo destinada a 
panificaçao. . ' 
Relator: dep. Joaquim Duval. 
Votado em 29-5-56. 

- do sr. Luiz Francisco, q-ge revoga o..,Decreto 
-iei nQ 8 951, de 28-1-46,, que dispoe sobre 
depo~ito judicial e restabe1ece o art. 94.5 
do Codigo de Processo Civil. 
Relator: dep~ Adaueto Cardoso • 
. Votado em 29-5-56. 



PROJETO NQ 1 178/56 

PROJETO NQ 3'48/A/55 

PROJETO NQ 1 357/56 

PROJETO N g 4 897 /54 

PROJETO NQ 260/A/55 

A ' -- do sr. Roge Ferreira, que ~oa a Uniao Na~ 
cional dos Estudantes o predio •situado a 
Prata do Fl.ame9go na 132, pertencente ao 
domínio da Uniao •. 
Relator: dep. Joaquim Du.val. 
Votado em 29-5-56. 

• A - dQ Senado Federal, gue dispoe sobre ass~ 
teneia iocial nos nucleos resideneiaisA 
construidos pelos Institutos de Previden
cia. 
Relator: dep. Bilae Pinto. 
Votado em 29.5.56. 

, 
- do. Poder Exeeutivoi que prorroga ate 31~ 

12-57 o regime de icença para o interca,m 
bio canercial com o Exterior. l Prorro·ga 
a lei de licença prévia).· 
Relator: dep. Martins Rodrigues. 
Votado em 5-6-56. • 

- do Poder Executivo, gue coneedf isenção de 
direitos de importaçao, de imposto de con
sumo e""de taxas aduaneiras, inclusive a de 
previdencia ·. social para as mercadorias 
doadas ··pela_War ReliE}f Service (NCWCl dos 
Est1dos Unidos da Ameriea do Norte, a Con
ferencia Nacional dos Bispos do Brastl. 
Relator: dep. Bilae Pinto. 
Votado ED 5-6-56. 

- do sr. Barros Carvalho, que concede isen -
ção de direitos de importação a mercado -
rias doadas .ao Instituto Nacional de Imi -
gração e Colonização. 
Relator: dep. Bilac Pinto. 
Votado em 5-6-56. 

PROJETO Na 4 967/54 - do sr. Lauro Cruz q~e concede isenção de 
dir~itos de impor!açao, inclusive a de prJl 
videncia social para as mercadorias doadas 
pela Churc W9rl Service (CWSl gos Eitados 
Unido~ da Ameriea do Norte, a onferencia 

PROJETO NQ 1 237/56 

Evangelica do.Brasil. , 
Relator: dep. Bilac Pinto. 
Votado em 5-6-56~ 

- do sr. Tarso Dutra, que esclarece e alte
ra dispositivos da L~i na 2 656, dt 26 de 
novembro de 1955 e da outras~.provideneias • 
Relator: dep. Bias Fortes 
Votado em 5-6-56. 

PROJETO Na 92.9/56 - do sr. Firman Neto, que regula a aplicação 
da Lei 403, de 24 de setembro de 1948, que 
reestrutura os cargos de Tesoureiro e'A3u
dante de ;esoureiro do Strviço Publico Fe
deral e da outras providencias. 
Relator: dep. Bias Fortes. 
Votado em 5-6-56. 



PROJETO NQ 3 916/53 T do sr. Dantas Junior, que concede.isençaõ 
de j,mpostos e taxas para. importaçao de a.11 
tomoveis destina.do ao Cardinalato da Bahia. 
Relator: dep.· Bilac Pinto. 
Votado em 5-6-56. 

PROJETO NQ 3 978/53 - ' do sr. Amaldo Cerdeira, que assegura as em 
prêsas de radiod1fu$ãQ e de. televisão ' as 
franquias concedidas as anpresas jornalÍs
ticasl para importação dos materiais que 
espec fica. 

PROJETO N2 382/55 

PROJETO N2 4 247/54 

PROJETO N2 1 376/56 

PROJETO NO 1 Z.69/56 

PROJETO Na 1 305/56 

Relator:dep.·Bilac Pinto. 
Votado em 5-6-56. · - ,. - do sr •• Batista Ramos,_que dispoe sobr.e as 
condiçoes para admi~sao de nacionais e es -
trangeiros,ao exireicio de attvidade remlilD,§ 
rada no pais e sobre a aboliçao do registro 
policial de estrangeiros. . . 
Relator: dep;··:Djalma Marinho. 
Votado em 12-6-56 •. 

- do sr. Vasconcelos-Costa, que regula os ao,1 
dentes sofridos por jogadores de futebol. 
Relator:. dep~ Croacy de Oliveira. 
Votado em 19-6-56. 

- do sr. Oliveira Franco, que isenta da obri
gttoriedade das taxas postais os livros di
datico:J para uso ,do .ensino superior, normal, 
secundario, primãrio e profissional. 
Relator: dep. Nestor Duarte. 
Votado em 19-6-56. 

- do sr. Floriano ,Rubim, que confere franquia 
postal e telegrafica aos partidos pollticos. 
Relator: dep. Nestor Duarte. 
Votado em 19-6-56. ,. 

- do sr. Jose Alves, que isenta,de selos 9 EmQ. 
lumentos 9s contratos de emprestimo agricola 
ou pecUDiario o seu registro desde que o seu 
valor nao exceda deli 200.000,00. 
Relator: dep.-Nestor Duarte. 
Votado em 19-4-56. 

PROJETO NQ 1 386/56 • , - " , do sr. Plini9 Lemos, que dispqe sobre credJ. 

PROJETO N2 6/55 

tos 2rçamentarios destinados a defesa contra 
as secas do N~rdeste, regula a: f2rma de pa
gamento de fremio~ pela construç10 de açudes 
em eooperaçao e da outras providencias. 
Relator: dep. Nestor Duarte. 
Votado em 19-6-56. 

• do sr. Lauro Cruz, que regulamenta o exerci 
cio da profissão de Assistente Social. 
Relator: dep. Adaucto Cardoso. 
Votado em 19-6-56. 



PROJETO NQ 

PROJETO NQ 

658/55 -
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,, 
do sr. Floriano Rubim, que conc2de moratoria 
para vencimento d~ suas obrigaçoes comerciais 
pelo prazo de 6 meses a contar da data da pu
blicação desta lei, aos lavradores pecuaris
tas e aos comerciantes varejistas do Estado do 
Espirito Santo. Relator: dep. Djalma Marinho. 
Votado em 19-6-56. . 

437/55 - do sr. Aliom~r Báleeiro, que revoga o§ lQ do 
art~ 48 do Codigo ~e Contabilidade da União 
e da outras providencias.. , 
Relator: Djalma Marinho. 
Votado em 19-6-56 • 

• 
PRQJE.TO N2 1 095/56 - ... " do sr. Batista Ramos, que dispoe sobre opa-

ga~ento pelos fnstitutos e,Caixas de Aposen
tadoria e,Pensoes de beneficies devidos a se
gurados ja falecidos. 
Relator: Djalma Marinho. 
Votado em 19-6-56. · 

PROJETO N2 1 357/56 -
, 

do Poder Executivo, que prorroga ite 31-12-57 
o regime de licença para o intercambio comer
cial ~om o Exterior. (Prorroga a lei de licen
ça previa). (Emendas de Plenario). Relator: 

PROJETO NQ 

Martins Rodrigues. 
Votado em 20-6-56. 

453/56 - do Poder Executivo, que releva a prescrição em 
que inco~reu o direito a refor~a, por incapa
cidade física, do ex-praça Jose Luiz Filho. 
Relator: Armando Rollemberg. 
Votado em 26-6-56 •. · 

PROJETO NQ 3.958/53 - do sr. Bil~c Pinto, que regula· a liberdade de 
manif~staçao do pens~mento por meio de radio
difusao e da televisao. 
Relator: Rondon Pacheco. 
Votado em 2~-6-56. 

PROJETO N2 ·1 415/56 - do sr. ·Rogê Ferreira, que d; nova redação ao 
art. lQ da Lei 2.763, de·2-5-56, que cria na 
Segunda Região da Justiça do Trabalho, uma 
Junt~ ele Conciliação e _Julgamento, ... com sede 
em Sao Caetano do jUl (Estado de Sao Paulo) 
e d; outras providencias. 

