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CÂMARA 'DOS, DEPUTADOS
18- Oswaldct 'I'rJgllelro_ t7DK.
Mesa
19 - Paulo Lauro- PSP.
por ter saldo com § 2.°, A comlsslio !Ie Promoções, 20 - PlInlo Cavalcanti -PT8.
1 .• Vlce·Pruldent. - JOSé Augusto. 1I1correçoes no "DJá.rlo do Congresso para cada vaga a ser preenchida por 21- Raul Pila - 1'1..
2,. Vlce-he"ltent. AClroalClo Nacional" de n·6·19i4.
me,reclme?to. Indicará três nomes, seno 22,,- Rondon Pacheco - UDN.
CQsta.
_
RESOLUÇAO PA MESA DA CAM~A do os dOIS restantes de incllcação 110 23 - Teixeira GUelro~ - PSD.
, 1,· &ecretárlo - Rui Almeida.
'DOS DEPUTADOS
Diretor Geral..
24 - Ulisses GUimaraes - PSD.
~,. Secretano - Carval11a Sob11Dba.
I 3.° Se a classe, anele se verificar. 25 - Vago.
3.' Secretlino - Rui santa..
a vaga, não contar com funcionários
4.• Secretá1'1O _ JOSé GUlmarAea.
li.o 4-- 1954
bastantes para a organlzaç/io da lista
1111SmtrlOS 'laMAJIElfTEI
Suplentu ._ Humberto Moura
A Mesa lia. CAmara dos Deputados quintupla. ou se esta não pUder ser AlIomar Baleeiro - UDN o
Llclo Borralho .,.. Antonio Mala.
no uso das atribuições que lhe con~ constituída, face ao que cIlspõe o ar. Arl Pitombo - PTB.
ReUI110es. as quartaa-tel1'Ui .. 10 ferem 08 lll·tigos 182 e 14. allnea VII tlgo 42 do Estatuto dos Funcionários Aziz Marcn - P'l',s.
borllll.
. '
110 Regimento Interno resolve'
• P'Ilbllcos Civis da União, o Diretor.Oe· UloclecloOuarte_ PSC.
Secretárto - Paulo Watzl, SecretA·
.'
'
•.
ral e a Comissão ete Promoções indl. ErllànI satlro - OUN.
rio. GeriIJ 011 ?resldêncll.
Art. ~. . E criada a Comlssâo lIe carão menor número de servidores, GetUlio Mow:1Io -PlOP.
,
Pr~~~çoes dos Funcionários ela Se. respeitada quanto posslvel a propor- GWlhermlDa ae OliveIra - PSD~
ere,
:~a da Cámara dos Deputados, clonalidade prevista no I 2.0 dêste ar.
Hélio
Cabal
_
PRo
Lideres da Maioria
CCI: ... ;~ulda do Diretor. Oel'al. que a tlgo.
.
'. . .
João Roma - PlSlJ,
p:'(s.cdrá, e de mals do!S funcionários. Art. 4.0 Se ná votação, pela Mesa, I.oLllz Oarcla_ UlJN,
.e da Minoria
L,e:tcs por voto seJll'eto e em votação dos nomes da llsta ele promoçõ~- ve- Menezes Pimentel - PSD.
Llder 111. Maioria - Gustavo Capa- unmomlnal.
,.
'.
riflcar-se 'empate. será promovIdo a Montell'o Cle Cutro - UIJN.
Zlema.
~ 1.0 Só silo eleglvels 'os Vice-DI. funcionário, que tenha exercido maior
Moura Brasil - PSD.
Vlce-Llder da Maioria -. Vieira retores e,Dlretores; e eleltorl!B os fun. número de vêzes . cargos 'de chefia; MUnI,zFe.lcã.o. - PlO....
1.UlB.
'
clonários que exerçam cargos de caro persistindo, o que 'possuir na sua fOlha Paulo Couto - PTIi.
1ACler da Minoria - Afonso Arinaa, relra.
melhores notas elogiosas, aceitas, an'. PllnIo Coelho.
t ,2.· O mandato do Membro da teriormente, pela Mesa; p.erslstII!odo. o Tarso Dutra ..;. PSD.
Bloco Parlamentar
Comissão eleito é anual, não podendo que posilUir maiores encargos de fa. Urlel AJvlm - PSO.
ser reeleito, devendo a eleição veri. rollia' persistinllo o' de· maior antlgul. Secretario ~ AsClrU.ba1 Pinto di
Inde!pendente
ficar·se no mês de Janefro, salvo a dade ~ na classe' li seguir. na. Secreta. OlyuelL.
.
'
primeira que será- den~o em trinta ria da Càmara;' e, a seguir, no SetvJçoAuxlU~r - Sebastião PIlUelra •
(D. Ra - P• L • d1as da publicação desta Resolur;lio. PC:bllco.
.
.
Evel1na Dlcller.
P. R~ P.' ... P. Ta N.)
Art. 2.· As promoç"~s. nostêrmos' Art; 5.0 Verificada vaga em classe Dactllogratos - Ialandl Balcll •
do art. 40 dos Estatutos, dos Punclo. que assegure pl'omoção por antlsuldaa e:cUa ,Bal'l'''to Mu.~.
Llder - Pllermando crua. - PR. Dárlas Públicos Civis daUnllio res. de o Diretor Geral dentro em dez ReUDlOes as terças e qulntas-fel!'a..
Vlce·Llderea - PL -Raw Pua ~ peitados seus ,par'grafos; far~se'lo dlâa;. far', publicar eclital, para clên. áS 14.30, horas. l!a .Saia Afranio GI
PRP- Wollram Metzler-fTN - peJa Mesa. na ~ltlma semana de mar" cia dos lnteressados,' com o tempo de Melo Il'nco.
,
Emlllo Carlos -~ - HéUo Cabal. ço, de Junho, de setembro e na prl. cada. funcionário.,
,
lartl·dár·iol
meJra de dezembro.
_
I 1.· Na apuraçAo de antiguidade
Comissão de Diplomacia
O'
Art. 3,' Verificada 'vaga em classe de classe' deverá ser respeitado. sem·
Lideres .I
P S' p, _ Llder _ Gustavo CI. que assegure promoção por mereci· pre. o'que lIispóem os arts. 45, 19 e 123 1 - Uma Cavalcanti ... ODN ~
panemà: Vlce.LU1eres: Eurico Sa1eI mento, o Diretor Geral notificará, do Estatuto dos Funcionários Públicos 2 _ ,~~~à~n'::âl _ PR _ V1C'-P,..'
e OScar Carneiro.
'
'.
dentro em qUinze, dlae, os Chefes ,de Civis da União.
It
11 D N _ Lolder _ Afonso. Arlnaa Serviço quanto ,a mesma, 1I1dlcando' I 2.° O funclon'rlo, Ciue se julgar '3
~I:n~'. B t
Vice.i.tdere&: Ernlnl Sátiro -1.0111I os funcionários ~ob 'sua chefia que po. preJudicado. poderá recorrer,. dentro
rr o Il tno - PTB.
Garcia e Heitor SeltrAo..
derão concorrer. nos têrmos do art. 41 em cinco dias. para 11 Mesa. ,
"
: - Alc Ides· Of,rueIrO - PSI)
P, 'I', B: ~" 1.o1der: 'Vieira LIIlt do Estatuto dos Funclonãrl~~",PúbUcos ' ,Art. 6.° São revogados os arts. d43 11: g~~: ~ab~~~o06_ P~~D,
Vlce·Llderes: Alberto Botlno' '- .1.1'1. Civis daUnlão,e pedlndó '!'10rmação e 44 do Regulamento' da Secretaria a 1 _ EdllDerto De . Castro _ LJDIt.'
I
cio slttencourt e, Azlz MaraD.
sObre ~s ~esmos..
,Câmara dos. Deputados e demais dls· 8 ... Fernando perrarl _ PTB'
1
P. a.p - Lolder- Deodoro Men· tI. Antes de completados tr1l1ta posiç6es emcontririo.
,.
8
P1111'delfo GarClapso'
, dança: Vlce.Llderea:PaulOl,oauro • dias daverificaçlio da vaga, o Diretor ,Sala das Reunlões'da Mesa, em 12: 111 : 1l'lavio Casttloto: psp'
i Vasconcelos Costa. '
G~ral convocarA os demais Membros de maio de 1954. _1:Iereu Ramol; - 11 _ Gentil Sarrelra _ UDN'
I P .R, _ Ltcler- DUermanl5a 'Cruz: da ComlssAO de Promoções para uma José Augusto.. - Adroaldo COlta. - 12- Hermes Cle Souza _ .
I Vlce~lolderel:
loacerCla Werneck e reunlâo, .apresentàndo·lhes asinfor· Carvalho Sobrinho. - BUli 8e-.~tol·13 _ Ivete Varlfa.- PTa.,PSD.
i I Hélio Cabal.. ' .
mações recebidas.,
- José Gufrnar4ea.
14 - Menottl dei PlcClllB. _ PTB.
ir P. S. T. - Llder - Altamirando
111 _ Móntelro ele Castro _ LJDH.
nequllo.
.
C·,' • d' C· l't li
7"
uni
I t'
,.,
UI - OswaldoCosta._ PSD
P.lo., - Llder. - Raul' PIla.
. om SSi:lO e.Qns I UiOaO
- An... oPe xo o - "' ~.
1'1 _ Ovlcllo de Abreu _ PSD.
P., '1'. N. -. Lolder ... EmllloCarlos.
,e
.J.ustl·"a
8'~ Arruda Clmara - . pI)C.
a_'d Ca
y
9 .... Benedito ·Valadares - P8D.
P. D. 0.-Lo1 CIer -.lU'" a· ..- '1'
'''clo Bltten·co....
PTB
10 -BUao. Pinto -,trDN.,
IV8S'l1Tt1TOS 'ERMAICEKTI'
Rra: Vlce·Lolder ' - AnClré' Aral'1Jo.
- ·P
...r.....d~.'·· ......, - .
- 11 _ .Dan,lei de Carvalho _ ;:"1;
cunha Bueno - PSD .
1:1'. P. R. ,P. ... Llder ;;;:~<Woltram
&<lO ~...Jl1dlfarFernandes
- PSP.
:;J '. etzler: Vlce·Lider _ Ponciano dOi :I _ Deqdoro. de ..Mendonça .:.' PSP 1:.1 -, ,Fel'nando Noln'elf~ - PTB. .. 1l:duardo CatalAo -PTB
i~antOll...
;
", " . '
,-v'cll."'e"dentll.
"
13 - Godoi nha-"l'SP.,
Mendonça JuillOr _ PSI):
.~.P. a, B. - t.lder- OrlandoDan··a-- AlbertoBotlno~ JITB.
14 - Jarbas MaraDnAo..., PSD.
Neto Campelo - DDN.·. '
".~all: Vlce·Llder:- Breno da Sllvetra. 4 --AcbllesMlnca.rone· -PTB.1l1 _J!l1é Jo,1Iy - PSP4
~Oswaldo Tr1l1Uelro- UDN '
::~ P. a. T. -' Llder - ~bertO:Mo.· 'I-Alenc~ ,.Ararlpe, ~ODN.
16 ... JoSé' Alátos "- PSD."
.80ndanPlcheco" 0DI'f;."
:;jlena.
I."
'.
,:8 -,AntOnlo'Horáclo - PSD.
...·17 -Oliveira Brlto.,·- PSC
VlanaRlbdIDd~'SantOl._

Mesa

PresIdente _Nereu Ramwi.

Repro~uz.se

1'1-

".li.}'
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!\l'<:rPtlirlo - Gilda dt' As,ís
til' '1IIm,

A U~ll: ar - R. Soares :te Me." •
Ullt'tlJografrJ - ...l.l:IOla soal'e~ k'l·

2lJ1.lfO.

k{PUOl;'~S

à~

Qtl"rtn~·lelrI\5,
.b
.~uen" Jjl'ana:lo.

1!;I/'IlS, na "a.a

O::p":nTA~~J:;:no.DE IMPRENSA NACIONAL

Ir

01".",0

~:

e ......... ~ ..... VIÇO

Comissão oe Economia
- Rui Palmeira ...; LJ1J.N "'·...·e.
ce·PresldFnl•..
ADnlt" ôentU-

3 -

ALt,erto

4 -

li -

l:lal'l'oS
J:ll'lglCln

uelloalll' _

ae

MURILO

fJresl-

11 _

f;7.~ol\l

t{I1Cml

Viana -

MaRaln~eS

19 -

Marill I\prUe -

..,.
_
_
_

Lucllio Medeiros - O'DN.
Mendonça Brall'a _ PTD.

Pessoa Guerra _ PSD.

J

PSO.

V1I'l>:11lo IBvaa - lJUN.
WilIv l"rllllcn _ !'SU,
:l:J _ Wl18l1n Cunna - flSP.
eo8sTtTt1TO~ I'ERMAHENriã •

UDN.

Cardoso de MlrandG - P3D.
CarlOs Valaaarea - PSD.
.

Ano ••••••••••••••••••• Cri 186.00LiBo ••••••'. .... ~ .... ~ ••

Cr' jll.1O

AI ". ..inatural . dOI 6r,10' oflofafe comlçam-. t.ol'11l.lDaa em . .11CllIr dia do' eSlrclcl0 Im q1l1 101L'la. rlllI11',adl'.
O r.gilt.ra di' al.lu'.r.. ,. f.1te lo .f.ta do c••,ro..... ••
"t'ÜbJ.nLO.
.
O•. ch'Il'" I yales 'OI\lf. " ..rio .er ••lflld.. •• faYOrb
".ouelro do D.part~'$to d. 1.Jl"1l1& Iflcto.ll.
ee a.plo••a\o. .. 141çll' tll' 6r,IoI oflotail ...10 f.ralotnl
UI, ...1"lw, .om••" .ILlaa" ••Uou..elt.
O C1I..to do D....ro atra.aa. ..r' aOlL'llcl4. te Clt I,ll ., tlr

I

cunna Maclllu10 - psu.
F,lpllllooe AunelCla - l:'SP, .
!k.'nrloue Werne~lt·!'1I..n.o.n<:elJ -PR.1"J.'8'
Lacerda
•.

_ _cio dlcorrido, ccllrar-u-Ie aat. art UI.

UUN.
Pl:lU.

MIInnAea liarrt'tO -

Secretario -

'

"'1

Comlss~o

I'

de Educação'
PSD; -

Pre·

2'';' CoelhO aeSOUB. - PL -

l'IC"

,/dente.

·PreBiettnle.

1 - Israel Pl1'1heJro -

lldente.

2 -

3-Adanll Barreto -

troN.

" - AnClte Arau~o "'" PDC.
•. _ CarlOS ValaClares _ PSD.,

Vice-Presidente.

a1 - . AbeIard o, An~-'"
..,0;1 -

-

Com I55 ãO de L"
eglslãS
aç o oeIaI
P'1'B -_

1 _ HUdebrando BlaAiUa i' utdent
-

e.
2 '- ~~~nr;~' T

VI_

tmN -

• ...e-

I _ Altall1Uancto ReqUiAO ._ 1'8'1.

4 _ Armando falC10 _ PSD. .

..

J3artolo""'U J.lIr.ndro'

f'ID

8:Cel8O PeÇanna - P'li:'
7 _ C:ul1ba Bueno _ pau.

.

8 - ErnAni Sàtlro - DI)N.
... .....
li-Fernando i1b1el _ PSD.
Z2 - Abelardo J4ata - f'TB.
lO _ !Jcurgo t.eJt. - DtlN.
fSD - ,Pr'· ~ _ C16vl. PeitaDa _ .PSDIMVOP 1l - Muniz Purlo - PSP.
_ . 2 lo P a-t t I _ DNOB _ II - Nélson carnet.'"O - Pl..

'Comissão de Finanças

e 'Cultura
1 - Eurtro Sales -

laMA.....

-

Anllelo JoS6 vue!!...

uva, CI88111 K.
'
AWd1Jar - Maria Dulce de Mello
• Cunha. Oftlltal loell1ala tlva. classa ~
Dactilógrafo _Solange servto ao
SDuza, Dactilóll1'afo, c1a&lle B.

-

I

(etral.àlI lá,ao boral, na SlIJa Allt4wo
Oarlol.
TUrmal Plena e ~A":

OhC1alJ..eilSlatlvu. ·cJaBIIl. 10.
Turma tiS":
.
Secretário _ Alberto Nasctmet'tl)
oomel de Ollvetra, Ol1cllU .L.eJ1úl-

PT8.
B~eret4TIO: Dbflo Quud1a di Caro 18 _ S& Clva.lcantl_PSD(ConVltQrmo Conela- figo.
valao.
eelhoa e CClmIllAO do Vali CIO
:>ecretlirio - Onylo uuardla y<
810 .FrancJIco) • .
CF.VAlh~
'.
A:uilla,: Helena Cordov1l de MaAUX11lar _. Vera Costa Calvio e mio • .utrolPldo 'forll1ho.
.'
le -Trlat40 da Cunhr -:' !1ft.
S·I~na CordovU de Macello..
.
Reunlllel: As tet'l;aa • qutntai-tel. Reunlôes aS !t'!lUIICl81 e. quarta~'1 ru, aI
1I0raa. na 181& "CulOl
fl'll'11l. 1111 lil norat, na Sala CarlO!' fleaoto F I l 1 ' 1 0 . . . '
I'elxoto f i l h o . '
20 - ArDaldOCerdeJra 1'81'

Nplson Ol'l1ej!;na -

PRo

Ber.cllo RéiO - fSD.
Hermes de Souza .- PSD,
Lafatete Cout\11llo - OON.
1.lCUfgo Leite - ODN.

ASSllfATl1R.lS

PTIi.

MailamãeB l'lOtu -

HAMACHEfR·

, RlPARTrç"ES! PARTICVUnl/'
J'tJKCIOIf.1llJOS
RaJmundo Padlll1a - UDN.
Capital •. Interior
I
C,apltal a l.'erl..
Slaefredo Pacbeco _ paD.
Seme.tr.
Cr' 150.00 Se.lS"'1
,...... Cr' n,oo Reuniões: Turma ~ Ar. _ TerÇa. I
Aao ••••• :
'. CI" ",00 .lDI
•••.• •
Cri fl.1O ~ulntaa-telras. as 15,3t1l1ora•• nl Sala
AlltOnlO CarIOl.
.
Estertor
\
.'.\_ ~.. 'Emrlor
Turma ~B" _ Segun'.1as e quartlll·

~ClntenPIP. _ PSD.
lIrlt·IAlvlm.- ~l:lU.
.,
VIAM RJtll'lrn ClDS ::Ollntllll - pRo

ilHar. Pinto -

. 'HEI.MvT

AI. VE~

Gurgel do Amaral - I'R.
Ferrem~ Martins - Pl:lP.

ao

AVENIDA RODRIGUES ALVES. 1

t'sD.

-

PL.

Melo

.~apojeão

:11) -

2•
2;1
2'i
24

L-eal

.açolo

-IlEI;ÂOI

U{J~.

LUIS

l.eooel'Tn

A

Imprelto nas OficInas do Depertam.nto d. Imprens. Nach>nal

1:'81".

... rau)o - l"ILlN.
R"nlH .- .1'811.

C

Hélio Cabal -

1:''1'8.

,",Oatl

16 -

F~RREIRA

LJUN.

-

H - "uvm~

17 1K _

ftu."c.ç6 ••

PTt!.

-

- F'l'rrma M~l 11118
la --!rIS MelnlJer~ -

111 -

D._

OIÁRIO 00 CONGRESSO NACIONAL

ti rintlco- 1'l:>1:l.
'/ _ t;ofila l'toarl1-UeS- ~';LJ.
8 - .IJanlcl r'arneu - POôU.
Y - J.)~<1I lolO!
UUN,
1u - Ji:duarao . Wl\taláu - PTB,
1~

Dolor de Andrade - ODN.
'Epilogo d. campos _ UDN'.

..

I

1'1"

PSD.

I.~rv.alho

Celao Peçnnha - PTB.
ChagaI Roclrlg.ue. _ PTB.·

ALBER1'O OEBRITO PEREIRA.

.'1::181'.

li - ::>" ••" EC;Jenlc;ue - PTB -

Benjamin Alrah -PSP.
Berbert de Castro _ PSD.

E X P E_O ( E N T E

~"'~lll'

,
•
PNPRO - UNI'Jl'I.
2&
'
.
Dantu
Paulo Sarazat. .- - tJ1)N
Vi~.
. J"'n\"
\I. 01L' u
~.
ce·p".J4enU lMiJultérlo àa as ... !'reltu; ClvllàaDt1 _ UDN.

Baudel.

Z' - Jandlih, carneiro _ f'Sl>. " I
21 - Joio 'AtI'lPlDO _ UDN U'Oder

S - .AICle sampaIo - UDN.

IS
14
15
18
17

-_

Orlando Dantall - psa.
PUma Ooelllo- PTB.
'I'arao Dutra
- PSD.
'l'enório
ClValcaDtl
_ tJDl'l.

~TeDdorlCD

2mrra -

f'~.

1171lBnnn'oa PIl\ALltn:lfft1

Breno lia SUvelra _ PBB•
CaJDPoa Veria! _ P8P.
Le61lJdal Melo -,f"1'B.
11 - Ftrmau Nete -PSD.
Leopoldo MacIel. - UDN.
i - Jollo Cabanas - PTB.
•
Mendonça Brala - PSI)•
• -Artur santOl _ CUN lMIntl' 2!1 - Leite N,eto ... PSD 1K1D1s~rlO PlàClo Ollmpl0 :.. UDN.
11- ~orge LII;erda - C11JN.
da &:lucaçto,.
. Sec:rett.rlo _ EUu Qouv~a.
terlo Clai Rellç6ea Elltenoret'.
'I - L.auroCruz- ODN.
1 - éarloe~uz ._ P!'lU llUnUtetlO 30 _ Nanoel,Novlee. - 1'8 fValo1'l- de~:xmar.
Karla L~ Qembat
,10. ..., MarIO paimér!o - l"rB
< ela ''aZeDoa,.
.
Açi,O .da AmaZól1laJ • .
aeúnt6ea .. quartu e llelltae-felu,,"
11-- Nellon Omelua - PTB.
.1 - Clodollllr AWJet _ 'PSP eMVOp 31. - Moura· An4l'ad. - 1'00.
".15. hOfUll& sala ft!so BuTOI.
-. .1.· part•. - 'pNOCS - cal'. 82- NeJtor .Duarte _ PL.
12 ~ Neator .lost - PSD.
11 -,Jlplafo áe Almeida - f'Sl'. as -PODCe d. ÂM'Uda _ PSD eM.
11 - átavlo J..OIlO - PSO.
- Comissão de
10 _ Berl)ert
OD1'l.
, ' " .o.P. - a.aparte - DNIR 1. -' Get~l1o .MoUra'- 1'SD - P,..
14 .. paüJo Maranhão - OON.
11 _ Jos~ Botlilaclo .;.. OÍ»I CII1Db'.
. • 1'1ano ~Ite).
lldente.
1il -PaUlo \lI..n - P8P,
terlo Cla,· A"rlC\Utura,
, .34. - Ranlerl M.~aU.';" PSD cSlI.b· 1 - campol Versa1'- f'Sf'
••
vençCletl·•
. ~6 - "tnhelr<\ Chagas'
I. flSO.
, l'realdeftLe.
11 .,. LameIra BlttencoUft,'"
SI -Í'tulRamol:.- PTB (Y:1ftII~rl0 11- Lauro Cruz - t1DN'.
21 - P"Ilf"1I110 d'" S811~ - !'fUI.'.
1000ll'eaao NacIODlJl.,
cla.AeIL'ODJ\rttear.. .
• 1_ A4ot4lNeto - PSD.
sq,;sTITnros PE.RAlAlfEJn'17
l-Roberto Morena -P8'f.
1i - Lauro 1"DpeI - .PSU clt.ecI1t1.I. 34 _ WaJter ,AtlWdê. -1''I'B.
1.- saulo .Ram0l ..o ·PU.
Albprto' ·~··OORt.í1_ UDN.'
, _ Vll/lo.
. 11'_ Maeedo Suarea .8U,,, - E'BC .7 ' . -."d·'_;. ...~ ,.,
, '~ttrlo Cla.oaerral.
oi. rr_ ~ ,
~ .
AII'lae/1 C~tnP\ro - P8D.
, _AlQlSlode CaBtro _ PSI) 00-.
JucIlC\árlol.
•
JUlletlo.ta oIUBl.1çal.
'28 _ Joaquim Rimot _ PSD IMlnll.
t'- Artur AIIClrl\ _ f"I'B
terlo da MaJ'Uúlal.

-

Redaolo

"v, ...

-,fet-

no

. AIIlI1.IO

f'err~lra-'

m..

. ,Mma.nuíi C:urre1l. - ,PlSD.
'tl;I8PSontlllclu )lltrlo SeR!

'.;0,.'

UDN,

fSP.

;:~e,~otu·.ctel.fl~lÚa.. .~

.:ltlIIUITlI'fOll'IIlJltUIllfta .

:a .:. ·O.valdóPoJileci.,':'P'l'B tTrt·:
lIU1l1I. de Contall.·

';e-' E"Brllfál'

Ba!'ToI.o,;, . PTII

Ildencla caa ifol!p(/bliea..

a ..
.

1f .- . Pont".. VIeIra - .PSD CM1llfl'
• ··tlrlo .ClQlTllla!hol.

AJu1IfO: Al'eI

AlVà~o' cã.teio
JAtÜdl

-ÕD.:
- 'f'~

"aã.tele -

OUN,

Ant6n1o Pelxotô -

tmN.·

Jil'llIClJto: MeriUl1'1lo'~ PSJ)!
•.opa, Coellto~ l'BD. '.. , . '
PaftJlboa do Ollvelrll - .'SP.· .' .
secretário ,. ;.. . AS á fi a ",óç,ne--:içtO.
Watzl.: .
..

Comissão de ValorizaçAo
E
·' d
' Ia
conomlca
a A
mazon

Muniz Falcão - P51".
Vasco Fllhu _ UDN,
Vasconcelos' Costa - PSP,
Viana· R.lbeiro dos Santos - PR,
~~ : t::el~e~~onior :'S~SP.
1 - Coar:\cy Nuncs- PSD - EJre·
Secretário _ DJuldo Bandeira \,,lrJlll
12 _ Magalhães Pinto _ UDN,
,tdcnte.
Ln"ps,
la _ Pal'''lllio ~ol'l;a _ PT~,
2 - Virglnlo Sanlo Rosa - pai'
Secretária _ Djalma F, da CUlloa
.Comissão de Saúde Pública 1~ _ Plácido Ollmplo _ ODN,
Vice-Pl'esirteme,
Melo Filho,
.15 ~ Romeu Lourençâo _ PTN.
3 - Afonso Matos - UON,
Secl'etário Lu. z a Abliall de
2. - Novelll Júnlcl' - PSD - PII' 16 _ Wnldemar RUpp _ UD~.
• ..., Alfredo 1)uallbe - 1'5D.
FUl'las.
,idente.
17 _ Vago,
li - Aluisio Ferreltl~ - PTa.
Reuni6es U 'lutntu·felral.
li
L' S m 0'0
UDN
VIC.
G - Antenor BOf1,ea ~ POC.
- p~~~de~teP' - .
sunsrmrrcs Pi:ilMANENr~
1 - Atalde Bastos. _. UDN
Comissões EspE'riais
3 - Agripa Farta _ PSD. .
Alberto Botlno _ PTB,
B - Epllogo ae Campos - UDtt.
~ _ AntOnIO COl'reia UDN.
Carlos Roberto _ PSD.
9 - Félix ValO1s - P'I'B.
Vale do Rio Dôce
5 -, '31'eno 311vell'i -- PSB.
.Dlx·Huit Rosad()- PRo
lG ...; Hugo Camelro - PSD.
Napoleão Fontenele _ PSD ;.. Pr.r '
l"ernando Flol'es _ PSD.
11 - JaJes Macl1~do ... Ullt'i.
CI - Cesar Santos - PTB.
Heitol' .l.'eltrào _ lJDN.
l~ .- João d'Abreu. - PSP.
sldente,
'I - Coutlnho Cavalcanti - PTB.
Lucl1io Medeiros ... UDN.
la - Nelson l'al'ljOS -. PSU.
Alberto Deodato - UDN - VIC'8 - Ferreira ,UlIlA -PSP.
'Munlz Falcào _ PSP.
li - Paulo Abr~u - p'm.
Presidente,
O _ F\ãvlà de Cutro _ PSD.
Sala Bl'and _ PTB.
.L5 - Paulo ~'leury - P150.
lO _ Jaeder A~bel'garia ,,;,PSO.
Secretario - LllIZa Abjgail de l"a. 16 - Rui Araújo - PS1'
Alvaro Castelo - PSD
11 _ Jose F\eUl'Y _ UDN,
,
1·las.·
11.- Vlrg!llo Correia - PSD.
Dulclno Monteiro - UDN,
Feliclnno Pena - PRo
H - Jose pedroso - PSD.
Reuniões às quo t'ta.~ ~ 8extll·f~lras,
SUBSTlrUTos PERMANENTES
Guilherme Machado - UDN.
13 _ Luthero 'l'll'~as _. PTB.
~~~.5,30 1101'aS, na Sala Sablno Bar·
José Fleury _ lJDN.
Guilhel'mmo de Oliveira - PSD.
H - Ovldio Duarte - PSD.
José. Gulomard _ P5D,
Jaeder Albergal'la - PSD.
J5 - Pereira LOPI'S ~ tlUN.
C
- .d T
'.
. Paulo Nel'I - PSP
Valter Atalde - P1"B.
16 - Sl~erl'cdo .Pacheco .... ('50
. omlssao e ornada de Contas I PUnia Coelho - PTB.
Vasconcelos Costa- 1'SP
11 - Wol!l'llm Metzler - PRP.
1 _ GUilherme M.achado _ UDN _ i Secretá.rio - DJaldoBandelm Góls Secretário _ Dj&lma E', da Cunhl
Melo Filho,
\
811BSTITIlTOSPEIlMAlfENTE.
Presldlmttl.
j!-opes,
S,e-01lÚÕCS às li ilartas-feirl\l,
2 _ Germano Oockhorn _ PTB _
"
I Reuniões às segundas-feiTas, àS 11
homs, na Sala "Bueno Brandão".
Al'I Pltomoo - PTB.
Vice,Presieteme.
Benjamin Farah - 'PSP,
3 - Anisio - M:.lwra _ PSO. ,
Comissão
do
Poligonó
Lauro Cruz - UDN.
~ - Brochado da Rocha _ PTB.
Saulo RRmos- r'I'B.
S .... Euvaldo ,"I)ctl _ 1'SD.
das· Sêcas
.
Vlrgll10 Correia - PSO.
li ,,;. Ferraz E:ir~Jn _ UDN.
Comissão de Emenda à Constl.
1 - Oscar Carneiro _
7 -:- Francisco Aguiar - PSD.
'Waldemar RUpP - ODN.
tuição (N.~ 6, de 1949)
stdente,
Secretário _ oilda. de oU.1I ae. 8 - Guilherme Xavier. - PSD.
pubUcano.
9 - GuUhermlno deOUveu'a
2 - André Fernandes - ODN
(ORGANIZAÇAO DO SENADO
PSD.
Vice-Presid,mte,
•
FEDERAL)
Auldllar - R. Soares de Melo.
10 - Heitor Beltrão - UDN.
3 - Alfredo 381't'eíl'B- UDN,
Dactilógrafo - !..uclola Soares Pl-. 11 "':" Jorge JabO.ur - UDN.
4 - Berbert de castro' - 1'SO.
Alcides Carneiro _ pSD
tlhelro.
,12 - José Nelva -- PTB,
5 - Chagas ROC!lIgues - PTB.
Monteiro de Castro - ODN.
Reuniões àS qUlntas-f~lraB U I~ '13 - Menezes Pimentel. _ PSD.
6- Francisco M"cedo_ PTB,
Paulo Maranhâo -' UDN.
horas. na laia Bueno Bl'lt.lIdlo.,
Olinto Fonseca - PSD,
7 _ Francisco Monte .., pm.
Raul Pila _ PL,
15 -.Vleira Sobrinho - PSP,
Ilndar.
8 - Joaquim Vle~as - p;SU.
Pllnio Coelho - PTB.
16 - Vago.
11 - 1..e.Onldas Melo -PSlJ.
Osvaldo Fonseca - P'I'B.
17 - Vago.
10 _ méndonça Sraga- PTB.
Valter Sã -- PTB.
11 - Pessoa de Araújo - UDN.
Comissão de Segurança
Secretário - Lulza .~ bl::ail de Pa.
Sl1IIsrtrtlTOS P!IlJ,lANEIlTIA
12 - Pessoa Guerra _ P8D.
riu.
Nacional
Antonio Comia - UDN.
13 -.; Rafael Clncurá, - ODN •.
Arman:lo Correia - PSD.
a
Ulisses Llns- PSD.
1 - Lima Figueiredo - 'PSD _ PreCoaracy Nunes - 1'50.
15 ...;; Walter Sá. - PSP.
,tdent••
,.Comisdo de Emenda à Constl.
Deodoro deL\lendonça - PSP.
ld - Vago.
.
~ - Gald1no do Vale UDN
Felllando Penar! - PTB.
tuição (Ns. 7 e 11-A, de 1949)
11
Vallo~"
.
Vice-presidente.
Machado Sobrinho - 1'TB.
(ZtEMUNERAÇAO DA LEGISLA.
de
Castro
lJDN.
Monteiro
SUB!lTITUTOS
PEIlMANElo!TJ:llI
3 - Alcides Barcelos _ PTB.
TURAES'IADUALI
Secretilrlo. - Elias Gouvea ~
4 - Alvaro CnsteJo-PSU.
AdahllBarreto- UDN.
Auxiliar·
Maria'
LUlza
Uambar·
5- Danton Coelho -1'TB.
Alberto
Deodato' _. UDN ..: PrenAlcides
Barcelos
_
PTB.
della.
6 -Dolor de Anarade ..; ODN.
d;nte.
Reuniões às terças e QU1ntas·felfu, Clemente Medr'\do _ P.SD.
7 - JOSé GUlomata _ 1'50. _
TarsoDutra
_ PSD _ Relator.
Elpldlo de Almeida - PlSI'.
às .15 horas, na Saja Rêgo Barros.
Azlz Maron - PTB.
Leopoldo MaCIel' - UD~,
8 - Lacerda Wel'neck - PRo
Flávio Castrloto - PSP.
Mendonça Júnior -PSD.
O - Lucll10 Medeiros - ODN.
Comissão
Transportes,
Lapa Coelho - PSD.
Oliveira Brito - PSD .
. 10 .... Magalhàes 1'Ulto - UDN,
Pinheiro Cbagas - PSD,
Comunicações eObra~ Públicas Reunlõesé.s llUal'tas-felr8s, às 15 Secretário
11 -Manoel peixoto _ OON.
- Elias Gouvêa.
horas, na. Sala Paulo .de Frontln.
1 - Edllon PassUII - PTB - Pre· 'Secretário - Lucllil\ Am:,rtn1lO de
12 - Mário. Sem - 1'SP.
sldente.
13 - Moura' Brasil - 1'5D.
•
O~veira.
10& - Negreiros FlI1câo ..;. PSD.
2 - BenedIcto Vaz - PSD - VIce·
AuxIllar ~Lêda Fontenel\e.
-Comissão de Emenda à Constl.
Presidente.
l~ - Paulo Couto _
PTB,
Dactilógrafo - RosáUaàe A1meidll
tuição (N.' 2, de 1951)
16'- 'ParannÍls de 01Jvelra_' 1'51'. 3 - .Amal'al f'eixcto_ PSD.
Lima.
4- Clemente Medrado _ PSO.
17 _Vttorlno Corl'eia- -- P~D,
(PLANO
ECONOMICO DA BACIA
5 _Emll1o carlos' - .PTN.·
DO SAO FRANCISCO
Sl1IISTITOTOS . PERKAl>"l:NTE1
6 - Henrique PagnoncellJ _.. PT.8.!
Abelardo Mata. _ P'IB.
7 - Jaime IelxeIl'a _ 1'SO.
Comissão da Bacia
Andre AraUjo. - UDN.
~
8 - Lafayette Coutln110 ~ lJDN."
d S- F i
Artur. Audrã - PTB.
DanIel .de Calvalbo _
,9 _ Manhães. Barreto -.PSO.
O ao ranc
Godoy Ilha - P5D.
10 - Mauricio Joppert - UDN.
1 _ Vieira de. Melo _ PSD -PrcRaimundo Padilha - troN,
Deodoro Mendonça- PSP.
Mota Neto - PSD.
11.- Mendonça Júnior' _ PSD.
sid t
Vago - PSP.
Nelson Parijós _PSD.
12 _ Ostoja Rogusld _ ODN,.
on e.
,
Secretário - Djaldo' Bandeira GólI
Ostoja Rogusld _ UDN,
.'
13- SaIo Bra"nel .;., PTB
li - Aziz Maron - PTB _ .VIC'-, Lopes.
Pi'estdetlt~.
.
Secretário -- Djalma. Tavares .da 14 - Saturnino Braga _ PSD.
CUW1a Melo J,'11ho.·
' 1 5 - Ublrajara Keutenedjlan - PST 3-DIx~hult Rosado _ PRo
Comissão de Emenda à Constl.
AuxJl1ar· - Hélio Alves Ribeiro.
16 - Vasco Filho. - ' UDN.·
4' Ed d F
d
SI:>
Dactilógrafo - Marlac1a G16rla 17 -Vasconcelos Costa - E'SP,
5
Fr;t: Mo:;;~~~n-=spTBf> ...
tuição (N.o 7; de 1952) (AI.
Peres Torelly,
SUBSTITUTOS . PERMAm:NTES
6 ::- Hélio Coutinho .~. PSD. tera arts. 25,94 -8 124)
Reuniões àsqulntas.reiras, M l~ 1 _ Bllae Pinto ~ ODN.
7 - Joelpresicl1o _ POC.
holll&, na Sala sabln.~...: Bal'rolo.
.2";' Coutinho Cavalcanti .:. pTtl.
8-1..eanàro MacIel ...... UDN.
Carl~ Luz ... PoSD -Presldent,.
3--Franclsco Aguiar - PSD.
9 - Leopoldo Maciel - UDN.
Alberto Deodato - UDN· ,_
4 - GermanoOoc!thorn _ PTB.
10- Machado .Sabrlnho - .l:'TB.
toro
5-Jales. Maclllldo _ ODN. .
U - Mário Gomes:' --lJDN.
Comissão de Serviço
li - Lima Flgucll'edo- PSD.
12 - Medelros Neto - PSD.
Carlos .Valadare.s. - ·PSD. .
.~úblico Civil
7 _ Loureiro Junior ,... E'Sp·,
13:'" Neto. ·ce.mpelo -"t1DN.
Lamclra BittencoW't _ PSD.
Secretll.rio:-' Lucilia Amarlnho' àe 14. - ROdriguesSeabra "-PSO.
1 - BenJa~n Fr.rah· ' - PSP ÔUvelra. .
. .•..
15-vago·.
Presidente.
. ' .:.~.
'!.dcio Blttencourt :,
Auxiliar _ Léda Fontenelle. . 16 - vag:o.
2 - Armando Corrêa PSDDactl1óarafo -Rosélia 4, A1melc1a 17~ VaiO.
OIvaldo TrIiUelro.- UDN~
Vlce·Prcsidente.·
."
3 - Arl Pitomoo, _ PTB.·
Wilson ~unha
LlW:ünllle•...
li
.
tirÇUe
.•
ext••
••
PElllAJllKftl·
4 - Bénecl1to MerguU1io .;.;.. PSD;
Secretirlo
5 - Dulclno Mlintei.ro, - UDN•. ;
U.. quinze .etrlntaborM., nasall '''1111 OU.ela
U.OH
. •.
faulo de FI'l)ntin. .
__....:. ,MU10 paimérlo -, PTB,
Cl -GW'leI elo, Amaral _ PR•. ·
IIoUSI.
1'. \.Ixillnr -?oAllnoeht Cordeiro lia
tlUva.
.
Reuniões às .e~r .Idas, . quartas e
l5extas-felus. li! 14,30 noras nl Sala
"'Iclndo Guaull oarR.

7 - João Cnmllo

8 - Jose ArntlUd
9 _ José Romero

PSD:
PSD.
PTB.

I

-

"·1" -

l

dê

'pa,

soo

=

t~lr ,I· . ' . ~UISmutOS

.,

·m. . .
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.,..,~"",,_!!,,::~1.0!O DO CONCRESSO NACIONAL

Comi!::sRO de Emendé. à C"r1sti, I Ulisses.

Vai\U -

tUlção (N." 5. di 1952)
ICRIACAO DE TERRl'lORIOS
Fl!:UERAI8'

,

1"101'es dl\ r;unllll -

1', ,\lO,el, te,

tlDN

GulmRl'n~S -

esu,

SperrtÁrlo -

I1l1~'5tlCll.

PSO,

Asdl'uba!

Pinto

dt

_

' IComissão

Maio de 19M

(Seção I)

Paulo Laul'o - PSP.
I Lúcio Blttencow·t - P'l'B,
VIeira 1..1118 - PTB,
r Ltobel'to Leal .... PSO.
Vago - PSP.
Secretlll'lo _ Vel'a Costa Call'lio,
José Rodl'!gUes de
_
Sect'etll.l'lo Souza,
Comissão Especial para daI'

da ~menda à Consti·
Comissão Especial de Cinema,
- Vlct~,
t ' ã (N u 13 d· 19·53)
...
UIÇ O
•
,e
'
RáJioe Teatro
Relu.tor, (Autonomia doOUitrito Federal)

I
I

parecer ao Projeto .11.0 1 -744,
de 1~52, que autorIZa o 'proa-

MtUl' Santos _ UDN, Bl'fAldo Tinoco _ PSD. _ Prtst.\ ,se~Ulmel1to da COf1stl'uçao da
llenrdito Valad"I'eS - PSD.
D,lllZ GonGalv~ _ P":.
lIcitar Beltl'âo trDN, - Prt· d t l l t e , .
'
,
Estrada de Ferro Belém-Sra.Joao Cablloas _ PTB, .
I s/r/ellfl'.
Jose BOl1Jtáclo DDN, - Vice·
,ança. no ParA. à oidade d.
5ecl'et.àl'lo _ Gilda Assis Repu-, uno IJutl'a - 1'50. - Vice·Pl'e·
Preallt.e1lte.
'
S·ao L'
•
bllCRllO
'iaentl!,
Jose Remero _ PTB, _ Relator.
u s, 110'M aranhao
,
__._ .
'
LUCIa B!tt~ncourt Relalor
Eurico Saiu - E'~D ,
..
Comíss~o de Emenda 11 COl1stl.' Afonao Arinos - UPN.
secretário .- Lu1zh .Ab1llall de l'aMow'lclo Joppert _VDN Ben\nmlm Farah - 1'SP,
~
riM,
·I,lltetlte.
tUiçao (N.o 2, de 1952)
Blns Fortes - PSO.
'. .
Flávio Castrloto _ PSP.
Parci!al BnM'(I$1'I - PTB.
,
A"
1'blladclpbo Onrcln - P5L.
JOl'lle LJictl'óa _ tlPN.
pnnee de Arruda - P80•
tPL."NO DF: RECU1'ERAC O .,(';(",.
s~crt'tárlo _ Gilcla ele ASIla R!PU.
Pmheil'o ChagM _ 1'SO.
Saturn1no Braga - !'SI). '
.NOMICA DA I3J\CIA DO RIO PA bl!citno
.
Secl'etárlo - Luctlla Amlll'lnho de
VlIIJconcelOl'l Costa - ,1'SP,
RAIBA DO StlLI
• .
..

I

II

j

,. '

.

P'"

II
I

Oscar Camelro

'-PSD, -

Comlsdo Especial para .141.

Ollveln,

Secl'etál'lo -

_ Uda P'ontl!nele,
OlIctU6grara. - Il.o!ê.Ua d' Almelda
~lalllar

Lucllla Amarlí.bo d'

OI1Vt:U'ü.

' 6Ibr. conce.e ã O
borar prOleto
:Comis,lo -Eapeeial parA. dar.
det.".. • vias de comu· 1.lm~.
Paulo 1l'Ieury _liSO,
nlca"6.. ,I IlllreleiOa di Comialão Especial par. dar I parecer ao Projeto n.o 2.059;
1"nu1(1 Lnuro _ P S P . . . . .
•
parteer ao Projeto n,01.570,
de '962~ .qU! eria uma Junta
SpCl'el-àrlo _ 1),jll:dll BandeirA OÓI I
eom'rcl~ e induttria na fatu
d. 1952 que cria. na Justi~a
d. Conclha9&o e "ulgamento,
Lopea, de frontliras
'
do irab'lllho, • 2.a . Junta de
com .edee~ Barra ,M~nta,
Comissão de Emenda ~ Const(·
ePROJ. 1 316-48 ! OUTROS)
COl1cillaçlo
•
Ju1aamento
com
Eltado do"'Rlo d. J~n'lro. "
tuição (N.. 8, de 1953)
SilViO Echenl~ue PTB - p".
sede na cidadl de .e.16m.
dá outras provldinclas
sl4entt,
Nestor Jost - PSD. - Relator.
cMODIFICAC';AO DO ART. la, I ','
Est.do do Pari
Antenor BOICIl~ t1tJN - P!'e'"
Macedo Soart. - P8D.

dnlff'
Rondon Pacheco _
]>/e..u1.enlt,

,

Presto

OON. _

Vlc.-

DA CONlSTlTt11CAO,
Deodoro de Mencloncl!. ... 1'SP.
Fl'oca A,ular - PT1$.
oOlloy Ilha - PaP,
Joáo Roma
- PSD'
Rondon
Pacheco
_ UDN..

Mmando

ostoja. ROllUllú -P6D.

VaRo '-

n·

Secretlrlo _ Rosálla da Ounha
ltUelredo Carvalho.
Reun1llea na Sala ~Paulo de Prontln".

,klmte,

Corre.. -

'SI), -

Pr.·

!iellOnOmeRna _ P'I'B. _ BelAtor,
Antellor SCita _ UZ)N.
Oliveira Brlto_ PSD.

V\rglnlo SantA ROSa _ PSP
JOSi ftowlllUeI 41'

Secretario _
SOuza.

ltenlf..
Armando Cor~Ja - PSD.
t'al'anllol de Oliveira - t'S!'
' Ponee de Arruda - PaI)
,

VIIIO -

fTB.

BeeretAl'!o -

.SOlllll.

Jo~

--

-

Rol1rliluea d'

Comissão de Emenda à Cons~l. ' C~mlsllloE,plclal , par•. ela·
daf,
tuição (N.o 9. de 1953)
bar.r. o projeto do C6d llo Comissão Especial para dar Comissão Especial para
O 928.9,
ao
Projeto
n.
Aflrecer
(SOBRE PENAS DE MORTE. DI
Brasileiro de Rá.diotransmia.
parecer ao Projeto n.' 1.201.
d. 1949. que disp61 lôbre ct
BANIMENTO, DI CONFISCO I.
16,1
de 1951, .quI dlap6, aa.bre o
S.ervic;o
de Loterias
1>1. CABATER l>ERPIi:TlJOJ
,
EurlcaSales _ PSD. _ I'reatcUnlll
Conselho Nacional d. Edu·_
AntenorBoféa - UON. "
BUae Pinto _ trDN. - Vtce·PTecação
.
Alllerto Botlno - PTB - Relator.
Anto:1lO Peixoto _ UDN.
slltmte
Beuedjl4) Valadares -PBO.
BrDchado da Ro~1\A - PTD.
(iol'loy Ilha - PSD.
Vago _ PaP.
_ PSD,
.
SecretarIo Asdrlll)aJ Nnto de

'JlySliea,

Fernando N6brtlla- !'n. .. PTeArnaldO CerdE'lra' autente.
osear Carnell'O !.elte Neto - PSD, - Relator.
VaiO - UlJl'I.
EQi80b PUIOI :.. .. PTB
Armando Correia - 1'60.
Vaao - PSD.
Oscar CllMlllrO _ PSD.
Lauro Cruz - trON.
SecreUr10 -.1084
SaturnlnO Braga _ PSL.
Paulo Lauro - 1'81'.
Vago _ P'I'B,
Secretàrlo L uI za Ablaall de Souza.
Secretàrlo -Luclllo Amarlnbo de Farias.
vago'- Relator.

Aronso ArInos _ ODN.
Al10mar Bal~eiro _ UON

Rocirliua CSI

-

Comiss!o Especial para. cfar.
toltlissãod. Emenda à Constl· OliVeIra.
Comissão
Elpecial
para
dai
AuxlUar
Lêda
Fontenele.
parecer ao Projeto 0.0 1.430,
tuição (N.o 10, de 1953)
ReunlllU na Sala ··Pal.ÚÓ âeFronpar.cer
ao
Projeto
n."
1.841,
de 1951, que rAlula a con.
tln",
eJU5'I1ÇA DO TRABALHO)
de 1962. qUI altera OI artribuição devida ao IAPETC.
Augusto Melta'~ PSO,
IComis&âo Especial para dls- tilOS 1.° • s.uparqrafo 2.°, pelos condutores profilllonall
BrochadO. aa .Rocba - PTB
CIrilO J (uUar - FSO.
'
lidio~ coletiVo.s do trabalha
7.'~. Inciso 1,10.12. par'arafo
de velculos
'
Dantas Junior - .UDN .
l:inlco. 17 e 1i d.LII nt1, L~e1o BltLencourt -PTB. - Pre·
'~lfard Fernandell - PSP
.tdentll.
mero' _533. d.31 de 0.. Daniel Faracl - PSO _.
EurIco Sales - PSO.
l.oamcira Blttencourt PSD. _Osto.!a Roguakl ";UDN,
lembro
d. ,gS1, que alterou 4ente.
'
Secretarlo... Jose Rolll!ClJeI t. Relator.
disposlç6es do C6dllo de Nestor Duarte _. PL";' R,lator.
FlavIo Oa~trloto - PSP.
80usa,
OSvaldo 'l'r1;U!iro - , trDN; "P roc8llso Ci Y,
il re Iatlyal
. c a r m e J o D·A~Uno.
lO
Nestor Duarte- PSI) _ Relutor.
TarlO Dlitl'a - PSD.
'
Comissão
E;;nda·. "Conltl. SecretArio'
... Ojallna P. da CunhA
Mandado de Sesurança
CaTlZlelo U'0\801tlno - !OSl'. .'

·,
I

,

PSl».

~)).

Pn'"

de

(N.'. 11. de 1953) MelQ F1lJ1o.,
(Im~asto TerrItorIal)
Comi$s8o ~sj).cial para estuclar

tuição

Arnaldo Cerdeaa _ PSP.

as

medidas d. protlÇlo.ol
recurlO' .i.tur,I, do Pais

GOela, nl1a - 1'5D. =:D::;'toCo~~DN.

Preaieltntll.

peo.

'OsWlldo iODRCa .... .PTB.

",~

~olo CaDalllll' - PTB.
TenOrlo Cavalcanti -·0011I.
secretulo_JllI6 ftOCll'lIuesd.,
Souza..
_

~~:t~~-C:ÜbaJ•. PIn~ 4.' Comissão Especial para estuda~
" Lauro LóPN,- P$D, _ Prerieltllt. OlfUta.
OI. problemas relativos ao
NelSon. Omegtll - P'11!
DalIlel l'ataco - ps~. - VI«:'-Pt.- C ,,-. i
E~
. custo de vida, abaateclmento
, Rarael crncur"- UDN.
st~::~ LeVY' __ OPN'. _ Relator. om.1S O . ..peo..' par. dar
• 'produçlo ,de Sineros ali.
, V&iO - PSO•.
_
pareur ao Projeto n.-' .750. mentíclo;t
8ecret6r1o- AsdrUbal Pinto.e MII&ldo .cerdelra _ PBP.
.. lJl)tI&ea.
Arthur Santos - UDN.
de '952. que .utorlllo Po.
Qaleno ParanhOl - '1'1$0.
der E.Icutluo a decretar. o . EfESoWt;AO .N,· 321. DE 30-8·53 ...
PUllio Cavalcanti - P'I"B, ..
' .. ..,.
'.
PRAZO ~TE:' O fINAl. DA a"EU.LS'Comls,lod. E;;"nda ,'à:Conltf. Secretarlo- Jolt aocir!l:Uea.41 ' ,!,onop6l1,o
.lstatal das expor. toAI'URAl.
~uiçio (N,O 12.d.1~S3)
SCluu.
' ,,·taça•• d. mat.rli1la.attat60 AllI!rto BoUno _ PTIS.
(Irrip6atoSabre V.ndl'
Comissão Especial .par.... ,dar
rico. Ittravbda Coml.alOCatmelo 11 'Aaoatlno ,
parecer .:. Projeto 11.9 1 ~361.
de bportaçlo de Matlrluil' OuUllcrme de Onvelra-pSO•
• Con11lnaç6es)
ft51
. ,," 'lt·
Eatrat'llcos
. ' Menftel P1nIl!nl~1 - P8D
,
"
. ' ,RaUlluntlo Padll." - UDN.
d• 1 7 • que relU ai a UI- AI" 8"
J>antenCClelbo - 'PTB.
Iria .MllAbel'J- DOte,
,çlo do,)e"~Il' para.ob'aI
4.".t~1 ·lmpaJa - tmN-.".,
~"m,i P€D.
Senedlto Valadares - PSD.
UOdo)' llnl _ PSO..
:Pena•. QreJa - t1DN.

M"laU1te.

Pinto. _ UDM
Manhlea Blneto - psp
Paulo ~lI1'J- PSO;

pm. -".IItdeftt"j
l'UvlooaatrJo~ - !'SP. - JUlAú/r.
TareoDntra -.

I

e:

Coarac, -Mune. '-PSI),- ftela!Ol'; Becrttt.rlo·- loulsa . Ablclld! I'ai~
CarmelQ D'A/lD'tJnO _ !'S!'.
IrJu.
;o
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Comissão Especial para dar Clodomlr MlJlet :.. PSP.
I Wilson Cunha - .PSl",
'Comissão Especial para dar paparecer ao Projeto n,o 326, ~~~e~~~:i:: :'l~:
IM~I~cI'~~~~~~ - Djll1ma F, da CunhA recer ao Projeto ".0 1 .064, d.
de 1!)49, que aprova o Plano r1~~cretárlo - Lulza Ablllnil de Fil..- ' ReunIões na Sala Bueno .srnnQ'1C .195'., que regUla.a pubhc••
Geral de Viação Nacional
-dada governamental e dá ouI
llrOCl1l\dolla Rocha _ PTB -Pr.-' Comissão Especial para dar Comissão Especial para dI'
tras providências
,tctente.
parecer ao Projeto n,G 2.562,
parecer ao Projeto no' 442. de Azlro Murou- 1"1'6 _ Preside/l/h
CloVIS
pestena- -PSi''
PSb.
. ne '952, que s
Inclui no pro-c
, 9.51., que a
autoriza.o Pode.'
.AltomnrCamell'o
!:ll1Jeeu'u_ - PSl>,
UUN,
paUlo Lauro
O
r
~aturnlno 8rRga - psn,
grama 'de r.onstrução de prlExecutivo a abrir, .pelo Minis- Otávio LoôbO _ PSU.
~~~;~La~~h~ -...u~~~· Amarlnho de meira urgência, d~s tronco. tério da Viação e Obras Pú· ~1~~~~àr~~bl~h'lL ui z ~SPÁblgDJ1 d.
Ollveirll,
dn Plano Rodoviário Nacional
blicas. o crédlt.o especial de !"a~as,
.
C . E e'( para dar
I)trêcho Areal.Belo Horizonte,
Cr$ 15.000.00Q.OO parai
. --,
nmlssao
sp c~a
o
1 da Rodovia Rio-Belo Horlconstrução e apar'elham.ento Comlssao Espe.clal p.ara.. dar
'
•
par"cer ·80 PrOleto n·
1•
901
P arecer ao Projeto 110 2852
, ,
fonte
do porto
de Santarém - sÔbre·
.
de 1953, que altera a 1... do
'T
'6
E t' d . d
de 1952 que dispõe sôbre •
4 656
Ullnto Fonseca - 1'1:;0 - I'rm·
O PIO apaJ s. no s a o o
.'.
•
S e"I o (O acre to-I .el' nO
• •
'jdcntc.
Pará
tral1sformaça\l das empresas
ferroviárias da União em soda 3 de Setembro de 1942) Rondon Pacncco -UON.
Carmelo D'Ago~tmo - Premde'llt~
Saturn1no Braga - PSD.
Epllogo de C:lmj:Jos - ODN. ~ ,.... Cledades al,Ônimas. autoriza
BI'ochado da Rocha - PTB,
Vasconcelos Coetll _ P8P,
s1dente,
hpllogo de <:nDlpoa - UVN.
OsvaJdo P'onseco - Pl'B,
Clodomlr MllJet - PSO - Reli: I"r , a constituição da Rêde Ferpalllo Flelll'Y - PSD.
Urlel Alvlm - pElD,
1t'l'ancl!Co Macedo -, PTB,
roviâria Federal S. A_ I» (lá
Tarso Uutra - P8V,
Waller Atalde -P'l'B:
Leoberto Loeal - P8D.
SecretArIo - Ojlado Bandeira GóIS Secretál'lo - tuctlla Amarlnho de LeOnldas Melo - PStI,
outras providências
Lopes
Ollv~lra,
Secretál'lo - Jose aodrl~es de
.
AUXIliar _ L!da Fontenelle,
Souza,
StltUl'nlno BI'<tga - PSD - 1",,,,Comissão· Especial para 'flla- DnctoIÓgl'a!o - ao~alla de AlmeIda
ae~:'~~hado !la Rocha .:- PTB.
borar O projeto de regimento Llma.
Comissão Especial para dRr Uanlel 1"a1'3co-P5D.
- ã Especla
'I para d ar
'to n.".
2 054• Maul'lclo
P·ara as Co·ml'ssões Parla-. Comisso
parecer ao p.rOle
Wnlter saJoppert
_ l'SP,--UDN.
mentares de Inquérito
parecer ao Projeto n.' 2.09g,
de 1952, que 'dispõe sôbre I) Secl'etário - L.ucilia Amal'inhCl de
Alberto veoa.ato - ODN ...;. Pr<l~de 1952. que altera dlsposipagamelito de 10 % aosbe. Ol1velra.
.
dente,
Castilho Cabral - IWator.
tivosda I.di n.· 1. 316. de
neficiários .de isenção de Comissão Especial para dar'
g:l;:~1t J!~~:trâ;P~·pSD ... _
20·1-1951
impostos de importação e parecer ao Projeto n. u 1.602.
Vago ...;. PTB.
Flores da Cunna .... UDN - Pr"
direitos alfandegários e sôbre de '9S3, que disp e sôbre a
SecretlU'lo -' Dyblo. aárdJa de Caro Ji~:~ferl Mazztl1l- PSD .... Re/IlIDl'.
sua entrega à I.~ B. A•• em obrigatoriedade da concesva~a~tilógrar:L _ Judith Muniz Bar- Benjamin l"3J'a11 - P5P.
beneficio da infância
são, pe.los diretores deestraretu,
.
Hrocnndo Cla Rocha - P'l'B,
das de ferro federais, estaNeto
Campelo
UDN
Pre$!4',l!/!,
Vltorino
Corrêa
....
PSD,
.
N
b
ReunJ6es 00 5a1ao o re,
SecretarIo _ pjaldo Bandelrll. OÓI' DantonCoelbo :.. PTB
duais ou 'autárquicas, de aba'Edgrrd Fernandes-PSD,
Comissão Especial para dar Lopea,
timento. até 40" nos t••tes
lt/estor
Jost
PSD,
parecer ao Projeto n. o 476, Comissão EspecIal para dar UlIsses Guimarães - 'P8D,
, Secretário _ José Rodl'l~ues cle de materiais destinaé"l às
de 1951, que assegura o saobras municipais
parecer ao Projeto n." 1.864. Souza.
lário-família aos empregados
ele 1952, que altera o conAmnl~o Cerdell'a _ PSP _ P,.c.lde emprêsas concess~onârias .trato de locação deserv\ço Comissão Especial para dar ciente, .
Alde SampaIo· - ODN,
'de serviço público
"ntre atIvidades esportivas e
parecer ao Projeto n.'1.182. Leite Neto - PSD,
Mur.ocl Pelltooto - UDN - Pre~l·
de Arruae - PSD,
atletas
de 1949, que dispõe sôbre a Ponce
. a,'n/e.
Vago - PTB. OIUilles
Guimarães
PSD
-}orefederalização
dos
Departa.
AloISio· de Castro - PSO,
Secretário
_ A$c1I'llJjal Pinto l!t
sidente,
Femando Ferrlln _ PTB,
AlolB1o Alvel _ CO!".
mentos Estaduais de Esta· Ulyseea
Muniz f\1lcllo _ P8P,
Arl Pitombo· - PT~.
tistica
Lopo Coelho - PSD,
Godoy Ilha _ PSD _ PresldtnU Comissão . Especial para dar
Secretltrlo - Djalma F. da Cun."a .Paulo Lauro - PSP.
Vago - P5D,
Re· parecer às emendai do SeMelo F1Ulo.
Secretário
-DJaldo Ban(!elra OOll UU sses G'
uunar lie: - PSD
latOt ,
nado ao Projeton,O 2.073-0,
celso peçanha ,_ PTB,
Comissão Especial para dar Lopea.
'de 1952, que isenta do paga...Ferreira
Martins
PaP.
parecer ao Projeto 11.° 800, Co.missão Especial para dar Waldemar Rupp _ UDN,
mento de aelos e taxas e con.
de '951. que concede pensão
parecer ao Projeto n,o 1'.328. Secretário - Dja:ma F. daCunlla cede outras facilidades aos
~
"b
Melo
Filho.
mensal de Cr$ 3.000.00 à
de '951, que dispoe so ria Reuniões na S:\la Bueno Brancillo operários. e trabalhadorAs
Sra, Tarcila Morais Dutra.
aposentadoria dos servidores
para efeito de obtenção de
viúva do Diretor da Caixa
patente de .invençlo
d~ a~&':Ju!as' perte~.centes Comissão Especial para- dar
Econômica Federal dl) .Rio
a patrlmomo da Unlao,~. parecer ao Projeto n,· 3.563, RESOLUc;:Ao N.o 368, DE li-g-n·
Crande do Sul. Sr. Vicente
Cantas Econ6 micas Federall
de 1953, que dispõe sôbre a Arnaldo Cerdelra - PSP.
Outra
e ~o Conselho .Superior d~1
reforma. aeral do sistema EruanJ Sátiro - UON,
Lelte Neto _ PSD -PresIdente.
Leite Neto -- PSO.
..
Caixas Econ6mlcas FederaiS
Administràtivo da União,
Atlllde Bastoa ~UDN.
Osvaldo Fonseca - P'rB.
Paulo COuto - PTB,
Tarso Dutra. - PSD,
Mentses
Pimentel _. pso - /Ir" RESOLUÇÀO N." '368•. DI!l1'-9-53
ponee de Arruda - paD,
SecretárIo .:.. EUal Gouvh.
std~:~fio Gentil _ PSD,
.
ID.e,N. do 15-9-1953,
Wilson CUnha - PSP., .
Seeretál'lo _ L U t z a .AbtCaU 'e Celao peça!1l14 -. P'CB.
ClrlJo Jünlor. _ PSD _ Prllll4J!fltI, Comissão· Especial para dar
f'arlns.
Reitor Be1tr!o - DDN.
Vieira. Llri5 - P'1 '8-VI/:.Il-Pltll· parecer àr emendas do Sena.
Mun~ Falcão PSl",
.
den',.
Comissão Especialpa.ra dar Secretàr10 - JOMRollrllnlea 41 Guatavo Capanemll - P80 e Mo!l~ do ao Projeto n.o 636-C,d~
Sousa.·
lO ArtnOll _ UDN - Relatore. Geralll
1951, que disp6e sabre nor.'
parecer ao Projeton.· 2.460.
----..
AfoDlO Matai' - Pa'l.
mas gerais de rei1me· penide ,1g52, que dispa•.•&bre Comisdo Especial. para dar =~::doT~oe~g~/~BpTB.
tenciário•. em c~nformid.d.
'lormas para classificação. . parecer, ao Plojeton.'3,96. DanIel f'meo _ P8t).
do que estatul-o art110. $,.,
padroniução_ do. produto.
de '1951,. que disp6e 1.6b.re a 'Deodoro de Mendonça. ..,; PSP,
•
11.
f
HeL'bert
U!v,
UON.
n.O XV. letra ,.. s,... Con.tltul-.
f\Iimen~ar ... e· dai :matl.ria.regulamentaçAo doparitoi"a o
Lapa Coelho _ 1'60.
ção Federal•• ampl1aal atrl~·.
primas de oriaem veaetal ou
4,', artigo 153,da Constl- ~:~:I ANn~~:e·~":!:Do.
bulçaesda Inlpetorii.Oeralanimal e seu••",bprodutol'
tlA1ção Federal • dá outras Oivaldo TrtiUl'lro _ l1DN.
Penitenciária
. ..... . .
residuoI de valor . eeon6mico
p~ovld_ência.
.
VieIra de. Melo - PSD,
Alberto Botlno. - PTl!I-,- ;', .. _
. Ilvldlo di Abreu ~ PSI) ._,
OUnto JI'OllSeca'~, P
.•.SD - 'Pre. RaUl Plla- PL;
OUllhenntno . di .Ollvetr, ..,.. 'J;'l:ID I" .'.
de~~enor Boafa _ DD!4. ' ... t~~~iCCl' salea-PSD -Belolor. X:r~tit7It1PS":'f'ernari'do aodrliU ea Joio Roma -PSO•.. , ":',,',, .
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! Comissão Es"eCial para dar I ComlssiioEspecial para dar Comissão Especial. para ,dar
.
I parec.er.à emen d a d o S ena'd o parecer à emel1da do Sel1adr»
parecer ao PrOleto n.11'846
...
ao Pr~jeto _ n.o 756.0. de
de 1952, que assegura graao Projeto n." 91·0, de 1951,
tlflcaçâo mens aI aoS ofiCiais
que dispõe sôbreas atribui.
1951', que pro~ê .ôbre· •
arguição de inconstitucionali.
Cull"lissão Especial 91\r3, dar
do RegIstro Civil das p~ssoas
"aes dos auditores a. que 'u
dade perante o$upremo Trl•.
·pare.:'!! a emel1da (JO -aenaao
naturaIS
refere o parágrafo 8.0 do ar·
bUl1alFederal
ao 'rol'eto 11.0 1 527 •.C, oe. EU"lco SnlP8 .- PSD - Prt$latlll~
tigo 22. da Lei n. O 830, de
Aclonll BeHl'eto .. yUN - Relu/ar.
23 9 194Q
1951, que dispõesõbre venci.
~dU") LI'UrO ',.Pi:SP.
• •
I
mentos dos 'J'uizes • quando
Llv~stS GlIImalllea ":'" PL.
RESOLtJÇA.o. N•• 368, 'DE: 17-9.~' Rl!:eOLUçAo N.- 358. DE 17·l/·3$
.• I Vago
- P'!'H
convocados· para fU!1Clonar Spcl'elilrio - .L.llIza .a.blgal1 de h' Alcides Bal'celoa _ PTB.
Deodoro de Mp.ndonça - PSP ...
no Ttlbunal de Justiça do ~la8,
.~ __
Cloallmlr MUJet _ Pl:iP.
""~$ltttnte.
DIstrito Faderal
lCO''l1issão Es~ecial para dar GlllloY.llha _ PSD,
0
Godol Ilha - PSD _ Vlce·Prm.
IlE~uI UC;AO N,' 3CB, DE 1. 7·8·e~ . parecer aO p. rojeto n. 7.16. OS\;aldo 'l'rliuelto _ UD~.·
'tIL/e.
.
de
1951,
que
dispõe
sõbre
a
Al\,QrO castelo - PSD.
Ullase8 Glltma,.ãea - PSU.
,
admi"i~traçào
00
Serviço
Uudoy Ilba - PSO.
Social da Indústr,'a 'e do Ser. tllysaea.
Secretario - AsdrUbal Pinto de i Alencar Ararlpe - UDN - Bela/or.
OUvelra BrIto - PSD•
.Ioão Agripino _ OIJN.
viço. Social do Comércio
I
. •
,
UI1$~el GUlnwtes - PSD - he· Comissão Especial para dar
Oswaldo Ponseca _ PTB.
Lado Blttencoul't - PTB
'1'
P . t· .
676
" 1lIúente.
Carmelo d'AgosllnCl
'.
. parece. r ao.. rOJe o n... . "
secretârlo'-Asdrubal Pinto _·t!.~..
Muniz Falcão _ PSP.
João Roma - PSD.
de 1952, que submete à vota.
Secrelál'io -Fernando_ R. Costal. ~~~o .zl'~~ ODN.
ção do Leltislativo 011 orça. Ileunllltll na Sa'.a Bueno 'Brandl'W
SeCl'etÍlI'!o - Asdl'ubal Pinto de mentos das autarqtJiase
.
~ Ulyssea.
.
entidades paraestatais
'---'
..'
.
. 1.
• _
•
Comissão Especial para. dar J
,parecer. ao Projeto 11.~ 3.091, Comissão Especial para dar Lalllelra Bltlenccw·t _ PSD -1.,e· ColnlSlao àEspeclaf . para. da"
de 1953, que dispõe sôbre
parecer ao PrOjeto n. 0 2.266. 's1dtnte.
.
parecer. emenda do Se~ado
aquiSlç~o de ca~a prllpria e de 1 952' que modifica a Lei AlvRro Castelo _ PSD.
~:5tro~eto n;G 7S2.C; <1:
prestaçao de assistência hos., do Imposto de Consumo, Ernllnl Sátl1'Ô _ PSD - Rtklto;.
d '0" q ~ ~o~lflcoa ,o
2.
pitalaraos servidores civis da I quanto à, ve'1da de vinho Muniz Falcão _ psp·. .
2: d .cMre .0- el n. .•
• de
da União
' embarricado para consumo
"
, . . e aio de 1946. que con·
particular
~::t~~fo ~r~f~~ ~TBd& Cunha I ,.Idera Inlialubre' a .zona de
Albel'lo Botino _ PTB- Pre,;lMelo FilhO. - ' .
Barra BOAita, no Estado de
tlente.
.
. ,ManlJAN Bnrrd~ _ PSD -Pr"
Reunlõea na Sala Bueno Brandão. Slo Paulo
Edllberto deCaslro _ ODN.
Jldente.
.
LRuro Lopes _ PSD.
I ttESOLOÇAO N.- 3118, DI 11·1·81
1
•
Eurico Sales - PSD:
LoeAo Sampaio _ llDN. •.
CO'TIissão Especial para estu·1
Flavio Castrloto _ PSP,
LeIte Neto _ PSD.
dar o problema d. assis. An~ltlo Hor4élo - PSD.
Godoi Ilha _ PSD.
Val:o -PTB.
tincla aos trabalhadores em. Coutinho ClVftlClDU - rT8
I -SeCl'etárlo _ Dyhlo Guardll '4~ pregados na extração da
•
Sl'CretArio _ Lulza AI)I~lúl de FI- CarvaJho.
borracha
Otldlno do Vale - t7DM.
du.
.
II
. IlESOLOÇAO N.- 398. DE 8·21-63 I Moura Brasil - PSD.
Comissão Especial para dar
Paulo \ Lauro _ PSP.
Comissão Especial para dar
parecer ao Projeto n.o 2.466, , Deodoro de Mendonça - PSP.
parecer aO Projeto n.o 887. de 1952, dQ Senado. que re. Epllogo de' Campol - OÓN.
Iecrettrlo
de 1951, que introduz altera.
,ula a ação!,opular insti. Lnmelra Blttenct'w't- 1'5r
Çaes noC6dilO EleitQral
tuída pelo arti"'o 141, par'. Palll(\ Ramoa - PTB.
•
secretArio - Mário lWitm.
&rat038,
da Constituição
Ernaltl sitlro ... t.:1DN - Prtl1liefltt
Federal
OUllnermlno ae Ollve1ra .. PSD.
C.omisslo -EspecIal para dar
~omissão Especial para da,
paulo Lauro ~ PSP.
pare~er l ell!.ncfa do Senado
tnlsSN GWmarãel -PSD - I're· 'parecerlis emendas do Sena·
Paulo' Ramoa - pm.
Illttnle.
ao Projeto n.02.827.0. d.. ',
do ao Projeto n.1I 2.794·8..53,
'1'Ilrso Dilua _ peD.
allllÇ Pinto... tlDN,
1953. que autoriza o Poder
que 'mantêm a decisão do
sec:retâlllo - Inah de OUvelraSlUl. ~oao, Ilha - PSD.
becutlvo a' abrir, pelo MInI••
&01. '
Tribunal' de Contas denega., tArlo da. Nelaça.. ExterIor..,
Gurael do AQli.ral -pTll:
t6rlaao regIstro do contrato o cr'dlto .especIal de um
Paulo Lauro - PSP:
Comissão Especial para dar' Secretário _' Asdrlalal Pinto de celebrado entre o Ministêrio mllhlo cflcruzeiros para
da Aeronáutica e Renato Oio.
parecer aoProjEl-to n. o g92, uuaaéa.
atender-·h cfespeaas com-a
vannl Cecchlcl
de '1951, que dispõe sôbre o
realização. no Brasil. do V
.
d ar IlESOLOÇAON,o 368,.02 l'J.I.NI
a.sfaltamel1to da' estrada de Com's
Perlodo de Tes·.s da Comi••
I S I o Esp e' c Ia I para
rodtzem de Natal a Ceará- -parecer aos projetOI núme.
110 Econ6mlca Para a Am6.
(~
NMcirrtim, no Rio Crande do
fOI 1.806 .1.904, de tI:e~~arnJn. rarah - PSP - p". riu Latina
e
,'cc.
U52, que concedem" vanm.
ti' .
"1,m.AraAlo· eDN . Pre.ldcntl ,talêmaos ex-Intecrante.da Lellnldas Me1l0 - PSD _ rlc... ,Jl!SOLt'ÇAO N." a88, DI 1'·...,.
1:../ ; '
-F6rçaExpedicionAria Jlrali- ttrattlerit,.
Arnaldo OerdelN _papo
Artur Santos ...: unN;
, J4onlp!J'o dp Cll~lro - i.'~:'i.
P~ulo
LlIU,'O _P8P.
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C!)missão Especial pua dar I .Joio AI1'lplnO - t1ON.
I Comissão Eepeclal p ar a dar 'ComissÃo Especi'!l para e r
parecer à emenda do Seriaao I Mendonça Jàrlfor - PSD.
Ipar.e.oer. ao Projeto n. o. a.363, I parecer ·.à.S emendas do ge.:-'llao Projeto n.o 86g.B, de 1948,
de 1953, que estende aosof;-\ do- ao Projeto n.o 433·C, oe
Jqst - 1"5D,
c;ue concede isenção de direi. Nestor
ciaise
praças ditextintn Po. I 1950, que completa o art. -31.
Vll.lter t>a - E'1:!i'.
tos de importação e demaIS
Iic.ia Milit.ar do Terril6rlo C:o
V, letra."b",da Comissào Fetaxas aduaneiras, Inclusive a 8ecl'etulo _ l.ucllla AI.. AI .....U de Acre, que se relormaram emderal, ise"jão de impostos
OIlYelJ'lI.
de Previdência Social, e dt.
consequência do art. 3.° do. sôbre lemplos. bens e serviços
Impôsto de Consumo para
Decreto·lei n.O 1.360, de 6·3, de partidos políticos, institUImateriais destinados ao' Esde 1945, os benef:cios de que
ções da educação e de usistado do Rio Grande·' do Sul
trata a Lein,o 1.316 de 20.1,
tãncia sc:ial
.
de 1951 (C6d'go de Venci..
Comissão Especial par a dar
RESOL?ÇAO N.' 368,. DI!; 11·9·53
mentosdos Militares)
'.tESOLUÇAO N:' 368, Dl!: 1H~3)
parecer as emenda. do Se·
Aquiles M1ncnrone - P m.
nado ao Projeto n.o 3.204.A, Lima Figueiredo _ PSD _ Presl.. Artur Santos - UDN.
.
C\odomlr Mlllet- pSP.
de 1953, que institui o Fundo /tente.
Carlos LUZ - PSD.
André
Fernancles
_
ODN
LamelrB
Blttencourt - P5lJ.
Federal de Eletrificação, cria
'>,-':'l'/" Coelho _ PSD.
Perrelra. LIma - PSt'.
o Impôsto unico sôbre ener- MunIz .Falcâo _ Psp. .
M.s.rlo Palmérlo ~ !"TB.
gia elétrica, altera a legisla. PlInlo Coelho _ PTB.
ponce de Arruda - PSO•.
Secretário ~ Asârll,l:lal pinto de
ção d. Impõsto de Consumo Vltorlno Corrêa _ 1'SD.
Rondon Pacheco - UON.
Secretario _ Djalmá 'tal'ares' dA I UUssea.
e dá outras providências
Cunba Melo .l''1lhO.
Com;$lsáo Especial parada"
Secretário - :Mário Iusin.
Clóvis Pestana - PSD.
jl:!.l·~cer à emer.da do Sena(\o
Per9J.l1dO perrar! - PTB.
Comissão Especial- para dar ao Projeto 11.° 843·C, de 1951.
Comissão Especial para dar Ralmunclo paclllhl - UDN.
parecer às emendas do.Sena- determina a emissão. do s$lo
postal comemorativo do lU
parecer ao Projeto n.03.724.
do ao .Projeto 11.0 123.D, de
Raimundo Padllhll - (''DN.
de 1953, que dispõe sôbre a
19S1, que autoriza o. Poder Congresso Brasileiro de Homeopatia
situação de vencimentos e Saturnino srllBlL - 1'50.
Executivo a abrir, pelo Minispromoção dos militares so- Vasconcelos Costa _ P5P.
tério da Viação e O~ras, os 'RESOl.OÇAO N," 368•. DE 17-g.53l
breviventes dos cercos de
,
•
créditos especiais de quatro
.
Bagé e da i.apa e de opera- SecretArio
José RodrliUe. de
milhões de cruzeiros e três alas Fortes - P5D.
çêes de guerra
/:Souza.
milhões. de cruzeiros, para Clovls Pestana - IISD.
,
contratar, respectivamente, E1[)lcllo de.Almelaa - PSP.
Macedo Soarea - PSD - PrI'Sj.1
OS estudos do àproveitamento
Latayette Coutinho _ ODN
Itente
Comissio Especial pa r'a dar
do potencial hidrâulico do Saulo Ramos _ PTB.
Brochado da .Rocha ~ PTB.-"· parecer ao Projeto n.o 3.. 051,
Salto Capivara no rio Parana- SecrelêJ'lo _ Lucl1la Arnarlnho di
Iator.
de 1953, que altera a reda.
panema e do Estreito do rio ,Ollvelra.
Ferreira MarUca - PaP.
ção do art. 278 da Consolida.
Uruguai, da CachOeira da Fu. I
Vlrglllo Ti\vora - uPN.
ção das Leis .doTrabalho
maça e de outrós desniveis do Comissão Espec:ial paradt/r
V!torlno correla_ PSD.(Oecreto-Iel n.O 5.45.2,
rlo·ltabapoana'
parece.rà emenda do Se~aco
secretàrlo _ Djalma F-. da CWltla 1-5-43)
. '
ao Proleto n.o 912-D, de 19S1.
z,telo .FI1bo.
. ..
.
lRESOLUÇAO N,a 368, D1ll17.9.S31 que regula a forma de cons_
Gullherm!no de Oliveira - PSI)- .
titul~ão da Comissão de Prodo' Minlst",rio
• ~
Pu'bl ico
..
Comlssao Especial p a r~ dar Presidente. -~
. A n d r 6 Fernandes - t1DN _ ,.,.~. troç~es
parecer a emenda do S.- Ernanl Sê.tlro - ODN.
rl4e1it,.
junto à ':ustlça -Militar, • dA
nado ao Projeto n.O 2~669-C, HlJdebrandoBlsàrlla- PTB.
Balo Bra:1d _ PTB _ vlce-PICM.
outras providências
de 1952, que modifica o ar- Muniz Palc40 _ psp.
denú..·
(RESOLOÇAO N." 368, DE 17-9-53•
.tigo 199 do Decreto·lel nu.
Ant 6uJoHorlclo _ P~~.
mero 7 661 de 21 de Junho Tarao DUtra _ PSD~ .
Saturnlno Braga ~ PSD - Jl,e.
d 19·5 ' d '
\Ictor.
Dolor de Andrade - UDN.
e . . 4 , que aspõe sobre S~retAolo _ ""as "'~uvAa.
rima· "'''''e'-edo _ PSO•.
resc
',,d
i
fali
...
Plavlo
C.IIBtrloto
_.
PS.P.
....
... w
.
P
rlyao e c r m e Paulo CoutO _ PTB.
mentar
.
. Secretulo: Alberto NllSclmentoao.
mea de Oliveira.
Paulo Nery - PSP.
RESOLOÇAO N." 368, .DE 11,8-53
Secretar10 :.. AaCl1'llbal ~>lnto da
Comissão Especial .p B r a dar
UlIaaea.
Alberto DeOaato - ODN.
parecer ao Projeto n.° 1.923, Comissão Especial para dar
Alvaro
Castelo
_
pSI).
•
I
.
de '1952, que isenta do Im- parecer à emenda do. Senado Comlslio Espec:ial para dat
Castilho Cabral.
"asto de renda os venclmenparecer à emenda do Senado
Lucia Slltencourt _PTB.•
tos e os proventos dos fun- ao Projeto n.o 14E: S, da 1948, ao Projeta n.o 1_508~A, di
Secretario' - Setlastlão .... Andrade clonirios publicos f.derals,que· concede pensão mensal 19S1, que mantêm a declsla