MENSAGEM N2 4/56 -

PROJETO N2 1 261/56 -

Relator: Rondon Pacheco. 
Votado em 26-6-56 

do Tribunal Regional do Trabalho 2olicitando 
abertura de credito suplementar.lSa.o Paulo). 
Relator! Rondon Pacheco. 
Votado em 26-6-56 

. - " ~o sr. Waldemar Rupp, que,dispoe sqbre o 12reço 
unico do triso destinado a industriali~aç~o 
dentro do pais, cria o,Fundo de Proteçao a Tri
ticul tura Nacional e da outras providencias-. 
Relator: Leoberto Leal. 
Votado em 26-6-56 



. PROJETO Nº 4 255/54 -

PROJETO NQ 1 204/56· -
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, -do Poder Executivo, qué da nova denominaçao 
a profissão de guarda livros. Relator: 
Joaquim Duval 
Votado em 26-6-56 

do Senago Federal, que aiualiza o instituto 
da adoçao prescrita no Codigo Civil. (Anexa
dos os Projetos nºs 1147/56e1158/56). 
Votado em 4-7-56. · 

PROJETO N9 1 288-B/56-da Comissão de Constituição e Justiça, que 
altera o Quadro da Sec:retaria,do Tribunal Re
gional Eleitoral da Bahia e da outras provi-
dencias. . 
Relator: Oliveira Brito 
Votado em 4-7-56 · 

PROJETO NQ 1 314/56 - do sr- Napoleão Fontenelle, que 
ção as letras "eº e 0 dtt do art. 
36 773, de 13-1-1955. 

, 
d nova reda.;. 
23 do decreto 

Relator: Tarso Dutra. 
Votado em 4-7-56 · 

, 
PROJETO NQ l 425/56 - do sr. João Menezes, que autoriza o Ministerio 

da Agricultura a fazer o registro, independen
te da revalidação dos diplomas exp~didos pela 
extinta Escola de Agronomia do Para. 
Relator: Milton Campos. 
Votado em 4-7-56 

PROJETO NQ l 396/56 - do sr. Oliveira Franco, que concede anistia 
Ejleitoral para os eleitores faltosos nos dois 
ultimos pleitos- federàis, estaduais ou muni
cipais. 
Relator: Milton Campos. 
Votado em 4-7-56. 

PROJETO NQ 1 234/56 .- do Poder Executivo, quE} dispõe 
da Capital Federal e,da outras 
Relator: Antonio Horacio. 

,. . 

sobre~ mudança 
providencias. 

Votado em 6-7-56 · 

PROJETO NQ 1.300/56 - do sr. Prado Kelly, que altera o art. 70 da Lei 
2~550, de 25-7-55, que altera dispositivos do 
Codigo Eleitoral e tendo como Relator o sr. 
Adaucto Cardoso. 

PROJETO NQ 562/55 

Votado em 18-7-56. 

- do sr. Jaeder Albergaria, 
legitimação adotivaA 
Relator: Oscar Correa. 
Votado em 24-7-56 

• N A que dispoe sobre a 

PROJETO NQ 1 ·41.i7;56 - do Poder Executivo, que altera a reda-çio do 
art. 5º do Regulamento das Caixas Economicas 
Federais, a que se refere o Decreto 24.427,. 
de 19-6-1934. 
Relator: Bias Fortes. 
Votado em 24-7-56. 

- ,. PROJETO NQ 1.211/56 - do sr. Armando Lages, gue dispoe sobre opa-
gamento das contribuiçoes em atraso devidas aos 
Institutos e,.Caixas ~e Aposentadorias e Pensões. 
Relator: Antonio Horacio • 
. Votado em 24-7-56 



PROJETO NQ 

PROJETO NO 

PROJETO NQ 
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238/55 - do sr. Humberto Teixeira aue define, regula e 
atualiza·a proteção ~o direito de autor 
Relator: Antonio Horacio. 
Votado em 24-7-56 

505-A/55-do sr. Bilac Pinto, que regula o sequestro e o 
pe:çdimento de bens,. nos casos de enriquecimento 
ilictto, por influencia ou abuso de cargo ou 
funçao. 

792/55 -

Relator: Nestor Duarte. 
Votado em 24-7~56 

... ,. 
do sr. Coelho de Souza, que dispoe sobre os pro-
gramas de ensino qu~ servem de base ao concurso 
de cargos de magisterio. 
Relator: Bilac Pinto. 
Votado em 24-7-56 

PROJETO NO 1 605/56 - do Senado Federal,_que aitera o art. i4.,.da Lei 
nQ 2 370, de 9-12-54 e da outras providencias. 
Relator: :Martins Rodrigues. 
Votado em 27-7-56 · 

PROJETO NO 931/56 - da Comissão 2e Orçamento, que abre ao Çongresso 
Nacional - Gamara dos Deputados - o credito e~pe
cial de (i:$1.000.000,_00 para Eagamento a fundaçao 
G~tulio Vargas pela prestaçao de assistencia 
teonica. Relator: Bi:as .. Fortes.·.·· · · · · · 
Votado'-·em 1~8-56. . . 

PROJETO NO 4 721/54 - do sr. Euzébio Rocha, que aproveita na carreira 
de postalistas os atuais carteiros e mensageiros 
que estejam realizando serviços internos de mani
pulação ou equivalentes das de Eostalistas, face 
ao art; f,7, §.2Q, da Constituiçc::,o_Fe~er~l ... 

PROJETO NQ 1 023/56 

Yotado.- em .. 1-8-56~ . ·. , ..... , : . · _ · . .., :'e . _ · _ . ..:.,. 

- do sr~ Carvalho Sobrinho, que 
mulaçao de~mandatos, cargos e 
d~ ser materia superada, face 
Gamara. 
Relator: Nestor Duarte. 
Votado em 1-8-56. 

- A dispoe sobre a acu- · 
funções, em· v!rtude 
recente decisao da 

PROJETO NO 3 945/53 - do sr. Bilac Pinto, que transf9rma o Banco doABra
sil S/A em emprêsa publica e da outras providencias. 

PROJE-TO NQ 934/56 -

PROJETO NQ l 018/56 -

Relator: Aliomar Baleeiro. 
Votado em 1-8-56. 

,. 
do sr. R9ge Ferreira, que 
70, do Codigo Nacional ão 
n2 3 651, de 25-9-1941. 
Relator: Neviton Bello. 
Votado em l-8-56. 

altera a redaç~o do art. 
Transito (Decreto-lei 

do sr. Adylio Martins Vianna, que assegura ~s 
garantias das leis trabalhistas e de previdencia 
social aos que, sem pertencerem ao guadro, pres
t~m serviço remunerado as instituiçoes de previ
dencia social. 
Relator: Bias Fortes 
Votado em l-8-56. 
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. , 
P.ROJETO NQ 1 372/56 - do sr. Benjamin Farah, que considEjra funcionarios 

do Banco ~o Brasil S/A os :Çuncionarios da Caixa 
de Previdencia dos Funcionarios do Banco do Bra-

PROJETO NQ 1141/56 -

PROJETO NQ 1141/56 -

PROJETO NQ 3 958/53 -

Ritâtor: Tarso Dutra. 
Votado em +-8-56 • 

• 
do sr. Oscar Corrêa, que alterá a Le! nQ 1.599, 
de 8-3-1952, para permitir a alienaçao de imoyeis 
por ela doados, Rela,tor:LChagas Rodrigues. 
Votado em l-8-56. 

do sr. Oscar Córrêa, que altera a Le! nQ 1.599, 
de 8-3-1952, para-permitir a alienaçao de imo
veis por ela doados, Relator: ·,chagas.0Rodr:l.gues.,,,~ 
Votado em 1-8-56. · . 

do sr. Bilac Pinto, que regula a liberdage de 
manif~stação do pens~mento por melo da radio
difusao e da televisao. 
Relator: Rondon Pacheco. 
Votado em 1-8-56. 



PROJETO Nª 1 320/56 - do sr. José Bonifácio, gue revoga o decreto
lei no 2 928, de 31-12-LiO e dá outras provi
dências. 
Relator: dep. Arm~do Rolemberg 
Votado em 8.$.56 f' 

PROJETO N2 112/51 - do sr. Herbert Levy, que dispõe sôbre o C6-
digo de Falência. 

PROJETO Nº 1 486/56 

PROJETO Nª 1 578/52 

Relator: dep. Hugo Napoleão 
Votado em 8.8. 56 · 

- do sr. Fernando Ferrari, que dispõe sôbre a 
administra2ão dos Postos Agropecuários e de 
outros 6rgaos do Ministério da Agricultura. 
Relator: dep. Nestor Duarte 
Votado em 14.8.56 

- do sr. Nelson Omegna, que dispõe sôbre o fi
nanciamento da casa prppria pelos Institti. -
tos e Caixas de Aposentadoria e Pensões. 
Relator: dep. Oswaldo Lima Filho 
Votado em 14.8.56 

PROJETOS N 2s 590/55 
e 4 515/54 - do sr. Pereira Lima que dispõe sôbre a apli

cação dos Estados dos processos estabeleci -
dos em lei da União para a discriminação das 
terras devolutas e dá outras Providências e 
do sr. Herbert Levy, que dispõe sôbre terras 
devolutas e estabelece o processo para apu -
ração de sua existência e individuação, res
pectivamente. 