de ~'1gue1ra.
. estaduais e municipais e~a. de Cr$ 1.000,00 às familias
do Tribunal de Contas den••.
autarquias, bem· como os doa dos falecidos na. explosão dos gat6riaao reglstrodocon._
Cor~lIssao Especial par a aar
militarês
dep6sitosde material b'lic:o trato firmado entre .. Minl.~
parecer a emenda do Senado
d~ Deodoro
têrlodaAsrlcultura ·é JoACI
tloProJ'eto n.03_18g~C,· de, Llime\raBlttencourt .. PSD C
. - d LI
.
.
f~?LOQAO .N.a3ea; OI11'9~531
. oncelçao e ma "I:'a mUo
1953, que a'Jtorizao Poder' /'feslCtente.
•
Iher, Maria Ferraz d. Lima.
Executivo a· empresar a Im- AlIomar Baleeiro· _. OJ)N., AD\aralPellloto - PSD.
.
•
OB1N·aal
portancla d.. Cr......
; ;. ••. ••
. . . . . ~~tai
.
..'unlor _ .trON.·
. I tRESOLDCAO
Heitor BeltràoN....~188.
.DDN
_ . Pr....
1 ;201.520,oonl aquislçlc{ Alolalo de 'C:lItio - ,liSO
" .\1,. PemandoJl'en'at\ ... PTJi
dell~.
.'
...
de terreno para a Es.cofaJn- Arl E'ltoalbO.:- .P'1'8.
MUntaFaICIlIl~ ... ~P..
14l':r~eze. Pimentel
dustrlal de Arar.aJu
BenJam1D .F:U'~ .. ~ ,PSL".
Ponee de ~da - PSl)',PllnlO C~valcaDtl. ;,;.;,P'i'a: .
RESOLCÇAO N'", 368, DlI:11-0-S3 . Becretlr\o- .. AadNbalPUlto 41 secretArlo.- I.lIJza ~blralJ de 1'.&- '~.S'. :~i. 00.\1",,)'.'
AIDerloBot1Í1o -,1"'0:1.
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ce,rr',bSJ.I.o EspeC,iAf O::lra dar CClbissiló •Especial pa,ra dar Con;issão Espe?ial. para o~~na,r Comissão de Inquêrlto, sabre
parec'r ftS emendas do S, na·
par~=~r a emel1da do Senado,
sobre n del,unCld de Wilson
o Departamento Nacional da
(lo ao Pro,eto 11." 1. 5::~-C, l.e
ao Proie~o n,o 378·8, dei
Leite P'lSSOll 00'1t, a o Pre'3!.
Estradas de Rodagem, etc.
1;52, que auto~:;:a O PO;'er1950,.que isenta a Fundação
dente da Repúbll a
! RE50LUÇAO :<l," 236. DE 2-3-53
E Ke<;utív'O fI a ':lnr, peio Minls~, Para o Livro do Cego do Joflo Ag;'ip!no _ veN _ Pr::s!- Carlos LUZ _ PSD _ PreSIdente.
1,"rio da Eciucarão. lo,crédito'l Bra~i1 IJO pallamento dtl im.lrZ'Am,~. t
,.
"T
R I t
I Vice-PreSlcLente - Vago.
,
,
Iler o B;hlnO
'" B e" or
Saio Brand - PTB - Relu/oI'·
e!'pecial de Cr$ SOO.COD.OO.
pôsto e taxas federais
A~malldo Corl'e~ _ P5D
'Dolor de Andra:le, _ UDN.
c.estinado a aUlCiliar a Pre- - R~'SOLlJÇAo N 'u 388. DE 11.9.&3
Arl ,E'ilombo - PTB.
Oodoy Ilha - PSD.
'·
'M"
I d e 1\'la t 0, Adal1l1Burrrto _ L!ON.
Az1z Maron
- PTB.
Joào Rom"
- LiDN.
f ehuraiUlllClpa
Antenor
Bogéa ,_ PDC,
Placldo
OUln,l1O
_ UDN.
Cr'osso na reco!,strução e
Carlos Val~dMe!
PSD
Altamirando Requião - l?S'f,
Walter 5" - P5P.
'<'
"~d
"Te'c" elo
'.-.
Benedito Valadares - PSD.
I
Secretário - PJaldo Bandeira GOla
cOI'werva,ao OS C.... 1 I I ..
Lal1ro Lopes _ PSD
B1'181110 Tlnúco - fl5B.
,Lopes.
.
Falácia. dos Cap:tâes.Cene-1 Má 'I E' 1 é I
E'n
BUac Pinto - OPN,
ra~s e da ~g:'e/'a da Santis,l:r:a
10
a m.r;) - .
Dloclécl0 ,Duarte - PSP.
'.
"
.
Paulo Nel'y - H'f'.
Dantas Junior -, UDN.
Comissão de Inqu6rito sôbll
lrll,dade, e da OJtras pro'll,t '
da
Dolor de Andrade - ODN,'
oi ,
Secre ario: Dlalma Tavare.i
Eurico Sales _ PSD.
operações da Carteira dA Im.
uenc,as
Cunha Melo Filho.
Emlllo Carlos _ PTN.
portaçâo e E.J'Iortação do
4PESULUÇAO N." 368, DE 17-9-53' Comissão~specia,1 paro dar
~~~~oca~g~~~: ~~g:,
Banco do Brasil (CEXIM)'
Alrtdes Bal'cpl~5 - PTI;I,
à
d
S
Herbert Levy - UDN .
.1"laVlo ae Castro - PSD,
parecer smen as do ena·
Joaquim ,Ramos _ P5D.
PRAZO' ATE' 15·12·D~1
l":'pltas CIII'Rlcar.t1 - (ll)N.
do ao Projeto n. o 60S.C,de
Lauro Lopes _ p5D.
Daniel Faraco - PSD _ Presldetlll4
a1)áll ae Mreu - PS~.
1951, que cria um aestação
Mauricio Joppcrt - OON,
Brochaelo ela ROcha - P1'B- VILeIte Neto - PSO,
Muniz Falcão _ PS1',
.:tI- Presidente, .
'
Sprretál'lo - vela DUQue Co:!!.
de Viticultura' no Município
Nélson Carneiro _ PL.
Allomar Baleeiro - tJO~ - ·lUO,ll'ào.
de Caranhuns, Estado de
OlIveira BrIto - PeD.
laCar.
ponciano ,dos Santos - papo
Bl1ao Plnto - L"D!'I. .
Pernambuco
Comissão Especial para dar
Roberto Morena _ PRT.
OllvelraBrlto - PSC,
Vieira
Lins - desSantas
PTB,
Wilson Cunha- PSP.
parecer, àsem,en d as, do S en,a- RESOLOÇAo Li" 368, DE 11-9-53
Viana RibeIro
_ PR.II ,VIana'
RibeIro dos Santoa
do ao Projeto n. o 2 ~ 713.B, ~e
Arl PllombO _ PTB.
Secretário _ Mário IIISIn.
8eCretulo - .1eocaldo Prado.
1952, que altera O' Plano
José Bonlfaclo - UDN.
'Comissão Especial para dar
SALTE e dispõe sôbre SUl ~~~~~~~ ~r.?~ve,~apSD~sp.
parecer à emenda do Senado Comlsslo de Inqu6rito 8&br.
execução
·Ulysses GUImarães - PSP.
Secretario: Asdrubal Pinto de
ao Projeto n,o ,87,9.E, de "nstituto dollcool. do AçU'~r'
,eE~oLoçAO N," 368, DE 11-9·53'
UI~ia.
1949, que concede u~ auxi-. RESOLOQAO N.- 20., DE 10.10.5~
Vasco Filho,... UDN _ Presiden:e.
Comissão Especial para dar
Iio de Cr$ 1.000_000,00 à I
(Prazo até 30.8-54)
Saturnlno Braga - PSD _ Viceparecer à~ emendas do Sena.
Associação Brasileira de MuLeite Neto- PSD _ Pre:ldenl.
#nsidente.
do ao Projeto_n,o ~ .575.52,
nicípios para a rea.lização do Joio Aarlplno _ ooN _ aelator:
Clóvis \.":1stana - PSP _. nelator
Arnalau Uerllelra - PIOP.
de 1952; que altera0 Quadro
I C~ng~esso ~a~lonal dos
Alvaro Castelo _ PSD
l"ernanao Jl!llbrega - PTB,
do Pessoal do T,ribunal Supe.
Munlciplos Brasileiros
BU
I
•
Secretario: Aloerto NasclOlento· Go·
ao pnto - DDN.
1nl:'4 de OUve1ra.
rior do Trabalho, e dá, outras RESOLUÇAO N.· 3G8" DE 17-9-54
Manbiea Barreto _ PaP,
providências
'
Campos Vergal _ PSP.
Comk:s!'o Especial para dar
Fernando Ferrarl _ PTB.
VaiO - PTII.
Umelra Blttencourt -PSD.
8ecrettrlo _ LucWa Ainartnho di,
parecei à emenda do Senado RESOLUQAO N.O 366, Dl i7-9-53
Benjamim Farah ,.. PSP.
Rodrigues Seabla - PSD.
Olivelrl.·
ao 'Projeto n,03_1~3.D. de
Blas Fortes -PSD.
Rondon Pachecc- UDN.
'
1953,. que concede pensão Hildebrando Blságlla _ PTB
Secretário - L u Iz a Abigail- de
e:>pecial de Cr$ 2 000,00
Joio AVrlplno - UDN;
'Flll'las.
..
Comissão da Inqu6rlto 18br.
Ranleri Mazl111 - PSD.
mensais a, ~zequel' Pompeu
Secretário - Mário luaIn.
Comissão Especial para dar
o Departamento Nacional d'
Ribeiro de Siqueira, neto do
parecer à emenda do Senado
Obras, Contas ae Slca.
Tenente Antônio João Ribeiro Comissão Especial para opInar
ao ProJ'e,to n. o ,297.C, de RESQLOQAO N.- 188, DI!: 17.7-1:1
sôbre a denúncia do Juizo d e ·
•
l'tESOLUÇAO N.' 36r, DE 11·9·53)
Direito da 2.1 Vara' da Fa1950, que dispõe sôbre odes(PWO ATE' ll-1-MI
Alde Sampaio - DON.
zenda Pública do Distrito
dobramento dos cur~os, de
Maurtclo Joppert - oDN - l'r"" .
Benlamln_Farah";' PSP;
, G e o g r a f i a e de Hist6ria nas Jente.
"
Macedo Soares _ P5P.
Federal contra .0 Ministro
Faculdades de Filosofia'
t"lIWO Ramo. -' PTB - VICC·,.,..
Pll.rs1fal Barroao _ PTB.
da
Fazenda
.
.l4ente.
Vltorlno Corréa' - PSD,
RESOLtrQAO N.·368, DE 17-9·53
ClodomJ: MlUd- PS1'.
Secretario '- José Rodrleues de r
Rw Palmeira - UDN - Prt.sldmt,. Adah11 Bilrreto _ UDN,
Oliveira Brito - I'SU _ Rellltof.,
lSouza,
!a;~~aldo Cerdelra - PSP
Firman Neto _ 'PSD.
l"I'8nclsco Agwar _ PSD.
C,missáo Especial para. dar
Afonso Matos _ PST.
Leite Neto _ P~P.
Janrtuhy Carneiro - PSD
PSD
Paulo Nery - PSP.
L.eandro MaClel - UDN,
AIf " D llb
S
d o Am~er~~
parecer à emen d a d oena
P~~oe: :::PSP:
Pllnlo Coelho _ PTB.
Oacar Carneiro - PSD.
ao 'Projet,o ,
1.4~ 1 ~B, d.
An.tOn~o, correia _ UDN.
Secretário _ Fernando costa.
Manuel Novais - PH.
1951"que autoriza o Poder
Breno da Sl1vell'a _ PSB.
_
Secretário - Jo.& Roc1rIBUelI ~
· ,peIo M"mls· Celao
CarlOll Peçanha
Luz - pSP.
Comissões de Inquérit!l
E xecutvo
i a a b rir,
_ PTB'.
térioda Justiça e NeK6cios
Daniel cJ.e tJal'valho -PRo
Comissão de Inquérito para Comissão de Inquérito '~f)I"
Interiores, O crédito s,uple.
Emílio Carlos - PTN.
eume da aplicação dadl\ ao
as Emprlsas Incorporadas ao
Godoy Ilha - PSD.
I •
S' d' I
'
mentar de .Cr$ 44_000,00 em
Jales Machado ... UDN.
mposto In I c a P a t r l m 8 n i o Nacional
refôrço
da
Verba
I
-'Pessoal,
LeAoSampalo
-00:,1.
RESOLUQAO
N."
201,
DE
22·8-52
'.'-.
o 21 • d a L'
•
ManhAes Neto
Barreto
P80.
<Prazo at.." 12;--5')
RESOLOÇAO N." 289, DE &-&·51
d o Anexo n.'
e. nu·
Medeiros
_ -PSD.
u"
mero '1.249, de1. D de De·
Mendonça Eraga - P'rB.
Rodr1llUes seailra _ PSD _ Plr.".
CPr~Q Ilt6 15-12-9531 ".'
Menezes dei
Plmentel_
dente.
' I tnIues Lins
- PSD - Presldenlt.
',;
,zem b ro d e 1 9 50
Menottl
PlcchIa _ PSD.
PTB,
'
'-.;
.,.SOLlJÇAO N." 388, PE 11-9-D3
Monteiro de Castro -' OD~
Jlllac Pinto - J1D,N ~ Bel4to"
"Maur,ICI'"JOppert -00,N - V&c'Moura Andrade - PDC.
Benjamin nrnh _ PSP.
f r'"dll1l!'.
~i.
Nestor Duarte- PL.
I)a-'el lI\ar~co _ PSD.
1.opo CoeJho_ PSD.
ClEmente Medrado - PSC j",
',"dome,
'
Oscar Carneiro - í"SD.
.... " ..
~,;,.",'".,'.",'
oJÚIIU AgripIno UDN - Vie'"
Ostoja Rogusld - UDN.
"PTB
LucWo Med~lros - ODft.
,puWJelil..,
Roberto Mo·,eoo. -"PBT.
•
,- •
,I Muniz Falcào - ,PBP.
'"i,·,:,'.",'
Alol81o de castro ....; PSC - a.· 'RuI ArallJo -' PSP.
,ReuniOea na Bala Bueno BrindA0,] OItoJaRolulld _ DDN.
IGto. •
,
..
Silvio Echenlque - P'm.
ia- quartu·re1raa, &a a, horaa. ..
'!'ara0 Dutra _,PSD,
:,l,;,r,',;,:.•,:,"
- GIlda
"
'Secretár1o - I\1","1'to Na.clmentol Secretário - Asdfubal Pinto de DaotU6i1"afo - Luclola SoareaPl·Keunl6es na, sala '1U10 18arrOl•.
~, _Jome. di 01l~eIr~,..
,t.:IC&éa~, , ' . .
lIbe1ro.,
8ecretarlo - ElIa. Gouvel.

I

I

I

I

I

.8,.

.,.0

l't..

jt..

::s~~~~~lo~o~~~~o' :~g::

,::oi~ra~ ~~l.er,-, PR~,

pu~tC::~~IO

d'AaIlJRe'.:~:a_~ns.PTB,
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__

dos Funclonádos da secI'"tarlallho'" a Coml9liíio de Economia, sub ..
Comissão de Inqu6rlto lôbr. l!IecretA11o - Dyhlo ouitdl. o. ções
da Câmara dos Daputados, A Selõllil', presidência do senhor Sylvlo Echem..
Carvalho,
Mesa
assim delibera. socre as se- que, Vica-Pl'esic,ente, Presentes Da
a
OS Jôgos de ~zar
Dactilógrafo •• .Jucllth Mun1l !Sal

RESOLUÇAO N,· 302,DE 6-1-56 reto,
Prll.zoat6 8-5-56)
R(;un10ea
tloral,
, t.afnfette CoutinhO - OUN - Pre- ,
rfdentc.
• (JsvRldo Fonseca - PTB - YI4... : Comlssao

gulntes petições: Do Auxiliar da Se- Senhoras

no 8.1110

Nuble,

it.a

Alberto

Deouato.

AdoJfa

1~ cretaria, padrão .. J". Osiris Bulhões Grmtll. Brigido Tinoco, Danlal Farade Amorim em que pede gratificação C('. Euzeblo Rccha, 11'15 Melnllerg,
por exercer função na Diretoria da Jl>áo R~n.a, Cardoso d J .~lranda. Ei-

M'2sa _ Junte-se ao pl'occsso a In- lac Pinto, Manhães .Barreto, Henriformação do Diretor Geral no r~quc. que Pagnoncell e Vltorlno CJl'to,a.
rÍlnento da Auxillal' da Mesa Helena Llclxarrm de. co:npal'ecer os Senhal'~f~:s~nt~i1tra _ PSD _ Relator.
Prado Soares Carvalho; Do Oficial I r:sRui P meira - PI'esldente, BarLegislativo, classe "M", :Jctuardo Gul- ros Cal'valho. t Jsta Rodrigues•.EduAdallU Barreto _ tJON.
mal'áes.
Alves, em que solicita licença ardo Catalão, parreira.. !I!artins, JayClod,)mlr Mlllet - PlOP.
para trato de interêsses partleula~ me Araujo, LeoberLo Leal (lIcencl9.dG).
l'es _ Volte 11 Diretoria Geral para LUis Viana, M:agll.lh:ieS Melo, Márla
~~I~dO;~ba~r;gap~; P'l'B.
quanto IJ. conveniência ou Aprile, Napoleão Fontenele, Urlel AI:MeMze.s Pimentel - PSD.
NE80LOCAO N,' lol~ DIt 3-0-n informal'
inconvenién_ia ao In~eresse do ser- vim, Viana' Ribeiro dos Santos, VirNapoleao Fontenelle,
I
I
viço, como é expl'esso no § 2,0 do gillo 'l'1i vora, WHly Fl'ohl1ch e WiJRaimundo Padlllla - 001'.
,Prazo até 9·11-53)
ar~. 110 citado na informação de fls, 3 son Cunha. Ata: a requ~rimtnto da
Rourlgu('s Seabra - PSO,
Adolfo Gentll _ PSD _ Pra,j, São
defel'ldos. por decisão unânime, l,;laputado Daniel Faraco ~ dls?ensad.a.
Secretário - Matheus Octavia MIl't- tfente.
os
requa'!mentos: Do Auxl- a. sua. leitura, por já haver vida pu·
darlno.
Fernanda Fenarl _ PTB _ VICe. !larseguintes
da Porta.rla, padrão K, João da bl1cada no "DI(.rlo elO Congresso", e.
Comissão de Inquérito sabre PrtBlltente.
Silva Pureza. em iuepede noventa em seguida, aprovada, Ordem do Dla
'I
08valdo Costa - PSD,
o'as de llcença, em prol'l'ogação, para _ E' dada a palavra ao Deputada
o L10yd Brasl eiro
Jose Bon11àcto - UDrf,
tratamento de saúde; Do Zelador do Adolfo Gentil que lê o parecer favoArquivo, padrão N, Ellseu Adail de I'ável do De;.utado Sylvio Echeniqua
'R!SOLOÇAO 11I ° 297 DE 30-4-113
ManllAel Baneto - PSP.
,,'
,.
Pereira. Lapel - 00\11 ,
Alvarenga Fl'eire em que pede seis à. Mensagem' n,· 106~54 que submeta
Otodoro Mendonça - PSP
Ranlerl Mazz1Ut - Reta!OTL
~ese8 de licença espeelal; Do Contl- à. aprovação do Congresso Nacional QI
loeoOnidas Melo ... ' PSO.
Secretario - !duarClIl ow.mar4eJl nuo, classe J, Jerônimo de Almeida "acôrdo comerciai Brasil-Uruguai", A
Nelo Campelo - OOM
Alves,
' em que solicita' seis meses de licença Comissão tendo em vista o parecer
oacar Carn!lrO - PSD
DacltlógrafO _ Rolél1a d. Almeid. especial; Do Oficiai Legislativo, elas- do' Relator, opina pela aprovação doa
se K, José ROdrigues de Souza em projete, oferecido p.lladouta Comlssaa
Vago- fOTS.
Lima.
que pede trinta dias de llcença para de Diplomacia, E' dada a palavra ali
AUlllUar _ L6d:l Fontenelle.•
&tcretl.rlo - Joé RodrlilleJ e.
tratamento de aaúcl.e; Do Auxlllar da Deputado'Cardosode Miranda que 16
Souzu.
Reun16el na Sala "Paula de F.on Portaria, padrão K, Júlio Pereira Su- seu Parecer favorável li. Mensagem
t1n.'.
til em que solicita noventa. dias de n.· 75-54 que . submete à aprocaçiio
Comissão de Inqu6rlto, para
licença para tratll'llento de saúde: do Congresso o texto do Tratado 1e
eume dos atos doPresldent.
dois do Médico, padrão N, Francisco Amizade e Consulta firmado no Rio
Taborda Ataíde em que pede, res- de Janelro, a. 16-11-53, entre os Godo Instituto Brasileiro do Caf' . Comissão d. Inque1rito .abre pectlvamente,
vinte dla.s e tl'inta' dias vernos do Brasil e .de Portugal" bem
(Leis ns. 164, d. 1947 e
investigar a procedência dos de licença para tratamento d.e saúde. como no Projeto oferecltlo pela douta.'
E'
indeferido,
por unanimidade, ol'e- Crmlssão de Diplomacia. A Comissão
1_ 779, d. 1952)
bens e valores de propriedade
,querimento do extranumerário mensa" tendo em visto. os termos do, Parecer
RESOLUÇAO N.o 353, DE 26.1-11
d'os diretores e funcionários lista Júlio Martins Munlnhas em pe- do Relator. opina p?la aprovação do
de o pagamento de dois terços de sa- referido Projeto. E' reaberta a dlS·
(Prazo até 28-5-54)
da CEXIM
lárlo não percebidos. A seguir, é pos- cussão sObre 'o Projeto n,O' 782-51 que
aol1oy llha _ PSD - Prende"r. ftESOLt1Ç~O ~,' 36', DI!: 12-9-63 to em votação o pancer favorável do "declara de utllldade públlca o pro.
Senhor José Guimarães, relativo ·11 cesso Arantes" de coagulação do latex
Plucldo oumpto - UDN _ Beln'CIf
contagem de tempo de sel:vlço pres- gomifero e autoriza a resjl ~etlva desaAlberto Botina - PTB.
Prazo até 12-11·54)
tado à Assembléla'Legislatlva doEs- proprlação". Pede vista o Deputado
ACla1lil Barreto - OCN.
1
Getlllio Moura - PSD - Prulden r tacl.odo Rio de Janelro pelo Taqui- Irls Meinberg•. Concedida. E' posto
Anlsio Moreira - PSP.
Coutinho Cavalcanti_ PTB _ 11'- grafo-revisor,' slmbolo PL-4, Arl Go- e.n discussão o Projeto n.· 3.23l-5a
Paulo Fleury- PSO.
dinho, .11 qual é adiada a fim de que I que se achava com vista do Deputada
Perelra •Lopes _ UON.
lator.
sejam pedidas Informações .áquela Daniel Faraco ao qual oferecera em~n
VJtor1no Corrêa _ PSD.
Dantas Jl1nlor _ UDN. :
Casa
Legislativa sobre o assunto. O da o Deputado Iris Melnberg. SubSccretl\rlo _ Joae ROdrlll'\11l1 d.
MUI11Z Falclo - PSP.
Senhor
Adroaldo Costa. amlte parecer metido a votos é aprovado o Projeto
r
OUnto f'QllIeca - PSD
contrario à emenda, de, segunda dls- com a adoção da referida emenda aos
Comissão,de Inquérito para In- SecretArio - 'Uobaldo Prac:a.. ,
cussão, ao projeto núrilero três :nU artigos 1,0 e 2,0, do seguinte teOr:
vestigar oracionamentomen- . Reun.tbea na Sala Bueno BrandAo. novecentos e clnquênta, de mll nove-\"acrescente-se aos ar.tlgos 1." e 2.· em
centos e clnquênta e três, que abre seguida àa eXllressões' "Dngenhelro
to de energia el6trlcanos Es.
ao Congresso Nacional o crédito espe- agrOnomo". as expressões "OU agrO..
tados de São Paulo, Rio de Comissão Especial pa.ra .dar clal·. de dois milhões setecentos e 01- n mo ou médico veterlnlÍ1'lo . 1 vete~
tenta
mil .cruzeiros" para pagamento r1nário". E' dada a palavra ao Depu, Janeiro e Distrito Federal
parecer às emendas doSena- eLe um mês' de vencimentos aos fun- tado Dias Lins que lê ,:larecer favorádEI. Secretaria da Clmaravel' ao Projeto n,· 4.312-54 que "autoRESOLUÇAO N.G l'l'l.DI· l'H,
do ao Proj.to n.O 145-E, de élonárlos
pelo período da convocação. do qual rlza o poder Executivo a abrlr. pelo'
(Requerlmmto D." 1.88:1-11)
1949, que elteraa redação per'lu vista
Senhor Rui Almeida. Ministério da Agricultura,o' crêdltlJ
IPrl1ZO ctt 9-12-6111
do,s articos 864 e 865' do O Senhor José Guimarães lê o voto especial de Cr$ 500.000,00 para a reaque emitiu sôbre o projeto número IlZação do n Congresso Nacional do
EdlsoD Passos - PT8 _ Pres'den"
C6digo de Processo Civil dois mil quinhentos e noventa e oito. Algodão, de 27 a 29 de agOsto do corMauricio Joppert - cmN - Vleede mil novecentos e 'clnquênta e dois" rente ano, na região do 8eridô, R, O.
"re~tfe1l!e.
'
(recurso extraordinário)
Héllo MaCi!do· SOInl. - PSD _ Ir"
que determina que os proventos dos do Norte". SUbmetido a votos é a
ICltOt.
.
"
RESOLUÇAO N... 388, DE 17-11-53 funcionãrlos inativos do Poder Legis- Comlssio pela aprovação do referldlJ
lativo serão calculados na. base de Projeto. Continuando com a palavra
, ,
J..eanclro Maciel' - ODIf.
.Az1z Maron _. PTB.
noventa. por cento sObre os ~enci- o Deputado Dias Lins lê seu parecer
Lima rlsuelredo - PSD.
',: mentos dos funcionários em atividade, ao Projeto n,o 3.104-53 que "dispõe
RoClrlgu'es Seabrl' - PSD
".' O Senhor. Presidente pede vista da sObre o penhor deveiculos automoto.
Flávio Castrloto - PSP.
Saio Brand -PTB.
VlrglUo .Tàvara _ ODN,
Oodol Ilha _ PSD.
proposição. Por último. o Senhor pre· res, equipamentos para termplanagem
Se<.'l'etAria _ L.uellla. Ama:laAo ik
, sldente .distribui so senhor Adrullldo e pavimentação. dragas e acessórios".
,
ollvelra
,Brito
PSD.'
Costa
os Balancetes da "Receita" e Pede. vista o Deputado Alberto DeoOliveira.
OSwaldo Trigup.lro _ UDN,
da "Deipesa" da Secretaria dI'. Co.- dato. Concedida, E' dac!a a ,alavl'3.
.I.
.ll
mara, I'elatlvos aos meses de. janeiro, ao Deputado Alberto Deodato que lê
Comissão de Inquarito 8gbr.
fevereiro e março do corrente ano. parenr favorável no projeto 1029-A-&1
operaçõe' de cre1dito reall.
As. doze horas, e quinze minutos, é que "uniformiza os preços dos. com·
'1
es
,levantada a' reunião. e eu. PaulObustlvels e lubrificantes lIquldos, no
za das entre o B anco do rall
Watzl. Secretário Geral da. Presid.ên- teri'i~ório nacional", entretanto, se a
S. A, e empr" 3as d.· publlcl.
cla, laVl'el .esta ata, a fim de s.- opor- Comissão assim o julgar conveniente,
dadO e. falada e .scrlta
AU5 I:UJco dias do Inês de maio do tunamente pUblicada depois de apro- que seja ouvido preliminarmente
ano de mU novecentos e cinquenta e vl',da.
pronunclaml!nta 1\<1 Conselho Nacional
RESOLOÇAO N.. Slto
quatro, reune·se, às dez horas, na
do. petróleo. R~ em aditamento o
sala da Presidência da Càmara dos
--::::...
Dep1lt 1110 Adolfo Gentil seja convi(Prazo até 19-5-54)
Deputados, a Mesa desta Casa do
dado
Presidente do Conselho Na(1/rlut1lhu ClUll'1Il - l?SP - Pr.. Congresso, .NacionaL Comparecem o.
C~ml·s·
clonal do Petróleo para que seja debatente.
Senhores ,Nereu Ramos, José Augusto,
tida com Sua senhoria a matéria nesAlencar Ararlpe.- OCN - ...,. Adronldo. Costa, Rui, Almeida. Carva• _
•
ta Comissão ficando acertado. ':Iue ao·
I'r'$ld'en!e.'
.'
lho Sobrinho. Rtl Santos e José OUl-.
Comlssao de EconomIa
próprio Deputado Gentil seja dada a '
OUllherme Mac1\lIdo'- UDN - RI. marâes, respectivamente. Presidente, '.
a ' ' I n c u m b ê n c i a de convidar: o Senhor
leitor.
Prlmelro e Segundo Vice-Presidente, ATA DA 6. REUNtAo ORDINARU, Pl1l1Jo Cstanhed' para allui compareNapoleão F'Ontenelle - PSO'SU~' Pr1melro, Segundo, Terceiro e Quarto
REALIZADA EM 12·5-56
cer2,a, feira, ,dia 17 do corr:lnte. O
tltuldo. interinamente. em 6·H-lía. Secretário. Lida e aprovacla a ata, da
Seilhor Presidente submete a votos o
pelo Sr. Oullhermlno de Oliveira,. reunião anterior.. é mandada publicar. ,.os doze dias do. mês de maio de Parecer do· Deputado Dlas. LlIis' •com' ,
Bllelebran.e10 BIBASUa- fTB"
Relatada pelo. Sr. Rui Santos" 6 milnovecent~s e· clnquénta - q!latro. emendas ao' Projeto n,O 3.922-53' que
Uoberto L.eal - PSD.
aprovada a redação fh.al da Resolu- às dezesseis .loras, I'eunlu-seorcllnâ- ,"autorIZa o Poder Eltecuttvo 1lpagar:','
Uilslles QUimarllel - PSU.
. çli.o Que cria aComlsslíode !'roma- rinmente. Da sala "Carlos Peixoto FI- !l0r conta ,do Tesouro ,Nacional. e por',

de Inqu.:rl
~'t o pare
eX,ame das oPderações da Caro
telra de Re escontos e da
Caixa de Mobilizaçâo Ban.
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iIlt r,Eédlo do B.111CO do Bl·,.sfl, 05 :ussüo, As dezoito hO\'as foi encero tado Badar6 Júnior, Dr,. Franklln' te ponto, em rumo direito ~ sede do
llornccimel"js tia c~rvãon:-:cjonal !'''I· :'ueia a reuillão e, para constar, eu ,F'ulgênclo, Coronéis Honorlno Almeid~ dIStrito d~ Arinos; dai, em rumo ditcllIp las ,m;,r::s(t~: ll1,,\.ló"~.::is as ES' Al:0;:10 J,~r1Í Val'~lla, secrf:iál'io, lavrei Antonio Cacique, Poty F.:>nscca, Nico reito à Estação de Independência, na
tlRQaS l.e fer:'o p2rl'.e'lcen;,,,s a:> pa~r:~ u p,'es~llte ata que, depois de lida e Prates, Idallno Ribeiro e os Pl'~fc'itos cidade de PlrRPora; de Pirapora, I·U.
[olê":') da '(J)liã,)". ACG:lli6S,:" Opll1n up,'o\'8.da,;,erú, f1sE;nadn. p.lo Senhol' de Pedra Azul,. Al:11~nara.
Medim, mo direito à ciJadc de Novo Cru~ei.
ele acJl':lo CJll1 o parêcer d() ReJato~, Pr~si::c:Jte.
:,:ti:lga Comerclnho, .MInas Novas, Vir- 1'0; de Novo Jl'uzeiro rumo dil'citoil.
VO"":1~O c,m.' riSL.l'iç(,1S o ;) ;::u.~C;o
;>;em da L~pa, Al'açuai, Novo Cruzeiro, cIdade' de Almenare e de!ta rl1mará.
I:a!l>el F8l'ac:J. Á- dezess~t9 hJ1'2" é
etc., pugnando pela Inclusão dêsses pura Poções, no Estado da Bahia,
ell~'rra:.ia a sossc:o e cO,nvocaofl pa::n
C!lmi!:c!80 do PoliNono
municípios na área poligonal da·sêca. etc," Dentro "esta área, com lim:tes
2'·!clra. (Ea 17, às 15 noras, a pro·
-~ ,
~.
w
Não são descabidas as exig~nclas :1atura!s definldos, estão as rolvln:!idas :se~aS
regionais ora submetidas ao julga- ca.'õc! das populações I':llneiras, 'aseo.
xi:na rcunif.o .c'es ~ C~mist:lo. E. pa·
J'a const~a', eu. D~'l1Jn GtHll'ciia de Cal"
V~1"::>
ment.. d 'sta douta Comissão, ao con" la das pelo fenõmeno c!lmatzrico das
VOln,." Sec:'~tRrio, laV1'"l a presen:,~
.
"
.
trárlo são justas I: merecedoras do ~~cos. se, cnke.tanto, o emlnrnt,e ~e.
lI:a oue, cep!Jls de llda e .arro\':l·:~
O SubstitutivD ciJ n()::re Deputado !I0SS0 apreço,
lator, Deputado Vasco FlIho, pretende
kl'lÍ. asslllad.:! pe.!o s"nhor Presidente, , ....a. ""J. .r'iúu, aos rl:ojetD: rlS. l.'i1J,
Estamos certos que os c:\Stlga:l05. I1maol:lra. definitiva que atenda o
,
i ~e 1952, e 2.09:<"53, tia autol',a, 1 es- pelo fls::i:,lo das sê:as que apelam Piauf, a Bahia de acOrdo com o Fro.
--,'ll,,;:t.va:llcnte, tlcs ÍlUSCl'fS íj~putados pora o esplrito de solidariedade d'Js ,;eto Novais - GUimarâes e sugestões
'
'e'
F'rtanoas
antonio Peixoto, Manoel Nova~'s, Josê llustrados colegas não continuarão, do Deputado Aloysio de Castro e ouComlssao (í I",.
GU..lm:râes e out1'O~, moàificando os om:tldos do amparo legal a que têm tros; le.ll1brarlamos.a Sua Il:xcel~ncia.
J.TA D ~ 2· REUNTAO EXT~~.-\OR·hmites dD polIgono das S"cas, e ora direito até por equldade,
"uma linha que partindo da nascente
D:U"'ARIA'D~ TURMA A ~"4 12 suilmetitio a co.) ..lieraçlio des.a ,douta A incorporação da região menclo- do 1'10 Uruçui; no Plaui Ileguiue rumo
DE' ••!AIÓ DE 1954.
'
'i::omiss;;'o, do qual salidtamcs Vista, e :lada na ál'ea do PolIgono das. S~CRS direito Rté a confluência do cõrl'ego
um trabalho digno de louvor e apl'eço. está justificada plenamente, uma ve2 dn. Ponte Grande, no 1'10 São Domin.
ÀS dezesseis horas, e vmte m,nu~os
O hOSSO .cüllile"'e e estudioso, cole- que C01"71 as demais, sofre também ~o em Minas Gerais, e dêste abaixo
do LI.a doz.e d~ m"lo. de mil n~,H' I ga, em C:lDEcienciosasmt:se, hlBtori:l os rigores da calamidade. Igualmen- de acõl'cl~ com as orientações acima,
c.llLas e C'.l~u;mta e ~U:;.tN, na ::.ala com precisão o fenômeno climátiCO t., mel'ece a atenção d.:sta douta Co- jA. dc"critaa.
J\.1ltonio Car,:'s, _ reumt!-~e a TUrLna I ela eéca qU3 periodicamente assola não missão o apelo relvindlcador. da Asso- O nosso voto é, pois, um ap~lo ao
,. A", ela C;),UlSS"O de F!nanças, pre- apcl·.as li região nord.estlna do pais, ciação Rural de Januâria soncltando ilustre relator, no sentido de atender
I r.'~s os Senhm'es: Israel Pmheiro mas se estende até a regiáo do norte uma correção no llmlte atual do po· em seu parecer àll pretel1llões jUStls.
- Fresl~er.te, paulo Sarasate - VI' cie Umas Oerals, que por muito tem- ltgono a fim de que os munlciplos de silt.as de Mlnllll Gel·als.
ce·l'resld nte, Alde Sampaio, AI~islo pa teve o Onus doloroso da estiagCln Januliria, Sáo Francisco, São Romão, Sala c!as sessões, em 14 de dezem.
c.e Castro, Anur A~dr~, Al'l.~ san- sem os bencÍlclos da legislação vigen- Manga e Pirapora. tenham uma exls· 1:1'0 de 1953, _ Clcmente Medrado.
tos, Carlos LUZ, cla~,onllr Mlle., Her· te, e, mcsmo a~siw, a POSSUI, em fIa- j tência real dentro da lÍrea poligonal.
bel't Levy. Jo~é B:.J.lifiC10, Lamei1'a glan.e illjus:iea, pois .somente uma O que pleiteiam e reclamam es! as po·
:BlttenCcUl't, Lauro Lopes, Osvaldo piirte da "hamada :egliio seca mln~i- I' pulaçõcs é que constituindo ambas as' C : (' - d S •d P" l'
:Fünse~!I, Sá Cavalcante, Arnaldo cer'l rp estlÍ. contida no aludido PoUgono. margens do 1'10 São Fl'anciseo uma 1
om.s..ao e, au e Ui] Ica
(\',u'a, Abelardo Andréa, Aloisio AI· O esfôl'ç.:> pat:'iótico do Poder Pú- zona sabidamente sêca, pelo atual
ves. Dolor d.e Andrade e Raimundo bEco enfrentando o problema para limite somente uma das margens (a ATA DA 4,- REUNIAO ORDINARIA,
F.aalllla. D. eixar~m d,. c'JlUpa.reCel' os :;oluc'lO::á-lo, desde os tempos do Inl' direita) tem direito ao amp.aro legal
.REAL!ZADA EM )3 DE MAIO
S;ni1Or<.s: E1pldlO de A~eida. M~· perio ate nossos dias, ficou demons· l enquanto a outra, la esquerda) não o
DE 19~4
cedo Soares. po~tes .V,elra, Trist,;,J "laGo. na JUStificação' brilhante do tem, embora atingida ao mesmo temAos treze dias do mês de maio de
C1a cunha e, ))01' mo.lVo justinca~o, subst.cutivodo nobre representante po pelos efeitos ia crise cllmátlca, ml! novecentos e cinqüenta e quatro
O Senhor Fal'slfal Banoso. HaveI; o pela Bahia, cujo parec)r ilustra com. A exposição de. motivos que a As- àS
uinze horall nesala úBuenô
núme"o 12gal, foi Iniciada a reuniao,e citações, leia e decretos pertinentes' soclaçâo Rural de Januál'la dirigiu ao Eran~§.o", reuniu:sc;' ordinilrlamente,
LIda, sem observações, i~prOVatdal r ao caso..
_IExmo.51" Presidente da Câmara doso. comissão de saúde Pública Sob a.
da reun
aO an ,r 0Foi
: apreciando
" - o trabalho conjunto Deputados
e a ticada
fa~smada
~
" adaataredp"ão
~ para se"'unda
b
I' um
cU dos seus presi~ê'
.. nCla do Senh 01' Nove11' J'un i01'
01 ap~ova
lo ~
o 3' 70S.Ã . de
constante do Executivo e do Legis· mem ros em par cu ar, z: - "que - Presidente. Compareceram os Se.élscUESao do. pro ,to n.
. ec~t1vo lativo sem re de mãos daelas no ele-Ia .lova lei votada, alterando. os anti- !""ores Leão Sampaio, Vice-Presiden;g5;br~~ep~~toiir~iS~él;;d~.; :ucação vado •!níUifo. de' reeuperar a' reglâo' ~~:lo~:~~e:é ~~xfdO~~g~~I:a~e:e1c~8 a te, FtllãViO.d~~ caDstl'O..tCOU~in~oFCI'3V~I,
. ,'d't especial de Cr$ dcnommada Pohgono das Sêcas e de 1951
I '
d á
'dê' ,
can, O IV10
ual e, "o.se.
eUIY~
e cuItura, o cre, I o . A
{'
sslStir e' auxillar os" nossos Irmãos
' exc um gran e rea !5CS mu- "Jaeder Albergaria Luthero Vargas e
5~v.OOO,OO destinado a
ssoc.açao a
•
I h bit
nlciplos, visto como orientado o tra- Antõ j M" C· rr .• di' d dn
.". ""I ' .. d ],·\'lll~.'lp'os • ara cus:cio. menos a!ort1.:nados que ne a a ,amo d d
11 h II lt. f
I
no
aua o ela, c xan o •
.... aol en~ e !
~ I~ ~ ãa' da IIII ue buscamos o estlmulCl que nos ça o e sua n a m 1'0 e pe a mar- faze-lo os Senhores "Agripa ,Farlo,
cie deSP"sas i°cl~;;'1 r .~~z l}MuniCIPios ~cende o d~ver de tornar mais efici- ~em, d~~lt~i do rl~IrS' P'ra:~,Wco, de Breno da Sllvein, César Sant~s, Fel'C~ng:resso
a,
Paulo Sara- en'e o amparo a queêles têm direito arla
11 a) a . apora (. nas) a relra Lima, José pedroso, Pereira LoE"asllell'oS; ,do Senhor
contrário e "ainda de nele· se Incluirem as po- área. dn. margem ~ql!e:.da ficou fora pes, Slgefredo Pacheco e Wolfram
s~te fOI aplovado parecel:lmeira dih pula õe.J que ficf1r'lm fora de sua do. pollgono d:,!s secas o" qUe vem Metzler. Ata: Foi llda, aprovada e
à. ell:_nda ofere~laa,. e~ P 200. ~ de: ârea ç por engano ou por eSQ.u;cl- c~"sando prejulzos 1I0S agllc~tores e llIJSinada, Bem obllervações, a da teu.
cussao. ao pro,Jeto ~ do3 , E.'l(,7cu tlvo ir.-oento .
embaraços à vida. admin!lltratlva mu~ niiio anterior. passando ao expedien1E53, Cjue autorIza, c:: •. o
sa-'de o' . Atuâllzar o polt.~ono das Sêcas às!niClpal.. .
t . o senhor Pl'esldente deu conhecia a~l'lr, pelo Mln.s.é1'lo 4~ 500 ~OO'OO necessidades ~o 'laiS Isto é ampUar :'>elo _expêsto, vê-selogc.> qU!! a con- monto à Comis.são do se~lnte telegmcr" :lIto ~spe"cial de cr$~. ti li sPitai os seus limites até 'onde sé fizerem f1.guraçao geográfica do. p.oh!Fll0 das ma: "Deputado NoveU Júnior _ Papara o te~mmo das ~br~s
°d do sen.ir os danos e a perniciosa devas- secas sofreu grande influenCia I~a- láciQ Tiradentes _ Rio DF -- Entlcio Munlclpio de parJ~tmimol~~ °Bit_ taçào das· dcas, é obra de mérito, de ginária, e. por isso, em cert~s reglo::::; d~Cles fàrmacêutlcaa paulista Vg reu' 1- " Uidade de justiça de patriotISmo contmUa inadaptado à realidade das nidas. extraordlnàriamente motivo
Amazonas. O SenhO. L I"'
-~ ..:~court foi ~ut~r:izado. a re e~~;s o~te_ d~ aue riãD po:le deSCUidaI' nenhum sêcas, Os erros e .as falhas apontadas, [:I!ojetoCjuatro dois cinco nove deste
meme, em p!e~al o. as emraje'to .nú- lei[sla~,or. Outro, o. nosso ver, nM foi j~stlflClim a sua revlsa~, pois as l·el· ano vg apresentado câmara Federal
recuiasem pLnário ao P t "na ex-: o objetivo dos projetos e do subst1_vindicações p!~lteadall liao justas, ne- Deputado Nélllon Omegna vg manlfesnleiO 2.r41·..., de 1933, ~~; ê~;ia aos:tutivo em apreciação..
~ cessârlas, i~adlâveis,
tam Ilua .formal repulsa dispositivos
teLslvO o abano ele e abr~ oc"Mito Como rerpesentante de Minas nesta O SUbstitutivo do nobre Deputado nela contidos vg protestando junto
SS~l'~oresdda g~F1~.:45.920.00, ~ para ilustrada Comissão, acostumado a ou- V.asco Filho, eonsub!tanclado nas me- po~erLe~islath') fl.agrante u~urpaç~o
e~pe~.a
.e, I desposa favor~veis às vir o clamor daquelas suas. popula· dldas apontadas nos projetos aludi- prerrogativas direitos profISSionaiS
ocorrer a e~sa
;::'onhOr Artur Au- çõ:s castlgadas.pela' calamidade das dOI!, vlsa atingir um Objetivo mais noc're classe que representam pt Ou~endas I e ~I. !~; ;~á.vd 20m sub!- s~as, cujo sofrimento tantas vêzes se eqUitativo !l de maiores beneficios pa- trossún VI; apelam esclarecido espl1:i,a leu pure~: 'ct nO 53 de 1951, mistura aos de nossosirmdos nordes- ra zona Il"ca, E por llt.Sim o entcn- to )ustlça IlUlltre Pl'esldcn~e ComlSSao
tltUtiJfs _ao '~o~;; congelamento de tinos em suas migra~6es para o Sul,de:'mos, sugerimos ao elevado patrlO- Saude Pública sentido nao permitir
qu~
poe 50 r _ da matéria flze-I e, ainda, lnclu!do, entre os famllla-'I t~mo de S. Ex. n; adotar a mo~ifjca- andamento projeto Omegna sem. anpr.ços. Na discussao os Senho-cs Ar- "izaclos com 'o desespero e as agruras, ;;ao que ora apresentamos que, pro- tCll serem ouvidaa entidades proflllsioJ'am usg d: ,pa.lag:domir M"e~' Aioi- dos trabalharlores rurais, perlocllea· vinda ele informações dos repI'esentan- nais vg sobretudo Federaçáo AMacia·'
%\ald~
it;~;· Hcrbert Levy,"' Paulo mente sujeitos aos cl.~salentadores tes maill diretos dall zonas assoladas, ções Farmacêuticas Brallil pt Respel·
110 e a
, 1t
submetido o. efeitos das estiagens, reconhecemos de suas.As80ciaçôesdc C'la5Iles, de to.'lamente saudações. pt Valente" Si·
.aarasarl eCjolt~:Oa;rparecer dD Re-Inltidamente a patr.iótlCa finalidade seUs fazendelr.o.s e agricultores, se. m6Cl1 Presidente Sociedade Farmâcia.
do O senhor Ar- das proposiçbes e a lustlç_a. do direito identifica melhor àS necessidades dos Qullnica São P'!ulo vg Ferrel~a Pin~o
votos . 01' e
latfef.; S~ndde::Sl~;a redi"'lro ven· dos quep1eiteiam a revisM dos llml- reclamantes e atualiza com o' máximo PresIdente Unlao Fal'macêutlca Sao
...d .
e~
L uro L~pes devol- I tes do pollll'ono das sêeas para abri- de vantagens, IIcêrto e justiça. a rea~ Paulo". Em prUllBegulmento, S, EXceCldo.... OC -m?~~ ~pinando pelo seu' garem em sua área' as' populaçOes !idade do flagelo periódico que desfaz lência distribuiu a.:> Senhor Deputado
veu.. o
. 'Of! lo n02 de 1954 que, infelizmente, dela necessitam. as esperançllB dos nOMas trabalhado- Leão Sampaio Projeto n.o3,84S-53,
~rqul;a~ett~~~°Mu~lcipal de pouso Dos operosos e brilhantes represen- res do campo, arruina o esfôrço do s~u que "autoriza o Poder Execu~ivo a
1\.
re e G is O serllor Aloisio tantes da região nOhlestina mineira labor, consome as suaa reservas eco- abrlr,'pelo Ministério da Saude, o
AlAlto , iVf~?a~utoe;;~atÍo a relatar, oral- à. Msemb1l!ia J,'~1alatlva do nosso Es- I1bmic..8, estiola li sua saúde e povoa crêdito especial de Cl'~ 5.000,000,00,
ves
I ário opinando pela tado, Deputados. AntonIo PiIlIenta, de mauspressâglos o seu espirlto, para Iltender a conceasaode um aumej~:.1'" ~m Iroj~to ri,. 3.675," de 19&3, Castro Pires, Chaves Rlbeiro, João Anexo ao apêlo da As.sociação Rurlll xillo à ,A85ociaçlio dos Servldorea Pú·
re e .....0 o
G vêrno Federal a Almeida, F1delcino Viana, Cicero Du- de Januárla um ,mapa d.a ,resMo do blicos do Estado do Rio de Janeiro,
flue autoriza o I e~te comoauxllio mont, Otellno sole. Carlos Megale São :Francisco, Quanto a Minas Ge- dClltinado à construção do hospllal da
dC5Pc:a~~dOSan~~~t1a. 'correspondente temos recebido apêlOll "augut6es, ora ralS, o,limite do poUgono que lhe con- referida Assoeiação". O SenhOT couti·
-aos .
. 0'00000 "ara cada insté,n- péssoalrnente, ora através de seus di- vém. e de acõrdo com a sua zona Sê- nho. Cavalcanti ~ comunicou que não
. ai cr~1J'O~lnerál 'lôcallzada em se\'ls curso!> t\aCfmars. EStadual, abOrdan- ca é o seguinte: "Da barra do RIo poderia estar pl'esente li reU,nlão da.
:c a
1'0
nhor Carlos Luz foi do tâo angustiante problema. ldên" Carlnhanha. no ·S.Francl8co, . pelo próxima semana, por'!uanto iria reterrlt?rl~S"aOre~:~ar o ProJetonúme- tlcas manifeota.c.oes têmaldo feltasCarlnhanha acima e lua catecetra; presenta a CAmara no In COngl'CSSO
~~tor z.. _o d.e~1953que dIspõe s6bre por personalidades d~ alto valor ,mo- dai, rumo direito à. conflUência do dos MUniciplos BraallelrOl, em São
TO ·2.~\B Alie débito' de pecuarlstasdoral,. social e econõ.mico daquela re- córrego Ponte Grande, no RIo 8 .. Do- Lourenço, a. realizar-se no dia 20 do
:o~r 0 d S ê 5' favorável às giM bem lUlSlm doa fazendeiros e m1ngo.s; pelo S, Domingos abaixo, a corrente mêa;Alegutr, como nada
~~~= ofea:ecldasCo.em prinlelra dia- agrlcultore&, entre 08 quail o Depu- lUa confluência. DO RiO llrucala: dês. mala houve&se a tratar, o senbOr pre-
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Ruy Ramos -