PROJETO Nº 4 26l.v'B/:54-

PROJETO Nº 1 581/56 -

Relator: dep. Nestor Duarte 
Votaiio em 14.8.56 

do Poder Executivo, que estende o regime de 
Consolidação das Leis do. Trabalho e de sua 
legislação complementar aos trabalhadores r~ 
rais 1 e manda-lhes aplicar 1 nos casos em que 
dispõe, legislação de prev1dência social. 
Relator: Cjlagas Rodrigues 
Votado em lki:.8156 2-0, S'•S--(, 

" d? s~. Ernani Sátiro1 que concede isenção de 
direitos e demais tributos e taxas aduanei
ras exceto a de Previdência Social, para a 
importação, pela Prefeitura de Campina Gran
de, de uma p~rfuratriz de poços tubulares. 
Relator: Bilac Pinto . 
Votado em ~.@,;6 2 0-1?. ~ 

PROJETO N2 42/55 - do Poder Judiciário, que autoriza o Poder E-
xecutivo a abrir ao Poder Judiciário - Jus

tiça do Trabalho - os créditos es~ecial de 
Cr$ 98.480,00 e suplementar de Cr$ ••••••••• 
590~880100 para atender às despesas com a 
concessao do abono especial temporário ao 
pessoal da Secretaria do TRT da 7a. Região. 
Relator: Oliveira Brito 
Votado em 21 .8.56 



PROJETO Nº 708/55 

PROJETO N 9 1 575/56 

PROJETO N9 1 678/56 

PROJETO Nº 1 582/56 

PROJETO N9 1 542/56 

- do sr. Luiz Viana, que altera dispositivos 
da.Lei n2 3 071, de 12 de janeiro de 1 916 
(C6digo Civil). 
Relator: dep. Adaucto Cardoso 
Votado em 12.9.56 

- do sr. Aureo Mello, que cria estabelecimen 
tos de ensino superior no Estado do Amazo
nas e dá outras providências. 
Relator: dep. Milton Campos 
Votado em 19.9.56 . 

- do sr. Rogê Ferreira, gue autoriza o Poder 
Executivo, pelo Ministério da Viação e O -
bras Públicas, a abrir um crédito especial 
de Cr$ 50.000,00 para a instalação de um 
pôsto coletor de correspondência em Vila 
Guilherme 1 Capital de São Paulo. 
Relator: ctep. Milton Campos 
Votado em 19.9.56 

- do sr. CelsoPeçanha, que estende aos pen-
sionistas do IPASE, os benefícios previs -
tos no art. 14, da Lei 2 745, de 12 de ma,t 
ço de 1956, que dispõesôbre os padrões de 
vencimentos e as referências de salários 
dos servidores civis da União e dos Terri
t6rios e dá outras providências. 
Relator: Antônio Horácio 
Votado em 19.9.56 

- do Poder Executivo, que cria cargos de 
suplente de juiz-presidente de juntas de 
conciliação e julgamento da Justiça do Tr~ 
balho. 
Relator: dep.A.Horácio 
Votado em 19.9.56 

PROJETO N2 1 168/56 - do sr. Rondon Pacheco, que cria a Nota de 
Crédito Rural em conta vinculada. 

Relator: dep. Monteiro de Barros. 
Votado em 19.9.56 

~ROJETO N2 1 797/56 - do Poder Executivo 7 que autoriza a União a 
constituir uma sociedade por ações que se 
denominará Sociedade Termóelétric~ de Capj_ 
vari (S0TmLCA) e dá outras providencias. 
Relator: dep. Leoberto Leal. 
Votado em 5.9.56 

PROJETO N2 1 620/56 - do sr. Leonidas Cardoso, que dispõe sôbre a 
contagem de licença até trinta dias, sem 
remuneração para efeito de concessão de am 
sentadoria, licença especial. e adicional por 
tempo de serviço. 
Relator: dep. Oscar Corrêa 

. Votado em 2.10.56 



PROJETO N2 1 053-B/53 - do Poder Executivo, que concede dilatação 
do prazo legal para a fruição de ~ireitos 
autorais das obras do maestro Antonio Ca~ 
los Gomes. 

PROJETO N2 1159/56 

PROJETO N2 905/55 

PROJETO N2 1 619/56 

PROJETO N2_1 522/56 

PROJETO N2 1 836/56 

PROJETO N2 1 800/56 

Relator: dep. Abguar Bastos 
Votado em 2.10.56 

- do sr. Colombo de Souza, que proibe a cor\§. 
trução de edifícios públicos na área do 
atual Distrito Federal. 
Relator: Antônio Horá~io 
Votado em 2.10.56 

- do sr.Machado Sobrinho, que condena a em 
prêsa que causar, por dolo ou culpa, a ry 
tura do contrato de trabalho, ao pagamen
to dos juroslegais e honorários de advogA 
do, estabelece a assistência judiciária -
trabalhista e cria? na Justiça do Trabalho, 
a função de Advogado de Ofício, nas condi-
ções que determina. ,. 
Relator: dep. Oscar Correa. 
Votado em 2.10.56 

- do sr. Daniel Dipp, que institui o "Auxi
lio Centenário Municipal", em favor dos 
Munfucípios que comemorem o primeiro cen -
tenário de sua fundação. 
Relator: dep. Abguar Bastos 
Votado em 2.10.56 

- do Poder Executivo, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir 1 pelo Ministério da Ae
ronáutica, o crédi ~o especial d e Cr$ •• ~. 
1.870.000,00 para átender as despesas de
correntes do cumprimento da segurança im
pet.rada em favor de Pedro Mariano Serra 
Maurílio Monteiro Pereira da Cunha Ayrton 
Bittencourt Lobo, .Armando Pereira âe Andr_ã 
de e Carlos Miguez Garrido. · 
Relator: dep. Adaucto Cardoso. 
Votado em 9.10.56. 

- de Clovis Pestana, que dispõe sôbre a co
brança de taxa de pedágio na Rodovia BR-2, 
Rio-São Paulo - Curitiba - Lages - Pôrto 
Alegre - Jaguarão e Rodovia BR-77, Pelotas 
- Chui e dá outras providências 
Relator: dep. Nestor Duarte 
Votado em 9.10.56 · , 

- do sr. Dilermando Cruz, que cria no siste
ma monetário nacional nova unidade denomi
nada café. 
Relator: den. Monteiro de Barros 
Votado em 9.io.56 



PROJETO N'1 l :,OO/D/56 

PROJETO N'1 l 7Lil/56 

PROJETO NO l 612/56 

PROJETO Ng 920/56 

PROJETO NO l 824/56 

- Relator: De~·. Bias Fortes. 
Votado em.l /10/56 •. 

. . 

.. ,. -·~ 
- do Sr. Prado Kelly, qm altera o art. 

70 o.a L~i n'2 2 550, de 25 de julho,de 
~955, que altera dispositivos do Cód! 
go Eleitoral. 
Relator: def• · ,Adaucto Cardoso. · . 
Votado em i /l9/5é• z.2. .10 . S'"'I, 

..... ,._ 

- do Poder Executivo, ~ue altera a le -
glslação do impÔsto unic9 sÔbre combu~ 
tíveis e,lubrificantes liquidos e gas,2 
sos, e da outras providencias. · -
Relator: deP.• • :Raymundo Brito. 
Votado em l 5/liQ/5rf\ 23. tO • Çt 

- do Sr.· Monteiro de Barros, que al~era 
o limite para recebiim ento de apóli

ces pela Caixa de Mobiliztção Banca
ria, a que se refere a alinea 11 a" do 
inciso II do § 3a do ar-t. 5'2 da Lei -
nf:! 1 728, de J.0-11-"52. 
Relator:· dep. D.jalma Marinho. 
Votado em -iiliíà¼ 5 6, 1" .10 .s-b , ... -· 
do Sr. Jose Alves, que transforma em 
i9stitutos aµtônomos os cursos de Far 
macia e Odontologia da Faculdade Flu-
min~nse·de Medicina.- " 
Relator: d~scar Correa. 
Votado em _ ,<561, &,o • /0. ~6 

.~.. .,..., 

do Sr. Segad~s Viana, que acrescenta 
dispositivo a Lei nS2 l 301, de ••••• 
28-12-50. · · ,. 

A 

Relator: De:Q. Oscar Corre a. 
Votado em a;.,'ll0s'5éa. d"f)". fO. ~~ 



PROJETO NO 2 181/A/52 - l do Sr. ~rigido Tinoco1 que estende aos 

PROJETO NO 3 159/53 

PROJETO NQ 3 619/53 

PROJETO NA l 163/56 

PROJETO NC l 619/56 

PROJETO NQ l 789/56 

PROJETO NQ l 471/56 

PROJETO NQ 56/ A/55 

ferroviarios das Empresas Incorp9radas 
ao PatrimÔnioAda União, os beneficios 
da licença-premio. 
Relator: De~. Armando Rolemberg. 
Votado em 16/10/56. 

, -· ,. 

- do Sr. Euzebio Rocha, que cria a Ordem 
dos Cirurgiões Dentistas do Brasil e -
estabelecimentos e Caixas de Assistên
cia. 
Relator: De~. Rondon Pacheco. 
Votado em lE>/10/56. 

- do Sr. Waldemar Rupp, que transf,re PA 
.ra o Serviço Florestal cdo~Jünisterio -
da Agricultura as atribuições de flore.§. 
tamento e reflorestamento a cargo do Il!S 
tituto Nacional do Pinho. 
Relator: Dep • .Armando Rollemberg. 
Votado em lÔ/l0/56. 