--, ._-

.~

P'IB.
ao senhor Rclator; com a palavra. o Félix Valois.
Sylvio Echenique - J:'TB.
Para!1io Borb:lo.
Senhor José Boniflicio propôs e tal
Rio Branco:
Ostoja Roguski.
aprovado quc. em virtude ela volta elo
Fellx Valois - PTB.
Menezes Pimentel.
processado à comissão, tôsse solicltaAIberto
Deod
a
to.
da a continuação do Senhor Arlindo
O SR, PRESIDENTE:
Aclroaldo Costa.
Lopes de Carvalho até o término de
André Fernancles.
A; l;sta C]Qprç,:;.:!~lça acusa .o campaseUS tr:t];:tlhos. oficiando-seRo órgÍlo
Menottl del Picchla
r€clm~!lto de 47 Se.hores Deputados.
competente. nésse ser.tido, com ancCoutinhoCavalcantl
Esta aberta a sessão.
xação de cópia da presente ata. NaComissao -de Segurança
Jaimc Teixeira.
da mais h[1vendo a tratar, toi enCeIO SR. CELSÓ l'ECANIiA:
IlIaClonal
00101'
de
Andrade.
rada R l·cunião. às dezesseis horas e
Carme!o d'Agosti.llO,
:juarenta mlnut~d. E, para constar,
(Se;vin.do de 2.0 Jccl'etálioJ ,,-Leopoldo Maciel.
I\.Tl1. DI\. 5.' R, JNIAO ORDINARIA, eu, Eduardo Guimarães Alves, Secrecede a leItura da ata da sessão antePaulo Lauro.
cedente,
a quai é. sem ob5erva'ões
1=IEALIZADA EM 13 DE .M_.A.IO
tário, lavrei a fll'.esente ata. que, de,.Dllermando Orar:.
3li5l1laQa,
.
•
,
DE 1954
pois dc lida e ap"ovada, será assinaArthur Audnl,
da pelo Senhol' Presidente.
O SR. PRESIDENTE:
Gu;o~el do Amaral,
ACiS treze dias do mês de mala de
•
pa~.sa-s~ ~. l .. ltt1~a do cxp~djente.
Plínio Coelho.
~nll novecentos e cin.qUenta e quatro, I 4. 11 SESSÃO LEGISLATIVA
O SR. PAULO URABTE~
Fl'ancisco Macedo,
as quinze horas e trmta minutos. na
DA
SEGUNDA
LEGISLATURA
(SerVln,do de 1,0 SecretáriO.l proSEGUNDA PAR'l'.I!i
Sala .. Sabino Barroso" reuniu-se 01'.
cede
11 leitura do seguinte
Tenórlo Cavalcante - UDN '
dinàrlamente ,a. Comissão de' SeOradores inscritôs:
Menotte deI Plcchla - PTB,
gurança Nacional, sob a Presidência
Expediel1te
Campos vergal ..,.. PSP,
Para o Expediente;
do Senhol'Lima Figueiredo - PresiSa 1.110 Ramos - PTB;
dente. Presentes os senhores Galdino
E' lido e vai a impril!lll' U lICLima Figu~iredo - PSD
gulnte
do Vale - Vice-Presidente, André Manhães Bal'1'eto.
Fernandcs. Dolor de. Andrade, Jose Antônio Vieira Soill·inho.
Guiomard, Lacerda Werneck, Lucl1lo Mário Benl.
35: SESSÃO EM 13 DE MAIO I Projeto de Resolução n.O 52A
MedcirOll. Manuel Peixoto, Moura Benjamin Farah.
DE 1954
de 1954·
.
BrMil. PaUlo Conto e Vltorlno Cor- Lafayete coutinho.
l·eia. Deixaram de comparecei' os Se- Carvalho sobrinho.
Conéede • licença 'ao Deputada
nhores Alcidcs Barcelos. Alvaro CM- Wllly Frühllch. .
Loureiro Junior ",ara participar 4(1
,PRESIDENCIA DOS SRS, 'CARVAtela, Danton Coelho. Magalhães pin11 Congresso His1Jano-LUso-AmertVirglnlo Santa Rosa.
LHO SOBRINHO. 2.° SECRETA',
to. Mário Beni, Negl'elrOll Falcão e, Novelli Júnior,
cal~~ e, Fi!i!!tno de Direito Penal '.
RIO: ADROALDO COSTA. 2." VIPemtenciar!o.
Paranhos de Oliveira. Ata: 1"01 dada João d'Abreu.
CE-PRESIDENTE: NEREU .RAMOS
[
(Da Mesa)
como aprovada e assinada li 'da rel1- Dlocléclo Duarte.
PRESIDENTE; RUY SANTOS, 2."
nião anterior, Dando inicio liOll tl'aO Deputado Loureiro Júnior requer
Clóvis' pestana.
,
SECRETA'RIO
E
JOSE'
AUGUSTO
balhos o Senhor Presidente concedeu I.;endonça Bragllo,
licença !lara participar de II Cona palavrllao Senhor Dolor de Anclra- Abelro'do Mata.
gresso Hlspano-Luso-Americano Í! FI.
I 1.~ VICE·PRESIDENTE.
d~ para relatar o projeton,O 3.555,
lipino de Direito Penal e PenltenciAI'lo
Celso Peçanha.
,As 14 horas comparecem 'os
de 1953. de autoria do senhol' Fernan- Frota Aguiar.
a reallzar~se em Madrid, Espanha. nó
nhores:
'
do Perrari e qUe • assegura aOll oticialB JOlléRomero.
perlodo de 10 do corrente I 20 de ju.
possuidoru do curso de FOI'mação de José Augusto.
I
nho p. futuro.
Josê Augusto.
C.P.O.R., estávelano serviço ativo JOllé Bonifácio,
E' a Mesa de parecer lhe seja .conAdraaldo Costa.,
!I
do Exército pela letrab, art. 1.", do Brochado da' Rocha.
cedida a licença s.ollcltada deacôrdt
Carvalho Sobrinho.
Decreto-lei número 8.159-45, que te- Fernando Ferrar!.
com o seguinte
Ruy Santos.
nham sido cV.st:lnguid05com a cruz ae Silvio Echenlque.
PROJETO DE RESOLVCÃO
José Guimarães.
Combate de Primeira Classe. a per- Rui Ramos.
A Cãmarados Deputàdos resolve'
~'\mazonas:
man~ncia no mesmo serviço 'ativo co,el'mano Docnorn.
Artigo único. Nos termos do artÍd
Flavio' de Castro - PSD.
mo oflciaJa &-2 convocadOll. Leu' o PaUlo couto.
49 da ConstltUlção da República, f
Plinio Coelh() - PTB.
Senhor Dolor de Andrade parecer Vieira Lhu.
concedida licença ao Deputado Lou.·
Pará:
cO;ltrárlo ao mesmo. POsto em vOtll- Henrique Pagnoncelll.
Augusto Meira _ PRo
reiro Júnior para partiCipar do n Con.
ção, o. pllrecer contrário do Senhor Eusébio da Rocha. .
~resso Blsnano-Luso-Americano e FI.
Maranhão:
Dolor de Andrade ·.foi aprovado con- Cé&ar Santos.
lIplno de Direito Penal e PenltenclA.
José N·~lva - PTB,
tra o .oto do- Senhor Paulo COuto que Achiles. 1>lincarone.
rio, a reaUzar-se no periodo 'de 10· d.
Ceará:
votou pelo pro;eto. Com a palavra o Alencar Ararlpe.
maio cClrrente a 20 de junho p;,futuPaulo· Sa.I'azate - UD~.
Senhor Galdino do Vale soHcltoullo MedeirOll Neto.
1'0. em Madrid. Esnanha.
.
Paraiba:
Senhor presidente tôsse inserido em Lucillo Medeiros.
Osvaldo TrIgueiro - UDN.
Sala. das Reuniões da Mesa. em 12
ata um voto de louvor. ao General De Campos Vergal.
de mal() de 1954. - Nereu Ramo, _
'Pernambuco:
Castrles e suas tropas pela bravura Rui SantOll.
l~UIl Santo/t - 'Joré Gulmarãu _
Oscar Cameiro - PSD.
com que se bateram na heróica de- Paranhas de Oliveira.
Carvrtl1!o. Sobrinho.
Alagoas:
fcsa de Dlen Blen Phu. POlIta. em vo- Nestor JOllt.
Vai a lmprhnir o· seguinte
Ary Pitombo - PTB.
taçãoa solicitação do Senhor Galdino Mauricio Joppert._
Joaquim Viegas - PSD.
do Vale foi aprovada. contra o voto Azlz Maron.
'Requerimento n.O 2_041,
Mendonça
Júnior
...
PSD.
do Senhor Paulo Couto que conslde- Ab~lardo Andréa. '
sergipe:
de 1954
l'''lu-a importuna: Nada mais haven- Castllho cabral.
Francisco Macedo ... PTB.
do a tl'atar, o Senher PI'esidente en-' Humberto Moura.
Requer
acon,titulç40 de flmll
Luiz Garcia - UDN_
cerrou a. reunião àS dezcssela horas.
Paulo Sara.sate.
Comisráo .Parlamentarde Inqul!.
_Marcos Ferreira.
E, para constar, eu Djalma Tavares Clemente Medrado.
rito para apurar fatos den1lncia.
Bahia:
d... Cunha Melo Filho, secretário, la- Parslfal Barroso.
Altamirando Requlão ..,;. PS......
dos da tribuna dlJ Cltmara,
vrei a presente' ata que, uma "ez li- Heroert Levi.
ocasião
da discussão do Projetl>
Joel Presldlo - PDC,
da e aprovada será assinada pelo Se- Pontes VIeira.
71.
o 2.230-A, de 1952.
dos
Santos
PRo
Viana
RibeIro
Ilhar Presidente.
BlIac Pinto.
. Distrito Federal:
(Do SI', Ostoja Roguskl>
Rondon Pacheco.
Roberto Moreirá .,.. PRT.
Exmo', Sr. Presldetne, .
Guilherme Machado
Rio de Janeiro:
Comissão de Inquérito para Aliomar BaleLlro.
a Vossa ExcelêncIa, Díls
•Requeiro
Cardoso de Miranda - PSD.
têrmos da Constituição e do Regilnen.
exame das operações da Car- Ferraz Egreja,
CelsoPeçanha
PTB,
Elpidio CampOll,
to Interno .1 constituição de unia· Co.
Osvaldo Fonseca - PTB.
teira de Redescontos eda Caixa Chas3.'l
Rodrigues.
missão Parlamentar de Inquérito
SaIo Brand. '- PTB.
Osvaldo TrigUeiro.
'de Mobilização Bancãria .
constltuida
de 7 membros, para apu:
Minas Gerais:
Antônio Correia.
rar, no prazo. de 30 dias;. os seguintes
Dias
Fortes
PSD,
ATA DA 13. m REUNlAO, 'EM 4 DE
Luiz Garcia.
fatos denunciados da tribuna da Câ.
Billlc Pinto - UDN.
•
MAIO DE 1954
Lima pavalcantl.mara,por ocasião da discussão do
Guilherme Machado -. U1.7l"l.
Dias
Lins.
Aos quatro dias do mês de maio do
PI'ojeto n. o 2. 230-A, de 1952:
Hildebrando Blsaglla - PTB
ano de mil novecentos' e .cinqüenta e Jorge ,Ilbour.
,
1.0 _ Fato contido na carta assinaJosé Bonifácio - UDN.
quatro, l'euniu-se, às· quinze horas e Ga)dino do Vale.
da pelo Sr, Alvaro·' César de Castro
Leopoldo Maciel - UDN.
Aloisio
Alves.
h'inta minutos,' sob a presidência do
Mene=es c lida pelo Deputa.doGuilller.
Monteiro. dc Castro - UDN
Senhor Adolfo Gentll - Presidente, Raimundo. Padllha.
mino. de Oliveira, em 5 de maio cor.
Ródon Pacheco - uDN.
a comissão de Inquérito para exame Rui Palmeira.
rente ,(Dimo do Congresso de 6 de
São Paulo:
das operações da Cro·teÜ'a de Redes- FI'eitas cavalcanti.
maio, fls. 2.326,3;& co1.);,
Arnaldocerdeira
PSP.
Jales.
Machado.
contos C da, Caixa de Moblllzação
2.°._ Fato ,relatado pelo Deputado
Ooutinho Cavalcanti ... PTB
Hélio cabal.
Bancária, na Sala "Paulo de Fron~
Paralllo Borba, na mesma sessão, nos
Iriz Melmbel'g - UDN,
clodomir Millet,
tln". Com,Jar.ceram ~ Senhores.
seguintes
termos:
"
Manhães Barreto - PSD.
Lopo Coelho,
.
J05é Bonifácio e Fernando 'Ferrarl.
"Quero, agora, prestar .meu de.•
Menottl deI PicchIa- PTlI
Deixaram de comparecer,por motivo Lúcio Blttencourt.
poimento. Posteriormente aoJul.
Mato Grosso:
'
jnstlficado, os'senhores Pereira Lo- João AgripinO.
Dolor"e Andrade -UDN:
gamento procedido na Comissão
pes, .Osvaldo COllta, Ranieri ,Mazilll, e Vasco Filho.
Santa Catarina:
- de Tomadá de Contas en:> qual
Manhâes Barreto.Q Senhor Presiden- Llm.1 Flgueired(); .'
votei
contra o Senhor. Moisés Lu.
Wanderley
Jilnior
...
UDN.
te. declarou abertas as' trabalhas, após Freitas cavalcanti.
Rio Grande do Sul:
plon. aqui DO plenário, certa" tal"
o que deu conhecimento à Comissão ll'la Melnberg,
Coelho de Sousa- PL.
de, -tul procurado pelo DeputadO
AI'i pitombo.
'
das emendas apresentadas em PlenáDaniel Faraco ... paD,
OstojaBoguskl, Que, !entado ,aU
Augusto Amaral Peixoto,
1'10 ao Projeto de Resolução número
Fernando
Ferrar!
....
PTB,
na
terceira ou Quarta fila, me de·
361-53, I\S quais foram débatldas; sen" I Saturnino Braga,
Flores da Cunhllo- UDN
claroll ttr. o Sr ~ Moisés Lupto" '.
du, a selllllr, encaminhado 'O processo Armando Falcão.
l;identc encerrou a reunião ~s dczesseis horas. E, pal'a' constar. eu. Rivaldo Soal'cs de Melo, funcionando
como secrctário. no impedinlento do'
efetivo. lavrei a presente ata, que,
uma ,ez aprovada. scrá assinada pe10 Senhol' Presidente.
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r;al:to, para Obf/'r' aqlliÔ 7, r-, ,:lia,io' - P/acido OIYlll)l/o. - Antonio Maria
na cmnissão de TOllInde: de Con- I C~rl'é([. - Ludliv Jledeb'os. - Ma·
to.', cêrccde cinco mH.'õ,~ de cr,'- .oa!hãps P:nfo. - Danton Coelho. -C.
eeiros. Discordei de ~. Ex." di- ,'>es"oa de A1'alljO. - ,Roberto Morena,
tendo nr,o, ,aCred!!Rl' P,!'l s,"me!han- - Rau/ PiIla. '- liildebrando Bisllt" afi!·"".+".'n, V"'n'''" PU tir.hn rylia. -'- A ltamircmdo Requ!üo. _ A/almO':'ado com o S~· . .Mol~es LU-11onso Matos. _ Jose Neiva, _ Leanp:m.' m~m€~t.os a!1tes de vi~ 'P~r~ ..Iro radel. - Lima Cavalcanti. _
estn Casa, em companhia do Oe- Neto Campelo. _, Mario Gonu~s. 'nel'~1 Piore, da' Cl1nha. no J6quei Ilmi'iaue Pagllonce/li. _ Paulo CouC!lTbe Brn."ile!ro, e o Sr. ,Moisés' to, - A1'11 ,Pitomoo. _ Ra1Jha~1 CinLiI~ion não me tinha oferecido curv. _ /J'mtas ,Júnior, :..., Vlrln/io
Illl?!qup~ 'impol'ti!.n.ia, nem sequer Corrêa. - Heraellto do Rego. _ 'Osiminuado que votasse a seu ia- CU/· Carneiro. _ Dr'ltiel de Carvalho.
1'01', .i tarde, no oroce&'o e~l lul· - Nestor Jasl. DtlJs Lins. - Bi/ac
~ament.o na CotniJ'!Íio dI'> 't'om~da Pinl.o, - OSlJrl7clo Fon8cca. - Snlo
"'~'
d
C
Brand
Wo'fram
..
' ,.'
,M et-Ie
.. r. - P011d e C on t a5 (u,.,1':IO J on~eF~ol
de fl de maio. fls. 2.327.4." coll. c/aroo do.~ Sontos. - Ernan/ SaUro.
' "Mais tarde. naquela mesma - ,Toaqulm Vie"a.~ - Paulo Fleury.
ocasi90, disse o Sr. OstO'fa ,ROIJ'l.. -i - .4.rnaldo Ci>rdeiru.. - L/CIO Borraarso Duki, que se o S~. Mo/sés LUllion I ~ho. - José, B0nílácio. quisesse obter nao apeneIs a vola- ,rn. - l.c~aII Barreto. - Dl1ermando
ção .tavorãt"el da,. co,mi.lsão. 1!l,as"o,1 ~ru7,.· - .He,rmes Perel'rn d~',sollza. -,
BW>:llment'J em n7erlário tena ele ,.oe. Presu!to. - RUl1 Ar.allt o , - Metcrmbém, ele JI,a.star nlnda mal.o'l deiros Neto. - Vasco FllJ~o. - ' Lopa
1)Orque.e:rlqlT:c:mos .~uantlli. Ílmlll, Coe/h~. -Mendon,." JI!11l?r. _/ose
011 maIor, "ar~ nós
de 6 CandIdo Ferraz. - BenedIto Va•. de, maio, fls. ~.828, 1. col. \. "
Rondon P~checII .-;- Abelardo 1I1ata.
'Posteriormente, o. Jornal a - Menott! Del Picch!a. Ferraz
M:lIndn" desta Ca)lital publicou lun~ Egrela. - Viana RibeIro dos Santos.
grande renortagem. _ acusando O! - Artl111r Santos .• - wc'~emllr RUPll,
membros da ComiS1lao de Tomada - Paulo Maranll.ao. - Vtrgillo Santa
~e Contas, inclusive 11 miflh'l nes. Rosa. - RUlI Sentos. embora de an.oa, que havia votado co/.tl'a [I I temlo, julgue Imnrocedente as acusaSI'. Moisés Lupion. Com~rec1 à I ÇÕes. - Arthur SClTIt~. de acirdo com
redat'lio do jornal "O Mundo"e' as declnrac6es . .,.:.. l1u" SantOS. - LaItI Inter,1lelei o seu diJ:etor'llroprie.1 laiete Coutinho. - A"m'1nao Fontes.
tl\!io, Sr. Geraldo :Nocha, que. - Hll1ltbfTto Moura. - Man7tâes Bar·
chamado à sua presença os reda- relo. -~vet~ Vargas. - Paulo r,au:tores, perJ>nllltouCluem tinha sido 1'0. _ Vlr{1illO Tatora. - José Gmo,auto,r daquela reporta,!tem COIl-1 mn.rd,,-.Guil1terme Machado. - Ostu a Comissão de Tomada de valdo Trigueiro. - Maúricio Joppert
Contas e contra m!w. O redator;dtt Silva . ...,.paulo Sarasate. - Lima
que lá se achava declarou ElO Se- I Figueiredo . ...,.. Bartolomeu Llzandro.
n, OI" Gerald,o Rocha que o autor: _ Baguelrll Leal. _ Alb!!l'to Deoda.to.
daquela reportaRem, " autor 'da- _ Carlos Valadare.l. _ Lacerda Wer.
Quelns informações tinha I'!do o neck. _ MaltOel Pei:toto. -Ltcurgo
Dz,,"tado O~t.oja ROltuski E,r, c:m- Leite. ~ José GuimarlÍ~. _ lrls
seqiUncla disso, publiquei uma Meinberg. -: JOl1m~ Tefxeira. _ Ataicarta., na qual eu desmentia tcidas rle Bastos. _ Edtlberto de Castro.as afirma!;Oes contidas naquela Nelson Carneiro. ~ Marcos Ferreira.
rellOrtal!!em fornecida pelo SeD.hor I _ Paranhos de Oliveira. _ Lauro
astoja RO\l:uski" CDi~,>:'io do Con- ~ Cru::. _ Heitor Beltrão.- Tetlorio
gl'es!o. de 6 de malo, fls. 2.828, I." Cavclcalltl. _ Celso peçanha. __ Odl'oluna\
'
vio Duarte
' ,
:I; F
d
t de a u - '

tece" n.o, €ntn:Jto. que. em razão da !Triânglllo Mi:'eiro edoB:asil C"nde pUlJhc •• çocs qU~ I Ira I. nos dias 26 a 31 de outubro
eXIstem e SilO ne'e5l!árms para esta!' de 1954
à altw'a de uma vel'dade:r:. Dibllo-,
'
t~.:a.eo..c::u;seinm recill"Sos a. clta::a " Art. 2.° Pur:> atender ao que disj:lÍe
ll1stltuiçao. Ano após ano. a cxi- o r.rt. ant.el"':'!'. fIca abel'to um ,:"1'·
~lijdade das v,eI'1::"~conc("dtdas não dito psppcin; Ó~ crS 400.000·00 lr.llntem feito mais do que :\gl'llv~r-Jhe t.rJCCl1tos ma cruzeil'Os' pElo Mm.sas aperturas, tOI'nt",I:!U' rlaudiCtJnt~ a tüio da Educaçào e Cultura. ,
Slla uw·c:':a. D~fatJ, co.n;Jl'eend;:-~e Art. 3.° E'rta lei entrArá em VhlT
que não 5Ó Clt> livros, c;;mpéndio.s, OU Infl (lnta d!Cl!un lJubllca~ii?, 1"'Vll~"l:Iila
tratados, d~.venl l'Cl posto., em cla, :\S m~\lOslçO['5 em contral:lo.
C?m otambél1! a oo~tinu~ m:mlpu1r.·1
,. ' .
:ao ~ q~eElita() 5U.1~,~S o .:'Iga. \1 Ulna
Justl/lcallva
eno
110
i \ a~:ro fe.t1l1:lne,.t" CcI ,omen1 1em' Yncontestes são asvant:'lNens aos
daars' '~e\,el1snnt~sS, '~I~aelS ~o'\ me ,lcma.'... r'd ,~(j~~re5s05 clentiflcos 'do; "auais ...,' ~ d""'=
as ' sl1!tam
~,
' . 'de
lança.mfiG
ci'ln"" I eS')e~:lH"'lt'
fins'
sempr,e o aprimoramento,
duzém a dc~e:;;; t~~U~áv":sqll~ cjn- rnnhecimCTltos'e o estudo de questões
mais' podl'm sd collcl.t;~ ~OIUq OC n~: de fmportnncla real pllra I) povo.
merário de que dí~")ii~' fi ~lOliotec:l Cre!ce de vulto em seu sentido ele
'r
da Faculdade l\'ll.clof.al de Medicti'l!l',' ,in!clatlva ~utllldade quando 'êM;e conUma blbllote~a no entantJ n-o é cbt'e se reall7.l\ no "hlnterland' ondO!
;",montoad,o ~d'~ ,;'1,.ros 11 di~PC:,iÇá,~" 05 ,prOblemflê\ de saúde se gl~an.tam
do leitor que p:J1e freqüentH-lhe N5 e as prOVIdencias dos poderes publtsalões. Nao, p~lo c~ntrtirio. O' am- r.C'~ nao costumam aparecer.
blt.ode sua'al;fto !Jade se :!,ter.del· r
Merecem,pols,osmaloreslncent1\'os,
i
milhares de quilêmetl'0.5 além de sua e aplausos 08 prOmQtOl'es do C~II
sed~, através U E:en'ir,ll de micl'o-!il- orl'M:) Méliicodo Tl'lângulo Mine,,'.}
magem de tão tmt!lc'e utillda.1e pnr~ e do Brami Central, qut! há. ,;eis anr.s
aquêles que se distl'i'mem ~el.., in'cli-11'êm realizando todoe os anos naqu.~"
50 tCl'l'itórip nac!on,1 ou se encontmm v?sta e rica l'ellião do Brasll COD!!rI'5além de suas' front~!rl',~.
,
5<'!', c1entiflc08 -da maia RUa releVânSe, por" um lado, os cliretor~s da c1Il, onde, congregando os Dlédlc08 (la
~'acUldl1dc Nacional de Medlclni. têm rezlão e com a llresenc;a de Ç!rand.·s
i ôldo de um desvêlo extraordinAl'lo vultos da, mediclna plltrlcill. deba:em
no que concerne ao apolo a tódui> 08 naves e momento808problemas ele
a~,_.1niclativas ,que visem melhorar 05 l'aÚde pecUl!B1·t!I à[1ue1a zona,' APr, e~
serviços da uiblloteca, por "utrll nào 1 ta-se agora a 8()Ciedade Médica de
podem, evidentemente, te.z,er !1ili't· ~berlândia para a realização do 7,°
;re~. Como C'flluol~t.r ,asco.cções tt", C.mlO"eSllOdo gênero, e conforme ofiCIe
~'aJiosisslmos pcrlódicos. sem ve,rbaS?'l!t' noq endereçolle tl,ue junt,amos l\
E não são poucas AS coll'l:Ões nesta êste, dirige-nos um anêlo a fim de
situaçãO. Os lr.tüores hiatos se C11- "nnseQ'tJ!1' um auxilio desta Casa ~ue
:ontl'nDl no período que meCle a du- posslbll1te colaborar nas despesas, ~\le
ração ,da n Grande Guerra, :,CS,?D~ '1110 sf'rfio penvennll. Nada m,l'.Úl jw.to
5á.vel pela, talta de comunlcaçoc~ f:t1- e estamOll certos que esta Casa do
tI'e os povos e oelo".xtnvio frcqüf'nt~ ,COD'!l'eSSO bem compreenderá. o alcannos COl'l'eios de tOdas as naçõe!!.
ce do conclave e atenderá ao no.sw
Pondere-se, ainda, que OI médicos 'ledid~. Rnr:>\lando o presente projeto
e investigadores nn~ oode~ se man- dcl.el, Vall.' ressaltar 8 oportunld'lrl~
ter, a ~ar da, clênc.a c!:l s~culo, sem ~~ ~oniU"e~soante a ca~panbn ele
que hn,a um centro que lh~~ sctl~· a..nbito, nac:onal llatri6~C8 e hum'Ula
faça Q curiosidade do espluto. Os .io Sr', Ministro da saude, Deputado
amerlcano.s do Norte be~ compreen- Miguel Couto F1ll10. contra o bóci3.
deram Isso e dotaram a "TheArm(,d S&levarmos em conta que o Trlân,;uh
Forces MedicaI Llbl·al7·'. à diSPOS1- M!uelro e 11 Brasll CentralBão ZOllas
t :
o ~70~ ~on~.~~!~O Santo
E' lido e vai imprimir o !eguinte ção de todos os pa{sEli. de ll'lcfa me- lY'e16.~enas dl.' alta Incidência.
'
or~" f\, r., ,I
pU'
"
d' 19
nos que tlSS ~oo.ooo,oo (qllin"entos Ass1m, cremos Que OI nossos pares
e hdlldda v;.~ma S t
d~
Projeto n.O 4_393, e
54 mil d6la1;esJ anuais, ou
seja na não negarão seu apoio a tio justa
Deputa o
r ur
an os
o o"
,
, ,
nossa moeda. Crll M,OGO. ft llD.OII ltrlnt(' e humana inlciaCva.
Conq;resso, de 8 d.e maiCJ, fls.., 2. ho,
AutOriza o !'oderE.rec:.t."iJ ,li mllhões de cruzeiros). Não che9.'arl'Sala das Sessões, em 6 de mai,
4," col. e 2.4V6, 1. CO",L).
"I
a~rir, pelo Mt1ll8ter~ da Educrl- mos a tanto, é cl~rO: em virtude de ue 1954.
4. _ Fato afirmado no meu diçcllrçao e Cultura. o credito espe~~1 nossas próprias limitações fmaneel-I
lo, de 6,do corrente, e referido da se-I
~e Crs 2.500.000,00 como aux~~IO ras, iDas não será absurdo que ao fim ProJ'eto n. o 4.398. de 1954
rlJlnte torma:
." " ,
a Blblfoteca da FaClllda~c NflCl": de mais de um, sécub de atividade:'
"Antes de aCtlsar. clllun.ar e inflal de Medicina. da [lmtrer81dlld~ gloriosas Il~ Ru:dlle n FJ.I:u1dade NIlAutoriza0 pode1'. E3:ecutl" a
flestiT contra um co!ega, o sen~~r
do Brasil.
clonal de Medicina. "la su~ bl.b1loteca,
abrir. JlI!lo Minutérlo da S4lÍde, o
Deputado GIl!lherrmno de Olltel(Da Co:nl.:l!:.'io de S~úde)
pela. primeira vez. com \U1111.C1u:mtla
créllito especial Ife Cr$ 2OO.000.CO
ra deveria 'JII'estCU' os mais amplos
que se não é suficiente ,repr~8enta
para, S~ e1Itregue, como auxiJio, (JO
tscl/Jrtcimentos sóbre 03 móveis
O CongressJ ,N&c1onal tleereta:
no entanto,
reconh~clnienlo da na·
Hoapital Gerson, Ptutla Lima. à,UCl
Ji,o seu illdi!farçável iflteré!se pela
Art. 1.0 E' o Poder Exec:utivc au. clonalidade a um d'l! con~trl\torcf
Conselhr.iro JOSiM A.O 34, DistMo
lIprotJaçâo da Mgociata de Ara- LCol'izado 1\ ~"l1cl;!cl~r, o aUXll1il :te Cr~ -anônimos da gl'ande2a da. Pátria: o
Federal.
J'OH. e das d~afs em Que,flguram 2.500.000,00 Idois milh6es e I\uinbl.'n- médico,
,
como beneflCllírlos, os e,ementos t05 mil Lr'Jz!!1ros) à Bi~J1otecr.êa Sala das Sessõ~s. em 8 de Inaio
(Do Sr; Campoa Verga])
do r/TUflO cheli/Jdo ,,'Dtlo ex-~ovedr- !"ttcllldad~ NaclCUUlI de M'rt!c1na ,h de 1954,,"':" ,NolJe!.!i JuniOl',-PrElil- a CongreSliO Nacional decreta:
nador do Paraná. (Diál,'l • o ünlversldacle cio BrasU.,
,
dente. - Agrlppa Faria. Relator. o •
Congresso, de 7 de 018010, fls. 2.309,
At. 2.0 'i"ar.l atender 1:s tlespesall DdMo Duarte, - 'Ferreira r./1IIll. - cu~;~ i'lIb~!ra::~~s~ér~3r :x~1.• coL). ,
;
de remodelaç\o. atualizaç'" /IJ l\ce~- Wollram Metzler. - Covtínll.o Ca- de o crédito ~a1 de C...O~...!~Õ
d
no vo da cltat\Q. ~INloteea e d~r.orrell· valcantl.- Jaeder Alberqaria - fd'
••• _"
•• , 'VV"J,
5."- Fato denun cla o por mun, ' tes da execuç60 él1 preR!!:ele!, f!ea Le4oSampaio.' _ Flávio dP. C'l~tro ,uzen..... UIU cruzeiros), para ser enmesmo dilcurso, de qu,e ~' DeplltGd~ aberto -unl créditc especll11, ,elo MI- - Virgllio Corrêa. _ Antônio Mari~ tregue. como auxruo. ao Hoapltal a~r
paraflo Borba, que haVIa votado C01I nisterlo da EdlJI'ar;lo e r.tlJttlrll 11'" COTr~". __ José Fleury'
son Paula Uma, sito l, rua Conse'ra o Sr. Mof$1!s LtlJ')ion.,f14Comiu40 quantia d~ Cr$ 2,f'OO,DOO.Ol! l\lc.lA ml, l l 1 e i r o Jo~jno n," 34, Dlatritof"~àer.l1.
"e ~omada d~Contll$! mudara de op!- lhóell e quil1bu tO! mil cru~,I"Ol\"
Art. 2. EBtIi lei entrará em 71~or
nf40, e "não só 'JII'opllrJ1l11Va pelo a441'- Art. 3.Q Dentro ,do prazo de J~ .(óezl
Projetos ,apresen~adQs
data de sua publlcaelo, revogadas
10 ,que riria 11 3" lUs/nado J'Onenor- rllêses, II cilre\;to da Facu:i, ,ele N a - .
,
, S CÜ!POI1çÕell e!U contrârio .
mente, em form/J de "ubôço de ac6r- cloool' de 'M~:"'lna prellhr.\ contoll Projeto u;o 4.394. de 1954
s~ dai SeflllOeS, 7 de mnlo de 19.76
'o" entre Il! 1JCIrtes interell.lllclas, corno no Mlnlstél'il' dfl. Ec1ucaçAo e CUltw';,
A
.
,
-, ampo8 Vergal.
JOmegulu em'Jll'~(/o jl/Ira
if'ml.ao ,:1.\ apllclttllo do llUllillocollc""ldo.
Ilbrl~lo;~~: r.?t1l001.e1' dE:rEeCldltftm
JlUti/lcllÇão
_ o Dr Altino Borba, 7Ia Meta ur.'rt . . [.ta 11,' entrarA ,nr 'I'~or
C •
.
.CHO a
lIca··.IO
"e~ CaClque,e AO Banco Fi(IUetre,do na "da'ta'de iüa ."ubllC8Çio. revosadas
~ ultu,ra. o, crédito esper.fc:l ,e •. Anexo como .justlflcaclio a c~rt,a, d:\
Racha, l'ertencenteao grll'Oo Luplon, '\S' disllc.~içfe~ pm contrAI"".
U;S ~oo.o~~o como auzlUo à rea~ advogada Maria J08e do ,Brasil.
• '1eU pe" tlldo e 1»1' concessão espec,lal
Sala dEIS rJes;·i'ea" em. 6de mai':,
'7;~2ao
d,O, I • • Congresso M,éilfCO d,
Exmo. O:!P,utado Caml\06 ver~aJ:,','
do S
Molsês Luplon"
de 1":;4
Cr ngulo MlIleiro edo, Br:!'.i!' Apelo. mais uma vez, para oaltrll;sdas Sesllllell em i~ de maio de
•• b enldral'lllOs dias 26 " 31 de outu- :tl,od trabalho de V. Ex.·, IIempre
:'
Ai
R' kf
oTllstllie~
ro e 954,
. ' , 1 ' 8 o Pllra ') bem coletivo, e 1lO1IcitD
::1154. - Ost"I.1J ~~a~ento: _ Luiz A BlbllotPea dllFaculdl'lde Naclo(DR. Comissão de S:uidel
sua valiosa cooperaçlo para n H08TlII~1
"'GII~a~a~I::Omt' MlIln.-'" Leo- nal de MedlclnR. dt\ Universidade do " ~rtCo~fe:.o NaCIonal decreta:
~;;;~~
Uma situado hUIl COll2101110 Macitl.- pef'11ll'11do' Ferrar!. Brasil, há. c~rea d~ dez anOl. vem Médlêa d~ ub~~rie~ldo à Socied~d~ dern~ o os no n.03', no Distrito fc.
"';'.1Valte1' 5á.- Jel,e' Machado.
prestando Inelt1Jnllveil, ~1c;0I aos Crs 4000.000,00 (nun~ .. o auxilio ?~",
'
•,,&tor DtuJrte. _ Arthur Afldrd. ,~ estudantes,l1lf:dlc:ose inatltuic;6e.q cuJ- cntzeh'os), parn':R q . acentos
I",
TratR-,;e, dI' um hospital oue ';~m
':.:-' Gcltlino do Vale, _ André Jl\:Intlnde3, turals, dentro ,e 101 li do (J(Iis, Ac"n- cidade. do 7.. Co realiz89po, f'IaQur,~~ nl'es~ndo à coletividade relevanl,PI
~'l"
'
'
•
,
nSTesso Medico C,() sC:'I'lC;OS, e, onde os necessitados ell~'Jp~1U1Llpliclda~e
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lrtol11 gratuitamente os meios neces- importlincln de quinhentos (500) ml· pie-moeda, comI) pal'afortnlecer a I!ctli Couto BrIto, filha solteira; do
para minorar, e curar seus .na- Ihõel; de cruzeiros, por trimestre, obe- . Carteira de Redescontos na aplica,ção Dl'. Alfredo Brito, ex,Professol"
flsicos. Possue Um corpo clinico decendo ll.S normas tl'açadas pelo con~ cios preceitos leg:als, inclusive obri- ex_Diretor da Faculdade de Medtcl.
c'lnstituiclo peios Drs. Gerson Pal<ia trato celebrado entre o Govêmo e o gando ao reajuste g'eral das opera- na da Bahin.
Lima, João M. de Lacerda, LaUl'cano Banco do Bl'asll.
,ões, dentro do r.l·a~:J de doze meSêF
Pontes Correia, Seabrn Junior, 3acJi
Art. 3,0 A 'presente lei entl'lu:A em que supomos. seja razoá~el paraêss!
Parágrafo unico A despesa respec.
R.'zende, Saladino Cima, Isa Mentieo,
fim
tiva corerÍl por conta da vel'ba do
JoãoB. Campista, José Carneiro, J,)sé vigor na data de sua publlcação,re.
l\o1in st'
d F
d d t' d
l,Ial'lano de Sousa e Damn de Maws vogadâs as' disposições em' contrlÍrio:
Sala das Sessões, em 12 de maio
l. erlO
a aUzelUna_Oa,' es ma a aos
,
de 1954. - Dolol' de Andrade. _I pneslonlstas da
E' ,dotado de u~ moderno Grupo
Sala das Sessões, em 12 de maio
\
C:l'UrglCo, enfermar~as, quartos e aj):\r- de 1954.- Dolor ele Andrade,
paulo Ramos.
Al't.2," Esta lei entra~'á em ví,!\'or
trdnentos com os lmpresclndlveis re-, Paulo, Ra nos
na data de sua publicação, revogadaa
qllisllos de confrto e eficôiêncJa: .. de I
I.
•
ItS disposições em contrário.
U'~l Serviço de Ambulatório com as
.
_
LEGISLAÇÃO CITADA
I
s,~ujntes especlalldades: NeopsicoloJllsltjicaçCio
1 Palácio Tiradentes, em ,11 de maio
~ la, Vito.epatia, Clínica Médica, cai·-I
LEI' 11'.0 449, DE: 14-6-1937
(de 1951. - Carlos Valadares. ,
diologia, Homeopatia, GlneColo~pa'l 1. Nã.o se deve negar que alei U11~
Obstetricla, Higiene pré-natal, oli-mero _449 tenha sido )!Jabol'ada com
Dispõe sóbre a Carteira de Re-I
Jll.Stijicaçlio
n'ca de Ou\'ldos, Nariz e Garganta e nobres propósitos e haja produzido
d~scontos do Banco do Brasil
A b:mcada baiana, pela maioria de
clínica Infantil,
resultado favorável, até certa altura.
S A
seus membros e sem dlstin~ác> parti.
' .
As funcõeR dos banCOR s1l.0 de inte-,
.,
d"-I
. Dada a, b~nemerlta filan!t'opla do rêssc pu" blico e portanto se entro.
lW a, oferece ~e -projeto à conslde.11ustre mcdlcc> dirigente do Hospital
' 't I
,
ração do Con::;resso Nacional, Visando
Gprson Paula Lima. e de seus dil;nr:s sam coI!l a açao ~ov~rnamcn a na
Art. 2.0 Para as operações d~ re. ampa.rar Julieta Couto Brito, descen.
nl:xilial'es, quepl'oeUl'am, dentro dos eXDloraçao dM riquezas natur~ls e desconto, o Presidente do Banco do dente de conterrâneos luminares lUl6
recursos possíveis, curar e tratar dos ('/.Im o desenv?IVlmento da industrla Brasil l'equlsitará, do Ministério da quais o Pais deve relevantes serviços
dnentes pobres. PCÇC> a V. Ex.a .lm- e do ()QIIlérC1C>, llr.estando valioso Fazenda, as ,lmpOl·tânelas que ,Il/l fl~ I na politlea, na cIência e nas letrlla.
parar táo r~levanteempr('endlmento,COI1Cll"~O ao fort.aleclmento econcimi- zerem neeessárlas .1ustl!lcando tundaD. J';Ueta é fllha do notável mé.
solicitando ao Congresso NacIonal lima co e financeiro da vida nacional.
mentadamente caCla uma das requi- dl:o Alfredo Brito, Professor e Di.
st\!)vencá.o a fim desccundai' CSsa J1Jrn .2. Mas, na lado disso. n citada lei slções.
retol" dW'antesete anos, da tradiclo.
nszistencial.
sofreu o.q, efeítos do decrcto·lel n\l~ 1.0 Para o l!nl exclusIvo de' aten- nal Faculdade de Medicina da Sa.
O Srasll '1C resente de "mnde núme- mero 6.634. de 27 de junho de 1944, der
IIõ
fi
ao vê1'- bla" f a 1ec.'do em 1909• POUCI) depoi s
1'[' de hospitais g-1'Utuit'rni. Há -:líti. Que elevou o ,llmlte do redesconto da
a essas requ s ç es. ca o
• ~uldade no Internamento de doentes, met~ de Jl,nra o capital inte~ral mais no autoriza,do a emitlr,pape"I",m,Cleda de ter cl)nseguld,o a SUa rec, onst~'uç§,o.
de..-Ido ao pequeno número de va"as 08 fundas 'de reservll.S dos,ba~cos, ,e até a !nlp.ortãncia mâxlma correspono•
E' nesta do Cons. Almeida Cout,o
exlstcntes. E quando se depara ~I)m também, deu orig-em às emlssoes de dente ~ hmitacRo !Ixada no art. a. ~ que foi, no Império. Preslden,;e da
um hospital, como o Hospital Gerson"ilpel-moeda sem o' contrôle do po- sem prejulzo do disposto no art. 5. Província de São Paulo e, três víWe8.
de Paula Lima, que expontâneame!lte der Legislativo. mesmo a]JÓB li res·
: :~
:.... Presidente da Bahia. e sO~!'inha do
ma te l't
d ti d
d f It
~
d l!!!l
tltucl ai
Al t. o, O limite para redescvnto sábio Nina Rodrigues, cuja glória ci. n m elos es na os oas es a- aurn.ç,l) o, r ~ me cons'
on, d etltulos emitidos pelo Departamen- entlfica tran."üs os l:mites plÍ.'I'jos
v'lrecidos da sorte al~m de atender até a hOl'a present.e, .
to Nacional do Café, por filr~.a d~
",..,
.
em seu ambulatório Indlstintameu1;e
Na prâtic:l, a verdade é que se tor- Decreto n.o 20.760, de 7 de novembro
MS doentes pobres, dar-se-Ihe sub- nau um, Instrumento lnflaclomirio; e de 1931, fica fixado em seiscentos mil
Tmta-se assim de peSSCl,a que mevenção é contribuir pa1'll auxiliá·lo em por isso mesmo
concorl'euparn o contos (Goo OOOSOOO)
,rece o, resp~ito e o desvelo rmbllco,
seu b~neméritoobjetlvo,
aviltamento da moeda brasileira. Não
"
Inllo só em homenagem n. ''1emória
Deixo em mãos de V. Ex.a, meu :~e- 101 devidamente obedecida, porquanto
,
,
, .. "
1 de StUS antenas.ado..~_ 'nllS
t:unbén\
clldO de subvencionar ao Hc>spltal Ger· ,alguns bancos excederam os limites
Art. a.o os' bancos, Inclush'e o' pelas suas virtudes pessoaIs.
sen Paula Lima. com n certeza de seu legaiS, ,no redesconto, sem que na Bo, nco' do B"asil, terão direito a - re,'a!loso aP910 e da sua humanltál'ln maioria dos casas os recursos fôssem"
•
Já sexag-enárla e em estado de sol.
~"mpreensao, devido uma grande ilar- empregados no deesnvolvlmento In- descontar títulos até, a Importância telra., r~slde atualm,ente nesta cidade
te de seu t.rabalho parlamentar sen~-' dustrial e a!:ricola, Ai está o flores- máxima da metade do seu capital e encontra-se em 'situação de difip!'e secundar, as obras asslst.encials cimento do mercado imobiliário, no mais os fun~os derescl'Va realizados culdades, sem recursos que tia.stem
dp~tlnadas ao amparo da colet1\'idac1e litoral
onde alg;u!IB enriqueceram .[ no Pais, limite êstc- fixado cada trl- para sua próprIa subs1stênc!a, ools
s,"fredora'
com prejulzo, sobretUdo, da coletlvl-·, mestre.
percebe ap~nas a irrisória pen~ão de
montepio de crS 250,00, t]ue até o
mrvo-me do' ensejo para testemll. dade que luta no setor rural,- sem
melo,s financeiros de oue tanto neces-, Art, 18. Para execução do dis· Rno de 194Ger:l somente de ........
nhar-lhe IT'CUS protestos de alta esti- sita para a recuperação da economia posto na presente lei, o Govêrnl) ce- Cr$ 63,66.
.
m:! e distinta consldcração. - MUl'ill nacional.
lebrar' contrato com o 'Banco do
J::>sé do Bra$il.
..
Da! a rmo do projeto que atende
3. Dentro do. prazo de- Z~ meses. B~aslL
condições eXP61dns
mantém o pro,leto o redesoonto até li.
;
.. inteiramente às
pela
douta Comissão dOe .Flnanças tla
Projeto '1. 0 4.401, de 1954 metade do capital e fundOB de reserCâmara
.para
concessáo
de 'pensões
va dos ban,cos. como estava previsto
especiais (Projeto n.O 1.671 de 19511.
DECRETO.tEI N.," 6.634, DE: _27·6-44
na !tI n," 449. antes do decreto-lei
Modijica ,a ,lein,o «9,' de 14 de n. o 6.634: e dai por diante, o reduz a
lun110 de 1937, que dispõe s6bre a dDlstêrços baseado no 1n~1tlO cl'lté"
Modifica C! Le! n;" 449, de 14
Palácio Tiradentes, 11 de maio de
Carteira de Redesconto do Ban- 1'10. Limita, ainda, o poder do redesde junho dI 1937.
1954. - Carlos Valadares. Azie
co do Brasil.
' conto destlnadoa pagamento das
Marcn.- Nelson Carneiro. - AI.
obrigar.6es do, Tesouro NacIonal, até
,
,........ tamirando Requllio; -' Raplr,ael cin(Do S1'. Dolor de AnclJ:ade)
o llm!.te m:á.l:lmo de quinhentos miArt., 8.° Os bancos, ,incluindo o I curá, - JaeZ Presidia. -Vasco FI.
lh~es de cruzeiros, por trimestre,
Banco do Brasil S. A. terno direito ,lho. ---Lafalette Coutinho. _ Jaime
4. Em entrevista coneedlda a.ov~- a reedscontar titulos até a ImportAn-1 Tei,Zefra. -Viana Ribeiro dos Sano
b Congtesso Nacional decreta:
pertlno "O Globo", edição de 4 de cla máxima correspondente ao capi- tos, - Aliomar Baleeiro. - Artur
Art. L" Os bancos", inclusíve o abril. último, o Sr. Maroos de ,Souza tal e fundos de reservas, reallzados Sf&tltOS. - José Guimarães,
Banco do Brasll, dentro de' trinta e Dantas, presidente do Banoo do Bra· no pals.
'
seis (36) meses a começar .da presen- sU, afirmou: "não houve emissão no
Parágrafo' I1nlco. O Jlmlte para o
te lei, terf.o o direito a ,redescontar corrente ano (! todos os -esfol'Ç(l8 es- redesconto será fixado, trimestraltltulos a té Importância máxima ela tão sendc> desênvolvidos para contê- mente
Projeto de esolução
523,
Dletade dI) sell caplb.l maJs -os fUndos la nos 'ml!nOftS Um1tes posstvels".'
•
.
de'19S4
de reserva realizadas no Pais, llm1te DiSle mais, que os âglos haviam cal:
_ .
éste fixado cada trlmest~.
do 30%, Tepresentando uma quais ,de
I
•
12 cruzeiros por dólares, Conelul-se, Projeto n. 1 4A02J de 1954
Altera a classl!icaçáô de cargos·
.Parâg:rato único., Decorrido, ~e sem maiores 1ndagaçl5es, que o "P1aisolados, e dA portaria da S ecre.'
plazo, o redesconto de titulo.. , selá: no Aranha" vem contribuindo para
Concede a pensão ,'especltll d.e
taria da C4mara: dos Deputado,",
permitido até a importinClla IWi.x!Illa debelar a crise flanncelra rebuinte,
Cr$ 3.000;00 mensais A JuZieta
(DO Sr; RUY Almeida)
de dois têrÇOs do capital mais oa fun- nela menos é .Q que se deduz da. aflr.
Cordo Brito.
dos de reserva doi bancos.
inativa ~bna clta4a.
_
-';'Sr. ,Ca.r1tJs Valadar,et)
Art. 1.0 O qWl.dro de tunclonuIaa
Art. 2." O redetleontc de t l t u l o a " .
",
.'-'
II Secretarm dB~a dos DepU.
daqUi por dllUlte i quan1!o o numer6.li. Dêsse modo, as I!lOlfifieaç6eS!lA
O OOncressc NacSoJlA1 decreta i
tadol pUla, a 'vigorar C9II1 ai se_o
rio se destinar di~~ente aos lIaga- lei n." 44P. lI,SOra.. constituem medJda
.~ tO _ ~"r:I-_ .. t ... a _AROS .. es
.
mentos , dll~ llbri11..lwóe/r do Tesouro r.ecessârla, a ncao ver, tanto para' ...... • ....... ccu.... ....- • tes mod1f1Caçliea: _
Nacional. terá Dor lUt!item6.ltlmo a forçar ar.e4uçJo 4u elDlaOel de pa- peclal de CrI 3. ODD,DD meDIais I l1u.
~ários
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Ora, niGse compreende que '011 ' A única diferença eídlltente 6quanem contrário.'
funcionários da. Secretaria <\a01- to 10 nllmerode cargos isoladOll, uma
O 8R,"'JlESIDENTE:
Sala. das Sessões em 13 de mai(l de mara. dOll Deputados exerçam IUI me8~ vez que· ~ muito maIor o do quadro
Eatárinda a leitura do 'pxpedlente.
~954. -- }luuAZmeida.
masfunç6ea que os do senado Fe- da.Secretar\a. desta ClUla.Mas,nio
Tem ,a palavra o Sr. oscar Car.,
JlCtllicaçâo
:le:'al e percebem vencimentos .dlfe- seria jWlto que não fossem beneficia- l1~O, para uma comunlcaçlo.
rentes.
dOll tod.os os ocupantes daqueles
'.'
O projeto ora apresentado tem por
, ,
c a r i O l . ' . ' O SR. OSCAR CAllIfEIRO'
, mira igualar a sjituaçll.o de funcloO projeto. acima citado aumentou O "
.
, .
~
»áriOll' do Poder Legislativo. O Se- núJnero de cargOll; o que nlo le veriQuanto aOII tunelonárlOll que nAo
(Ndo 101 re""to fJClo oraaorl - ar.
!lado Federal, em discussão ,mica, fica quanto ao que 01'11.'se prop6e eonetam do presente projeto e que Presidente, há Cêrca. ele leJIl dl1\l OIacaba de aprovar o projeto de relo- pois sua, finálldade é. apenlUl, fazer nIo ocupam cariOll isoladOll, nlo to· tive no Mlnist6rlo :da Fazenda. Íhteluçlo n. O 2, eIS· ',952, alterddo a clas- desaparecer a dealgualdade entre 011 ram OI mestnOll inclUÍdol em \>irtude ~nd~~ O~mlado de Deputados da
Illflcaçll.o ele ·cargoa !solados e.da funclonArloe do Poder Leilalativo e de jf, eatar em andamento pro~oslçAo
811! a e Pernambuco, a f!m ,de
Portaria' '.de sua. Secretaria, depen- melhorar os vencimentos de 'aerven. reeatrUturando o quadro da secreta. ~~~:::r ao Sr. M1nístro da PlIzenda
dendo ~ mesmo.apenu. da apl'o~- tuárlos' ~ertencentea a uma de 1111II ria 'da Cê.mara dOll Deputad08,
'. celênciaP:'ri=~:r~O=:éa::m:x~
~A(l de .sua .1'edaçlo ·íinal e da 'pro- secretar 1lII, entre os que.la ~e meon-' ,.
CooperativILdoCaroi\.- na
ftortà. n" ,'.
lllulgaçll.O do ,Prea!dente daquela tra Kl'ande nllmero com mUltoa anos Sala dllll Se5S6es em 13 de maío ,cla de C" ·,6.• 00D,OO.·quantla evldente- .
CllBa,•
, .de a8rvlço.públlC"
de I'"''
D"lI A'"
~lm'e"'p
•• pequena -PIU'8 IItl1nderàll.......' - ~...
,. ",-, mente mUito