- do Sr. ~enjamin Farah, que oficializa -
os Cartorios e demais Serviços da Justi 
ça ~o Distrito Federal e da outras pro
videncias. 
Relator: Dep. Monteiro de Barros. 
Votado em 16/10/56. 

-· . 
- d9 Sr. Danie¼ Dipp, que institui o "Au-

xilio Centenario Municipal", em favor -
dos Mul)icipios que comemorem o primeiro 
centenario de sua fundaçlo. 
Relator: 
Votado em 16/10/56. 

-· 
- do Sr• Oliveir, Franco, q'}e regula a c_gn 

cessao obrigatoriacs ~mprestimos agr!co
las pelas Caixas Economicas Federais ~om 
objetivo do desenvolvimento da prod'}Çao, 
da limitação da esEeculação imobiliaria1 -
urbana e d, inflação p;ogressiva no dom
n1o do comercio'-dos imoveis. 
Relator: DeP.• Mãrio Guimarães. 
Votado em lÔ/10/56. 

- do Sr. Virg!nio ·santa Rosa, que acresce 
com o adicional de 15% os vencimen~os dos 
~gistrados, dos Membr9s do Ministerio -
Publico e dos serventuarios da Justiça c~m 
pulsados pela idage desde que tenham 15 -
anos de serviço publico. 
Relator: DeP.• Hugo Napoleão. 
Votado em lo/10/56. 

. ' 

- do Poder Executivo, que autor!za o Poder 
Executivo a,conc9der uma pensao mensal de 
~ 1.QOO,OO as !iuva, dos ex-integrant2s -
da Força Expedicionaria Brasileira, nao -



OFÍCiô NO 354/56 

PROJETO NO 1 044/56 

PROJETO N'2 1 428/56 

PROJETO NO 476/A/51 

PROJETO NO 1 919/56 

PROJETO NO 1 541/A/56 

ampara~as por lei federal, e d: outras 
providencias. 
Relator: DeP.• Uniria Machado. 
Votado em.lb/10/56. 

- do Tribunal Regional Eleitoral de Ser
gipe, anexando anteprojeto que altera o 
Quadro do Pesso11 da Secretaria do Tri
bW1al Regional leitoral de Sergipe e -
dá outras provid~ncias. 
Relator: Dep. Oliveira Srito. 
Votado em lê/10/56. 

- que transmite mensagem do Tribunal Re
gional do TraEalho da 6& Regiao, solic,! 
tando a criaçao de carg,os no quadro de 
~essoal do referido Tribunal, destinados 
a lotação das Juntas de Conciliação e -
Julgamento do Recife (3a) e de Paulista, 
Estado de Pernambuco. .M . 

Relator: DeP.• Oliveira Brito. 
Votado em lê/10/56 • 

. ,.. ~~ 

- do Sr. Joáo Machado, que !senta d~ impoã 
tos de vendas e consignaçoes os generos
de primeira necessidade. 
Relator: Dep. Martins Rodrigues. 
Votado em lo/10/56. . 

OOd±go e:o M!i.B!s:fierio Pablicoa 
nelatQJ.'1 :Oep. 0~1=a:J.do M.ma PiJ;h~ 
\te+iado em l~/10/5 é, 

··~- ' ~ 

o -

- do ~r. Abgl',ar Bastos, que justifica·as 
ausencias as aulas dos alnnos de estabe
lecimentos-de ensino sob inspecção fede
ral e ocorridas durante o ano corre~te,
por motivos de greves irrompidas ate 5 -
de junho. , 
Relator: Dep. Sérgio Magalhães. 
Votado em•lJll0/56. 

- do sr, Freita~ Cavalcanti, que assegura 
o ~alario familia,aos empregados da~ em 
presas concessionarias de serviço publ! 
co. 
Relator: Dep. Oswaldo Lima Filho. 
Votado em lJ/10/56. 

·- - . , 
- do Sr. Armando Falcão, que prorroga ate 

31 de dezembro de 195ó o prazo a que se 
refere o art. 5g da Lei nQ 2 862, de 4 
de setembro de 1956. •· 
Relator: D~j.•

1 
Armando Rollemberg. 

Votado em lyl0/56. -
.... .,,. 

- do Poder ExecutiJo, que muda a denomina
ção.da Penitenciaria c,ntral do Distrito 
F~deral para Penitehciaria Professor Jo
se Gabriel de L~mos 1Brito. 

.. 



· PROJETO ND 1 70W56 - do sr. Chalbauud Biscaia, que cria uma Esta
ção Experimental d e Viticultura no Munic1pio 
de Colombo t no Estado do Paraná. 
Relator: ctep. Nestor Duarte· 

PROJETO N2 1196/56 

.PROJETO N2 222/55 -

PROJETO N2 4 989/54 -

. PROJETO N2 1 723/56 -

Votado em 9.10.56· 

- do sr. Emivaldo Caiado, que cria Institutos 
Agronômicos e dá outras providências. 
Relator: dep. Nestor Duarte 
Votado em 9.10.56 

do sr. Emivaldo Caiado, que cria uma Estaçã:> 
de Viticultura no Municipio de -Goiás, Estado 
de Goiás, subordinada ao Instituto de Ferme~ 
tação do Serviço Nacional de Pes~uisas Agro
nômicas, do Ministério& Agricultura e ddá 
outras providências. 
Relator: dep. Nestor Duarte 
'Votado em 9.10.56 : . . 

do sr. Benjamin Farah7 que estende a9s Apr·en 
dizes de Marinheiros incapacitados f1sicame,a 
te por sofrerem de tuberculose ativa; alie -
nação mental, neol?lasis maligna, cegueira,11ª, 
pra, paralisia, cancerou cardiopatia grave, 
os bera ficios contidos no Capitulo III, da 
Lei nº 2 370, de 9-12-54, que regula a ina -
tividâde dos militares. 
Relator: dep. Pereira Filho· 
Votado em 9.10.56 

da Comissão de Finanças, que altera o Quadro 
do pes.soal do TRE da Bahia e dá outras pro
videncias. 
Relator: dep. Oliveira Brito 
Votado em 9.10.56 

PROJETO N2 1· 672/56 - da Comissão de Finanças, que autoriza o Po -
,der Executivo Executivo a abrir ao Poder Ju~ 
dici4l'io (Justiça Eleitoral) TRE - Ceará, o 
crédito especial de Cr$ 76.993,00 para ocor
rer à despesa especifica e dá outras provi -

PROJETO ND 1 235/56 -
.. 

dências · 
· Relator: dep. Oliveira Brito 
Votado em 9.10.56 

. do Senado Federal, que estende à Comarca de 
Nova Lima é à Cidade Industrial e Jurisdiçã:> 
das Juntas de Conciliação e Julgamento de~ 
lo Horizonte. · 
Relator: dep. S~lles Filho 
Votado em 9,10.56 

1 

! 
/ 1 



a ·Asso·ciação dos Magistrados Brasileiros, 
Relator: Dep. Antônio Horácio 
Votado em 4.9.56 

PROJETO Nº 1 375/56 - do sr. Plínio Lemos, que concede isenção de 
impostos e taxas às indústrias que se insta
larem no nordeste e dá outras providências. 
Relator: dep. NestorDuarte. 
Voiiado em 4.9.56 

1 . • . 

PROJETO Nº 1160/56 - do sr. Leoberto Leal1 que conc_ede a inclusão 
da Faculdade de Farmácia e Odontologia de 
Santa Catarina na categoria de estabelecimen 

PROJETO N9 1 453/56 

PROJETO NO 1 565/56 

. to subvencionado pelo· Govêrno Federal. .-· 
Relator: dep. Amaury Pedrosa 
Votado em 4.9.56 . · 

- do sr: Emival 9aiád.-q1 que. a'l;toriza o_ Poder j, 
xecutivo a abrir, pelo Ministério da Educa -
ção e Cultura, o crédito especial de Cr$ •••• 
160.960,00 para pagamento de vencimentos lj. 
José Campos, professor da Faculdade de Direi. 
to de Goiás. · 
Relator: · dep .• Tarso Dutra 
Votado em 4.9.56 

- do Poder Executivo, que aprova o "Plano de 
Valorização da Frontétra Oeste do Rio Grande 
do sul·11 e dá outrás providências. 
Relator: dep. Tarso Dutra 
Votado em 11.9.56 

PROJETO 5O5/B/ 55 - do sr. Bilac Pinto, que .regula o sequestro e 
·o perdimento de bens, nos casos de enrique -
cimento ilícito, por inciluência ou abuso de 
cargo ou função. 
Relator: dep. Nestor Duarte 
Votado em 12.9.56 

PROJETO N2 382-A/55 - do sr. Batista·Ramos, que dispõe sôbre as ro,D 
dições para admissão de nacionais e estrangei 
ros ao exercício de atividade remunerada no 
pais e sôbre a abolição do registro policial 

PROJETO N2 1 675/56 -

PROJ:ETO N9 l 779/56 -

de estrangeiro. · 
Relator: dep. Mário Guimarães 
Votado em 12.9.56 

do sr. Plínio Lemos, que autoriza o Poder E~ 
cutivo a abrir pelo Ministério de Viação e 
Obras Públicas, o crédito especial de Cr$ ••• 
123.110,00 para indenizar o Francisco Augusto 
de Maria dos prejuizos causados em março de 
1951 em seu estabelecimento comercial sediado 
em Santa Luzia - Estado da Paraíba. 
Relator: dep. Seixas D6ria 
Votado em 12.9.56 

do sr. Raymundô de Brito, que estende aos Pre 
feitos Municipais, aos Vereadores e seus su = 
plentes, o direito à prisão especial previsto 
no C6digo de Processo Penal. 
Relator: Dep. Adaucto Cardoso 

· Votado em 12.9.56 



PROJETO NO 1 053/ A/56 - do Poder Executivo, que concede dilata -
ção do prazo legal para a fruição de di: 
reitos autorais das obras do maestro Ant~ 
nio Carlos Gomes. 