. .:..:'
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tlecessidacle.s daClucla. grantill re~iil.(I, P(lVO; é c·om êsse propósito que ainda I a concedér aos palse~ rr-E:::tll os dl.Or- Ulnn,,_s Deputados tlze~am con'ra •
110je a policlt\ llsssslna do Dlstrlto 1"e- ganização dos Es~ados Antl'r.lcanas e vlolêllck sofrida pelo meu Colcr,
que compreenele quatro Estados.
"'Ieiteou também ti COtn.:"llo tinan- hoje a polícia assnssina do Ol.strlto 1 11 Portugal;
N::.5~or Morcira.
ciumento p;u'a 11 fá.brlca do ,;al'oá que Fedel'al quer proibi!' que os estudantes I 2 - üS direitos e p~lvll~~':os espeSou jornalista, fui Diretor de ....
e o que r"solveni, a problema da JJa- lV.Çllll. cI'lticas ao Governo, na rellliza- clals que a :R~públtca Libanesa con- Noitõ", de SÍl~ Paulo, 9Dl't:mlo, tlu~.:'
ç1\o aaejuela riqueza 110ni~';C'11.l,
çâo CIo tl'adlciollal trate i~ calouros, cedeu ou vcnha a conceqer a um dos vézes companheiro de Nestor 1\1o:e....
Acreàito que aa'Ol'II, a;Jos ;3. promesSI', Pre~idente: Renovo.:l. mala ca' Estades AI'abes".
ra, na profiEsão e na mesma emp:'esa ca.tegórica do .:31', Min,stl'o da ~'a,- 101'OBa saudação aos' estudantes, Am·
A assinatUl'a elo Tratado col"lClde sa l r,residente de várias ass~cia
zentl:\, comecelnos li solucional' aqUp.le dll ontem nll llssembléla dos grevi5tlls coma Visltll ao nossa pais ao SI'. Ca- ções de cbase, Em nome lehs eln
an:;usClante p1'oblem a • <lua envolve da indústria de móveis, vlmC13 com q\~e m1lle Chamoun, preclaro preSidente l10me dos jornal'stna de São Pa~'o,
mais ou menos 33 mil pesso:ls - em· entusiasmo os tl'abalhaàoL'es, que dCJ Libano, que tantas simpatias eles- qUil me rediram,' Quero reitel'Ul' (,5
pl'e:;ados, opel'ál'los. e dependentes da- tam!;ém sofrem as mais duras perse- pertou nesta Casa e Que recebe ca· nrotestos de tôda essa classe r.:,ntl'a.
guições da política govill'namentnl, l'lnhosa~ provas de esthna do I\c;~an a violência canibalesca praticada co·nquela Indústria.
DesBII maneil'a, teremos eSllerllnças aplal.ldil'arn o. atitude dos lmi~'el:slta' povo àquela grande naçã.o amhla, tra um·representante do p.ensamende que não fiquem techadas, deIÍl'I), I'lo~ e enviaram também Buas saudo. Con;:ratulo-me, pais, com o ltarnara. to 11 t ~,
tlvllmente, 126 fó,bl'lcas ,\.1\\\lela. 131'0- ções,
".
tI, e especialmente com o PresllienteFica esta manifestação feita em
mel1ãela. Tudo faz Cl'er '1ue n l'eso·
os deputados devem meditar sOb;'e Cam!l1e Chamoun, pela FlssmatUl'11 do têrmos vivos, certo de que servIrá
luçii.o do Ministro da fi'az~non seJIl o gesto dos univ~l'Sitãrlos bl'asileu'üs ~ ac(lrtlp de 1\~'1a~e. entl"eo Brasil c f' também .de adycrtência às autor,oadefinitiva e - vamos dlzel' - o cu- pal'tlclpar com eles na ~1'atlCle cam· Llbano. narões tao ligadas 001' laGOS, des que, em Sao Paulo, acusad"l'\ oe
mêço do ampal'o ao cal'oá nb Nordes· panhll em prol da delesa e gal'antla Indestrutive1.s, , (Muito bem; muito I Violências contra presos, linda este, rlquezlI que nll:o pode ~PI' pel'dldlL das Ii\lerçlacles democrá.tlcas em nJ~sa bem).
tão sob o clamor da. tm.'lrensa ~or
Coma é lmposslvel crlar-so uma ri' PMrla, (Muito bem; mUito benL).
atos ne julgam atentatorios !lo ,idquezá no N(lrdeste, devem se ",p1'ovel' O SR, ~ANl'lE'! BARRETO:
~ural.',l e fi di,nld:lde hUmana, Astlll' as existentes, sobretuelo 0(11110 a
O SR, CELSO lIECANHA:
snme 'hoje a Srcretaria de Se;;ul"311Indústria extrntlva, que representa,'
(Lê o seguinte discurso) _
Se. ça de São Pn!.110 o .no<;.5O colega Plt- .
em verdade, uma espel'ança ,1ara toelO
(LI! o seguil.ne discurso) _ Sr. PIe- nhor Presidente, é conhecida '\ si- \'lio Cavalcanti. e !'! esta u;na OL 1~aquela l'eglão do PaiS, ,,\1Ulto bcm; sidente merece especlall'egMro nos tuação angustiosa em que se encon-I tunldade para' pedIr ,ta~bem a S.
muito bcm).
Anais dcs~a Casa o TI'atado' ele Aml· tram os carteiros da Capital de São Ex,' que faca uma :eylsao Jom?t1cta
,.
zade, Comércio e. Navegação asslna{]o Paulo, pois dêles se exige Uln tL"a- dos tJrocessos n~llClals _do oE, .adc
• - ,Durall.e o d;scurso di) 51. OS.~1 ontllll1. pelo Bl'asll e pelo Lioano, no balho exaustIvo, sobrecarregado e es •. bandell'l\nte, 11ara. que nao v~nh~. a
C~rnel~O. o oSr, Carv'llllO .sob,;~ qual declal'ál'am SUII decisào de ~O' ;>eclalmente difícil, dado o númc!'o a,cr.nt~cer naquela terl'!! o que ~e Q~e'
n/LO, 2, Secretário, del. ;Cl~ 11 r.ttrie·I.1UÇãO de qualquer litlgio p.'OI' via di- Ilnslgnlflcante do seu quadro,
Ape- r,ficou neste C\1,1IO RIO I ·de Jan,;rc.
ra da presto de.ncla, que e °ucupaet:l plomática oUqua~quer >lroc~sso !le.• 5C-, Sal' da. dedicoaçíí.CJ dêsses' l1umllrles, .co.m um . jQrnall~ta. es.t.mado p. ~;Oi
pelo Sr. Josl Augusto, 1,. Vtce- lução pacifica. No tratado concede.m, mas nobres servidcres, a entrega da companbr,ros, <dmlrad; pelos.el.o.
Presidente.
mútuamente, tratamento tle Naçao correspondência na cidll,de vai se tOI·. I'es ouer~~o,. pelo,s ami~os.
•
O SR. PRESIDENTE:
rnalstavorecida n() Plano Call1CI'CJal nando cada vêz mais deflelente, pl'e.AfJ~L d,.xo, poltanto. ~m nom~ d04
Asse"Ul'a alnda () Documento, Igual- jUdlcando não só os Interesses da ,lorna.• tas de São Pau.o, o PI,lte9,
Tem a palavra o SI", :::al'l'alho 50- mente, aos seus agentes :1I;)lonlil.tlco~ coletividade, que recebe. com atraso to, ve<!m..nt2 co~tl'a a violêncl~, ~C}
bnnho,
.
o aos nacionais de uma. das partes, as noticillS particu'ares e de IlegO. frlda; pelo ,'~rna.ista Nestor Mo.e'.u;
O SR, CARVALE·O SOBRINHO:
residentes no ter~itOrlo do outro cou.. clo:l, como nlllda desmoraliza o ser. (MUito bem, muito bem),
tl'atante reclprocloade no ~l'a tamento viço fede,·"l dos COI'reioa, Implantando
D. "U, L UI" la,Rl:!A:
(Náo foi revtsto·pelo orador! -Sr, e garantIas individuais amplU3,
o dCEânlmo nomeio dos serVidores
.. f i
..
!'l'eslelente, d() Sr,· Diretol' ela Ollze"A solenidade àc assina turrl. do d::LC!uelas dependências, pois vêem todo
(Não 101 reVisto ')leIo orador\
~a". de ~Ins, um das m;"s nrll~antes acOl'do reallzou-sc no Itamarnti, ser- o seu esfôrço, trabalho e boa vODta- SI', F-~esidente, no dIa de, hoje, con.
ór;:áos de publiclaade que ..:u'cUlam nI1 vindo de plenipotenciários, pelo BI'o,- 'de desmoronarem-se, ante a Impos- sagrauo ./1 Imprensa, comemo:'a -se,
:/:0110. da Noroeste do Estado de 8:io sll, o ministro Vicente P.áj, e pelo Bibilidadll material, jã não dlgü d~
paulo, l'ecebi caloroso apêlo no ~,m' LiJ:,ano o emir Ma~ld Arslape, Mi- melhorar, mas ao menos de co:'.,S;)r. ~~~~a~~nt~ra:II, abolição da esc'·ara·
tido de solicitar do Sr, Dlo'etor, rlos nlstro da Petesa NacIonal, e o UI'. Var a entrelta, relativamente em dia.
Vê V, Ex,' que os Ideals.de lIber'
Eu mesmã, Sr. Presidente tenho dade por que EL Imtlrema Semlll'e se
Correios e Telé~afos .sua precIOsa Adlb Nahas, min!&tro. plenlllotenclall~enção para a melnora .,os .;••.•-. 1'10 nesta Capital.
.
recebldCJ cOl'l'espondêncla enviada p,ela, bateu encontra, no dia de hoje; ums
1111 repartição naquela regl'i1,o, ontle a / O Tratado entrará. em vigor após Seeretaria desta ColendaCilmara. data significativa /I contInuidade d~s.
entl'ega de correspondência anela a trinta dias de lua ratifln,,\çao pejos com atraso de 8 dias, apesar de toId I
>Ad'
passo de tartaruga. (Multo "em; tm:l- I Dontratantes, de acõrdo com a leg.s- doa as esforços ela adminIstração elcs 5eS m,!Smos ea s por que w <Jll lUto bem).
lação de cada um. sendo a documen· CorreioS de São Paulo,
tamos no Brasil,
O sa ROBERTO MORENA'
to da ratifIcação trocado em Beil'U-· Orà. esta situação não pode perImprensa e Congresso, Imprensl
,
.
te. Sua vigência será ,!e trAs. anos, durar, porque os serviçO/! I:úblicos exl. e Liberdade, em conseqüência, sem(!.ê o aegutnte ,U$curaQ) Sr, !'reS1· pI'orrogado por renovaçao táClta, a gem maior atenção da parte dos !la- llre, estiveram unidas numa luta ~ons
doente. a. al'eve nacion~1 :ios univcrsl- menos que qualquer das llarte9 o de- vernantes. no s.cnt;,qO de salvasU;:lr- tante e diuturna, nã() :õ pelo. (tperfelçoamento das Instituições que noa
tarJos se aesel1V(llve com IlJCnOex4to,. ·nuncle um ano antel da termlnaçft.o dar os interêsses do .povo.
l!:' uln protesto veemente (Ia mocldal1e dêssCl periodo. E I l t o U ce:tod~ que os responsá.vels regem, como numa aflrmaç!o per.
estudal\tll conu'R a poUtlca rcaClona.Os naclonv.ls de. qualquer dos con· por êste setor da. administração. eom- manente de que queremos ~oMlnullt
1'1!! tio govi:mo Val·S'all. '.l'elll' 1.Im. ClI- tl'atantes, na território do outl'O, te- pr(lj!nderam essa.s dificuldades, pois a sob o mesmo ideal de liberdade que
l'atel' de tranca e lll:lerta opPslçaO ao rã.o direito de vJajar. resIdir e ela' 6' de dezembro do ano passado fi. o povo brasileiro soube dar àquele!
govêrno ,8 , tam~ém U1I\ veemente merclar" em conformidade com as zeram realizar umconcul'SO para o que viveram na escravidão"
apêlo 1\ tOda.s RI 101'ças );3()lIICIVUlI>."S.. leis do pals, nas mesmas oondlçops provimento de carteIro na Capital de
Nesta oportunIdade, Sr. PresldcnpO\lUlal'ell e (leI11ocrtlt!clls " fllll de Que que os naclonaia de qualquer' outra São !'all1o,· tenelo a êle concorrido, te, encaminho à Mesa a mensagem
Illl unalll em, defesa lias fraPQU1l\S Q<:- potência,
• . . cérca de 700 canclldatoa,
lque pa~so a ler:
mocra.tlclls:.
.
Mas conceclerll.o tratall\ento ulo Pois bem, estamos em meados de
"Na data clà comemora()lo !!.o
As,sIlBllrlll as lIbe.dades de~~~~c~ menos favorável' ~ue o conced\d~ VllS mala' do ano seguinte e, até agora,
Dia da Imprensa, 'xpressam08 II
~onsul;staI1Cll\àas na COnlltl..li ter seus próprios súditos. nl) que" se re- D.'m slquer os .resultados foram punossllhomenagem a Qllantos no
18 «e Setemb!()·de1946, ~Il ,J()clll,
tere aos melas legais, àa. ql.lestõesre- bUcados o que Indica um descaso
Brasil, servem" gran<leza da
feltll Pela unlllO ~e tol1o,,~ ~Ím 'tft~~ IlItlvas à administração :1a Justlç~, lIincompl:eenslvel, por parte dosenFlitrla ei Rflrmaç!io (\os nOll~OS
ifc~/: .it:J~d: c:m~:a ~~C~~la ~ ~illl fJe~epçAo do~ Impostos e áS forma- llal'ergadosda .correçlio das Ol'eVltS
Ideqis democratlcQs•. à frente t,\,s
se pode 'falar nem pel1lll\r üillll ~,ej'lJ. laOeSt retspec
s~e Nação mais favo- real1zadas, Setecentas pessoas la,ru3.rqu,ns /le !\Cham ostrabalhlld:lrel
.:
.
,
de
~
:teOutll'
ra
amen
o
•
.
'"ld
damcom
ansiedade
o
resul~ada
do
de Imprensa. em geral.
11vre. como "eVll sei o
.
recida,
l'cciprocamente
conce.. o, seu entusiasmo' nllll provas 1"ealtzll.o. sentldo de· lIberdl\de rEspel~,
br~ próximo, se nlio hOllve,r Plena~: aplica-se a tudo quanto se rel~CI??1l d , seja êle favorável ou nlio: três
to às .garantlas const1tuc'ion~is e
DeIdade de propagatlQa, :11111 e e~cr 's com () oomérclo, entre os terrl,õtlJs nfJhõSl' <le almas na Capital I)'tnpresel'vaçll.odas Instituições qua
t~, onde to tios. os protlle~a~ no.ci n~, dos contratantes. assuncomo na, del1'l\nte esperam a. melhoria de um
desejamos cada dia mais .fo-tes,
s~jam ciebatidos amplam.n',e, d
vegll.çâo.efetuada. por navios sob bano serviço que em outros palses (o um
unem Con~esBo e Imprensa na.
Nestes elebatesserão exa~lna ali ~s deira de qUll.lque! delas.
.•
modêlo de' pontualldade, Não p,er_
me,r.~a luta diuturna, de OIiclagraves pro~lllmas naql()na\S ]ue. IOnall
Todavia. estarao fora dd Qbrlsa- m\tamo.S. que os nossos setViçlls de
reeul1ento e de defesa do bem
de Ilcr~P1 abordadoS plllo .V\lal Elover- çl:lel formuladas no Tratado:. .' . eorrelos· e telé'!l'a!08 sejam inferiores
comum e tornam Igualmente nosno. estao sendo eSQll~cldos Cl'tnlttlQsa-a) Os favores CQnce~id08'utualmen- aoa das outrasONaçôes .
80 o desvêloconstante !l0r ,que
mente, levando o noaso r~18"otl\0 flC~, ,te, óu que venham. a ser conced~dQs, \1o.mos rea!!1r. Sr'. Presidente. vaeontlnullmoa um povo UVl'e e
à maior \lobr~Za, ao ma.Ot l1'-SC:Il\\OI\l. aos paises vizinhos oom ofun de 1ac~· mo.s reagir, Sr, Ministro da Vla~ão
Próspero." .
.
qUe a JUstórla de nossa Pê,trlll rcl:\ll litar otrâflco 'de fronteiras;.
li Obras P11bllcas, vamos reagir, 81',
!lrao que tinha a dizer. (Multo
tr[l,
'.
b) As vantagens resulttu'Ir.es de uma J;llretor Geral dos' Correios e l'ele· bem; milito bem).
!!l' com o lntúito <lc {az~l' caIar a união aduaneira, já conclullla ~u que 8talos, e avós dirijo o m~'l ap~lo,
. ,
opinião cio povo, é com o propóst!o .ele venl1a a sHo, no futuro, paI uma !lara que aquélescldadãos. que copO Sft. :DO.tOR :DE ANDRAI)E.
i1npedil' qUe se dillcuta. aat"1I9il~ca- Altas Prntea Contratantes,: . ....
fiam na República :;ejam ao m~nos
<Não' fof ,evisto. pelo (1rI1t!or) . _
lall1Ítosa do governo, que os estudan. . Dl Os Direitas e priVilégiOS co~~~r;I\- l1formadQ8 .do resultado do' concur. Srli'resldente no PropÓSito de o:)..
tea lIã.o agredidos em .praça p~l)liOa, Q()8 ou !lue veAlnhamDa ~er gon;~ata~~ so li que se submeteram, n~parll. laIior~r, nlio selae eom o QoVerM'
como em Belém do Pllrá;osoplll'áriOD por uma das
tas ..ar e8 onexlglr emprêgo, mas para bem ser· da Repúbllca na flxaçM dos Ulll1t~
preeo~, sSPllricadol .C procepadc.a tes aO'!tros Jilstados, em ~lrtl.lde de vIrem ao Brasil, na qualidade de hU- que Se torn~mnecessIl.f!OII''',emj8" , ".
qUllmlo ·reclamam", auaa, relVln,dlcaqQtS Oonvonçoes MUltilaterais daii11~n~~l'\ll1dea carteiros do PIla.
~MI:',t(l slles de papel· moedl!, venlio~rpe':.'· ,.'
e l;\lreltas: é para. criar o:Jatlloulo, Il. n~opartlcIPl1d ••oUittra Par e, lOfglOS'to bem; multo bem),
à conslderaçAo da. Casa ·proJeta 16- .
Ol'!lllnização de111ocrãtlea:!o. povo, quesemelh~tes ,.,e as ou prlvl
:
bre a matéria,
..
... '.' :'.';'
O:Slt itllCOTTIDEL 1'IOCIIU' ~ro que estamodeatll 1lO;abo.. ,; ~':
jornala aD,o depl'edlldoa, jornallltas rem consignadOS \lnloaQ1ente em eQn
eS)ll\ncl\doa. alndicllotol operál'!lls Inva. v,ençlllllda aleane,e 15efe.l.
......,. .
.
ra94QJlO'IIareceb~. dOi, llOutQl' fl": :;7
e
ll
dldoa .e Partldoa' Polltltcos imlle p'tdos
~ em J~d~I::.:a li prévllél';l8 eSlle. ar, Presidente. ontem, nlo moe. foi nanclatí\J da O~mara,"; o estudo QU':::,:
de funcIonar llvremen e como o ar-:
.
~bl1' d . ~tados dllodo' por escaasez de tempo parti- merece. porque, real~ente.. alta,.; . f.,
tido Comunista. anelar dia 1oPidnláo .~~"', Ucl~~~ quedO aB:::~' co:O.aedil1~1 Oll venha Clpar' .dQ8 ..:protestes Q'.Ie mlol '~I. cio aUl vaI pelo Braall.· 8O'gretullO:~.i:.:.
vCll'(wel de. IIrllnde. ma ar a o 11......,0..
oa,..
. .
_. .
'
.
;:,.':: ,::'
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110 Inte,'lor, l' vel da"e;rll.mente lamcn- :elrr. foi vit;mn de uma queda, numa po, de modo quenáo é' possível 8e Gonçalves de Oliveira. em Du'etrlzes
l.o/C..
Ub ,J.·wCIl••• Ob q",,, ",,1, jJ'~- ooat da cidade,
obter um denominador comum que de uma Reforma. Agrária, "não pode
Clsam, nece.ss.talll lie 1.nanc,am~Il'0
Nada disso, Sr.. PresIdente, é ver- sirva. de nódulo de apreciação geral ser aumentada (a. terra) ou destruida,
4~., •..J ~'H""'"' .," ".• "~ll;," •• /e aJc- dade. O tato é que o SI'. Nestor Mo- sequer em um pais, quanto mais no nem levada. de um lugar para outro,
1<.... lo'JS ,u~:.:~.:~~. .,,,. oJlJ,,,,nJS d·) 11- l'eira 10i agl'edldo por policiais num mundo. Não obstante, é um problema à vontade do homem, como os outros
t~.,,,.,
.-01' úlltl';) lado, o av,üallle••- DistátJ desta Capital e necessário se universal, que tanto mais se torno. bens. E' útil e torna-se cada. vez
'to u.. lllcec.a " l.lL,\ Ilco.onameme 00- torna que o Sr. Chefe de Pollcia tome presente quanto faz sentir em cada mais rara nos velhos' palses, ou den·
a,':, a~. " .. l-:CC.S,", CJI,",,,r o au..:ell- medidas enél'gicas contt'a êsse estado região, em cada Estado e no conjunto sas aglomerações humanas. A IIml·
W uo I.,e.o cücu,ante.
.de cü:St18. ~Il.o e pos81vel que, en- de todos, as suas inconfundlvels ne" tada capacidade de serem modificadas
~;'. fn~si"eme, .s.as. as palaV1'asquanto os jornalistas, que vão cumprir cessidades.
as condições natunis e a sua quan·
qt_ ,.",;a a ú.."r. ",.'uiio "~,,. i l1L1I1- I 1;\ seu dever. são seviciados, continue
De algum tempo para cá o pro- tidade fixa determinam, de modo ge·
~o bem>.
lmpunemente o jOgo' na. Capital ela blema, ou melhor, a l'etorma all'l'á1'ia ral, as suas caracterlsticas, Está su·
, -O .•
RejJública, a prostituição em Copa- mesma vem dominando a. primeira jeita ao determinismo geográfico, as
II ::li\. MEr.DON A JüI~IOR:
cabana, o roubo, sem que a pollcla Unha da pauta dos grandes proble. conjunturas naturais". Mais adiante
",,'. h'.:s;d~l1te, acab:l de receber a ponha um paradeb'o a essa situação. mas econômico-sociais do mundo' in. diz: "A quantidade dos pl'odutos
a\...... ~.";" I,J,,~," c.e Cl.le IJ vó;Ja;',a- A pollcia, no momento, só existe. para telro. A Organização das Nações agricolas é limitada pelos elementos
1>."."" ., ac.onal Ü~ ú':Il'as, C0ntra as illSQ:' para bater, - para massacrar Unidas dedlca-l1le atenção especial minerais Indispensáveis à vida, .e,
~,,"a~ t.;l1110U as p;·ov.d.n:ias Il,;ces· jornalistas que vão cumprir seu dever. e permanente. países de todos. os ainda, pelas condições de espaço e
5 ....as pal'a ii1'C:v lia construçao ao
O Sr. José Guimarães .... Não é Só o continentes que. ainda não a lnau- tempo, multo mais rígidas, ou :nenos'
.. _~,,~ ",e J.~;\l':cQI1l1a, no Estatlo de ~O:;o c a violencla; a policia daquele guraram no terreno da prática, já modificáveis do que na. pl'oduçao in·
.I-•• .Iijua.2, ~;m capr.cic",de para l,300.00~ Distrito explora, também, o lenoclnio. cogitam dellnear os primeiros es- dustrlal, Diflcll é reduzl1' a área des·
1.","s· ll~ ~g\ia e orçado em Cr~..
O SR. ARI PITOMBO - Sâo estas, quemas iniciadores de sua aplleação. tinadll a certas cultul'as, assim como
ó.",o."uu,OO,
sr. Presidente, as palavras que dese· Há uma vel'dadelra corrida no sen- apressar a. época das colheitas. Umas
:'.''', Vl1r.as viizes, oportunidade de Java· dizer, como um protesto formal, tido da reforma. Mas, como disse- plantas duram 6 meses, outras um
rec.al:;ú1· c;;r.u-a a oallssàu ~'stema· chamanclo para o caso I. at.ençlio ci'as mos, o problema se a p r e s e n t a ano e algumas são perenes" , "Há oS
tlca que ~e lazla uas Alagoas em to- autoridades competentes. (Muito bem; dominado por uma complexidade in- perlodos de semeadura. cultivo e co·
<0.0 ..... 1-...
.deo,)ras Q~ aefesa muito oem).
trincada, fato que vem criando dl- lhelta., fixados pela natureza. bem
cor;,r" a.s secas. As propostas orçaO SR, FELIX VALOIS:
flculdades IntermináveIs ao equaclo- como existem as épocas de peCluena
l"e'lt~rias t;m~.'al'all1 em proscrever
namento .de sua solução. Em tais atividade, por lsso a periodicidade di
o Illeu Estado, l'ealizancio proezas cie
(N40 101 revisto .peZo orador) Se· circunstâncias justo será. indagar a ocupações é a regra, enquanto que"
~
t::';",'I:;~O, jllUal1Cl'~ ele Ser- nhor Presidente, ao reassumir as mio que conta se deve levar essa compIe- nas grandes Indústrias, as ativldndea
s.pe pal'a l:'?lllalllbUco com uma de- nhas, funções, 'Venho, mul rlipida· xldade, que tantos obstáculos vem são contínuas, meses a fio. durante
s.nvo.,m'a e uma iep:uez de campeão mentJ, tI'azer o protesto dos trabalha· erguendo à aplicação do instrumento o dia., e até nas 'horas caladas da
ol1ü,p.co. As Verbas que eo;mseguialllos dores, dos prole.. ~los do Terrlt6rio do reformador.
noite. Por estas e outras razões. a
Em análise última. não p:tssa de técnica de produ~ão agrlcola é meíntl'oduz:l' n:>orcamento náo eram Rio Branco. onde o salárlo"mln!mo
apl:c"e;as, r.r-z.sal' elos empenhe:: c dos foi fixado em menor quantia e onde, uma medida. semelhante à reforma nos suscetível de melhoramentos do
apelos qu~ ..azlalllos e da sltuação'an. a vida é a mais cara da BI·asl!.
eleitoral ou à reforma- financeira. Clue a de outras atividades econOg..stlosa elos 8e1'tO"s aHgoanos, com·
Além· de vlt,;:.las ci'essa Injustiça, Como tal é, apenas, uma revisão e micas, A Indústria. supe1'a, econÔml.
bUl'idos pela esti"em prolongaeta, Ao quando nenhuma autoridade do Mi· um reajustamento.Evolu~ão social, can1ente, os empreendimentos rurais
povu ."5•.l.a afl~l1aS a <iolUçao ae e..11- nlstérlo do Trabalho, ou que d1rISIU mu.ltlpllcação das necessidades, pro- oorque pode racionalizar, com mais
I;rar ,lot:mdo 05 paus de arara, em os estudos sObre o salário, para ali se gresso em suma, tornaram obsoleto 'faclllc:ade, o trabalho, dividindo as
c.e",al.c.a c1:l SUl, IlUllI exodo OaSCUI'O tra:;sportou e exarr.iuou a questão, o sistema que regia e Impulsionava funções e padronização os produtos.
e melancólico em busca cie novas ter· são êles vítimas ainda da Companhia a estrutura agrária. Dal nasceu um Não tem contrasl, com um caráter
ras da promissão.
.
Construtora Tekton Imoblllá1'la, .d'e inicial desentendlme11to, que se agra- decisivo, os agentes climáticos e bio.
Com a nOlllea~ão do Dl'. Ribeiro um Sr. Onofre Freitas. única que tem vando criou o conflito presente. Os lõglcos. Possui fac1lldades de cl'édlto;
.
o privilégio ..e contratos do Oovêrno. fatos adiantaram.se de muito ao produz· em grande escala, prevê o
G-o"çalv(s para a tllreçiio do UNOCS
Er.1 outra oportunidade, trarei ao direito que os deve disciplinar.. As volume da produçlio e transporta, fà.
modificou-se
a politlca
conhecimento da Câmara a grave In· necess ld ades SOCiais
.
, . m.eil'Rlllente·
I •
E
rompel'am a es· cUmente, os produtos manufatura..
Qaque.e· órg..o em l'e açaoao mcu s- ,lustlca praticada contra os trabalha- trutura agrária,' eis que esta não dos"
"
taúo, de mod oClue já. foram cons· dores no Território de Rio Branco, mais dispunha de meios· para as/ Podemos somar,alllda•. a êsscs ele.
kuiclO~ vários açudes públicos entre (lIl:::to Oe11t; muito bem).
t
d
1It
ti
os quftis devo mencionul' o de Poço
a. en er, quer qu?- a. va quer quan- mentos .decaracterlzaçá o, os se.
elas Trincheil'as, incluído no orçamenO SR. PRESIDtNTE:
tltatlvamente. Ha mlster, pOl'tanto, e guintes: necessidade de armazenagem,
., ,
apenas, um acertamento, um pro- em condlcões dispendiosas, dos pro.
to 'por minha íruclatll'a.
Passa-se à primeira parte do ex· cesso de .slncronia que venha ca- dutos agricolas. Instabllldade de pre.
Administrador de larga visão e co· pediente.
denciar o ritmo 'de 'desem'olvimento ços, maior intervenção .de Intermeproblema das
Tem a-palavra o Sr. ArnaldoCer- de ambos, fatos e normas. necessl. diários ganancIosos, o perecimento. a.
nhecedol' 1>l'olündo
s~cas, o Dl'. Ribeiro Gonçalves vem deira (Pausa).
• dades e direito, onde, então, a com- ausência de uma organização técnica.
Não estll. presente.
iplexidade? Evidentemente, não per- para- orientação da produção, distl'iteallzamlo um trabalho notável no
se t" c; de aparelhar o nordeste para
O SR PRESIDE"'TE
tence à reforma em si, .mas sim 11 bulcão e venda, as maiores dit1..
enfrentar a calam.cade das 's~cas, do.
.,:
qualidade, à espécie, ao. tipo de re- culdades transportadoras" as difl.
hndo-o de açuó'"s, poços, reaervatóHá sObre, a mesa' e I! deferltltl o forma, ou seja, ao problema. O culdades decorrentes da variabilidade
círculo das atividades agl'1colas, de da localização das lavouras. a íne.
rios de água, silos, armazéns crédito seguinte
para a sua lavoura e a sua Indústr,a.
R QUERI
um modo geral no mundo e em es- lastlcldade da capacidade de pro·
RompenC1o com os etnperrad:s mê.
E
MENTO
peelal entre nós, situa-se, no campo dução, que não se compadece com
touoa ~Ul'ocriltlco~, Q.ue tudo compli.
Sr. Presidente
do mais Impenitente conservadoris- as variações do mercado, não há uma
c.
~ procrastinam, soube o atual dlPeço conceder a palavra ao aepU- mo, Setor Impermeá.vel às manifes- correlação ent1'e abundância de safra
retor do DNOCS impl'imir dinallllsmo tado Coutinho Cavalcanti, amanhã, tações mais avançadas das conquistas e melhores preços, ocorrendo, via de
a um 6rgao que, pelo menos em re- 11a hora do grande expedlente, por sociais, Só vàgarosa e. paulatinamente regra, justamente· o Inverso, Inexiste.
lação às ,Alagoas se sinzularizou sem- delegaçâo de Líder.
se deixa envolver. pelas, teias do pro· mesmo emplricamente, um equillbrio
, pr, ]lOI' sua lllércia Inopel'ante.Rlo, 12 de maio ó.'e 1954. ;.. Vieira gresso,
entre a. oferta e a procura, o que,
. A agricultura ocupa na tábua de oràtlcamente, Imposslbl11ta a pa.,
Congratulando-me com o diretor do Lins.
D•. wCS por mais uma obra embeO SR. PRESIDENTE:
valores das formas de atividades SOa Í'ldade de preços, a procura não goza
nelic.o Clv po,"o alagcano, formulo os
clals um lugar de destaque eabso- os favores. da elasticidade, de modo
meihol'es votos para que S. S. eonTem a palavra o Sr. Coutlnllo ell.. lutamente singular.. Quando trata- que o aumento ou diminuição do
mos dos problemas que lhe. slio afetos, consumo independe, dentro de certos
t .•i.lea dirigir o seu depa~tamento valeante.
com o. espirlto, ae brasilldade e a efiO. SR. COUTI"'HO CAVALCAuTI'. temos que adotar estratégia especial, limites minlmos, da baixa ou alto.
ci~ncla com que tem atuado até
"
..
temos que empunhar armas espee\- dos preços, 1IS dificuldades de créag_IR. (MUlto Q,m,' muito bem).
(Não /oi revisto peZo oradOr)
ficas. Nas manlfestaçOes clcllcas que dito, a desorientação oficial. as práO SR. AR! PITOMBO:
Senhor Presidente senhores Depu. caracterlzamos.1 perlodos da história, ticas rotineiras, a maior Impermeabl.
tados Inicio hoje a série de dls. já ocupou o trono e já foi majestade, I1dade àS conqulsfas técnicas e muitos
(Não foi revi3to pelo orador) Se- cursos que farei sObre o problema principalmente sob o reinado fi· outros. No qUe tange ao agricultor,
nllc,' Presidente. há cérco. de dois agrárl0, pedindo a atenção dos Se. slocrll.tico, e já· foi reboque, figura singularidades Inconfundlvels talhan~
Jneses, tive oportunidade de protestar, 'nhores Deputados para êste palpitante de menor importância em diversas a ,sua personalidade e a sua ' vida.
de: • t:lbuna, contra o sevlcUl:mento e Importante assunto
outras épocas.
..
. conservadorismo exacerbado, isolacioCie· que foi vítima, por ocasião do júrl.
.
.'
No Brasil, antes do Início eto cicIo nlsmo, insulamento dentro de llUIl
Cio ',Cent:nte Bandeira, um jornafista
Ao começar o primeiro discurso, Industrial, que alndll atravessa es- propriedade e de seus conhecimentos,
que áli cumpria. sua missão.
quero fazê-lo com as palavras· de táglos prlmãrlos, a ag1"1cult11ra ocupa. comportamento específico e mentall~{oje, volto a esta tribuna para pro- D. Inocêncio Englert. Bispo de. Cam- va lUgar de notãvel pl'oemlnêncla, dade própria talhados pelas Influên·
tes~ar contra a violência de que foi panha, em Minas Gerais, que disse: emt6rno da qual gírava o centro clllS ecol6g1cas e sociais do seu melo
\'ítiníá o jornalista Nestor :':lL-eira, "Conosco, sem, n6s ou contra nós, se das atenções governamentais. Depois, ambiente,. apêgo àS rotinas e descon..
no 2.0 Distrlto Policial.
,
far§. a reforma agrária".
o núcleo das mesmas deslocou-se fiança para. com a técnica, educ:lção
r.:l'. Presidente,. não é possivel per. Integrado por fatôres econômicos, para os primeiros passos da Indus- Inferior, comércio e lndústrla em es.
maneçam sem corretivo êsses policiais sociais, politlcos, financeiros, técnl.trlallzaçlio. Hoje é comum· atrlbuir·se tâglo absolutamente primário, loca.
que vi',",m a bater em Jornalistas a cos, jurídicos, geográficos, educaelo· a, culpa da crise que nos assola a lismo acentuado, condições higiênicas
lervlço de seus jornais.. conheço o nals e tantos outros, apresenta-se o êsse desvio de polltlca econOmlca.precárlas, densida de demográfica
Sr. Nestor Moreira. há vários anos, ,fui, [)roblema Il.!lrário como um dos mais A verdade é que na primeira ou na multo baixa,' domínio dos contatos
,mesmo, seu colega na· reportagllPlo. de importantes, mais complexos, ml.18 se g Un da. linha da agenda das primários entre os parentes .ou com.
poIlcla há cêrca .de vinte anos. '!'ra· controvertidos e mais -arredio àS In- preocupações governamentais, .a agrl- panhelros mais achegados. em. gel'al
ta-se de um clti'adão calmo, educado, vestldaà do~. estudiosos de Que se tem cultura sempl'e constituiu o eixo de devido ao trabalho; maior resIstência
mcapaz de qualquer vlolêSlcla. Esta, conhecimento nos dillS que· compllj!m nossa vida econômica, o fiei de nossa moral, Individualismo típico, ausência.
llO1' certo, partiu da pollcla. multo em~ ao história contemporânea. Forma um balança. de comércio extel'lor.
de traquejo social, espírito hospltabura elementos do Sr. Silvioo albelro; verdadell·o. amálgama, cujos fatOres Caracterlstlcas personalfsslmas em- lelro, baixo. nlvel de capacidade menempre.wlO8 'e alcaguetes dl>' "ollcla componentes sofrem y.ofundas varia. prestam à agricultura singularidades tal devido à permanente·. fuga dos
~eDhanl dfzer q'Jeosr. Nestor Mo· ç6es em funçlio do espaço e, do tem· marcantes. Çomo escreveu AntOnio elementosma18 capázes para os cen-
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troa urbanos, proles' numerosas, .quase pêro. reaclonál'io, Que na lmposslblll- nado produziram-se os· m~los para aI O SR. HERBEH.T LEVI - Muito.
ausêncIa do esplrito de competição, dade de conter a ~valanche refor- demm'ragem da produçiio alemã, E o gl'~to a V, Ex,". :Eifetivamente. a .deci-'
lnsenslblUdade classista, apatia poU- n:lsta,_ l'emé~.to beroico. para. uma Estado llmitou-s~ a procurar eliminar a:da orientação liberai d:-.da à e~;)
tic~., sedentarismo,
sltuaçao ~erOlca, levantam o veU da todo o entrave ao desenvolvimento dai nomia. alemã permitiu fossem 00' 1dos
Encontra l'a!zes em tais condições mlstiflcaçao. cuidadosamente tecido pl'odução privada. Nos primeiros mo" rápiciamente resultados que aqut se
grande parte das dlficulciades que se pelo ;ea;r da mentira, da Intriga e mentos o 1ll~rco che:;ou a sofrer uma procuran1 inutilmente com a inl~r;e
lcv.antam à. prossecução da rcforma do desVIrtuamento,
.
. desvalorlzaçao ~e quatro vêzes o seu, l'ência. cac!a vez mais cliLenliivl' elo h •
agrária, O própl'!o melo rural, em O SR. PRE,SIDENTE - Lembro valor no mercaClo livre e 110jL é co-' te.do nas ativitiades e~unómic S
.s
sctas can;.adas beneficiadas pela re- ao nobre oraClor que seu tempo está tado ao par.
\ MaE' Sr, Pres'd ,~o'
d~ o .
forma.nao apresenta maior rec~pti- esgotado.
.
Vê-se, pol'tanto, SI', Presidente, é ,1'c>o;V~l'ê.stc r'" en,~,r~re_n ;;::.9
viclade sequer à idéia reformista, de O SR. COUTINHO CAVALCANTI exatamente o que me afirmava o Um- : ,sezc:e Pl'OdU"~OO~I~~~~flC.Q da ~~~S
!nodo que o movimento tendente a - Sr. Pl'esident p ! já que, Infeliz- trB economista alemão, o que é pre- ab.oltltamon~~' "
1 Cvll1 me 1
l'1cançá-la se origina. em regra, na Dl,ente,_ o tempo nao permite a con- ci80 acima de tUdo, para p::u't1r no co.visam- f" ~;:locuas 0~,lI1ge~~a.s, iJ:J
cidade. Ad~mals, e r g u e u-s e 'um ~:.1t1açao do, meu . discurso, pe90 a minha da. libel'dade e do não inter;ren- ;al;e ao
,1;1,,1.0 ,esf;-,lç~ o SdlO qt:'"
Imenso tabu em tôrno do problema V, ~X," Insclever-me para aproxima cionismo estatal é B cora:;emdos es- l'e"~r"er ~o\er~? ,p~l.a s.mp,~sl~ente r
reformista tingindo-o em cõres alar- sessao, ou quando possivel, para ter- tadlstas de marchar l1esso s"ntido
vaior'
uI •• flC.e., e al'Llflcics ce
lnpntes, '
min~r m~nhas considerações. llliuito
Nós mesmos, no B;astl, temos' um em Vér;e~~mente te~?orâriO e poUico,
B~n-Hur Raposo (Dificuldades para bem, mUito bem. Palmas.)
e>:emplo clássico. quando Campos sales, que }Jo,as de"Clel,,,o, cJmo aquelea
Durante o discurso. do Senho~ em sua Mensagem de 1900, comuníO v~m -ele Sol postes em VIgÜl-.
a Reforma Agrária _ ín O. Observador Econômico e Financeiro feve"
Coutznho cavalcanti, o Sr. Jose cava. os resUltados ma~nífieos ue ti . ti 1'1 oblema da. Clicassez Que se prel'eh'o de 1952). depois de acentuar
Augu$t~, 1.0 Vice.Pr,es!de~te, deixa. una atingido transfel:Ú1do par~ mão; te~ 1e ~eeolver, como dlss~~ com esc~,s
QU P
"se o govêrno não enveredar
a cadeira da presldencla, que e privadas B admlnlstraeão e a resiJOll- mi1c.an.as nominais de lialano que ta"
c\vleamente pelos rumos de uma
oc~pada, pelo Sr ,AdroaldCJ Costa, eabilldade econômica das emprê$ases- ~rofu~ame~te partu!bam, a econom: ~
saudável re~.orma agrária. a agrl2,0 Vice-Presidente.
tatals de estrada de ferro, que cstentRds~'lí,e~sa qu~stao, eVldenteulente,
cultura Be transformará em um mundo
O SR PRESIDENTE'
tavam de/icits cada vez mais acentua- p.<.bie~· ba:~ .sal.ada .se atacarmos a
•
dos e cuios serviços lie deterioravam a dàd d a
~ICO .de melhOl' produtivl.
de rebelados", arrola as principais'
.
oJ' .et!~al~r pl'cdu,ão c de transdificuldades para a sua realização, Há sôbre a meslL e é deferido olhos vistos.
nll seguinte ordem:
o seguinte
Na referida mensagem Campos Sales pesa. atorlo para a pl'lXltlÇ~O.
"A - Complexidade social e ecoREQOEIlIMENTO
frisou os resultados ~:;traordlnários ê'Ora, eXISte a,~ nkance de ,u~ aonô"'l!c:\ da massa rural;
. deliSa medida O tráfe o das estradas v rno que <I.uma lCVal' n Serlo esta
B - Disparidade das condições de Requeiro seja dada a palavra como de ferro tran;ferldas Jielhoraram no- tarefa
pouibllld..de maravill1os~" Tives, por
t~abalho em várias regiões. ecol6- Llder da' Minoria, ao Deputado tãvelmente melhorou sua economia e
exemph, a rccu)Jfl'ação dEI
G'lCBS;
Herbert Levy, na. sessão de hoje, multas dai emprêsas que se encontra- F da a alita área próximha da ';api1al
C - Pluralidade do regime de ex- dia 13.
vam em de/icit paliSaram a oferecer
e era que é a Baixada Fl\lminmse
plo~ação da terra,;
Sala das Sessões, em 13 de mala saldoa "ar.i "assu com a clrcun-tincla rec~peração que sefêz com grande;
D - Superioridade cultural dos de 1954. - Luiz G-arcia..
de que pr~porcionavam n:elhores ser gas S' Que o~orre, no entando? Em
em1regadores sôbre os empregados;
O 8R PRESIDENTE"
viços, àS zonas de sua c~ncessão
vez e o Govêrt;0 combater li cscassez
E. - Amorfismo dos sentimentos,'
•
essa concepção baseada tão somente e a alta dOI! generos ccm a medida
reivmdicatórlos do proletariado agroTem a palavra o Sr Herbel't r,o senso comum que está de"erminan c.rta, Que seria..estlmulara próducâa
•
do li Iniciativa de um pro~eto alta- n~as vasta,_ áreas de.terrM pr6soei':u
pecuário, onde vigoram, ainda. pOde- Levy.
rosos resquícios do. coronelato;'
O 8R BERBERT LEVY'
mente recomendável ora a~resentad~ e féJtels, Que POderiam dar serviço a'JS
F - Multiplicidade ela área d a s '
•
no Senado pelo ilustre senador Othcn nor estinos qUe se deslocam e a&.e~u_
fazendas, com ~ advento de sitiantes
(Coma Lfder da. Minoria> _ Se- Mader homem que tem revelado .um 1'0.1' abastecimento amplo e barato aos
e latifundiários,
_
nhor Presidente, srs. Deputados, não' perfeito conhecimento doa roblemas consumidores da~ capitais, acontelle
Dlversida de. das condlçoes de posso"delxar de voltar a esta .trlbuna econômicos em nosso paiz e cujo ob- ue ads terras estao virtualmente aban_
l
" a e de traba.ho.
para expressar mmha pro f.u n d 11 !etlvo é exatamente o de ellmlnar o ona as, expostas à. llll'olução decol'..
H
coexllstdencia dos ,processos preocupação, como brasileiro e- l1e- mais possivel a Intervenção do Elitado rer tc .da falta de sua exPloraç!ioa-n-l.
rotl,ne ros ao a o do mais atualizado moerata, diante das proporções com na vida. econômica'.
co a que as vai tornando, graclatll'1.
reíl1me de motomecanlzação agricola: que se faz. 11 Intervenção do Estado
•
r.lente, sáfaras.
I. - Corifllto de atribuições legls- na sua economia, através de. medidas
Este exemplo de uma nação que se
O govê
lat,vas entre os Estados. e a União: freqüentemente tumUltuárias como as reergue no melo da destrUição quase Ot eleme:ro, pois. que displle de tod~
J ...,. Orbita cOl1Btitucional dos re- que ultimamente foram deliberadas total da guerra este ex~mplo do gover- tão de b ~ para resolver ~em a ques_
fl:ime~. de proprl7dade e de posse da e que tama reação estão provocando n? que melhor cuidou das finanças xa-08 d afdeamentL dos !rener~, 'elterra. .
em todo o fals.
. .
publicas do pais, como foi o de Campos ex edl e a o ~ prefere as Sllluçoes de
Apenns em parte. concordamos com Tive oportunidade, .pela lnlciativa Sales" está a nos indicar nesta con- dJ ente. de uuperficle. com .lnollida_
êsse arrolamento efetuado pelo nus- genetosa. de alguns estudiosos e de turbada, nesta desorientada fase da vlO ~:a ~ simpl.:smente eleitoral.
tre estudioso, eis que, as causas no- algumas. autoridades dlplomátlceJlide da pública e adminlstrativa- do Brasil é també~ a :aixada Flumlnemr:-, que
m.eadas nas letraa B, ç. F, G e H. um contacto pessoal e direto com o de modo claro que o caminho a seguir ca Como o o Vale do Paralba, mar.
Jlao podem ser conslaeradas. como S... Erhardt, Mln1stro da Economia da é precisamente o oposto aquele por que do' GOv ferro em brasa, a indiferença
entraves, prôprlamente. Até,· pelo Alemanha. o qual n08 visitou recente- enver"da, com tanta rompâneia. com básico dêrno Para com o problema
contrário, de um modo ceral, facl- mente, Nosso encontra foi considerado tanta precipitação com tanto desprezo já 01' an~ ~cassez, Note-se que é zona
~t~r : Insta\ll'~çro llddll d refdorma, por amlgoa generosos, já o disse, 'como pelo bom senso a a4mlnlstração federal orgariízaçi~ ~e cordito
transporte barato,
s m
que apura a e ~, . re- o de dois economistas,' quando, em em nosso pais.
ria
Cri
bancário e pró_
f1me de exploraçao da. terra, ~ verclade,se trata de um diletante, que
O Sr, Raimundo Padilha _ Fez bem ~ão ~ra a mecanizado, pois as terral
multl!lllci~ade da área da! fazendas - é quem vos fala. -desta tribuna, com '\'. Ex.- em citar o exemplo alemão. art~:sl tOdas planas, MlllI o gov§mo
e a coex.stêncla dOI- procelsos rO-uma autoridade Indlscutlvel no. cam- Sem dúvida, 51', Deputado, os estu- ~e sal~1 envez para. aa altas nGmlna18
;~~~~s . ~~ l~~to~e:~~ ~tuauza~o po econômJco, como é o Mlnlstro Er- dlosos da economia contemporânea graV!Mlma:'q':em t"".:~o ~om uma coisa
I ..
aç o agr - hardt.
.'
vão encontrar um dos mais brilhantes tem t
a nlia. n"o foi suflclen.
c~: PI~fl~rt~moo a~~:~~~~loid~~~ia; Ao d~lglr, uma série de perguntas, a exemplos de ressurreição de uma pã- da,e~~t~1~~~~a, ~s a violenta alta.
3a propaganda reformiata São ess s S.Ex, tive ensejo de conhecermaill trla graças ao regime de liberdade e previdência det
I
lnstltutot de
as condlç6es. justamente: que d:o de perta o magnlfico exemplo que a de Iniciativa, sabe V. Ex,- que a Re- cão llegal fi t:~vad~ pela altera_
orígem ao problema e for am sua Alemanha noa dá de um reergUimenta pública Federal Alemã é hoje credora forma de contrlb I m nesperada da
solucão , Sem elas, não há ~roblema mlrac1,110so em face da destruição da unii.o européia de pagamentos. e os emprendos aos u{ ~1 empre!\'ad~~es lt
agrá.rio e por c011llegulnte não há quase total da.· sua economia durante devedores são a Inglaterra, a França déncla A nova n~ t~w., de llrev'~ue se cogitar de reforma As dI
a ll11erra, e também que êsse reergul- e outros palses que estão procurando cuato de vll!a on a e aumento ae
rldades, os' desajustes e âs inst;JiYi: mento se baseou. essencialmente na compor-se com 11 Alemanha para di· das alteraeftes que a medida, a par
dades p que geram e mantêm o dese- não Intervenção dCl Estado. O Estado, laçíl.o do prazo dos seus créditos, .Esta minar é de 13 de sa~árlo, vai deterqulllbrh: para el1mlnar êSte e re- sob a égide do Mlnlatro .. Erhardt, se a. situação Invejável da Alemanha de mente alarmanfollorc es verdadeira.
encontrar a' linha da normalidade é dispõs a tudo. fazer .ao seu alcance, hoje. graças diz S. Ex,", multo bem ao pre~são de várl e. ~~ verdade, a suque se reclama o remédio reformista para estimular e .promover a Inlclatl- regime de liberdade econômica, Ao re- mâxlmos de con~s'l~ui !Ululas dll lImltea
As outras causas, aludidas nas de: va privada,
.
.
vés, entre nós, a Invasão do Estado nl" imuosl A a emtlr r
çftes e a elevado
mais letras, separando-se aquelas de :Foi êsse milagre de desenvolvimen- campo da economia, através ri" vários evldenteme t' e~adores e empre~ad,'s,
cunho juridico-constituclonal. refe- to da iniciativa privada, sem as pelas organismos, como a CET'.IM, a COF'AP se ante.! d~
nA<! poderia verificar.
rem-se ãsltuação que caracteriza a àe um Intervencionlsmo maléfico, que as emlB8Ões no Brasil, cuja legalidade de Previdência neareto nos Institutos
vida allrleola, social e econômica proporcionou essa reação maravilhosa, já se começa a discutir,. através da determinada p e n ~ poderia senão sercontorll'e tivemos opo~tunidade de hoje ostentada. pela. Alemanha Oclden- Carteira de Redescontos e ila Caixa de Todos nó! s:6 l e do Conl!'1'euo.
aludir linhas antes
tal. .
,
Moblllza~ll.o Bancârla, constituem mo- r-tam os di hemos Cflmo se malha.
No correr desta ,lústiflcaçlio. quando Perguntei ap Ministro Erha.rdt, come tlvo de procupaçlio multo grave para vários Inst~uflros dos cotribul~tes, .:lI
a1:lorrtmmos os diversos ângulos pelos se poderia partir de um ponto de com- todos n6s porque o Congresso flca, em ~.lllrl I
ns, Com o exceMO de
~URIS se apresenta a refol'ma agrária pleto desequillbrlo, como é .0 caso da matéria ~conOmlca, relegado a plano outros~=~' de.!>1o de verbas para
Indicaremos os meios e modos para Alamanha, para, um ,plano de.llberdade secundário, em assuntos vltaÍll como ~8Sea Instltutara. , quais SI!! destinam,
combater e elidir tals.J!lflcuJdades e econômica,' Queria parecer-me que êsse.
1esllro
ã os t m pê.rmitido uma'
aMlm, aplainar o campo de InCI-' ê~se !Jonto de partida, êsse arranque, Louvo a orlentaçllo que V. Ex,' vem trlbUlc~~;ÇdO flagrante entre as condêncla da reforma.
_'
. inicial oferecia gravesdlflculdades.
Imprimindo ao seu discurso, aliás mui- neticlos por 1que trabalham e os be.
D~de logo convém. entl'etanto
Respondeu-me S. Ex.": "Resolvemos to brilhante, com a sua habituaI pro- E' cl
es recebidos.
jogar por' terra as fantasias, os o assunto na Alemanha com recursos flclência e desejo também registrar QU.. mover -'ro que mulb antes de se prCltabus, .ns barre!l'as psicológicas que da próprb Alemanha, O sistema ban- em nosso pais, com as nossas tendên- Impunh~ ~~:ação l10s Onull. o que se
enclausuram' a reforma, lanç-ando-a Oá1'Io abriu créditos a curto prazo, que elas para. minimizar tlidas as coisas. t tutos
11 reModelaçAo dos Insno palco·· da vida. como um perso- !oram crlterlosamente utilizados1Jela inclusive saluios. seria preferivel sem direelo ::I~dêle8 estio ao sabor da.
na~em deletério, desagregador, lnfes- Indústria. policiamos 'cfUrante samen- dúvida, um Govêmo mínimo ao salé.- doa três
a precisamente por um
tac10 de subverslio material e moral. te algUm tempo certol JÍetoresdo cou. rio .mlnimo. Estamos precisando ml- aa euM .~l.1t~~ulntes que nlo llagam
rd1 as, eoutrll8fantásmagorlasde sumo com um mecanismo de crédito nimlzar o Govêrno no campo ·econO- outros dl)~ntl ulçlles: o :Il:8tado, Ont,co calibre slio produtos dO'deBeI- .convenlentemente dirigido e dlaclpU- mico.,
t!IIu'l~d
PClI de contribuintes _
,
OM. ~ emnreaadQl _ .que de.
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~eri:.m ~t:uopresen:es. fim ~c risc~-I não Ignoramcs as conseqU~ndas e irre1\2a1' ll. alllicuç:o de v",r·oas. êSt(l~ estao.,.~andaues que ~e ,ratlcanam.
• u.oen.es.·I.i.O têm dU'eiw de. pal. ci:::ar
J::lr~ presl.deute, est;]'lnOS vendo cla1'aela di~e"ào
mente que, para Infell::.idade 11058,!-, o
" ev 'c:"~te portanto, a. d:lZneCe58i' Go"êrrlc fo;;e clM soluçoo,'!. verdadcll'llcla~e a 1 i;'oon\' 2111êr.cia de uma C.leva- !llente eficazes, (iaS S.Oiuçoes de balle,
· . ,1-,5 con""buiç0~ n::s fôlhes ae que tornariam possivel melhorar o
ç.:o a~ellto o~~ vai Clne:ar o CUSliJ cta l nevei de vida das ciasses ~l'abalhadoras,
J r~duç1i.o, ~uê vai encarecer .:lS mcre::!· <:u~ deve s~r a pl'Cocup~çao de quantos
~orias para to.dos os c·onsumidOrt; na· o!l:t,,:o li testa ?r Governo, C~lllO .d~.
c,onais e que l'e;Jresenta, CGnfornle o queies Q14e, nes,a Casa, fazem opOSlçao
depoimento ae um jornalista dOe valJr ao':., atos BovernalT!entais~
ue ontem ccmcntJu o assunto. "ma.s
::;e assistImos. com prazer.a est~ 10u'l·c . contr.lblliCá.O fe:ta cm c'~nfronto c~!l"a intel'venclonlstas indlscrlmmada
:~;. qnajque~ áutro pais. .
.
nao é, c0o; menor. tl'lsteza, ne~ ~om
Há inc~nveni§ncia nessa mc:lida. !nenor preocupaçJ.o, que a.ss.sUnos
u:md::! uz'.o se tomaram .lll'ov'rFnd9s a êste esp:táeulo verdaderram:nte
~:meadoras para aproveitar, hCIlesta confranged~l para todos csbrasi·
e eficientemente. o emprêJo dllS nr)::95 leiros e, prmc~pa.l~nen!e, p:uoa os. q~e
com 'ue já contribuiam os trabalhn- I~tam pela pl eSClvaçao das .nstItul(\Olesfide lôdas:Ls cnteg·:rir: na Pais. çoes.demoCI·atlcas - o dc se.dlrlgh
:&s.se vi(ucnto at!U1entJ da arrccadação o ~ prImeiro magIstrado da Naça.o, em
d - i tltu+oo que estou certo a j\1S' termos francamente incitadores de
.o'!1.S ;'~' ri"'irã nc",a'1dO-O coin. subversão, a determinada classe, con·
tiç:r (,() pa.s cor '.nl'c.'n- cia~ d' o um. "a-. vidnndo·a a movimentar-se, convlC;iI" com a come
•
,.. dan do-a C.1ar!!ment e a usar. a té mes;d'" do- ar lar"'a5 verbas para
Pl)',as
t, o • us
,o" I
:Ira novos mo. de v10lencia para vir assumlt
fontes de em~!c,U!sn:o ~ Pci
'o·t. o govêrno, que na opinião do presi.
ga5tcs· destmndos aelà~Õl~adeeso~tu\~o dente da República, lhe deve caber.
rair. a'Nra que ;iS
Encontramo-nos em grave encruzl·
est[o á vista. id.:
ando a par !hada de nossa vida. politica, econõ·
Ora, Sr. Pres eme, ~u<,
'..
mica e social
dêsses dois fatos se proc~a, in?:'~u~;
Um apêlo 'do primeiro magistrado:
lJIente,pel" menos: . ~orrl.1r ain 1 1t da Nação. que deveria ser o grande
repercussões inevltavels da. bruta.a a defensor da constituição, dirigido, nOE
no custo devida que o :;ovemd1t'~o têrmos abertamente subversivos pelol
irá. determinar co~ ou,ra me a, pe I) quais os fêz o sr. Presidente da Remenos Ingênua, como seria. a do con· pública não pode deixar de crlar ne
l$elamentc dc.s preços, é mister s~/::tça esplrlto de todos os brasileiros, af
uma ané.lise 5usointil., quase e1en. ,ntar mais graves preocupações, porque cor(, que é o mec~I1'smode nre"os~?M. responde ao inicio, em nossa. Pátria
dente:nente. a alta. a. especula" o é da luta. de classes, dividindo-as lan(;ecorrer.te de uma 56 causa: a escsssez çando-as. no .sentido da subversão so·
de mercadorias. 0- J)ro'Jlema da escaS- cLal, 'cujllS conseqüências ninguém.
BC'.! de merca-dorias Só se resolverâ su- absolutamente. pode prever, porque
primlndo a eecassez. lJ. como? co:n em verdade, os beneficiários, os dlrl·
maior produçãc. Isso entra peles olhos g~tes de uma .obra de movimentade qualquer um,
.
ção de massas, com fins de subversic
O Sr. Dolor de Alldrade- .&.llás, M social, serão exatamente os grUPOf
pr~duç1io. Em ~eu Estad:l, llOr es.em- extremistas audazes,- que se lançam
pio est~o ESD mil sacos de cereais sem por Intermédio de tais movimentos
armazéns. sem silos, enfim. sem trans- na tUreçlio das mesmas, pondo diante
porte uara 'OS centros con..oumJdores. a de riscos se mprecedentell' em nossa
O 8R HERllERELEV1 - V. '@,-x história poUtlca e estabilidade. da
d' bem' Deve-se aum~nJ;ar a tltodu- Vida económica, sodal e politiéa de
çÍio e aSse=ar seu escoamento para pais.
. .
os mercados.
..
.
Paro. o. gravidade desta llttuaçAc
Sl essas llrovidências de baile n:\o nunca. será demais ·pedh'mos o. aten·
forem tcma1as, o congelamento de ção nAosômente desta Casa. mas de
pre<:o&l.'casionarâ, llUl'a e s!m1)les· todos osespirltos esclare<:ldos,
mente, a fixação arbitrária em deter·
Não é passlvel que, inspirado p01
minado nlvel da mercadoria es~~sa. uma. 9beessão do poder. Inspirado
Ora. a cotTe<lão da escassez só J)Oderla pela ambição illmi~:lda de governaI
ler feita· lle1a melhoria da produe!o,. dlscrJclonàriamente, que tem .caracpek. altr. de 'jll'e!lOS ou pelo contlngen- terlzado a vida, p~Utic_a do ar. P1:eciamento "'e (] -Govêrno ·fracassa na 8ldente da Republica, fique o. Naçic
melhoria' pr~duçãr) ou no seu trans. exposta, .como efetivamente est~ nes·
porte para o mercado fracassa t!lm' te. momento, aos graves riscos do
bém ~ dois outt'os ~ro"6~ltoe. 1)()1'- d~a:;ração de. uma. fOrça subversiva
nãod
~e tlOderálmpedlr a como é o mOVImenta de massas, que
que• llSl!lm'
. I I 1 Sequer poderá ser controlado pc»
alta de oreços. 1?rp~en e- S\l."'l' TIl' 'I aquêle que sonha ser obeneflci±rle
com a intervenelio .de 6rglio..~, i. nada dessa fOrça como é o Presidente. ds
mais nada menos. criar dificllld~d'!.' República mas que de qualquer ma·
para, atrav~s delas. venderem-se faci· nC1l'a aO assim agir está desrespel.
lidades. Aflnal,todos sabemos (] (lue tando DSPostulados' da constltuiçác,
é CXln~el!lmento ou tabelamento (lU" que jurou cumprir e defender.
não correS'l'!ondam àrelllid~de: él'a7.Pr
O Sr. Mauricio Joppert- O Sr.
com qt'e as merendorias fu1!l.m para o Presidente da RepúblícB. em seu. dlsmercado neuo, submeter t6da a at!- curso de 1.0 de maio, usou do 1m:
"Idade t'rodumra /l. dlser~8n e M amo tom cUtatorllÜ, declarando que está
blções dos. oue têm a seu cargo a concedenda ao povo- uma grande
flscallza'lão dos tabelamentos, nor· vantllllem. povo que, no. casO, silo Of
··ii~anto 1\ produelo e o comê!do flC8. Operirtoôl. S. Ex.a atende às as?ira· rio pr4.ticamente 'larroteadoS ao cri. ç6es do aumento de salArlo. porque
_têrlo dêsses &r~il.os Interventores e dos o custo ctn 'vi~a aumentou. Mas, afl·
· s"us a~entes. com J elUe surlle uma nat, quem éo culpad.o par êss]l au·
burocracia e""lol'lldoraoue outro ctll.ca mento de vIda! Somos nós? Nliol
l1lu faz senão I"nr.areeer ,Ollroduto Foi S. h'mesmo, com sua 1ocapa·
, para0 consumidor.
cidade, com. seu afrouxamento adSr. pre81dlmte, salta t. vista de +.odos ministrativo o causador desse estadc
t.";" e é problemA elementar de ecn· de coisas. A medlda providencial se·
~:.:< 1l.Omia _ QIIe' nllo se 'POde pretender rio. .baixar a custo de vida: isto, sim
1\-. co1'riglr ae8Ca~er ea alta de "retJC& seria :!lenéflco para· t6dae. na classes
fi.;. dela decorrente com aumentos de. sa. para tóda a. No.çlio.
_
:;,'>, 1árlos, com tabelamentos. com med!dllS O SR. REaBERT' LEVY - Per·
i';, IlUperUclals (lue nada fazem !enio, feitamente. Insurglmo·nos ezatamen·
~'.:'.2'eulto,·crla.rosmff~d08 negros como te contra esta atitul1e do Gov~mc
~';. . '.:).:jl'tlvemoS... ft'Jeriê.l1Cta II,TIl~I.ftente gue de.IU. ele lado OI problemas bâ·
:;'i'c.\aetillltrosa !ll) C1' o da CEXIM. de to· 81coaol problemas 1I&i0l da. prodU·
W':"i'" nÓltAo conheeido.
..
..
çlo e da produttYiClade, justament€
i;~,'_:c N§o- c:e1oS&llNtenda eateJ14erl6br e aquêltl que podem, em verdade,a~.
~S:'"'>t6d8 aattv!dade ec0ll6m1~. dojlalll mentar o pol!e!'_aqulslUvodas mS1lS1Il
~:i:,:.;.delenQ,S decexlJ1ae cnfaps, IlOrque consumidoras .e melhorl1rseu lalárlc
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Rio Gl'ande do Norte:
Aluisio Alves - UDN•
André Fernandcs. - UDN'.
Mota Neto - PSD.
Paraiba:
Alcides Carneiro - PSD.
Ernani Satiro - UDN·.
Fernando Nobrega. - PTB.
Janduhy Carneiro ..... -P8D.
João Agripino - UDN.
OvidJo Duarte - PSO.
. Pernambuco:
Alde Sampaio - UDN.
Arruda Câmada - PDC,
Banos Carvalho - PTB.
Dias L'ns - UDN.
Heracllo Rcgo - PSD.
Joãl) Roma. - PSD,
Lima Cavalcanti - UDN.
Neto Campelo - ' UDN.
Ulvsses Lins - PSO.
Ala.,goas :
M~deiro Neto PSD.
Sergipe:
Amando Fontes - PRo
Bahia:
Abelardo Andréa - PTB
Aliomar Baleeiro - UDN
Aluisio de Castro - PSD.
AzJz Maron - PTB,
Cal'los .Val1adares - PSD.
Dantas 3unlor- UDN.
Jayme Teixeira - 'PSD.
Lafayette. Coutinho - 'OO~l.
Nelson Carneiro - PL.
Nestor Duarte. - PL,
Oliveira Brito - 1>5D.
Vasco Filho - UDN.
Vieira. de Mello ~ pst
Esplrlto Snn to :
11·6-54.
Baguelra Ll!al - UDN
Eurico Sal1es - PSD.
Francisco Aguiar - PSD.
Ponciano dos Santos - PRP.
Distrito Federal:
Augusto Amaral Peixoto - PSJ;)
Benjamin Farnh - PSP.
Benedito Mergulhão - PSD.
Breno da Silveira. - P~B.
nanton CoelhCJ - P'I'B.
EcUson Passos - PTB.
Prota. Aguiar - PTB.
Gurgel Amaral - PRo
Heitor Beltrão - UDN'.
Jorr.e JabOur - UDN.
José Romero - PTB.
Lopo COelho - PSO.
-Luthero Vargas - PTB.
O. SR. PRESIn"N"'!:
Mauricio Joppert _.
N.
.. lo
Moura Brasll - PaD.
Estã findO o tempo desUna.do~c RUY Almeida _ PSP.
expecUente.
RiO' de Janeiro:
Vai·se passar & Or.dem do 'Pia.
Abelardo Mata. - PTB.
Comparecem mi1ls os Sra.:
Brigido Tinoco - PSO.
Bartolomeu Llzandro - PSD.
!U~uA·lmRameldoas ••
Edilberto de Castro - uon.
A
"
Galdino do Vale - UDN.
~~bBerO~aM
lhoO
Getullo Moura - PSD.
Jo&é
Pedroso - PSD..
.
Antonio Mala.
Macedo Soares e Silva' -' PSJ:'.
AmazonM :
Raimundo Padilha - UDN.
Antonio Mala - PSD.
Tenório Cavalcanti - 'ODN,
Paulo Nery - UDN.
Minas Gerais:
.J
Ruy Araujo - PSD.
Carlos Luz ..;,. PSD.
Pari:
Clemente Medrado ..... PSD.
Armando Corrêa - PSD.
Daniel de Carvalho - PR..
Lametra Bittencourt - PSD
Dilermando Cruz -PRo ,
Paulo Maranhio - UDN.
Guilhermino de Oliveira ...... PSD.
Teixeira. Gueiros - PSD.
Gustavo Cap,anema. _ PSD.
Virglnio santa Rosa - PSP
Israel Pinheiro - PSD.
Maranblio :
Jaeder Albergaria - PSD.
Alfredo Dualibe - PSD.
licurgo Leite - 'ODN.
-Clodomir Mlllet - PSP.
Machado Sobrinha - PTB,
Costa ROdrigues -- PSD.
Manoel Peixoto - UDN;
Cunha Machado - PSD.
011nto . Fonseca .- PSD.
Paula Ramos.
Oswaldo Costa· -PSD....
Pfaut :
Ovidlo de· Abreu - PSD.
Antonlo,corrêo. - UDN.
Rodrigues Beabro. - PSD
. José 'Clndldo -- 'ODN.
'Orlei Alvlm - PSD,
,São Paulo:
Leonldas Melo - PSD.
Miroeles Véras -. PSD.
Artur Audrá. - PTB.
Vitor1Do Oorrêa - PflP,
Cll111ll0SVergal - PSP.
Castilho Cabral.
Ceara: .
Eml1loCarlos- PTJ'1•.
AclahJl Barreto - 'ODN.
EusebtoRocha --: PTB.·
Adolpho Gentil ' - PSD:
Ferraz Egreja _ UDN.
Alencar Araripe - UDI'<
·Herbert Levy ...... 'ODN•.
Antonio Homclo - PSD.
lvete. Vargas _ PTB.
Humberto Moura - tJDN.
.
I:.uro Cruz - ODN,
Leio Sampaio - tJDN.
.
Lima Plgueirecto - FSD.
. Menezes PImentel - PSD.
Moura Andrade - POC.
.Peuaa de Araujo- UDN.
Novem J.únlor -PSO•.
S4 Oavalcanti - P8D.
Paulo Lauro- ·PeP.
'VtrgnlD 'l'avor.... 'ODN .
RaJúeri MazzJm..;.. PaD.
WaJter S6 - ~SP.
.