PROJETO Nº 

PROJETO N12 

PROJETO Nº 

Relator: dep. Abguar Bastos 
Votado em 28.8.56 

4 768/54 - do Senado Federal, que dispõe sôbre 
aposentadorias e pensões concedidas 
institutos e caixas de aposentadoria 

as 
pelos 

e 
pensões • :·: · 
Relator: Oswaldo Lima Filho 
Votado em 28.8.56 

1 709/54 - do sr. Lameira Bittencourt, que dá nova r§. 
dação aos arts. 40, 46 e 49 ào C6digo de 
Contabilidade da União. 

1 532/56 

Relator: dep. Tarso Dutra 
Votado em 28.8.56 

- do sr. Tarso Dutra, que cria o Serviço de 
Assistência e Seguro Social dos Economiá -
rios e da outras providências. 
Relator: dep. Bias Fortes. 
Votado em 28.8.56 

PROJETO N2 1 541/56 - do Poder Executivo, que mud8na denominaçw 
da Penitenciária Central do istrito Fede
ral para Penitenciária Professor José Ga -
briel de Lemos Brito. 

PROJETO N12 

PROJETO NQ 

PROJETO N12 

PROJETO N12 

Relator: dep. Bias Fortes 
Votádo em 28.8.56 

257/55 - do Poder Judiciário, que fixa a gratifica-
ção·de ~apresentante do Presidente do Tri
bunal Federal de Recursos e dá outras pro
vidências. 

1 607/56 -

3 757/53 -

283/55 -

Relator: dep. Arino de Matos 
Votado em 28.8.56 

do Senado Federal, que disciplina o proce~ 
so de alteração ou retificação de idade 
dos oficiais das Fôrças Armadas e dá outras 
providências. 
Relator: Dep. Antônio Horácio. 
Votado em 4.9.56 

que reajusta proventos de aposentadoria do 
funcionário Carlos Homem de Siqueira, da 
Estrada de ferro Sampaio Correia. 
Relator: Antônio Horácio 
Votado em 4.9.56 

do sr. José Guiomar, que altera a redação 
do dec-lei nº 4 093, de 5-2-l.i2., 4ue dispõe 
sôbre a distribuição e emprêgo de Créditos 
destinados a Administração do Territ6rio do 
Acre. 
Relator: dep. Unirio Machado 
Votado em 4.9.56 

PROJETO N2 822ZAL55 - do sr. Wagner Estelita, que inclui entre as 
entidades previstas no art. 4º, alínea "b" 
da Lei n 9 2 534, de 3 de agôsto de 1955, 



OFICIO N9 

OFICIO Ng 

40/55 ._ do Tribunal Superior do Trabalho da 8a. Re -
gião de Belém do Pará. 
Relator: dep. Oliveira Brito 
Votado em 21.8.56 

905/56 - do Tribunal Regional do Trabalho da 2a. Re -
gião, de São Paulo. 
Relator: dep. Oliveira Brito 
Votado em 21.8.56 

PROJETO N9 1 364/56 - do Poder Judiciário, que abre ao Poder Judi
ciário - Tribunal Federal de Recursos o 
crédito suplementar de Cr$ 18.810.950100 pa-

MENSAGEM Nº 5/54 -

PROJETO Nº 

ra pagamento de despesas decorrentes das Leis 
n 9s. 2 488, de 16.5.55 de 8.9.55i Resolu -
ção n9 ao, de 8.9.55, lei n9 2 69 'de 23.12. 
55 e Lei n 9 2 745, de 12.3.56. 
Relator: dep. Oliveira Brito 
Votado em 21.8.56 

do Tribunal Regional do Trabalho da 4a. Re -
gião~,; Pôr to Alegre. 
Relator: dep. Oliveira Brito 
Votado em 21.8.56 

do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás,109/ 
56 - do r['ri bunal Regional Eleitoral de Mato 
Grosso, 480-GP/56 - do Tribunal Regional E
leitoral da Bahiai 37/56, do Tribunal Regi.Q 
nal Eleitoral da Paraíba e 116/56, do Tri -
bunal Regional Eleitoral do Rio Grande do 
Sul. . 
Relator: Oliveira Brito 
Votado em 21.8.56 

do Poder Judiciário, que autoriza o Poder E
xecutivo a abrir ao Poder Judiciário ..,; Just,! 
~a Eleitoral - o crédito suplementar de Cr$. 
791.406,50, em refôrço das Verbas 1 - Pesso
al - 3 - Serviços e Encargos - do Anexo n9 . 
27 do Orçamento Geral da União para o exerci, 
cio de 1955 (Lei n 2 2.368, de 9 de dezembro 
de 1954• . 
Relator: dep. Oliveira Brito. 
Votado em 21.8.56 

OFICIO S/N - do Juízo d e Direi to da Comarca de São Paulo , 
reiterando o de 3 de novembro de 1955, no 
qual solicitava licença para processar o sr. 
deputado José Artur da Frota Moreira. 
Relator: Oliveira Brito 
Votado em 21.8.56 · 

PROJETO Nº 4 947/54 - do Poder Judiciário, que autoriza o Poder E
xecutivo a abrir, ao Poder Judiciário, Jus -
tiça Eleitoral, o crédito suplementar de Cr$ 
309.000,ooi em refôrço da Verba 1 - Pessoal3-
03-04-021- 0-15-2-20-3-20, do anexo 28, daLei 
n 9 2 135, de 14.12.53. 
Relator: Oliveira Brito 
Votado em 21.8.56 



PROJETO N 2 4 350/54 -

PROJETO N2 1 555/56 -

PROJETO N21 594/56 

PROJETO Nº 1 546/56 

PROJETO N2 1 409/56 -

PROJETO Nº 1 590/56 -

do sr. Bilac Pinto1/que rev?ga_o D~creto-lai. 
n2 9 070l de 15.3.40, gue dispoe sobre as~ 
pensão sobre a suspensao ou abai:d~no.coleti
vo ·do trabalho e dá outras providencias. 
Relator:dEJ)Joaguim Duval 
Votado.em 21.5.56 

dos.-. João Machado, que estende aos oficiais 
reformados das Fôrças Arn:adas ás vantagens 
previstas no art. 303 da Lei n9 1 316, de 

· 20.1.51 (C6digo de Vencimentos e Vantagens 
dos Militares). - · 
Relator:d:p.Joaquim Duval 
Votado em 21.8.56 

do Poder Executivo, que cria cargos na Justi 
ça do Distrito Federal, e dá outras providê,n 
cias. 
Relator: Bias Fortes. 
Votado em 21.8.56 

do Poder Executivo, que cria o Quad~o Espe -
<rlal (Instituto de Belas Artes de Porto Ale
gre) do Ministério da.Educação e Cultura e 
dá outras providências. 
Relator: dep. Jefferson de Aguiar. 

do sr. José Pedroso que estabelece a obrig§, 
toriedade do empacotamento mecânico, em pa -
pel impermeável apropria.do, para produtos a
limentares e dá__outras providências. 
Relator: dep. Tarso Dutra 
Votado em 21.8.56 

do sr. Arnaldo Cerdeira, que equipara ac:s 
j2rnalistas, para efeito de isenção do im 
posto de renda, os empregados de estações r.â 
diodifuspras e de televisão incumbidos do Jl'..§ 
paro ou divulgação oral de noticias e comen-
tários. · · · 
Relator:~arso Dutra 
Votado em 21.8.56 

OFICIO N2 310/56 - da Câmara Municipal de Vereadores do Municí
pio de Cruz Alta - Rio Grande do Sul. 
Relator: dep. Tarso Dutra. 
Votaào em 21.8.56 

PROJETO N2 1 · 455/56. - do sr. Aarão Steinbruch, que prorroga a Lei 
do Inquilinato. 
Relator: · dep. Abguar Bastos. "' 
Votado em 21.8.56 



PROJErO Nil 1 953/56 -

PROJETO NQ 342/C/55 -

PROJETO N2 l 490/56 -

PROJETO N2 580/A/55 -

do sr. Joaquim Duval, que altera a redação 
dos parágrafos l~ e 2~ do art. 7g e n. IV 
do art. 25 da Lei n2 187, de 15.1.1936. 
Relator: dep. Armando Rolemberg 
Votado em 13.11.56 

do sr. Carlos La~erda, que extingue o fundo 
sindical e o imposto sindical• 
Relator: dep. Abguar Bastos 
Votado em 13.11.56 

A 

do sr. Çelso Branc9, que cria ·um Posto de .~ 
recadaçao no Municipio de Itapiranga, Estado 
de :santa 'Catarina. 
Relator: dep. Unirio Machado 
Votado em 13.11.56 

A 

do Poder Executivo, que 9ria Caixas Economi-
cas Feder~is no~ T~rritorios Federais d·o A_ 
cre, Amapa, Guapore e Rio Branco. 
Relator: dep. Joaquim Duval 
Votado em 13.11.56 

OFÍCIOS NS. 373/55 e 
475/56 - do Tribunal de Justiça go Distrito Federal, 

solicitando reorganizaçao do Quadro da Secr~ 
taria do mesmo Tribunal e da Corregedoria do 
Distrito Federal. 

PROJETO N2 1 513/56 -

PROJETO N~ 1 899/56 -

PROJETO NQ 1 519/56 -

PROJETO N2 1 889/56 -

Relator: dep. Oliveira Brito 
Votado em 13.11.56 
do sr. Luiz Tourinho, que padroniza os cal
ç~dos tipo escola e ~opular, isentaAos de im 
postq de consumo e da outras providencias. 
Relator: d~p• Leoberto Leal. 
Votado em 14.11.56. 

, 
do Poder Executivo, que abre ao Poder Judiciâ 
rio - Justiça do Trabalho - o crédito suple
m~ntar de Cr$ 856;234,10 em refarço de dota
çoes para o exercicio de 1956. 
Relator: d~p• Rondon Pacheco. 
Votado em 14.11.56 

do sr. Oliveira Franco, que altera o art. 42 
do decreto 24.427, d~ 19 de junho de 1934,d.§ 
terminandg homologaçao, pelo Senado Federal 
da nomeaçao de novos m~mbros do Conselho Su
perior das Caixas Economicas e dá outras pro-
videncias.· · 
Relator: dep. Monteiro de Barros. 
Votado em 14.11.56 

dg sr Ültimo de Carvalho q~e concede isen
çao de direitos de importaçao_para o equipa
mento completo de um,carrtlhaó, inclusive m 
ra-~aios, destinados a B~sílica de N. s. do 
Rosario, na cidade de 0 Uba, Minas Gerais. 
Relator: d~f. Unirio Macha~o 
Votado em J.L+•ll.56. · 



PROJETO NQ l 765/56 -

PROJETO Níl l 431/56 -

PROJEI'O N·Q l 835/56.-

PROJETO NQ 1 138/56 -

PROJE'ro NQ 1 703/56 -

PROJETO N'2 996/V56 -

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N. 69/56 -

PROJETO NQ 760/B/55 -

·1 

, ... 
do Poder !Executiyo, que concede isençao de 
impostos à Fundaçao Brasileira de Teetro. 
Relator: de__p. Nestor Duarte 
Votado em 6.11.56. 

do foder Executivo;_que revigora, com alte
raçoes a Lei n. l 522 d~ 26 de dezembro de 
1951, que autoriza o d2verno Federal a in
tervir no dom!nio ~conomico para asseg~ar 
a livre distribuiçao de produtos ~ecessarics 
aoconsumo do povo. 
Relator: dep. Ra:Y!]'Ilundo Brito 
Votado em 6.11.50 

dg sr.Lobão da Silveira, que autoriza a emi~ 
s~o de selos postais comemorativos docente
nario de nascimento do esfritor e jornalista 
Jose Veríssimo Dias de Mattos. , 
Belator: dep. Joaquim Duval 
Votado em 6.11.56 

do Poder Executivo, que altera a Lei n •••• 
2 180A de 5 de fevereiro de 1954, que dis
põe so~re o Tribunal Marítimo e dá outras 
providencias. 
Relator: dep. Adaucto Cardoso 
Votado em 6.11.56 

.., A 

do sr. Segismundo lndrade, que dispoe sobre 
o pagamento do imposto de renda dos que-aufe 
rem rendimentos do-trabalho, provimentos do 
exercício de empregos, cargos erf'Unçoes. 
Relator: dep. Ra~undo Brito. 
Votado em 6.11.50 

do Poder Executivo, que acrescenta parágrafo 
ao art. 12 do Decreto-l~i nA 9 202, de 26 de 
abril ge 1946, que dispoe sobre o pesss>al do 
Ministerio ~as Relaçoes Exteriores e da ou
tras providenci~S• 
Relator: dep. Ma.rio Guimarães. 
Votado em 13.11.56 

... I\ ... , 

que dispoe sobre decisao deI)egatoria de contrã, 
to celebrado entre o Ministerio da Fazenda e 
a firma Construtora Império Ltda. 
Relator: dep. Rondon Pacheco. 
Votado em 13.11.56 

do Poder Executivo, que cria cargos isolados, 
de provimento efetivo, no Quadro Permanente 
do Ministério da Marinha. 
Relator: dep. Monteiro de Barros 
Votado em 13.11.56 



PROJETO N2 1175/56 - do st. José Alves, ~ue autoriza o Poder EX& 
cutivo a ceder uma area de terra ao Atafona 

{ ... ... 
Praia Clube, no Municipio de Sao Joao da Ba~ 
ra, Estado do Rio de Janeiro. 
Relator: dep. Djalma Marinho. 
Votado em 20.11.56 

PROJETO N.Q 1 916/56 - do sr. Segadas Viana, que revoga o disposto 
na alínea 11 d'1. do art. 140 do Decreto-lei n. 
9.500, de 23-de julho de 1946 (Lei do Serv,1 
ço Militar). 

PROJETO N12 528/55 -

PROJErO N'.12 4 677/54 -

PROJErO N.!2 2 006/56 -

Relator: deu. Abguar Bastos 
Votado em 2ô.11.56 

do sr. Dilermando C~uz, que concede aos es, 
tabelecimentos ~ancarios em geral, em carã, 
ter exclusivo a faculdade de efetuarew dir~ 
tamente a selagem por verba cobrada sobre N~ 
tas .Promissórias descontadas nos referidos 
estabelecimentos, assegurando destarte o si
gilo bancario. 
Relator: dep. Aliomar Baleeiro. 
Votado em 20.11.56. 

do sr. ~uniz Falcão, que concede ainiStia_aos 
responsaveis-~or cril1).e ocorrido por ocasiao 
de manifestaçoes políticas. 
Relator: Raymundo Brito · 
_Votado em 20.11.56 

A ,.. 

do sr. R.oge Ferreira que altera a redaçao do 
parágrafo 22.do art. 543, do Decreto-lei n2 
5.452, de 1--de maio de 1943 (Consolidaçao das 
Leis do Trabalh9). ... 
Relator: dep. Mario Guimaraes. 
Votado em 20.11.56 

PROJRr0 N·2 2 010/56 - do sr.Adilio Via.IUJ.a, que altera o§ 12 do art. 
475 da Consolifüjçao das Leis do Trabalho. 
Relator: dep. ~J.a.rio Guimaraes. 
Votado em 20.11.56 

PROJETO N.2 2 425/52 - do sr. José Guiomard Santos,. que restabelec~ 
. a Polícia Militar do Territorio do Acre e da 

PROJETO NQ 310/55 -

PROJEI'O N2 4 047/54 -

outras provide:n9ias 0 ... 

Relator: dep. --Mario Guimaraes. 
Votado em 20.11.56 

do ... sr. Heráclio do Rego, qu~ eleva para o m_ 
~ao "011 com 20% nor 9-uinquenios , o ca;go de 
Tecnico-de Ed~caçao Fisica,·do Ministerio da 
Justiça e Negocios Interiores. 
Relator: dep. RaYJI!undo Brito. 
Votado em 20 .11.56 · 

do sr. Muniz Falcão, que estende aos advoga
dos credenciados das autarquias federais es bil 
nefÍcios do art. 22 o.a Lei.,.n• ~ 12li, de lQ g.e 
dez~mbro de 1953, que.ldispoe sobre a situaça:> 
juridica dos procuradores das autarquias fe
derais.-
Relator: dep. Joaquim Duval 

.Votado em 20.11.56 



OFÍCIO N236 de 7/2/56 - dg TRE do Espirito Santo, solicitando cria
çao de cargos na Sêcretaria do mesmo Tribu
nal. 