real. Levantamo-nos contra a ut!·
Ilzaçã.o de medidas de ellpediente que
todos aquêles qUC podenl enxergar um
pouco mais além de um palmo acUante do nariz compreendem serem ab·
solutamente inócuas,· infl'utiferas e
que trazem no seu bojo o gcrme da
desorganização econOmica. e, mais, '
crescimento espontâneo do custo dr
vlcl:a. que irá tirar as vantagens que se
pretendam dar à.que1es que trabalham.
Mas aquilo sobretudo que nos cau·
sa. tristeza, aqullo que nos preocupa
como brasllelros e como denlocratas
é. o tom, é o sentIdo nitldament(
subve1'sivo que o Sr. Presidente d~
Repúbllcá deu '110 seu discurso, Que
nlio representa seníio um. convite i
desordem.
O SR. PRESIDENTE - Atcnção.
Lembro ao nobre orador que eBt~
findo o tempo de que dispunha.
O SR. HERBERT LEVI - Multe
obrigado, Sr. Presidente, Encerrare.
j~
",a m lnh a orae ão.
Portanto, .Sr. Presidente, neste mo·
mento, de graves preocupações pa·
ra todos os homens consclent~, apelo para o patriotismo de todos Of
braslleiros, estejam em que setoret
estiveram,da política e da adminls·
tração, nosetnldo de que não se desviem os esforços legitlmos de ume
campanha po1ftJca, que deve ser honesta e travada no campo eleitoral
com dignidade e com sinceridade
para um plano claramente· subversivo, cujas conseqüências. e efeitos se.rá· inteiramente Impossivel prever
mas que•. certamente. poderão des-trulr os próprios fundamentos da
nossa;' vida política e da nessa vida
calcada nos princípios da c1vUlzaçãO crlstli.,
. 'o
.Sr.Presidente. era a advertêncll'
e o apêlo· que eu desejava fonnullU
desta trlblma, dlr1gldo a esta casa f
a tOdas as fOrças conscientes da. na·
çlio.
.
O Sr. AU!1U&to Meira - ·V. Ex.
fêz um belo e formoso discurso.
.
O SR. HERBERT LEVI - Multe
obricado a V. Ex.a.
.
Sr. Presidente. ern o que eu tlnho
a dizer. (Multo bem; muito bem.
PalmClS).·
..
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Houve, port.anto, 1l.odlflcação de, conqlte ,etifica /I Leift. o 2.135, Ih 141
VotaramSírll os Srs. De,ilU,llclo&
dlçõ~s. Ar,é aqUI, tocios os funclonáclt' d('~e'lld)ro ce 1953, que estüna
Amazonas:
rio.~ estavam em _situação de plena
a I'ee~ir.a I' fixa a Despesa. da
Plínio Coelho - PTB
i:;ualdade, em face da própria Mesa.,
Vn!~~ prm'o C,l"c'cio financeiro
Paulo N'ery - OD:;.
Estil, elltr~mnLo. ec,nstituiu uma CorJ.e 195,1: dpl)~ndenle de parecer
Ruy Araújo - PSD.
mlssáo na qual desll\uala os funciolia Comh:.áo ele lo'ínancas 'õlJre
Pará:
nários. atl'!l)lDnd" flOS vice-diretores e
ctN emenda,l.
•
Virglnio Santa R~sa _ ~'SP.
d\t;ctorcs
direito de comporem a
.Mal'anllác:
Coml3süo e acs demais funcionlÍrios
Veio o prtrel'cl da COll1i!Bão de F1Cunha Macltndo - P5D.
apenns o elc votar rm diretores e vice-' n~nças com enJendas.
Em virtude
José Neiva- PTB.
dlretore3.
clisso vão ser estas primeiramente puPaulo
Ramos,
Eviclenl:.emente, tem-se, desde logo, blicac1as parDo llpreciação do plenário,
Piauí:
V,,!Q',Úv, em primeira. discussão.
como justificativa que aoscUrctores e
Antônio COl'reia - UON.
vlce-Il iretnL'es dOI·pr~ se cara cterlzlL1'
di) 1'1'Oj~trJ n," 3.640-53. que inRio Grande do Norte:
a meliI0:. C:lI)acldade de nl'recjação
cOl'pom ao velu'imento, serZcírio ou
Aluisio Alvas - UDN.
de seUs suoI'l'dinados para efeito de
I'rmn:'if.l'úção, pnl'a fins de previParaíba:
promoção, Todavia, hã mod\llcaç~o
ddllcia social. o abono de emerAi~ides Carneiro PSD.
ele concli'~ôe8, e. aSSlm sendo, deveria
{llinci(1, de que tra 'a a Lei n11Ernani Satiro - UDN,
o projeto de resolução ser submetido
1Mro l, 765, de1S de dezembro de
Fernando
Nóbrega
PTB.
it apl'eriocão do plenário. Por .outro
1~52 cr.,!! 'Par~cer contrúrio. lIa
Osvaldo Trigueiro - UnN.
,lado, o próJfl.O de resolução trata apeComiR8áo de Fi1tan-:;as; depenPel'U~ll1buco:
nos das I'aras que ocorram nos serd,."tc de p'!rcce,r dns Comissões
Alde Sampaio - UDN.
Iviços. da Secl'etaria: lima ve? OCol'l~d,) Comfitlliçlio e Justiça e de
Arl'uda
Càmara - PDe
tias, serra, Pl'eCnCh.idas por.lndlcaçao
Ler/iRZa.ção Social,
Heraclio Rê;:o .;... PED.
cta COlJli~ão dr. Promoçõe.~ através do
Lins - 1'5D.
Ulysses
I pro~'il11ent'J Que a Mesa !aça,
•
o SR, TAR~O nUTE .t:
Alagoas:
, Orn, SI', PresIdente, ve.-se. entao,
Ary Pitombo - P'I'B,
que oqUlexlstE- modlf:aaçao de conSl'.-I?rcsldentc, peço a palavn•. 1).la
Joaquim Vlegas - 1'5'1.0.
di,·,'ic.s do:: flmclonários: funcionlÍrios ol'dom,
Mendonça Júnior- .PSD•
'oue an.es não tinham o direito de inI dicar par(\ urovimento de cargos, pasScrgipe:
ISilm a ladicar para provl.1nento. de o SR. PRESIDENTE:
Amando Fontes. "'"' PRo
Marcos
Ferreira - PSP.
I cargos
Tem a palavra
,nobre Deputado.
: Msim sf'ncio, Sr. Presidente. InvocO,
Bahia:
Ineste mstante, o art. 92 do ReglAbelardo Andréa - PTB.
o SR. TARSO DUTRA:
'mento Interno,. que declara:
'Allomar Baleeiro - UDN,
"Des:Jnam-se os projetos de re(Para uma questão dp. ordem) INdo
Altamirancto Requlão- PST.
eoluçflo a regular as matérias de foi '01:i8:0 'jJplo omdor) - Sr. Pl'eAziz Mal'on - PTB.
Cill'ltter poUtico ,ou administraIvo sIdcnte, queria apenas esclarecer que
Joel Presidio - PDC.
sõbl'e oue' deva a Câmara ,ll'onun- já há' alguns meses a Comissão de
Nestor Duarte-PL.
cial'-se 'em C9S0S concretos. tais como: Legislação Social se pl'onunciou sôVasco Filho - UDN.
V -,.' todo e qualquer assunto bre o ;>ro1eto. do qual fui rel:itor.
Espirito Santo:
Lembro-me j:elfeltamente de que o Brt?,ueira Leal - UDN • - "(·!·5Cl
de sua economia Intel'tla".
Considero; Sr. Presidente. da estrita meu p:lrecer, ~n\'c'râvel à pro»oslcâO,
Distl'lto Federal:
economia. interna dn Cálh..ara a cons- foi ap~r)Vad() unftn'memente por aqueBenedito Mer;ulhão -. PSD
t1tU1Ção de uma Comissao de Pro- le órgão tecll'CCI da Casa.
<Muito 'Breno da Silveira - PSB.
ORDEM DO DIA.
lhocões dos funcionários daSCcre- llem).
Frota All,'Uiar -PTB.
tarfr.; em, .portanto, entendo que a
O SR. PRESIDENTE _ A Mesa
(l SR. PRESIDENTE:
Gurgel do Amaral - PRo
Mesil deverirt ter submetido il. apre.. I,em del'.nul1cinr a matéria de aCôI'Heitor Beltrão - UDN,
A' lista de. presença acusa u com· ciação do plenã.1'10. como projeto: !la do com o cc'nhecimento que possu!. . Mauricio Joppert _. UDN~
parecimento de 203 51's. Deputados, resolução que elaborou e,.fez pua - O parecer de V, Ex.'. apesar de emlRoberto Moreira - PRT.
Vai-se pL'oceder à. votação da ma- car, no dia de hoje, no Diál'io do i1do há meses, até hoje ainda não
Ruy Alm~ld\\. - 1'SP.
tél'ia constante da Ordem do Pia.
Congresso",
_'.
cnel!,'oll It Mesa.
'
Rio de Janeiro:
Fui para essa reclamaça,:' e para das
Ne.stas cOlldloões neço.O parecer da I Abelardo Mata _ PTH.
provlc1,)nclas que V. Ex. julgar. e Comissão rle Constltuicao e Justlca.
o SR, MO JRA ANDRADE:
Brlg-ld6
Tinoco - P5D.
direito que trmei a palavra, lMulto b~ltt con10 II da Comissão de LeglsCelso Peçanha - PTB.
Sr. PI'esidente,peço a palavra, pela beu(; muito b~m).
.
lacão Soelal. ,pausa)
.
Edllberto de Castro - OD~.
I'
Ordem.
O fiR. I'RESIDENTE - A q~estão
Se 11iio sc podem obtel' os pareceOsvaldo Fonseca - PTB.
de orelem levantada por V. Ex. Sirá. res destas d~lfl$ Comissões, vou subRaimundo Padillta - UDN.
nprecia~\a."pela Mesa, ollortunamen e. rne~,er o proieto à vo',,-eão, Informano SR, PRESIDENTE:
Minas Gerais:
do
que
o
pai'f'cer
da
ComiSsão
de
FITem a palavra o nobre Deputado. '0 SR. PRESIDENTE:
Bias Fortes - PSD.
nanças ~' contl'ârlo.
Daniel de Carvalho - PRo
Vou submeter 11 votos, por se en- I FJnvotacão O proíeto. com parecer
Gullherme Machado - UDN".
SR, 1I10URA ANDRADE:
contraI' em regime de U1'gencla 11 se- cOlll'iÍr1o da Comissão de Finanças e
Gullhermino de Oliveira - PSD.
(Para uma Questâo de ordem)
i t
' sem os pareceres das Comis~ões de
:rtildebranc1o Bisaglla ;... PTB.
(Nfio foi revisto "elo orador) 51' gu n ,e:
constit.ulção e JlIstlça e de Lea:lslaJosé Bonifácio. - UDN,
Presidente, o Diârio do Congresso d(
,Montelro da Castro - UDN~
Redação Fit1al do Projeto
ção Social. IPausa)
ohje publica uma Resolucão-da MeRodon Pacheco - UDN.
1 n.°1.052·A,
de 1951
Rejeitado,
sa pela qual e. constltilldaa Com1sSão Paulo:
são de' Promoções dos FuncionáriO[
Arnaldo Cerdeira - PSP.
O
SR.
TARSO
DUTltA,
da Secretaria da .Câmara dos' DepuArtur Audrá - PTB,
Roc!arão Flna.l ào projeto nútados.
. . '
m,crg 1.052, de 1951, qu'e conce,de
Campos Ver~al - PSP,
(P~la ordem) reqller ve"/f/cação da
A Mala' baixoU essa resolução "lnCarvalho Sobrinho _ PSP.
as ""nms del,carecll'al do Exer- lIotação.
vocando pren·oll:p.t!vas decorrentes .do:
Citll F:m,.ileiro ao General de DiCastilho Cabral.
Feit.a 11 nova votac§.o simbólica é
llrtlgOS 182 e 14, allnea VII,. do Revi.. ci~ Cândido Mariano 4a. Sí.Zva dado como Rejeitado:
Coutinho Cavalcanti - PTB.·
gimento Interno.'
,
Rm:don, " à-:í ou.tras prOVIdenCIas.
Lauro, Cruz - UDN.
Parece. tr.davla. que essas atribuiL!ma Figueiredo - PSD.
O Congrcs~o :Nacional decreta:
O SR. TÁRSO DUTRA:
ções não d::l.'am à Mesa da Câmara
Manhães Barreto - PSD.
a an_p:Hude de que lancoumão. O
Art J.O São concedidas-as honras
(Pela "/'item) insiste', na verificaMenoti delPicchla - PTB.
projeto deveria ser 'subnretldo à apre- de MarE-cha 1 do Exérclto ..Brasileiro r'ãodt! VO!.lH'ão, 'Por !Juncadas.
Paulo'Lauro - PSP.
ciaçâo do ):Ilen:l.rl0, e 1sso porque o ao General de Divisão Când1do MaProcédendo-se à ver!flcação da vo- Ul!,~ses Guimarães - PSD.
art. 1B~" invccado, declara em seu rlan\) ela. Sl1'{O Rondon.
'i"'
do tação; por bancadas, reconhece-se· tpGoIás:
parágrafo primeiro:
Paràgrafo 1Jl11CO. As lus ,,1U~
rem votado a favor. 16 Srs. Dept••
Benedito Va! - PSO.
pôsto
serão
entregues
àquel~.
ml1ltar,
tados e COl1tta 32 _ Total 48.
"Nenhum'l proposição que mo· nerante o Congresso Naclonf~'.
José
Fleury - UDN.
Vi
dlfique os sel'l'içr" da Secret?ria, . Art. 2 o Esta lei entrara em
Paulo Fleur:\, - PSD.
O SR' PRESIDENTE
Ol! lIS condi,'''''.s de seu pessoal" ... "01' n·p. data de sua pnbllcação,
Mato
Orosso:
"
,
.:
e frISO esta' it:tcl'calnda: "ou as o Sala "Alch1do Guanabal·a~'. em. 13
Dolor .de Andrade -'UDM.
:Não
há
I:Clmero.
condições de seu J)€ssoal".Llclo Borrolho. - PTB.
de mala de 1954., - Getulio Moura.
.. . ,. podel'á seI suDmetida. a de- l'res:dente. - LOpo CoeZho.,- Lau·
Vai-se pl'ncederà éhamada. e' C01'lVlrgf1;oCorrêa: -PSD•
lir.oradío smll pa~ecer da. l\!esa", ro Cruz. - Rober~o Morena.
sequente votação nomlnal.
'
Paraná:
'
.
-' C\u~r cUzer. à delib~ração 'do 'llleOS 51'S. Deputados que votm'em L
f:Lvor responderão SIM e çs que vo- .. Ostola Rogusltl- UDN.
n:i~~~: outro lado. o art. 14, n.• VII, O .SR, 'PRESIDENTE:
V1elra Llns,- PTll. tal'ettl contrn resp0l'lderão Ni!.0.
apenas se l'efere ti faculdade que tem
Os Eenhol'tS que ~provant quell'o.m
Santa Catarina: .
fi ,Mesa de ))I'ilI'Cl' lUllnres na Secre-, tlrnr como estão, <Pausa)
O.SR.JOS:t: GUIMARÃES:.
Plácido Olimpl~ - pDN.
taria dI'. Ca!llara.
Aprovada, vai ao Senado•..
,Rio Grànde cio Sul:
01'11., Sr..'Presldente, pela., resolução
(4.0 Soal'ctário; seNJi'l!dofr 1.~i,
CO'elho de .Souza ·,";'.PL.. . ,
f·oram modl!lcadns condlções.de' fun·
O SR, PRESIDEN't~:
procede a. :cllamada ..non:lr;al,
lo'ernllndoFerrarl- PTB.
clonários dn SecretAria da Câmara. e NAohavC11do numero. para., vota..
'
Paulo Couto ...... P'l'B. .
I-~:>
o foram pela llegulnte razão: ao.crillr çâo emp'rimelra dlscussao, dnemen- '08R•. PRESIDENTE:
",.,
Sflvlo .Echenlque -P'rB.
a Comissão de 1:'romoções, ',a, .Meall .....'co~.tltucl·onal, .passar.'ela, para. o
.
t I I
o di lto de' delo fazer.....
",.,
'"
Responderam t' chlllrtilda nominal e
r
TarloDutra.-.PSD;
•. .
' , '" ';.
: pal·te
eS.r ng
11
"
.re
.
'
.
w'.
tel'celro
di
,
a.
votaram
162·.Srs.·
.
t
d
.
"
~7
'aos v.lce-dlretores e d l r e t o r e s , D e p u a, .OS len.-.o ,
Walfran Matzler' -'P~' :'
..' ."
,
e. Il todOll .osdeml\ls funcloná.rIOl'con.
Vota~40, em se!lund<ufisCU8S40, Sim e85 .:N40.
Aere:'.
.".
.: i ,'.:
i,?':,i;".;
'cedeu úlllcllmel1te o direito. de'votar.
'd.o l'roieto 11.9 oi.044-B. de 1954, FAtA reJCltado.
José
Ulisses Guimarãea - PSD.
Vlell'a Sobrinho - PSP.
Goiás:
:Benedito Vaz - PSD.
Jales· Machado - UDN.
Jose Fleury - UDN.
Faulo Fleury - PSD.
Mato GrOSRO:
Atoide Bastos - ODN.
Licio Borralho - P'I'B.
LllCllio Medeiros - UDI\
Virglllo COl'1'êa - PSD.
ParanlÍ :
A"thur S~r.tOg - UDN.
Firmlon Neto - PSD.
Lacerda WCl'I1eck - PRo
LaUro Lopes - PSD.
Ostoja Roguski - UDN.
Vieira Lins - PTB.
Santa Cat:\l'ina .
Ãgripa Faria - psn.
Joaquim Ramos - PSD
Nereu Ramos - PSD.
Plácido Olim!)lo - UDN.
Eau!o Ramos - PTB. ,
Simone Pere'ro. - PRD.
Waldcmor 'Rupp - UDN.
Rio Gl'3nde. do Sul:
.11 dronldo Costa - P5D.
Godoj Ilha - PSD.
Hermes de Souza - 1'50.
Henrique Pagnonielli .... PTl
Nestor Jost - P5D,
Paulo Couto _ PTB.
Raul PllIa - PL.
Tarso. Dutra - PSD.
Willy Frolich - P5D.
Walfran Matzler - pRP.
Acre:
José Gulomnrd - p5n.
Hu!!o Carnel.1'o - P5D.
Amapá:
CDaracy NuneS - PSD (156),.
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aos funcionárIos de sua Secretarla 11
aos servidores do Poder Executivo qu
nêle têm ell:erC1CIO, pela convoca"ÍI~
extraordinária do Congresso Nacionnl, no pel'1odo de 15 de janeiro a ~
D~l)\' "das.
de março de In54.
Arnaz:n1:'! :
rldellt~ cl~lxn: I! cadeiracta jJl-e- btml) ..
Ant~:1~n ~M:a- PSD,
Art, 3. o OS cl'édJtos de que tra ta.
s/llêncl1, Que ti oClI,padn "aZo Se•
'
I a
p:'ôsellte ,Iel serão, Butomà"caF:"vl:od2 Cast:'o - PE::D.
n/lol'
Nereu
Ramos,
l":-esidl!lIte,
O
SR.
LAMEIRA
BITTEKCOUR'l':
mente,
l'egÚltl'ado.s pelo Trll:lunai' de
Pr1:'á:·
!L"lan(io Con'~a - PSD.
_ (Para encaminhar a votaçãO) Ic?n;as dlspensada a exigência
do
All'.(usto Me::'a - PRo
SR, PRESIDENTE:
_ (N"o )oi re1:js!o' pelo oraà.or) _Ialtioo 93 díl,Regulamento do'CódllH>
Lamelrn B'tt~nc~u:'t - ,PSD,
Sr.
PresIdente,
pelos
mesmos
metide
Cont:lb:lidllde
e
tlistrlbul-do
ao
Vem ia M:SB e é del!Jrldo o E':ci'Jinte
PCllllo Mo.:';.Hlhâo - DDN.
VOll que acabam de ser expostJs pelo I Tesouro ~ae.onol.
Teixeira Gllei:'ós - Pro.
REQUERIMENTO
,iWlWe representante ela Mesa.' a CoArt, 4, Esta leI erttrará em vlgur,
:VIamn hã:;:
'
missal} de Finanças deliberou, por una- na data .de ,s~a pUbllcação-, ,revoga.
Requeiro o rdlall1ento da r.li~~WlS~(J nlrnidade, recUllal' aceitação â emen- das as dll;po.!llto es em I:011trar.o.
AliredoDualibe - P5D.
do PI'ojeto n," 3,9m-54 (em urgência),
Clodomir Ml1let - p"p,
pelo pl'aZO de ~8 horRs. pnrR, na qun- da' n.' 2, que visa exa.amente resCusta R~drigtles - Psn.
SR. PRESIDENTE:
IIdllde
de re-Iatol' da matéria na co- tabelecer a redação ol'lg,nál"a do proPiaUl:
Há stbl'e 11 mesa e, vou submeter 1
mh!8ão de Justiça. SUbmeteI' a mesma Jeto, boje !ut:stituido P01' nova. 1>1'0.
Antônio Corrêa ~UPN.
segUinte
ia, consideração do re!erldo órgão téc- pO.!liçilo, aprovada em primeira. dia· votos
L<Jnidas Melo '- P8D,
cWlllão.
nIco.
Mlroeles Véras - PSD.
A prevalecer o que pretende acmenR.EQUERL'dENTO
Em 14 de maio de 19M. - AlellV:torino Cor"êa - PSD.
ela n.o 2, se con.stltulria em desta·
cal' Ararip~.
Ceará:
~Ol' dos funcionários desta Casa wna
81', PJ'esidente:
Alencar Araripe - UDl'{.
lituaçi.o de cialnO~Ulla QeBlZUuARCle,
Requerenl<ls, nos ~rmcc do R.eglHumberto Moura _ UDN,
O SR. PRESIDE1fTE:
porque 08 servidores dos C011'e1oS e' meu!'>. a constitUiçllo de uma Co·
L~iiQ Sampaio UDN,
De ac6rdo eom a compet~ncia da 'reléjl'afcc e 0Il da Pollcla aqui em ml8Sao Parlamentar de 5 membros
MenezeaPlInen:el - Pro.
Mesa pal'a resolvei' o assuf.to, Citá atividade pUllarlam a perceDel dUM para vlsltar o jornallatA Nestor Mor, "ell'll da Rocha- PRo
defel'ido
pedido. O projeto. por- gratificaçôes. enquanto 08 func1onã- relra, vitima de brutalailreu:\o pol1pG~'oa de. Araújo - TJDN.
tlU) to, lIIalrá da O1'dem do Dia pelo ri08 dI\, CAmara e Senado' pl'ópria' clal, recolhldo em e.tadp Jl'Ilve ao
V~rgilio Távora' - UDN.
mente dltás, perceQerfam apenas wn HOIllPltal },tigUel Couto,betn como,
prazo lIe4&horas.
Walter Sá - P5P.
IUÜ de vepclmentoa a, titulo de gra. também. pal'll ,Ir i presen~a do 81'.
Rio Grande do Norte:
W:leaçio.laso ocorreria. porque' do Chefe de Policia tomar conhec1mento
O SR. PBE81DEJlTE:
André Fernandes - UDN.
ol'Çainente vl~ente, nOA aneAOA rellltl. das, prol'ldênclas que as autorl<ladl?&
José AUgUsto ' - UDN.
voa
IOIlMlniatérlOlldl\, JUltiça e ViII- competentes eatiio tomando em relaHá, !6bre li meaa e vou SUDlueter a
Paraíba:
ção, Já existe dotaçil.o aproprtada para ção ao lamentã,'el atentado à IlDeldaCle
l'Otos o segwnte
João A<;rlpino - UDN.
conceder wn mêa 4e gratificação 11011 de 1mprensa em nOlllla ten·a.
REQUERIMENTO
Odivlo Duarte - 1"5D.
IerviclolU do Departamento FeGel'al
Sala das seasõea, em 13 de maIo
senhor Preslden'e
pemambllco:
ele sei\ll'ança Pública e do Deoparta. de 1954, - Dia da ImprWllll. Requeremos a real1za~ão de wna mente dOll CorreiOS e Telérl'afoa em Heitor BeltrCio.- A%fz Marem. Barros Carvalho - PTS.
8esaAo extraordinária noturna. no dia exerciclll DO COn~ei8o.,
.João Roma - PSD.
B~rtolomlU Lizanrf1'o. MendOfll;fil
LlmaCavalcantl- UDN.
a do, corrente, a fim de aei' votada iates, sr. PreaideJ:lte. oa motivos JunIor. - JaeZ Presícli.o. - AT1/land~
Neto Campelo - UON.
e discutida a' :natérla constante da por que .. COJ1\lIIlião de FinallÇas de. CDnH. - Fernando Ferrarí. - CasOacar Carneiro - PSD.
Orclem do D1II,
liberou, por lmanimiQi>de, n~ar apro- tllho Caãral. - Vieira Lln.!. - NesAlagoas:
Sala das SeSllÕl'lI. 12 de 1111110 de vaçle Aemend'a n," .2 _ vejo agora, tal' DlUU'te. Jo.~ FleuT/I, 1954. - Tarso Dulro.. _ Hilâ-eln'ancto com mUita honra pua nóS _ de acOl" Wa1ltterley Júnior. - Br/Il/do ~'inoco.
Medeiros Neto - PSD.
Mendonça Júnior - PSD.
Bl&afJlia,
do com o pronunciamento da pró- - Moura, Andracle. , - Dolor de AllBahia:
prla :Mesa da CWartt. _ (Muito drade. - Guilllerme Machado. , O SR. GUSTAVO CAPAJfEIIA:
Alul&lo de Castro - PSD.
bem; multo b e m ) . '
Cardoso de MíTallda. - José Gldmarde!. _ Gurgel do Amaral. - Pll1lio
Carlos Valadaret _ PSO.
senhor 1'l'eIldente. peço' a palavra.
Coe11w. -l'vete VargM. _ Israel PiDantas Jún10r - UDN.
SR.
-'RESIDENTE:
nheiro,. _ GullMnnÍl\.o de Olí1leira.
Jaune 'l'ellCeira. - PSD.
O SR. PRESIDEJfTE:
José GUImarães _PRo
Ao 'projeto, quando em d!SCU!5íio, - Menotti Del Picchlll. _ Coutinho
Tem' a palavm o nobÍ'e Deputado, foi oferecida e vou submeter avo· Cavalcanti. - Hildebrcmdo Blsagllll.
Lafayette Coutinho - UDN
..., Jlleder All1ergarla. _ BenerJito MerRuy Santol - UDN.
O SR, Gl1S'UVO CAPAIEIIA:
tos a seguinte
gurhão. __ Medeiro' Neto. - Licl~
VIana RIbeiro dos Santos -' PI!.
Borral1lo. ,~ Allomal\ Baletlro.
EspirltQ Santo:
IPara encaminhaI' ti tJotaç4o)' INão
J:MIlQ)A
Paulo Lauro. - paulo SarClBate. Eurico Sales- PSO.
fOi reDiS,UI 71elo orodor). 8r. Prem-, O art. 1.· do projeto 3.95<l·53, terá Lame/ra
Bittencourt. - coaracy NuFrancisco Aguiar - PSO.
dente, aà.bemoe pela experiência que a seguinte redação:
.
nes. _ Fernando Nobregll. _ Frote
Ponciano doa Santos -PI:t ,
nas selltllJi.felras' i tarde se retll'amArt, 1.0 S' aberto ao COtlllJ'essD AgUi4r. Walter Sei. ~ PláCtd~
Distrito Federal:
do Rio de, Jallelro numfr0803 Depu. Nacional. Câmara doa Déput8.dos. o 011l1llpto., - Clcdom/r Millet. - DanAugusto Amaral Pmoto - PSt1)
tl'Iclos d~ Minas. de 810 Paulo I! mel' crédito, especial de CI1 2.'180.000,00, ton coelho. - Paulo Jlfanltáea - ErDanton Coelho - PTB.
mo, de outros Estados, Convoearlil;l1a para plgamento de um mêB de ven- n411/ Sátiro. - Herbert Levll. - RoMoura B~a~j} - PSD.
seasáo extraordinárIa noturna para cimentos aos funclonárlos da 8ecn· berto Jlorena. - Lucillo JleàeiTos.
RIo de Janeiro:
sexta.feira é expormo.nos .. ter uma tarla da Cálnara dOll I)epUtadOll e aos - BUli AlmeidA. - Ulysse. GllimaBartolomeu Llzantlro - PSl)
sessão sem número e Isso redundaria aen1doru do ~r Executivo, que ráe•• -: ,Alo:sw de CastrÓ. - Pessoa
Cardoso de Miranda - PSQ.
em prejuizo para "nais. sem proveito nela têm exerciIClo. no periodo da de AraUto, - Abelardo Andréa. Getüllo Moura. -P5D.
para ta votação. motIvo pelo qual nll.o cgnvocação do COIlgrelillO Nacional dI! waldemar RlI.PP. - Jia1l1 pilo. - ]lAiJosé Pedroso - PSD.
posso deixar de S!'l' contfàrlo ao 're' lQ de jane!-I'0 a 9 <1e n1arço ele 1954. mamão Padilha. - Coelho rie .sow:a.
Macedo Soares e Silvll ...;. P~D.
querlmento. (Muno bem).'
ReJeItada.
'
- Manoel Peixoto. - AU(I1Ilto AmaSaio Brand -:- PTa.
ral Pei:roto. _ WoIJt'aJl 111etzler• Minas Gera!!:
SR. PRESIDE!lT:E: Campeia
Vergal. - Lima Figueiredo.
Bl1ác Pinto - UDN.
o SR. PRESIDENTE:
- Ca",/Ü1lO Sobrinho. - DilermanDaniel de Carvalbo _ PRo
Em votação o projeto.
Em vo t a ç li. o o requerimento.
do Cru~. - SaIo BraM; -José AuDUermano Cruz - PRo
Aprovado e enl'Jado à Comis. (lU8to.
..... Augusto Meira. _, Nestor
(pausa) •
Gustavo Capanema - PSO
sllode Redação o ae~Uú1te
J.0st. - Manhães Barreto._ ArIsrael Pinheiro - P5D.
:Rejeitado.
llalelo Cerdelra. ,... Herme, Pereira de
Jaeder Albergaria - PSO.
votação. em segunda discl/ssão,
PIl0JE'lo/
SOlI2a. - Mauricio Jo-ppert da Silva.
Leopoldo Maciel - UDN.
- OsvClldo FonseCa - f/ruillio SantIJ
do Projeto 11.° 3.9511-A, d~ 1953,
N.o 3 "•.A _ 1"'53
LlcUrgo Leite -:- UDN. '
(lue a~. ao Congresso Nacional
v
Rosa.
Manuel Peixoto - UDn.
_ ,Câmara /lo,! DeplltG40s _ o
O Congrwo Nacional atel'eta:
OUnto Fonseca- PSD,
créditcl l!Special de Cr$ 2.780,000.00
SR. PRESIDENTE:
para lIagamento de um tn~s 4e
Art: 1. ° E' aberto ao Conr;rel!SO
Sao Paulo:
vencime71tosaos lunelo/Ui1'iO! d4 Nadona!, C~ara doa Deputados, o
OI BrI. que aprovam queiram ficar
Herbert J.evY - UDN
,
lvete Vargas - P'I'B,
Secretalill l!a CCimara dos Depll' crp~~to especial de Cr$ 2.~80.COO,OO, c=~, estioo ,lPaUICl).
tados. na conllOC~40 .l!1) COn.
pagalUEUto de II11llJl4s de venManhles Barerto - PSD.
Aprovado.
Moura Andrade ,~ FOC.
gresso Ncu:lonol; dellenã€nte ,ãe ~entolld a~ funcionários 4a.Seere·
lleslgno para COI1Iltltlllrem a Coparecer da Ml'fa e da Comlss/lo
la a. CMlala dos De.putadoa', e
Novelll JUnior - PSD.
de Fi1141leCS wbre' a emenda.
aoa !ervldo~e.s do Poder- Executivo. ~Alo os Sra. Deputadol Heitor Bel, Mato Grosso:
ue
101',,0.
Aziz Maron, Mendonça Júnlor
Peço
os
pareceres
da.
Mesa
e
da.
nela
têmexel'clclO,
no
pertodo
Ataíde Bastos - t1DN .
'
cominA0 doPlnançl18.
da convocação do Congrelllo Nac.lonal Brlgldo Tinoco e PaUlo Lauro.
LucUlo' Medeirot -UDN"
e 15 de janeiro a 9 cle Illarço de
Prilllefra tl~sáo do Projeto
Paraná:
n.O 3.959. de 1963. que cna Jw"''' O• 'DO C"
I
1964.,
exclUldoll cc já a,teDdldoapela
O S1\ -A..., ,~
~_
'
,Verba S - Consill11açãoII - SubArthur, 'Santos - ' tJD~
tal de can,C,iliaÇIiO e J,Ulga7JI ento
Llluro Lopes - psD.
na. I.· e 2.· BegWII dcl JiQtlça
IPara encaminhar 11 lIotagdo) CNdo co~Ao 18-0f-0õ, do" O:çamento
Santa Catarml:
do Trabalho tendDpareceru: da
foi relllltcl pelo 9I'adOt') - sr. Pre- em vllOr. ,
ABJipa Pula - PSD.
Comtn40 cU Ccnutttitlf40 e JIUsldente,lI. emenda n.O 1.0 do DePU·
Art 2· E' be t
'
.1oaquim RamOl - PSD.
fiça
Il'" opiM pe14 11I4 COlIIfftutado :Mauricio Joppert fol por éle reU- creuó, Naclonat ko,~nd~,o ConWaldemar Bupp _ tmN.
CÚlnalldlUU e fllflGf'tllld 4G Com,,rada: a emenda
2
tem
crH1to especial' dtt ~rl° .. _",ml. o
slloã Lege,lcIção SCIClGI j'uecer
Wanderley Júnior - utlN
conuA.rlo, por 11IO Q~ 1UI orçamen. para de ac6J'l!o !lO
.. _~....... 110O.00.
Rio Orande dO Sul:
,
COlll emend4. cl4 CotnUs4o lk 'l~
to, tanto do J4iJllaUr1o da JUltiCa. merO 8 d 24 d ID a ....-.JueI,o DdfIIIfI.ÇG8 • "".,.delIte da perecer
AdroaldO eDIta - PaD.
::omo no, 'da Vlaçlo e ,Ow..,PdtlIki•• 40 lneIÍno ese a.d e outubro de 1162,
J)anlel' Faraco - PSD.
de
se, consltnam verllaaeJplCJafl pera mento C»
.2..,._
&t~del' ao paga'Cwll.ComtI.40 de S-"•...'\'.. .PúblWo
.
"
......
vene1mentoa
OOdoY Dba - PSJJ.
Amapá:
Nunes _ PSD.
Rio B:'RI,M:
I'e., \ .110:5 - Pl'B.
VOLaram Não os 51'S,
e','~:'ac:

I sra.tlflcação

de seus funcionáriol quc
trabllll1ando nes~n Cfilnara. ~áo
jll.5to ~u~ ;SSt;.s- serVidores pel'ceiJam
dUllS gHitlfi.açoes pelo mesmo ser- .
DllI'an'e a ChC!7Hac!a l1011lf1'cI o viço; Este o ll.ftl'eCel" pOrIDlnl dado
Sr. Adr01l11'o Corta. 2-" l'ice-Pre- na ultima reuniao da Meza. - (Muito

Nestor Jost - PSD.
Raul P,la - FL,
Acre:
Hugo lJarneiro - PSD,

~stao

~
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DO 'CONCRESSO NACIONAL

(Seção!)

Justificação
1
.rusti/ú:açãO
.
r T1'lIl;.~lho. realizada em Uen~::ra nO
O pl'ojeto trata da criasão de mnl~ I Os SUDStitutos, a. que se rcf( ~~ :I, an~l'~~ ~~P~La 1eí enU'ara em vJ~()r
seis Jkntas ~e CO~Clll:lÇ30 e ,Julga- 'llI;p~ente ell1e~]da, sno nomeados 1)0:' na "ata de sua j'Ui>l.c.. ~"U I'r,',og·au.lll
O SR, PRESIDEN'fE:
l1;ento na 1 Regiao dn J~stlça ,.dJ d~Cl;~O do Pl~~iu~nte da .R€P~~h:o\ .,e "IS (HS;USlço.es em contral"O
Vota,ao, ~iIL segunua. l/lscuS.>('I:',
Tem [\ palavra o nobl'e D,e:;.utado, 'lrabalho e maIs nove na 2, Reg!.\O, n're~lam a ,callella do M.mst"no ~ucom sedp~, respecth'::.mente, \ln pis- OI.CO da t:!ma~ jUll.to a Justlçf\ do lmdo ProJeto n.". ~,18a-.d. rt~ JH~~
O SR, ARMANDO CORRtA:
tl'lto Fedp.t''1.1 .e em Sao Paulo, crlnn·· balho. cUJa s.l.uaçao leg'a~, ll?W,C n:~~
que altera a Lei n." I 12:1 'te ,;.1$
_ .,
Id"-~tambem, conse~tlentemenr.~ 1C exel'Clcio P remuneracao, e ide~j ':'3
~e 1950. flue S,? te ere ".) ',:Ol",() 'L~
(Nao 101 r.1Jisto pelo ora~r) Se- quInze cargos de JUiz. do Traball,l). a ,dos substlwtos ele l'rocul.'auores ell)
Salde fi()EXercI/~; >ell'/o. lJÚn",'''nhor "'resldente, pet!1 a pahlvla para, PI'esldente. <1~ Junta, qumze cargos ete Tlabalho,
res áas Comissões ae "oql,rl"II'jJ
Llllnome na lJomlssao de Serviço Pu- Juiz Substit:tto e trinta fUl1çõeS de
E' de inteira justiça que se lhes
Nacional e cU Fillall"',s"Qlle ~: ",buco, Lur par~ecr sóbl'e u 1"'l'oJe~o I yr,r,als,
asseê;ure efetivhiade, na contormidale.
?Iam PC!CJ arquiva1Jlcnl.o du I rOlel~
11, 3,9,11. de 11:'53, que cr.a Juntll.'; Cie
Ol'a, neste momento, há uma Sltl!rl- 1]:1 emenda. insplr~da nos pl'ccede,]oes
emendado
.•
•
l"un"",a~aCJ e JulgamentCJ nu 1." e cru:. a definir e a corrigir relatl VIl- I~ais de efettvaçao de OUtl'OS SUh.S,
,
~," Regiõ"s ua JUl;tiça áo ·.rr~blLlho, mente' aos suplentes de Juiz i;'re. ,.tutos e lnte'inos du Ministério PilO SR, Pll.ESlllEN'rE:
'J:'l'ata.tie ,de mensagem pI'esio.~clal. siclente de Junta, situação que .ne·' 'J1:co, quer junto à Justiça do TiaJa,ho,
Ao pl'ojeto, quando em lP1unda dlScom .pedldo d~ POCler .1udlciátio; e rece justa 'OlllÇão,
guer junto à Justiça Domultl.
que (lI oz /;eg~lllte:.
Como é sabido, os atuais Sup1ent~s A titulo :te argumento subsldiá1'lO, cuss:io, foi ofel'ecldo e VOLl su".lle••r
,>0\1.. 1." .::;ao c1'11ldas" na 1."
tem, nas Juntas enl que ser'lem, ns ocon'e. ainda, referir o (Yd.5CJ dos an- a votos a. seguinte
glao d~ J,WUÇll dq 11 al);l1h.o, 'eLS I mrsmas atr:buições que os SuDstitu. tlgOS Promotol'es Públicos SUbstitutus
EMENDA
oJ ..
,",oncillaçaO. Julgamento tos. e receiJeram como êstes a mesma ela JustIça do Di.stritCJ Federal, ncupanA Con&~ltuiçãodo art, 1.' pssa ser
com 5ed~no" Dl.strlto Fe,deral e nove ín';estidura, A função de uns e de te~ àe cargos criados sem ônus 'W'H
na 2," Reglao, com se,,; na ic:?ade outros e 1'íg'lrosamente igual, ou seja, os cob'es ~a União, .1 Decl'eto-lei nú- ~ se~umte:
1 I u;n) coronel:
o_
Pa.?~o, J:'Stado l. ,pa~?, _
"Ju1'l'nr, pl'esldindo as Juntas, lia mero 2,~30, de 27-2-1940, art, .138!,
3 (trés) tenente-coronéis;
.. Art. "" Sao erlagos qUI,':_ t eaJ
subst/tuiqãO do Presidente e/el!. "Jas que passaram a lnte'l'ral', em cn10 (dez' majores:
gos oe JUIZ do Trabal o 1"resl en e t:
vo".
rater efetiVO, a l'espectiva Cal'r?lra.
45 (qunl'enta e Cinco) ~:.pltã·s:
oJ unIR. ql!1Oze Cll1ll~S d,e JU~ Subs ._
O Suplentc nomeado, o foi, até I;sl~. SlIla das Sessões, I~ de maio· dr
100 (CCllJ) l.' tenentes:
tmo e tJ'lnta funçoes ae vCJoalS, sen <lata do mesmo modo que os demnJs 1!i54, - Hildebrando Bisaglill,
do qUInze para a representaçao ete em'b
.~ "
, b lho .
67 tsessenta e sete) ~," tellentes.
pre~acios e quinze para a de empre· ffi;m ros da mao,iStlat~a tIa a 15tR,
Primeira discussitO. cJ", Prc1eto
Rejeitada,
ladores, para compor as Juntas a evlde~temenle ICl ando ~e em conta a
n." 4,193, de 1954. que (lutol'i~a o
que se relere o artigo tu...
t.lpacldade para 1t1nçao eba~tar:~e
Poder Executivo a abr,r, narcc/a·
O SRPRESIDENTE:
Na Mensagem, CJ pro:,rio Tl'ibuna1 Id~meldade ajUizadas por quem de lldamente, pelo Ministério da. Gller,decl<.ra o segUinte:
relto,
_
Ta, credito especial atll O mf')nta1t~
Em votação o seguinte·
te , tendodel'eres e Obl'lga;;oo:
,"olume de processos "~strlbui.
til de crs 150.000,000,00. para paQJS llosol'gãos oessa Just1ça cresce ele análoo~s, e podendo o Subbtltuto seI
gamento de pensjes LlCS herdeir"""
l'&OlE'1'O
llJaneirn lmpl'cssLon.mte em vanas l'e- l4pro~~tado Em va~a de Juiz efet~'c,
da Guerra do Paraguai e Cam,paN," 2,133-0 _ la:>2
giues e, especlal111ente. nos dms maio- p,oce\ao os Suplc~tes gozar.de iden.
nha do Para.guai; parecer, I:01!1.
l'e.l cenU'Os in(1ustrials 110 pRlS lD,s- tlca lantagel11 pala preenchimento das
su/Jstitutivo, da Comis.sã'J de Fi,
Art. 1.0 E' modlticado ::. Lei n::t·
tr.to F;;(1eral e SáoPauio), protela.n- V:l.gllS de Juiz S\1bstltut~. ~0m:.etudo
nan"as,
mel'O 1.125, de 'i-5-50. ':m sua ,·cle·
do-se e.m consequêncla, as soluçoes IClu.and.o se. estabe1ece.a llmltaçso d.c
Encenada a discussão.
l'".]Cla ao. Quadro de ')tl:.:O\I~S Dendor. lltig"S, com prejUíZo dos interéS- que t;al aproveit.amentc fiCa!'á n,a ti~tis;as do Exército. que ::lU:i.ia a Il~r
51'S concretos e imediatos das partes pendencia de yarlas condlçoes,
nem
"SR. PRESIDENTE:
CJns~ltuido de:
e daquéle p.1'1Ocipios báSicos de rapidez Isempre vertf!caveis, a saber:
Tendo sido oferecida ':mpl"d'l no 1 (um) Coronel:
c oponul1ldat\'z que dev" Pl·e:i.'.ew' .a
a) .nome.acao_há mais de cinco nos; Pl.'ojeto n,o 4.193. de lJl54., etn 1.,\ dls10 (dez) 'renCni:lS-Cor~néjs;
vüs J·uigamentos".'
b) reeonduçno:
I
20 ',\'inle) Majores:
.
'Ainda é o TJ'lJjuna1 quem diz:
c) efetlvoexercíclo da função pelo ~~~~~ça~~ ta o mesmo à. ';()llUSS<'o de
50 (cinquencal Capliêes;
"Ji'assará o Tribunal a ser COm-)PlaZO de d91~ anos:
_
R-edija-se assim. o art. 3 o.
~H (cento e vinte e um) los, Te·
pôsto. de 17 juiZes,.!1 alheio;; aos ind) exerC1Cll) nas l'egioes a que se
"O 1"1' .d t d C' ,",
nentes,
terésscs prot1S10na~ e 6 oe1egados ,'efere esta Lei;
i'
eSI en e a o~ls~ao" nut.o- Art, 2,° Compete ao~Lnjst1"o <ta
elas entidades sindicais. nomeados . e) prestação de concurso de titnle!, r zal~ o,!! pag~.tos pcl l.ICeI llWOIO Guel'1'a a distriblllçâo de ::Jttcla~ UCnpc. 3 anos e que não poderão ser re- I·. Oomo se vê, p01'tanto, a emenda visa dos orgaos, do
ercito, ""aend') ser tistas de acôl-do com a necebõ'<1aae
conduz.dos por maísd dois pe!'lOdos. f&cJlltar a própria administração da fel!'Os a Plocurad,or~s. qU.ll:.ClJ O~,Il1-I' da:ulministrnção do ServIço e :l1IJO'WE~ta última disposição, dete~mtnando ! J\lstiça do.ól'rabalho, aproveitando Jui- teressados COmP10\. adam.en ..e .es.lve- tânclae necessiaade das UntdadE's,
a renovação penl ea dos jU1Z~ clas- I Zl'r Suplentes que já adquiriram no rem ausentes, to.mados ,i~ 1ll0leRtlas Re;Jartições e
EstalJeleC1.;nentC1~ (lO
sista 1 e que se estende a tOOas as pleno exercicio das funções experlén" contagiosas OU nau se pUClct'~lll JOCO-/ Exercito
.
Justijica<'.ão
Al't, 3".00 Se1'\'iço Odo.1éoJÓ;iw ao
instâncias. contribuirá. para form.1r, cia bastante para completar o presu- mOI'er" •
nos meios s.mdicais, umg, .equipe de I 'll:do conhecimento do Direito Socinl,
EXérclto se constituirá '!1l1 D1\':sao
110mens versados nas Questoes traba- fm virtude da condição sine qlla. Mil O mandato é delegaçâo dn confian· dis~mta dentro ,da DlretOl')a Geral <le
Jhistas c na arteclo seu julgn.mento, tle se tratar de Bacharéis em Ciências ça do interessado. nâo da aut~l'id"de Bal1de dCJ ExerCito, tendo ~I)mo 0!lere
ao me.,mo tempo que. l?elo .sistema turidleas e Sociais.
que tem pagamentos a efetuar,
o ofi~ia1 mais gl'acluado ~loQWldJ'o Oe
do rodiZio 01'(1 estabeleCIdo, propol'·
Aliãs. a única diferença existente
A prevaiecel' a parte fln~1 'ia lttu~.! ~cnlJstas,
cionar este· importante encargo. ao entre o SU!l!cntc e o Substituto reSIde redação do art., 3,~ do Pr()j~t~. o. ~':'C'
Mt. 4.0 O Ministro da Gueml bal·
l"r.ior numero posslvel de rcpres~n- em fato de ordem econõnlica _ en- sld~nte_da Comlssao poderá l'!cgal' aU' xltrá instruções para complet.\, exccu·
t _nte.:: diretos d~s dive.'Sas categorms quanto êste percebe durante Olmo tonzaçao a que de-tel'nllnados pro- cão da pre~ellte LeI.
profissionais".
'
t:'l1o, em exercício ou .não, aquê1e só curadores atu~m perante 'I mesm;i.
.' Art. 5,° A pI'esente lei, entrará em
'l'odo CJ Brasil. Sr, Presid~te, está. tem remuneração quando, convocado,
Essa providenCia não pode pl'el'ale' vi"ol' na data de sua put'!ici.ção, rel! par de como crescem, dia a dIa. entra em pleno exerclcio da fun~ão, cer no regime constituCIonal, .que as- vogadns as disposições em contl'oÍl'10.
(l.S q.. ~stões
trablhis~as, .,\gora m~sPara excluir. por fim. qualquer' ca. senta no respelto às rela~ões JuncllRejeitado,
O SR, PRESIDEN1'E:
mo. acabei de enc~m~nhar a ~es~ l!!- ráter de fa'lol'itlsmo à emenda, CUlll- cas regularm,et:Lte constituiJns,
que:'irr, .t.o de urgel1Cln pa:-3 dlSc.ussao pre frisar sempre que o aproveitamen- . ~elhore'!. aroitros das 'I:~S conve'
O projeto ,'ai Sel'Rl:Cll1iyadll ..
e votação de )ll'ojt;to•. cllando uma to ~e fará mediante concurso,· ateu- n~encias\sao os proprlos mlercssaclos,
Votaçáo.em prtmelra 'bs~us~!Í()
J'·.ll de Conciliaçll.o , e Jut~amen~ dendo aos têrmos do artigo 186 ela Imotel'celras pesso::s. que nem sempre
do Projeto de Resoluquo ti," o'.!l,
em Belem do P!?,á, projeto oriundo ~ O'1nstitule,ão Federal e dos Artigos ! a agem com a. lsençao .que ;;el':a t:'c se
rie VXED, que aprov!l e.~ cor..tf'.I
Mensagem presIdenCial do ano
e e 19 do Estatuto dos Funcionários pú. deseJal'. .
.
apresentadas pela D1retOT'.l Gr!:'lol
1952. .
S Pt sldente de que b!lcos Civis daUnião"Lei n,o 1,711, je .Emc..'1.S0 de procurador InfleI ou de
da Secretaria com o ~'1!:LIH'O Ge,~tou certo. r.
e
"
. I' 28 de outubro de 1952.
atuaeãol'econhecidlllllentc :nconverat da Receita e Dcswsa. da Cá·
USSlm como dou ~arecel ravorav~.
S,qla das Sessões. 13 de maio de nlentt!, não faltarão às aUiondacles
?lIaTa dos .DeJ'utados, c';rresponem nome da poml~'lO de serviço Pu- 1954. _ Hildebranào Bisaglia
inlcia.tlvasjunto a quem de dn'e.ito o';
dente.ao exercicip de 1933 .. lDa
blico a criaçao de no\'e Juntas. tom·
.
. .
e votaN,o 2
aos própçlos. mandantes.· pam queK,
Mesa),
b ~1ll.' no ensejo d'l discUllSão
á. I
do
se .advirtam. em tempo ,te qU:l1qu.'1'
E TE'
ção do meu proje~o. scr e ap1'o\'a,
Ãerescellte.se umartl~o:
ocorrência antel'íol'mente verll'icadll. I O SR, PRESID N '.
(.1!uito bem;· milIto bem).
_ Tarso Dutra.
'
Em. "'ota~a-o o projeto,
'
Y
Art, O cargo. Inicial do Mlnls~T1o
Pl.bUeo do Trabalho. será o de SU1)sSegunda discussão do Profeto
AprCJvado em 1." diScussã'J o se8R, PRESIDENTE:
tltUto de Procurador Adjunto. O inn.04.125. de 1954. SU~H(lt.utll'O /lI!
gUinte
Encerrada -ndlscussão,
~lesso nesse cl1rgo, far-se-á mediante
Comtssão ele Legislaçdo Social. que
PROJETO DE: RESOLU';\O
aprova a emenda a Cnnstltuiqúo
TcndCJ sdio oferecidà emendas ao c'ncurso' de provas. e títulos entre baN." 508 .... 1950&
da Organttação Intel':vml\lwt, tlo
:'rojeto n,O 3.959-]i, de 1953, em l.' charéis em rtireito de comprovada ::lo;
• TraCalll/;, re4li:ad4 ~ Ge"et~c Artig(' único, São nprovMIl!! llS
discussão. volt.a o mesmo às ColUi.ss,~~3 nl'idade morRI e que tenham mais dc
no ano de 1953,
contas .apresentadas pela Dlretorl30
oe constitUlcâo e Justl~a e de Le31s- ql1:1tro (4\ ano! de prática foreTlSe
e 'elnde máxima de U'inta e cinco (35'
Gemi da Receita e Des;:>esa da CAJo ção Soclal'r.nos,
O SR, PRF,SIDENTE:
N.,o 1
mara dos, Deputados. cOl'resllondeno:e
ao exerclcio de 1953: revogad"s aa dISAcrescente-se ao artigo 2.°: O se- Pal'ágrafo (mIco, Os atuais SUDSti~ Em \'otação o pl'CJjeto.
tutos de Prl1curadores Adjuntos, serão
Aprovado e enviado à COlnlSS1" posições em contrári~.
gl1 inte pal'ágrafo:
de. Redação o seguinle
"l 3.° Os oacharéis em direito la- promovIdos ao cargo de. Adjunto cu
Votacllo, em primeira d/sC.IUBif4
\'~stldos das funções de Suplente . ele ,~e Procurador de Segunda Categoria,
do projeto n,· 3.048-A.·~ 1853,
PI\OJETO
Juiz Pl'es1óente de Junta. nomcadll3 caso venha a ser extinto o cargo de
que autoriza a Sociedade N~n4I
' N,o 4.125 - 195Ç'.,....
ha mais de cinco anos. já recondu- ACijunto dePI'ocul'ador, independentede .Agriculturll alÍrea remllfteazidos e que tenham Clitado em efetivo mente de .,reenchimento. de qua1q'ler
cente
do HOrto Fruticolll tl4 Pel:x('rciclo peioprnzo de dois anos. nOlS exigêncla contIda no parágrafo an· O Co~'esso Nacional decreta:
n714 .,. da' outras provilUnclu:
Art. I," Fica aprovada a Emenda
rl ~lões a que se refere esta lêl. Bel',io terlor•.de confol'mldade com as vaiJ;R5
tendo. parecerl'-8
faoJoratlelB ' ....
II1Jl'oveltndos nM va~a5 de Juiz do ~ue se forem verificando na Re;;lão à ConstitUição daOrganlzaçâo .IntelComl8s(Je.9 de Constttuiçdo e"Ju- .
'I"~ bnlho RullEtltuto das respectivas re- para a Qual foram nomeados ObsP.l'- nacional do Tra))a1ho, coneluldt\ pela
tiçe.
.le
EconoltlUt
ede
Ftll4l1ÇC1'
antl~ldade
de
nomeáçllO,
XXXVI'
Coníti'tncla
Intel'ltaclonlo1
,;lo
\'nda
a
B\õeS medlnnte concuI'so de Titulos",

O SR. ARMANDO CORRtA:

Sr, Presidente. peço 11 palavra,

n..... . .c

e

Re-

"O

DeS;:u:

I

.11..