OFÍCIOS NS. 628/55, 
1 420/55; 877/55; 
38/56 e S/N56 

Relator: dep. Oliveira Brito. 
Votado em 20 .11. 56· 

, 
- respectivamente, do TRE do Parana, Santa Ca

tarina, Piauí, Paraíba e Rio Grande do N9rte, 
solicitando sejam extensivas aos funcionarios 
de suas Secretarias, as vantagens concedidas 
aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral 
do Distrito Federal. · 
Relator: dep. Oliveira Brito. 
Votado em 20.11.56. 

OFÍCIO N2 942/5Q - do TST, solicitando abertura de crédito espe
cial para pagamento de diferen9B-s de gratifi
caçao adicional para a 3ª' Regiao •. 
Relator:Oliveira Brito 
Votado em 20.11.56 

PROJETO N2 613/50 - da Comissão de Finanças, que concede pensão 

OFÍCIO N.2 474/56 -

OF:fCIO N2 

OFÍCIO N2 . 53lí/56 -

. aos veteranos das Campanhas do Uruguai e Pa
raguai~ 
Relator: dep. Djalma Marinho. 
Votado em 27.11.56 

, , 
do TRE de Goias, solicitando abertura de cr~ 
dito especial para ocorrer ao pagamento de 
gratificaçào adicional, por tempo de serviço 
aos servidores do Quadro de Pessoal da Secr~ 
taria do referido Tribunal• 
Relator: dep. Oliveira Brito. 
Votado em 27.11.56 

do TRE do Pia~, solicitando licença para a
bertura de cr~dito para ocorrer ao pagamento 
de gratificaçao adicional por tempo de servi
ço de seu funcionalismo. 
Relator: dep. Oliveira Brito 
Votado em 27.11.56 

do TRE do EspÍrito Santo, solicitando 
ço de verba. 
Relator: dep. Oliveira Brito 
Votado em 27.11.56 

A 

refcr-

PROJETO N~ 2 118/56 - que autori~a o Poder Executivo a abrir ao,Po
der Judiciatio - Justiça Eleitoral - o credi
to suplementar de Cr$ 133.235,80, em reforço 
da dotaçao do Orçâmento vigente. 

MENSAGEM N2 2 177/55 -

Relator: dep. Oliveira Brito. 
Votado em 27.11.56 

, . -do TRE do Para, solicitando a criaçao de car-
gos na Sec~etaria do Tribunal Regional Eleito
ral do Para. 
Relator: dep. Oliveira Brito. 
Votado em 27.11.56 



OFÍCIO N2 470/56 - do Tribunal de Justiça do ~istrito Federal, 
solicitando abertura de credito. 
Relator: dep. Oliveira Brito 
Votado em 27.11.56 

PROJETO N.2 2 066,I.E:;;6 - do Poder Executivo, que autoriza_ o Pod~r E
xecutixo a constituir uma Fundaçao e da outras 
providencias. 
Relator: dep• Joaquim Duval• 
Votado em 3.12.56 . 

PROJEI'O NJ 1.288-E/56 -da Comissão de Constituição e Justiça, que al 
tera o quadro da Secretari~ do Tribunal Rfgi.Q 
nal Eleitoral da Bahia e da outras providen
cias •. 
Relator.: dep •. Oliveira Brito. 
Votado em 3.12.56 

PROJETO N2 1.922/5 6 - do.Senado Federal, que sltera a redação do, 
art. 534, da Consolidaçao das Leis do Traba
lho. 

PROJETO NQ 1 988/56 -

PROJErO NQ 1 663/56 

PROJETO N2 1 660/56 -

Relator: dep. Leoberto Leal• 
Votado em 3.12.56. . 

; . 

do sr. Portugal Tavares, que veda aos inspet~ 
res fed.erais do ensino ,o exercício do magistst 
rio superior ou secundario• 
Relator: dep. Nestor Duarte. 
Votado em 4.12.56 

A 

- do sr. Ivan Bichara, que retifica, sem onus, 
as Leis ns. 1 487, de 6.12.51J. 2.135, de·l4• 
12.a3, 2.368, de 9.12.54 e 2.ó65, de 6.12.55, 
que esti~am a receita e fixam a despesa para 
os exercicios d~ 1952, 1954, 1955 e 1956.(Con 
sulta da Comissao de Orçamento). 
Relator: dep. Nestor Duarte. 
Votado em 4.12.56 

A 

do sr. Tarso Dutra, que retifica, sem onus, ,a 
Lei n. 1.757, .de 10 de dezembro de 1952,N que 
estima a R1ceita e fixa a Desnesa da Uniao m. 
ra o exercicio de 1953• {Consulta da Comissao 
de Orçamento). 
Relator: dep. Nestor Duarte. 
Votado em 4.12.56 

PROJETO N2 1.312/56 - do sr. Abguar Bastos, que reduz de 50 por ~en 
to as taxas postais vigentes que incidem so
bre livros • 

. Relator: dep. Bias Fortes 
Votado em 4.12.56 

• PROJETO NQ 1.171/56 - do sr. Carneiro d9 Loyolla, que reconhece oo
mo de utilidade publica a Socmédade Corpo de 
Bombeiros Voluntarios de Joinville, com sede 
em Joinville, no Estado d' Santa Catarina. 
Relator: dep. Antonio Horacio. 
Votado em 4.12.56 



ffiOJETO NQ 1 296/56 -

PROJETO N,9 1 638/56 -

PROJErO N:9 

i 

PROJErO N:9 5 056/55 -

do sr. Bento Gonçalves, qu:e assegura aos fun 
cionários da Estrada de Ferro Central do Brâ 
sil, que enumera, aposentadoria com vencime.n 
tos integrais, aos 25 ano~ de serviço. 
Relator: dep •. Antonio Horacio. 
Votado em 4.12.56 

A. 

do sr. Roge Ferreira, que assegura contagem 
de tempo, para efeito de aposentadoria, a 
f~rroviários federais afastados de suas ftm
çoes e readmitidos depois de absotvidos pelo 
Tribunal de ·~egurança Nacional. · 
Relator: dep~:An.tonio Horacio. 
Votadm em 4.12.56 

' 

do sr. Armando de Souza Correa, que estende 
aos pensionistas de funcionários pÚblicos f,st 
derais pagos pelo IPA.SE, o aumento de que.trã 
ta o artigo nQ 14 da Lei n •. 2 745, de 12 de 
março de 1956. 
Relator: dep. Tarso .Dutra. 
Votado em 4.12.56 . 

N I\ 

do sr! Machado Sobrinl)o, que dispoe sobre a 
duraçao dos dias de ferias a que, anuaimente, 
na forma da legislaçao respectiva, tem direi 
to os trabalhadores. · 
Relator: dep. Chagas Rodrigues. 
Votado em 4.12.56 



COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E; JUSTIÇA . 

PROPOSIÇÕES ADIADAS 

PROJETO·N'Q 1.457/56 • Do sr. Flores da Cunha, que dispõe sô
bre a aposentadoria·~ aos membros do Con 
selho Superior e dos Cpn~elhos Adminii 
tra~ivos das Caixa~ Economicas Federais 
e da outras pro•videncias. . 
Relator: dep. Tarso nutra~ 
Publicado o.parecer no Diario do Congre~ 
so de 3.8.56G · 

PROJETO NQ 583/55 - do sr. Martins Rodrigues, que e'stende at> 

._.• 

PROJETO N2 86/55 

PROJETO NQ 925/48 -

B~nco·-do Nordeste do Brasil s.A_., pri:Vi
legios · e vantagens gonferidos ao Bfnco ~ 
do Bras·11 S.A., eA da outr,s providencias .• 
Relator: dep. Antonio Horacio. 
Publicado no DlC. de 25.5.56. . 

-do sr._Carlos Lacerda, que regulariza a 
situaçao dos brastleiros l}&turalizados. 
Relator: dep. Antonio Horacio. 
Publicado no n.c~ de 29.7.55. 

do sr. Nelson Carn~iro, que concede a t~ 
dos QS f_ilhps ile_gi timos o d~rei to a pez 
cepxao do montepio civil e da outras pr,g 
videncfas. · 
·Relator: dep9 Bias Forteso 
.Publicado no n.c. de 26.5.55º 

PROJETO N~ 3'13/53 - ah-sr. Aarão Stei!}bruch, q_u_e proibe o_~r.! 
gistro Ej publicaçao de texto e desenho 
df hi~torias em quadrinhos que ver~arem 
sobre a·ssuntos que nao sejam cientificos, 
cultural~ e religio_sos etc, e que nao s~
jam tambem, com p_elo menos 50% d.e textos 
e desenhos de autores naci.o~is ou es -
t~angeiros, que tenham como unico domi-

PROJETO NSl 352/55 

PROJE,TO NQ 1103/56 

cilio o Brasil. -
Relator: dep. Oscar Correa. 
_Publicàdo no Dt. e.· de 23. 3. 56 • 

. AC,iada a votaçao EJm 12.4.56 . 
. (~sse projeto esta anexado aos de ns. 
254/55 e 379/55). 

' . , 
- do Poder Executivo, que insti~Ui g "Nú-

mero Pessoal" e cria a Comissao Tecnioa 
do Registro Civil das Pessoas Naturais. 
Relator: dep. Joaquim Duval. 
~blicado no n.c. de 14.6.56. 

do sr.·Arruda Câmara, que autoriza o PJ2 
der Executivo a-criar e constru1r~na c1 
dadfj do Recife, Est.,de Pernambuco,Aum-:
colegio militar, e da outras providen -
cias. · · 
Relator: dep. Rondon 'Pacheco. 
Adiada a votação em 17.10.56. 



PROJE,TO N"2 194/56 

PROJETO N2 688/55 

PROJE,TO Niil 952/56 

PROJETO N12 2852/53 

(Proposições adiadas) 

- do Poder Executivo que COIJ.Cede pensa o · 
mensal de~$1.0001oô as familias dos se,i: 
vidores_ civis vitimados,nos divers9s a
cidentes ocorridos em fabrica, deposi -
tos e out~os estabelecimentos ou unida
des do Exercito. 
Relator: dep. Tarso Dutra. 
Adiado. 

- do sr. Abguar Bastos, que dispõe sÔbre 
normas para·cobtança de juros nos con
tratos com empresas que vengem mercad~ 
rias em regime ge amortizaç!o; 
Relator: dep. Sergie Magalhaes. 
Adiado. . 

- do sr. Bilac Pint~h que regula o direj 
to de representaçao e o processo de re.§. 
ponsabilidade administrativa, civil e 
penal nos casos de abusos de autoridade. 
Relator: dep. Adaucto Cardoso. 
_Publi_cado o parecer no D.e. de 12.12.55. 
Adiado. 

-A 

- do Poder Executivo, que altera a Lei S.Q 
bre o selo. 
Relator: dep. Adaucto Cardoso. 
Adiado em 6.12.56. 



PROJETO NS2 

PR0JETO NO 

PROJETO NO 

PROJETO NS2 
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇIO E JUST~ÇA 

Prqposições com yista 

·t '! ' 

- do sr.·ca;los La9erda, que,altera o art, 327 
e seu paragráf'o unico do C0digo Penal Brasi
leiró. Relator·:· dep. NESTOR DUARTE.; · Vista ao 
s;r. deputado Wanderley Junior. em 25-1-56. 

' . , 
21/55 - do Poder Executi?o, que f'ixa os,limites max.1 

mos de remuneraçao no Serviço Publico. Rela
tor:· dep. RA?MUNOO BRITO. Vista ao dep. Ama:u. 
ey Pedrosa em 18-6-56.. -

, --. . !""" - . .. , -. ., 

300/55 - do sr. Ulysses Ggi~~aes, que con~ede morat2 
ria aos proprietarios de embarc!çoes de pes
ca e f'ret e,. no Estado .. do Mara.nhao para paga:
men tos das- contribu1çoes.em atraso, devidas 
ao IAFM. Relator: dep. 'BIAS·· FORTF,S. Vista ao 
dep~_.Newton Bell~ em 5-6-5'. 

340/55 - do ~r. Dilermando Cruz, q~e considera os mu-
nicipi2s. que exportam;ninerios de ·.ferro ou 
manganes sede obrigatoria das organizações 
comerci~is que ef'etuamAa exploração :das ja.z1 
das e.da outras providencias. Relator: dep. 
AD.AUCTO"CA:RDOSO. Vista-ao dep. Bilac Pinto 
em 23-1-56. · · ·. , ·· 

PROJETO NQ 530/56 - do .sr. Gabriel Passos, que define o que seja 
sociedade privada !~A~irma brasileira. Rela
tor: dep. OSCAR CO!ttU:SA. Vista ao dep. Nestor 

. Duarte em 19-11-56. ·· . 

PROJETO NS2 1186/56 - do sr. Fernando.Ferrar!, 4ue dispõe sÔbre os 
. - concursos de habil\taçao para ingresso nos d!. 

versos cursos de nivel universitario. Relator: 
dep. NE'WrON BELLO. Vista ao sr. dep. Martins 
Rodrigues. 

PROJETO NQ 8W55 - do sr.~Jef'fe.r~0n .. de Aguiar, que regula a. cq 
tituiça9 dos org~os administrativos das soei~ 
dades mutuas~ da outi;as providencias. Rela -
tor: dep. ANTONIO HORACIO. Vista ao dep. AcJ.aa, 
to Cardoso em 21-8-56. - . 

PROJETO BQ 86lt/55 - do Sr. iosu~ d, ,Castro,· qlJe reg,µa··a vend~ a 
prestaçao de moveis no pais e da outras provj. 
dencias. Relator: dep. HUGO NAPOLEÃO. Vista 
ao sr. dep. Bila~ Pinto em 4-7-56. 

PROJETO Ni 1 008/56 -
N A , 

do sr. Pedro Braga,,que dispoe sob;e o mono~ 
lio estatal-dts ind~strias petroqu~icas e da 
outras providencias. Relator: dep._:A.BGUAR BA.§. 
TOS. Vista ao• s11. dep. Salles Filho em 19-4• 
56. · ., . - . · 

PROJETO NQ 1 055/56 - do sr. AntÔnio Carlos, que ampara servidor pJÍ 
vlico civil demitido ou dispensado em regime 
de_ exceção. Relator: dep. · LEDBERTO IEAL. Vista 
ao -dep. Bias Fortes _ em 25-11-56., 



PROJETO NQ 1 268/56 

PROJETO Na 1 810/56 

PROJETO Na· 1 574/56 

PROJETO Na 4-945/54 

- do sr. Tarso ~tra, que,altera tarifas,..pos
tais e telegratieas e da outras provi,fen -
eias. Relator: dep. BILAC PDTO. Vista-· ao 
dep. Amaury Pedrosa em 29.5.56. 

- , • ~ • • !,_ 

- do sr. Wilson Fadul, gue interpréta o _art. --16 
letra a. ns. I - li - llI do dee-lei na 9 698 
de 2-9-1'6 (Estatuto dos.Militares). Relator: 
dêp. BIAS FURTES. Vista ao dep. Leoberto Le ~ 
a~ em. 10~10-56~:. . - •. . · . ,· 

- do sr. Moury Fernandes, qu~ cancela o débito 
de associados da-C~operativa Central dos B~ 
tici~adores. _do Caroa db Nordeste Ltda. para q:>m 
o Banco do Brasil. Relator: dep. OSCAR-COBREA. 
Vista ao dep. Amaury Pedros.a em 26-9-56. -- _ 

- do·sr. Ferreira Martins, que permite o alist~ 
mento eleitoral dO:J cabos e solciasJo.s das pol,1 
eias militares .. e da outras providencias. Rela. 
tor: .. dep. N&>TOR DUARTE. Vista ao··dep. Rondon 
Paeheco em 7-7-55• · 



COMISSÃO DE CONSTIWICÃO E JUSTIÇA 

PROPOSIÇOFB. AGUARDANDO INFORMAÇOES 

PROJETO NQ 178Li/56 -
PROJETO Nº 1353/56 -
PROJETO NQ 1399/56 -
PROJETO NQ 1760/5'6 -
PROJETO N º 1886/ 56 -
PROJETO Nº 1333/56 -
PROJETO NQ 1469/56 -
PROJETO N2 4759/54 -
PROJETO N Q 4712154 -
PROJETO NQ 3935/53 -
PROJETO NQ 5061/55 -
PROJETO N2 1445/56 -

' -· 

PROJETO Nº . 1 / 55-
PROJETO NQ 638/55 -
PROJETO NQ 4592/54 -
PROJETO N2 4639/54 -
PROJET0 N2 4807/54 -
PROJETO Na 4851/54 -
PROJETO N º 4195/54 -

PROJETO N º "4148/54 -
PROJETO NQ 4517/54 -
PROJETO NQ 4589/54 -
PROJETO N º 10 /55 
PR0JETO N2 131/55 -

PROJETO N º 273/ 50 -
PROJETO NQ 113/55 -

I?RO~ETO N Q 2 58l.V 52 -
OFICIO NQ ··3[v55·. 

, 
do sr. Seixas Dó ria 
do sr. Euclides Nicar 
do Poder Executivo 
do sr. Rogê Ferreira 
do sr. Jandhuy Carneiro 

do sr. Batista Ramos 
do Poder Executivo 
do sr. Oswaldo Costa 
do sr. Barros de Carvalho 
do 

do 
do 
do 

sr. 
sr. 
sr. 
sr. 

Parailio Borba 
Machado Sobrinho 
Pio Guer:ra 
.Celso Peçanha 

do Poder Executivo 
do sr. Cardoso de Miranda 
do sr. Cardoso de Miranda 

do sr. Nelson Omegna 
do sr. Frota Aguiar 
do Senado Federal 
do sr. Armando Falcão 
do sr. Ruy Almeida.· , . 

do sr. Lucio Bittencourt 
, . 

do sr. Aurelio Viana 
do sr. Chagas Frei tas 
do Senado Federal -
do sr. Adolfo Gentil 
do sr. Abelardo Calafange 
do sr. Juiz de Dir~itp da 19a. 
Vara Criminal de Sao Paulo 

1, 
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