I

o

.,
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Art, 2,0 Esta lei entral'é, em vigor 1
N.O 6
.
na tinta dr, sua put,!icnç;,o, l'cvozadas ' , , '
.
Mdls,Josições cm contrário.,
S~)lllmam.se o artigo 3,0 e seu pa·
" SR. PRESIDENTE:
'
Votaçrio, em primeira discussáo ráglafo unico.
do Pro;'et~ 1L, o 3, '3S-A" de 1953,
° 7
Em' vr.laqãC r 11rojet •
que autortza o Poder E:rer;utivo a
'.
consi1'11i1'
n rodovia Pirapol'u- . S~prlma'se no artlg'o 4," a l'eferên,
Aorovado em L" dLscuSiau 11 SEUn'l.i-Fo1'11Z0Sa; tendo p!!rec~res CllL a.Lei n,o 1.711, de 28 de outubro
.",iá'e
contrdrios da Comissão de TI'ans. de 1902.
O Congresso 'l.1~:o.;l,l riecreta:
PROJETO
'JlOrtes. COlTlun!cnçõ,es e Obras PúN," 8
}'t
1. 1<';ca a s:c:c:lade N:clon~l"
"licas e de Finanças.
d '. ~",,·t""u"" ('"VI se"" !'~~ta Ca'1i·
N. 3.9H-A - ]953 .
Acrescente-se ao artigo 4.° a ext;·;.',1;;t~rl~~5;'a ven:ler a I\·:'en rênla· _ O Cllr.l1.lesso'·Nacio'ual dE'creta:
O SR. PRESIDENTE:
p:'css:lo no todo ou em p~,rte" por.
T" '-nte d:! Hó~~~ J;'~ut1c:lla da peI'lha
Art. I." Flcll. l't'Orro3'ado pelo pl'azll: Vou submeter fi votos o segulnt.e
O ~R, PRESIDENTE:
CarfQrnlp. i,eçilo q::e a mesma fOI, de cincu anos a v:g'ênci"
das. Leis
fr", ;:e.'l F"~~l,:.I" N~c!onAJ, 001' es·,),. 1.102, dc ]8 d~ maio de 1950. e
PROJETO
,A 'comiss~o de ServiçO Público ClC,'::l1l'a de , ce n~:';l rlr 1918.1av~·RdlL In,· 1.',04, ce 15 dr dezembro dl:1951,
l' ° 3 13S'~ de Úl"-3
\'11, opl1lando sõbre ·a matérla. nlanlV0 9" Of'r" s é.~ lot:tdcstn c~,":tal.l nCl11)nd~'-s~ nos Ol'çamentas Gerais
",•
J
fest0l;l-se favoravelmente àS emendas
A 1'1 2." O ~rodul" d"~.~:l. venc1; que -la R'múblf, r 1111'a os exercícios de
O Cona-re.s.;;o Nacional decreta:
de. numeros 2 - 4 - ,5 - 6 e 7; con}l ..
,~r fei(.~., ~t1"1~';1Co,,,,,pn.e .~u 1'055 ll; 19"9 o~ cl'~d:~os I1~CeSSâl'ios à ,Art, ~,"ePlca o Departamento Na- trar.amente. âs de, numerQ.S 1 e 8, e
em lo. tes UI.·á ~1brig::t6r.amente a S.- I c~nc'us~~ ri" Plail J Salte,
monal oe, Estradas de Rodagem, em apl'esentou a de numero 3 a liégulnte
i;'j':>ll a11:,:ç'O:
, I Ar!. 2," FS:'a lC. en,l'ará em vigor comblna~ao com a CO!niss~o do Vale
.
;, _
Rq',:~:I,'O cl~~tro ou 1Jrm:ll1}o, na clat" da ~Uqpu')licaçfio,
do .São Fl'ancllico, autoriZlldo a comSUBEMt;NDA
c:b D'Sf.rlta F~::·\'a.', oe ~ma álTa nao i Art, 3," Revogam-se as disposições trulr a rodovia, Pirapora-Una!·For- Onde se lê: na emenda, no toclo ou
1n'"l'lor d' 29 hectarps;
•
em contl·Ar!o.
n:o~a, nos Estados de Minali GeraIS e I ent parte, leia-se !LO todo ou pe/tl me~I _
na c~nstn1Ç:lo, n'!ter_e~c
Vota~.'
OOiás.
tade. E no. artigo 29 do Projeto onde
I\~s:m lIdouir:do. ri~s ed,fícl~S eT..m~tlS
do p,o~~?ô ~71~ f'i~'!~~ f~~~USS(L()
Art. 2.° A referida rodovia passa_lse lê dos seIS meses, leia-se ào perÚl'Io.
1I.stuls':li?s 11:lra fi ~·c'~a de .. "JI ' , . "
' " ~. · 0•• quc rá a inteB"rar o plano Rodm'júrio Na.,
C,,]-l'l'R' "\'e"c·.'"H Een" nos tél'1UO~
amp.la o ·!uadro do pes~oal dacional
.
.'
.
O 8ft. PRESIDENTE:
'ÍJ'
1 " " 9 fi'"'
de 20 d('
Sec;'etaria do Tribunal Regional
A t ' 3 • O ~•. ls é' I '
."
. [j \ _, eCl ~"-'~', n.
,.V,
Eleitoral elo 1I.io Grande' do Nor. r",
,.111 t 1'. o da Vlaçao e
Vou sUb!1leter a votos as emendalJ
11"31. 0 _d~la1q~Stlllac:;o e am'lUac5.o de
t", do Gru.'JoB 'PCfr/l o Grupo C ~~~~~ ~úa~lg~~l ~~'a~l'ac;rasD~~aii~: ~~ ieo~~s:e~02e Constituição e JusULamat6ri?s,:; :nuseu agl'i(J~~,aih~i1JlIO: _ :: ~~~e~~;~~leL~~~,~t:~d:e 1~ I dagem, Incluirá R1lualmente.a ver~a 7, ~1U pal'ecer~ fa:;cri;e; ~as-~o~
i~c~i:s:l~~~O~z~1;~n~l~n'a1fõ~'n;~~~le~t
rec~~ fal:o!,á~el .,Comissélo P~e ~;=â.rJ:sàob~~':trução e prossegul- ~l:~e:&Sde Serviço publico Civil e de
es~ •.eialiEt.a,. ms várIOS ramos da proS-e;V';'O dPUF!Jf·co. CU:)!l. fOn f7o·
Art. 4.° Revo2,'am-se as disposicõcs
Aprovadas
fL•• qo ao;,·tcola:
mlssao e nanças,
em contrérlo,
Em
' .•
4', _ na aqulsi(,ão ~t.cDnstl'ucão ~"
:Rejeitado.
d
,votaçao li subemenda. à e~el}.
bons Imó 'p'~ r,u titulotla. divida ouC SR. PRESIDENTE:
.
'.
' a nU1U~ro 3, oferecida pela COIl11ll"A4
bliea, CO~ .cuja re Ida será atendidn
.
I) SR. PRESIDENTE:
':d~ serAvlç.oOVPúdbUco Civil.,
o ~tlstek dê~~.s sel'Vi.Ds,
Em I'otar.fo o pro:cto.
O· .. t i '
I A ,PI. a a.
Pll'~"Tafo único. Efetu:::.da a I'enda
Aprovado em primeira alscu~âo
proJe o va ser ar:jUlvado.
.
gOla. vou ,submeter a votos na
e réc~lhlde>o IJrod 11 to , ao Banco do
n seguinte ~,
O SR, PRESIDENTE'
emend;ls de numeros 1 e 8, que tiveB'asil
orO'alüzal'á a Sociedade um
p,nOJETO
.
•
.
ram parecer. contrârlo.
pla~o' obdlentl 'ao que. determina o
Há lióbl'e· a me.sa e vou submeter n ·
Rejeitadas.
}ll'e.'ente \l\'tll',l' e o sU:lmetel'il. à-nproN.· •. 136, de 1954
VO:Oll o segumte
':8R. PRESIDENTE:
vn~ão do Mlnilltérlo da Agricultura.
(J con:l'l'esso Nacional decreta:
IlElll1EllDlENTO
ElO"'.;;') clp ~(lfltinu'1Ade as 1u!as dA
Art, 1.. O quadro .de pessoal da
Em votação o projeto.
Art. 3," A fim de que nR,) Eofr81l1 Secretaria do Trll::unal Regional EleiRequeremo.~ preferência para o ProAprovada, em primeira discussá<
F.~cola de Hortlcultura "V~nceslAu toral do Rio Grande do Norte passa jeto n.O 3.9U. - Paulo Sarasate,
o liegulnte
B~lo". poderá R Sociedàdc, Imedlàta- a ser o do Grupo B-í constante da
Votação, em pri7neira diseussâo
PROJETO
rente auós a vendn. aplicar na aqui- Lei 11,. 1.975, de4 deaetembl'o de
do Projeto 11.,0 3.924-A, de 1953.
Eli"Ao da área de ,que trata o Artl~oI1953.
que permite a concesscia.da licenN.· 3,924.-A, de 1953
2' e r.a~ constl'u~õP~ respectln·s, até
1.1't. 2,° E' o Poder Executivo alfça especial em prêmio pecuniário,'
At 1
cOCo d
d
t
b
I
d
e
sua'
iz
d
b
'
t
do
I'.
,0 A licença e.specl:ll de "ue
"." o pro u 0.1. r,gan 0."5 a
.0.' a o a a. rll' ao PodeT Judiciário
en
p..receres: com emendas da tratam. a Lei n .• 283, de 24 de ~~io
Diretoria. a 111'l'lit8r fiO :oJ:inistérl.o ,~, -TrlbunaisReglonnis EleltoTaia Comisão de Constituição e Justi· de 194.8, e o art, 116 da Lei númeA~!cultura contas da l'espectlva aPlI-l:l crédito su;>lemelltal' de Cr$ 60.000,00
ça. da Comissão de SerViço PIl- ro 1.711. de 28 de outubro de 1952 1'0, eaçao.
!.~essenta.nill cruzell'os) ao Orçamen"!ico Civil favorável às emendas d á '
Art .. 4," Esta lei entra em vigor na to Gel'.al da União (.Lei nO L757-.de
números 2 _ 4. _ 5 _ 6 e 7 com el' sei' convertida em prêmio peda'a de ~ua publicação,.
lO de dezembrc de 1952) 'em refOrço
subemenda âde número 3 e con- cunlário, nos têrmos dasta lei. desde
Art 5 o Revogam-se as dlsposlçãe.s 1 da se3u\nte dotação:
trário eis de números 1 e 8. tôdas que assim o deseje o militar da ativa
em contrárIo.
..
V.e1'ba 1 _. Pessoal.
da referido. Comissão de Consti. ou o servidor civil que n ela faça JÚIl.
t . J.
Art. 2.° Para receber o pl'êmlo de
Votação em 1»'imefra,di,!cll~.I1i1)
"onsIgllaçao 1 - Pe.ssoaI PermaUlcao'e u.ltiça. com emenda ao, :jue trata o art. 1. 0. o Interellliado fado Projeto n.' 3 .4~6-A" de 1953, nente,
_
artigo 2, ° do Projeto; e favorá~ rã l'Equerimento, com l\ declaração de
que autoriza " abertura. :pelo MiSubcoml~nação 04 - 'rJ:ibunalll Revel der. Comissão de Financas ao que opta pelo referido prêmio e sollnistél'io do. Jllstiça e Negócios 111.- ;Ionals ~eitol'als.
Projeto e'QO pareeer da Comissão citando o .pagamento de importância
teriores. do crédito sl.plementar
17'- RIO Grande do Norte Cr$ ...
de Serviço Público CiVil.
equivalente aosvenclmentOll do pede CrP 2 570 8S0, ~ em relorrJo da SO, 000.00.
it.
R PREOIlID
riodo de 11
i I
Verbu 3 ._ 4 ...: 51. ~ iteln 16;
Art. 3;0 Esta lei entrará em vigor
.... S . .
.. ENTE:
cença espec a a que tenha
na d t d
ubli li
v
d
A eate projeto a Comizsf:o de Com- direito. .
tendo parecer ;om -ulis~,t"fl'V1 d.q.
a a ,~,llua p
caç o, 1'e oga as tituição e JUlitiçaoCereceu aBlieguin- _ § 1." ,Os vencimentos de que trata.
Comissão Ite Finanças
ali cl1BPOS1ÇOe.s em contl'ário.
tea
este artigo, aos qua1.s não se ajuntaVotAçáo. em primeira discussão
-rão quals:Iuer. vantagens, ,serão os que
(\ SR. PRESIDENTE:
do Projeto n. ° 2. 344-A, de 1952,
l:MEIIIlAS
corresponderem aos postos cargos ou
que eoncede isenciio de direitos
N.o 1
funções efetivos que o 'interessado'
A êste projeto a :::oml.ssão de Finanàeim'JlOrtaçáo parti um órgão
ocupava, na oca.sllio em que lie comça' ofere ;eu e vou submeter a votos o
destinado li Igreja de Nossa SeNo art, 1. cmvez de "o militar pletou o decênio exigido para a conaeguinte
nlioro. do Carmo. em Campinas, da ativa ou oSCl'vldor civil" diga-se cessão da licença. especial, na confor-'.t:.
Estado de S(J,o Pau/o,' tendo pa- por mais . conciso e pTatlco:'servldor midade da legllllaçãó em vi&or à daSl11lSTITt:TIV~
receres: da Comissáo de Consti- civil ou nillitar em atividade" •
ta do requeTimento.
'
Art. 1" E' o PodeT ExeCULlI'U 1111tuiçáo e Justiça, ,que opina pela
N o
!.2.· .para quepl'oduza os efeitos
tOTlzado a abrir. pclo Min\;;térlo da
llua constitucionalidade e l a v o r á _ ' 2 ~
desejados, o requerimento de que traJustiça e Ne-6clo; Irteriorp.s, o cré"eis das Comissões' de Economia
No mesmo aTtlgO, intel'cale-se, entre h êste .1rUgo deverá. ser apresentado
djto· esoecllll df. Cr$ 2,570,800,00, pae de Finanças.
.
as palavras "convertida" e "em prê- até um ano apÓll.o decênio cOITesponra .atender ao pal1amento do abono
mio" a. expre.tlllão "uma ou mlllll vê- dente à lIcençaeslleclal a liel' conver-'
de fllmflia cevido: ao pessoal do Cor"
O SI. PRESIDENTE:lzes".
.'
..•
tida en. prêinlo pecuniâTio.
'lIode~mbeh"! da Dlstrlto F e d e r a l , '
N.o 3
'
Art. LO Não se aplica o diSpOsto no
11.0 anti de 1953.
Im·votaçâo o proj~tl!.·
' No art 2 o acrescente-se entre as pal'ágrafo 2.· do /lrt,. 2,° àS licenças
Art. 2.' Esta lei entral" em' vigor
Aproyado em pl"1meh'1l dlu.'IIsalio. palIlVI.'as '''opta'' e "pelo reiel'ido pr.ê. especiais cuio dec!nios tenham lildo
'Ila datá de sua publlca~/i.o,.reNKadllll
.• aegwnte
. mIo" a e.xpr~o "no todo ou em cO"'lpletados antes da publicação dCli.... ,d~pll8lçOe8em contTário.
'
'
ta le!, caso em que o PI'8ZO nli ,esta;:.' .
Aprovado.
p,Ronro
parte' •
lV 4~~gt:~se contará, a partir de sua vlO SR. p.R1':rsmENTE:

,

I

Vou ~tbmcler a I'ot~s o )ll'oj~t~.
At,l'ovud':l enl i.11 d.lECUSSrf-O o se-\'
"olint
PROJETO

SALTE' tende> 1'areccr favorável

da CU;;l;~~rLO t:e l'·;nuíL;·uS.

IN,

I

I

t"

I

> '

,

da.

I

°

I
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SJl.PRESIDENTE:
. N.02.3U-A. de 1952' .
N;o parál:1'r.fo 1.0 do artigo 2.0 acresJ'arácrafo único.-Na hlpótelle pl'e. 0 concressoNatlonal decreta;
centem-se c1epols de "qualsqueT van·, vlllta neste art~o poderão os int
:' ., :0 projeto aubsthutlvo passa ~ seArt.•1.0 E' ccincedlda laençlio de di· tasena" a.s pal~vl'aa "lnclusivegl'R- sados, 8e fór o caso. e IUllllmo d~::
"",,rundadiscussio. ,ficando prejudicado rei"", de Importação e··taxaaadun- tif1caçóes adicionals" e suprlma·se a Ja1'em,'l'equel'er a converslio emprêprimiUvo '..
.. . .
nell1lllj excetuada a,: de previdência parte final a pal'tlr de sua COnfOI'- mio pecuniário ele maia de'uma IIceÍl,., , '.
"~o ,Votliçdo, 'em ,,,rlmelra' ,discuss40 IBOclal, para0 órg~o encomendado /I mldade..._.
. ila .., especial I . que . tenham il1l'elto,
i~6;?::do Proldu f1.·3.944-A, de 1953;~brica BambieTI -Vegezzl BoISl,de .
Ira 5
aplicando-ae aoereapectlvoacálculos
'i'(-", ;':!"~ fjTO"0I4 IJvillmCÚ' diJ.tL~jaIM1lAo; na Itália, marCA. G.iP;.!lea-.
.....
.•..
O' dispOBtO,.nol 1. 0 do art. 2,••
l;Y;:', '•. tu. 1.1')2, de.l~. d.e mato cfe 1950! tlnac10 /I Igreja matri..1.. '.c1eNOMa.
.. .•.se o . suprlm.a-8e o parAgrafo 2,O"do IÍr-·Art,4 ;0 Para efelto'c1e apoaentado;,•,.:,..:,•' :•' ..
•. .,,".,•'. '.::.• ,.,:.' .'1831,9Ue'dia,6e~:~·d~ln"QPICfto
..' 1.504," clt 15' de _dezembro de D
h"orad e ..o ....u o.,
em .'Camplnaa,
EIs-,
UsoA 2. u-anaformando-ae
'em único o rJa.
ou reforma,serA
t a..e
,'::'
·..par.!p'afo
'1.·.
bro;DI\
conformidaelu contado
do art. em
117:dãda

<.' . , " . ' , .

<: .•
;:~.:~,':

[:

doS~O81~ol'

~
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DIARIO

Lei númerD 1,711. de 28 de outubro

ele 1952. o tempo de licença especial

:não gozado ou não conveJ'tido em prénlio pecun!á.rlo.
.
Art. 5. 0 Esta le! entrará. em vigor
na data de' sua publicação, revo;:ad:ui
as dillposlções em contrário.
O projeto volta à Comissr.o respectiva. a fim de redigir para asegunêa
discUSSão.
.
. 7otação, em primeira discussão
do Proieto n. o 3.224-A. de 1953
que concede isenção de impostos
e taxas para a importação de um
lIutomóvel marca "Do~ge" tipo
.. Utilitll", destinado li Congregação da klissão de São Vicente de
Paulc. com sede em Curitiba, Estao !lo Paraná; tendo pareceres:
da t'omissão de Constituição e
Justiça•.. que opina pela sua constitucionalidade e javorávefs das
Comissões de Economia e de Finanças.

o SR.

DO CONCRESSO NACIONAL (Seçlo J)

'l. S1\. PR.ESIDENTE:
A comissão de Finanças, opinando
sôbl'e a matêl·ia. ofereceu e vou submeter a votos Q segUinte
SUBSTlItlmO
O conzresso Nacional d~creta:
.Art. 1. ° E' o Poder Executivo auI;cmzado a atwr. pelo Min:.st"I·,O aa
~'azcnda o creditO especial ele Cr$ •• ,
~.43~.2U6,184,UO (tr2s·1111llões. quatl'ocent~ e tnn~a e 4uatro llli.ll1ÓI;li. uuzeotoa e se..., 111.11 e· qUatrocentos 11
trinta e quatro cl'uzeu·osl. destinado
a l'~;,;ular,~ar llS despesas feitas com
o pa[iamento po abOno de emel'séncm
cOllc~alao pela i,Cl n. o L '165, de 18 de
elezembrc>. de 1552, durante o e:.erClCIO de 1953.
Aprovado.
O SR. PRESIDEnTE:
o projeto.sUb.stitutlvo passa à seó"Unda wscu.ssao, licand~ pre,U(ucado
\) prunltivo.

PRESIDENTE:
Vc>lação, em primeira discussão
do ProJeto n. U ~.1~~ .. de 19~~, que
Em votação o projeto.
aprova o Acordo· Dês/co relCltlVo a
. Aprovado em primeira dlsPl1«!io
As&tstencla Técnica entre. os Eso seguinte
.
tados Unidos do brastl e Cl OrgaPIl0JETO
ntzaçélo 1 nternac/onal ào Trabalho, rirmaCl.o nu Rio lie Janeiro, a
N.o. 3. 224-A, de 195:1
1& de Janeiro ele 1953; tendo paO Congresso Nacional decretb.
recer JavorCtvel da L'omisSão .cle
Art. 1.0 E' concedida Isenção de
Legislação Social. (Da COlnissào
impostos. ta.'>as e demais direitos, com
ae DipiOmaclaJ.
exceção da taxa de previdência, para
O 5R.. PRESIõlENTE:
a Importação de um automóvel marca "Dodge". tipo "Utillty". destinado Em vota~o o pl'o;eto.
ao uso privativo da Congregação da
Apl'ovado em prilile\1'a tll....I1.-.são
Missão de São Vicente de Paulo com
o llegwnte
~ede em Curitiba, Estado do páraná.
PROJETO
veiculo êste fabricado pela .. e'hrysler
Corpo.l'ation" e doado .à referida Con1\. ° 4.126, de 19b..
gregação.
O Congres.so Nacional decreta:
l\.rt. 2. Esta lei entrará em 'l"igor
na data de sua. publicação, revogadlY Al;t. 1." E' aprovado o AcOl'do Báa.:; dlsposlções em contrário.
.slco relativo ll. AssJ.5tência Técnica
Votação. em primeira discussão entre os ~tadOll ú Didos ào Brasil e· a
O
do Profeto n. 3.476-A, de 1953. Orgamzaçao lntél'nacional do TI'aoaque concede isenção de taxas e lho, firmado nO Rio de. Janeiro, a 15
impO$tos aduaneiros paTa uma ae janeu'o ae 19~~.
Art. 2. U Revollam-se as disposições
imagem destinCldll. A .111Te1a àe
.
Nossa Senhora da Ajuda em Pe- em eontl'ál'lo.

°

trópolis; tendo pareceres: da Comissão de Constitul;;ão e Justiça.
que opina pela sua· constitucionalidade,' parecer. com substitut/to,
da Comissáode Economia li da
Comissão de . Finanças !4MrálJel
ao referido substitutIVo.

o

SR. PRESID~lfTE:
A êste projeto a Comisalio 1.I~ ,l!;COnomla ofereceu· e vou sullmeter· a votos o aegu{í:lte
Sll:SSTI'1'17T1VO
.Art. 1.0 E' concedida isenção de dileitos de lmportação.. lInpostllB. d~
consumo e taxas aduaneiras. exclus1'Ve a de previdência social para uma
ima&em de Nossa. Senhora da· MUda,
com .cluas corOas de prata que a anornam. procedente de portugal, dc"pachada para o POrto do Rio de Janeiro e destinada à Igrejp,. de No:ssa. Senhora da AjUda de Petrópolis.
.Art. 2. ESta lei entrará em visor
na. data de sua pUblicação. revogadas
na disposições em contrário.
Aprovado.

°

O SII. PRESJDENTE:
O proJe~ SUbStitutivo paasa a· ae!lunàa. dlscussli.o, ficando prejudicado
o pr~tivo. '
.
Votaç40' em primeira discllssão
do Projeto n.O S.97S-A, ae 19liS.
que autoriza o Poder Executivo a
abrir. IIOS órgãos abaixo· discriminados, o crédito suplementAr 'de

Cr$ 3.434.206.434,00 1JO:lllgente

MInistério da Via,i1o. Dzpal'tamento
de Corrdos e 'l',,~l1;:tfcs, um crédito
especial de CrS 30.0CO,OD.
Art. 3,0 Esta lei êtltl'al'á. em vigor
na data de sua pu:oHcação, l'cvorsadas
as disposlçóes eUlcontl'ál'io,
Rejeitado.

o SR.

PRESIDENTE:

O projeto vai seI' arqull'Mo
Votação. em scgunl!.a d'~cussáo
do ProJeto n." 9g~·A. a~ 1.951, qua
autori2a o Poder Executit'o fI
abrir. pelo 1riiws.ério "" Victr'W
e Obras públicas. oc,.édiio t,;-

pecllll.cle Crs4.000.000,Oo, 'Dara
a~end~r ao as!:tltamento (lfl es·
trada

dit rodagem que vai

d~ Nc-

:al a ceará-Mirim, no E~!r.do do !tio
Grande do N o r t e; tendo pa~ceres:

. contrario,

da Comissã.o

l1e Transportes, Comu1!ic!lç6Cs e
Obras Públicas, e /avoralJel aa

Comissão. Especial

n.O 1.623-53),

o

SR. PRESIDENTE:
Em votação o leguln~r
paOJ1'TO
N.O 2.916-A - L933
O Congr&so Nac!onal decrctl\:
Art. 1.0 E. criada a a6ênclr.post~l telegráfica em Camara,·d1srritG
do Município de Arariúna, r.o Estado
do Pará.
.
Art. 2.° Para ocorrer às deapesas
pl'Ove'1,entes da cl·iaçã.o e instabç:io
da a:;êncla. é o peder Executivo a\l~
toriz8.do a abrir, pelo Minístél'io da
Viaçfo e Obras pÚlJ1lcas, o crédltO
cspec'al de trinta mil c:'llzelros ....
tCl'S 30.CaC,{O).
Art. 3.° Esta lei entrarâ em vigor
na data da sua pubjjc~çii.ll l'evogaàas
:lS dlsl1o~l'ões elll contrâl·lo.
ReJeitado.
. .

(Re'l·ll~ri",cnio

OSR,' PRESIDENTE:
Em votação o 3<1g'wnte
Pl\OJl'TO
R.o 992-A _ 1951

o

SR. PRESlDE?!TE:
O proj eto vai ser arqUIVElllU.
votação. em discu.~séi.ü l'rqvia
do Projeto n.O. 3.51Z-.o1. de 195:/ ,
que dispõe sóbre a ::Jromoção de
oficial., qlte hajam CllTSIl,h a Fos·
cola de Forrna~fio d:~ Otir.uil ou
tenlwm1eito. concurs.) de 'lllJel
cnrres'Oonc!ente tIara i'lgrr),lsar nO
ofic!alato: te~do par.o,ce,· da co·
mi.lsão de Con,'!;!Il!Ç!io I' .!1I.'Ur:a
qW o'Oina pela sua i?lCOl~SmuciO
nalidade.

O Congresso Naclcn.al dccreta:
Art. 1.0 E.· o Executivo autoriZado
.a levar a efeito o asfaltamento da
estrada de rodagem que Vlli de Natal a Cidade de ceará-mirim. no Rio
SR. PRESIDENTE:
Gran.de do Norte, podendo, para
Ist(). abrir, pelo Minlstél'lo da l1\aEín votação· o seguinte
çãoe Obras Pú.bllcas, um crédil;o PosPl\OJEtG
pedal no valor de quatro milhões de
cruzeiros . (Cr$ 4.0CO.!l01}.OOl.
N." 3.513-A - 1953
Art. 2.0 Revosa-se as disp,lsiçóes
O Congresso N'aclonal decreta,
elll contrârlo.
Art. 1.0 São promovidos li'. p6stlJ
RejeltaC:o.
de Major ou CapItão de Corveta,
os Call1tâes ou Capltãe·s-Tenentes da
, SR, PRESIDEN'l'E:
ativa das Fôrças Armadas que naJl\1Il
a··
•
cursado 11 F.<;cola de Formação de Ofl-.
i
t
O ~roje o. va S.r at:qulvu.ao.
eial no Exército, Marinha e A:eronállVotaçao, em primeIra dlseus.lão tica ou tenham feito concurso cordo Projcto n.· 2.427-A. de 1952.
'd t
. .I
•
. fi I _
que concede p"nsâo especial de respon en e, para n~e.so no o c a
CrS500 OOmellsãis (J. Maria Amé- lato. e contem presentemente 20 (vlnlia Baneeira de 1;1elo, vi1lva de t~) anos de efetivo serviço e tenhalll
Votação. em segunda discussão,
Benvlndo Meira. ex-Diretor dll permane~ido mam de 5 (cinco) anoa
doProielo n.O liSO-A, ele 1951,
Casa de Correção do Dfstrito Fe- com? 2. °Tenente.
•
<lue críaagénciapos,al· em '..1:(/.i,dera/o
tendo parecer contrário tIa
Alt. 2, O Poder Executivo .pro
lClSqUí Estaao tle· .são paulo; .tom, .
.'
.
moverã tOt\'lS u medidas 119m. o
do. par<1Ceres: pela const!tuclOnaComfssao da FI11C>'1ças.
'cumprimento da "resente Lei e agrelidaae, da. Comlssáo ae. Con..stigar!. com tMas R.S vantagens e· prertuiçãó e Jus,iça; eom substltutivO,
O SR. PRESIDENTE:.
rnO'atlvas inerentes at\ novo tlf.lsto, os
/ta Comissão ae Transportes, conflcials 'Promovidos ouenão tlv~nm
llIunicaçÕe3 e Obras Públicas; Ja.Vou sumneter li "otos o seguinte valZano
re~nectl'10 quadro.
tIOrável da ComisscW de Serviçü
'
PROJETO
Art.~.o Revosam-se as cilsnMi~1lI
Público Civil, com .voto vencido
oJm ·contrárlo.
do Sr. Armanào Corrêa. e- conN." 2.427-A, - 1952
Rejeitado.
trârio da COl1msâo de .l'·jnan~us.
O congresso Naalcllla:. decreta:
O SR. PRESIDENTE:
Art. 1.° Fica concedir.la a Maria
SII. PRE8IDENT,E:
A1nélla Bandeira de !\{ello, vl!lva. ele
.
_
A êBte projeto !lComiBslio de Benvlndo Meira. ex-Diretor ela Casa O Projeto vaI ser arquIV8(llJ.
- vot{u!ão do Requerimento nrl1~'ansjlortea, ComUDicaçóes e·· Qbrasde Correição· do Distrito. Federal. a
mero 1. 964. de 1954, que convoca.
l."ublicaa ole~eCeu. e vou. submeter & penslio especial ele qlllshentos crunOR Mrmos do. nel1lmento InternD•
zelros mensais, que ~e extlll(llllr:l ccn
votos o ses:umte
OE:rmo. sr. Ministro de 1meldo
aUSSTlTIlnvo
a morte da beneficlál·la. .
dllR Relal!/ieR Exteri()rts lJ ,re" •.
...
l\.rt. 2,0 Fica aberto, pel" Mlnlsténhor Gl!tIlUo Vara«s quaJl~
l\.rt. 1.0 E. crIada uma agência rio da. Justiça e Ne~6clos Interiores,
tar. Informac6ea sóbre RI! t) Se·
postal em Mallasljul. 1Uuniclpla de S. o crédito .de leis lnll cruzeirospal'a.
candidato a Presidente da Repl1doque. no EStauo. de São. 1'al11o.
atencleri deapeaa dec.orl'ente da
n .presidente Perón /I ,.es'!)/~ito do
Art. 2.· para ;/C01,..Cr /la despesas pensA0 a que le refere o artigo· anbl/c/l mlmtelle conver,'aç6es com
com a criação e inStalação ela agén- terlor; ~..
.
falado bloco A, B. C. •
cla.é o Poder F;~ecutlvo autorlz~elo.n Art, 3.0 A presente Lei entrarA em
abrir, pelo .M'nlStél'Jo da 'Vlaçao e vlgDr na data de SÚll publicação, re- . O 8R. PRESIDENTE: •
Obras públicns. o crédito eapecud de vogadas a.! cIl8poslçlies emcor.tl.'é.rl0,
Cr$ 30.000.00 (t.I·mt~ mil :tuzflros). . . Rej~tado.
.'
H!s6brp. a mesa. 'e. vou submett:l
!lo .votos o seguinte
l\.rt. 3.°. Esta lei rntrl'lJ'a em viSor
na. data de sua publicação, revoSlldas O SR. PIIESIDl:NTE:
fl,EQUEftnGNTO
ll8 cUspoaiç6ea em contrlirio.
O pr"jelll vai ser' arqulvâdo.
serihorPresldente'
ReJeitado.

o

o

osn.

PRESIDENTE:
Em. votaçAo .O projeto.
, ,.

l'~oJl'lO

H.o.; 8011-A -

19&.

oconareao Nacional . decreta:
Orçumento da unicio, para "ten~
Art. .1.0 O Poder J!:.xecutlvo inIder, 1lÓ corrente e::Brcicio. (10 pa"llmen.to .do abono de 'emerg!néla ~alnrA uma Agência :?o.stal em 1/dalde que trata a Lei n. 1.'165, de iasqul. municlplo de alo Roque, ES....
,18 de. ~embro de 1952: tendo 1J1I- tado de Sli.o paulo.
Art•.. 2.0 , Para atender lldeapeaa
roccr• . com BubBtitutltt> ".. ".,no . corrente OllerQlol0, fica I!berto,. DO
nai8840 ~ FinançaB.

°

MaIo de 1954 2693.,

Vite;40. em primeira dl,euS840.
'. . . .
.
do Projeto 71.0 2.916-04, de. 1953.
ReqUeiro· 8 Tetlraela ela ·ordem dO ..
Que crta lima agéncla l'ostaJ-te- Dia, por três se8S6!'!s;. doJU!querl~'
legrá/lca. em. Cabará. Distrito do mel\ton.D 1.984, eI.e ,1954.
.'. ..
Municlpio .de Arariúna;· . 7W EsBlIll1 das Sessões,' ~m .ISde ;b••IO
. tado.do Pará. e dá. outrns JW9~ de 1954. - Gustallo Cajlu71.I!Jn4.·'···

~~ct,!,~~:ion~11::~~art.cef~~~l;ã~

O SR. PRESIDEKTE: . . ' . :

. :.j

.:

deCorutftldQ4D e JUBtlc:a;f41J{J- .. OS Senhores .qw aprov~
.,óllel·w ComI8li!e, t!Il'l'rern'-flcar cômo estdo. ;PClUd),
:;,
AProvado. , . / : · " .....
tllI; e: contrctrlo.cfa COntúe40
:·VlJtll~.1!!II ~:::~:<:,:
FI~1J1IgfII.
, ' . . , . .•
cfol'riJtllto 'e~g@~;tl1tm... ;,.--."

queira': .','

~~~f~~ ;~a:'f~~1::'PÚ~lIc~II~'r.

*1·

,

'.

. .

;;l~"~"
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DIÁRIO DO C"~CRESSO

NACIONAL

(Seçllo Ir

Maio de 1954

I
r··'1 vou

do ilustrr do do Paraná, do V. Congresso Nacio- do naturalizando, deverá· Iiei· apresentauo uocumem.o Cjue o compl:ul'e".
que não nal de Jornalistas",
e) "Alt. 15. Uma vez pUllji~aao. o
Aprovada.
d~spesa.s d~ vi!1,ry~i': ih .~C~I:
enLl'a~' .na ..L."rec!a9~0 da. _.:1~11I
decreto de nu,uraüzaçíio 5era arqul.
rn-.!s"!nt·"nt.ante ao C:Jl1~e!Jto· (l't :!adc aL! ,lnUtllluade d:sses ('~.. u~.svado 110 Mimstcr;o da Jus·,.ça e "' efln;iirl 11lt~r"m'Z~11:cn,:(lr (, C·'r· ";;lS. C1Z:0 m:S:.10 qu~ a fun,aa ~JS
O SR. PRESIDENTE:
gõc;os lnlel',ol'es, onde se exorail'á, ao
fc~ê?~cirr.
Int"rn(1rl"'n!en!~r.
C~·~! l:.1.esm.',Js TI}:) .seJa tra~er conCluso'e~
'T'~'s"i,nrdo1'.. r~H '" m'~!r:t:ti. [1~ I de o:d,m n'clOmü e, sIm. tomen' deO projeto vai à redação final, dano olicio, certidão na fOl'lna ao moo.elQ
c:·r, lI1J.n·:'J (JJ au~ correra :''''" C~ll- 'lliJ21':lç0~.~ d~ orde.m int'ilmaclcln.sl.
do-se ciência do ocorrido ao Se- anexo, relatIva a cada natul'Uilzanuo,
r .. ··'rí. rti~· (~"f',~ci dI) sr'ld'J (1.1! ,srl:l- I F-cl1iJ; v:il't-l!l:. Q~~ a d2!e;::~:..) ~ nado.
.visada pelo Dil'Gto.· Geral ao J)~ilar
si.~:'~, de a~t'ira., cc.m aLei 11:;. I XL'oI Cmlferêl1c:a d~. uptao ~nter·
Votação. em segunda discuss:ío tamento competente. Essa C~l",ldao
11'-'67, r'e l,~-S-"ô, p. 1/. 1.4"~-A, l~a;:::mel1·:~!' d·~ W:ts,ung~n n.o:.o be
da Praie~o n.··3.257-B, de 1953, será. l'emetIcla ao JUiz ele üire,to do
d" 'C-~_"': t"Tlrh 1Jry.rer.·r~~ f~_1 El11iton a fr.zer Oõser'iaço~s de 01'que altera o ttell1 4,0 do artigo 9." domicilio 0.0 inte1'essado; a 11m· ae
l'"ré·:ci.< r.n Mesa c da CJm;ssão dem CJltul':ll e multo n1-en'5 .rlo SP
ao Decreto-lci 11.· 6.259, de 10 de me '. ser imelila\a e solenemen;;e en·
de F'na"ras.
: d:ve:·W·.
Sendo aquela Reunlao ~
Ge1!ereiro de 1944, que dispõe so- tl'egue, em auaicnc,a pública, nu. qual
:~Ln . d:!. U~1!~O I.nter!nrlamc:nt:ll" e
lIre a 8cr~iço dc loterias e dá ou- se explicara. a signiucaçao uu a.o,
fl SR. C.~JI!POS VERGAr,:
~;,sa c:::CI\l1stancla conflrmn~ao b:tstras providências.
ádve1',lUdo-se quanto ao devzl'eô ti
tal~;e do que a. organlza,áo t-em le~Em votação o projeto.
direitos uêle deco1'l'entes.
Sl'. P!'êsidente. P3,0 a palavra.
i;zaC:,~ a:3<J de positivo. alguma C~l[a
AprovadO e enviado à' Comissão
soria em favor ciO dcsenvolv:mento
de :ttedaçáo o segUInte
•..•...•.•.... , , ..•••..•.. , .• , •••..•.•
C. SR. PRE~!r'E:NTF.:
das inst;tul,Ó'::s democrátIcas.
§ 3'"tr Na mesma aUC1ltnct~\ld·P~del'l'i.
I Quero deixar claro perante n<]ssos
PROJEtO,
ser en egue mais uma cer 1 ao •
'Tem a palavra ombre De::lUtado. co:egasque a deleltaçáo atuou t.am'!
N0 3 257-B _ 1953
'f) "Al't. 16. A entrega. da cert.áão
· 4 "'PO~ V~RG' L
::uant~ ilvssivel. Não !louve um so
..
constará. de têl'lno lavrado nv lln'u
O SR • C._'" ,., . .tO " .
de seus rep!'e~::nt:tntes _ Deput~c1JS .Art. 1.0 O' item 4.• do art. 9.0 do· de audiências e assinado pelo Ju.z e
(Para encamin1z~1' ~ votaçeTol· Lulz G.wc:a, Nel~o11 Carne!l'o, !lello 1 DeC1'eto-lei n, 6.259, de .0 de feverel- pelo Naturalizando, de:vendo êste:
· E'r. Pl'esider..te, o ,!'~~~to o.u~ V,' C:tbal, Vasc.nc·elcs Costa e o. oradol' 1'0 de 1944. passa a vigorar com a se- .. §.. 2".'; "s'e'r':' "n'n''':t'a'Cí~a'' 'na" "c'e'l:t',d'a;·o·.·e·
· EY. .• acaba de anunciar s~l\ctta urna - que ná.a .tomasse parte ativa .ms gUinte redação:
.'
....
verba. esueelal de cem mil cruze:rllS j."ll"t"s, Ap~esentaram proposiçoes.
"duas (2) extrações por semana, comumcada, assim ao Ministério da.
parl\ oc~;,.re': à. d?sp~s9.t cml'l ~~,:,r~. Tiveram algumas aprovadas e .ou"
com os prêmIos maiores de cem Justiça e Negócios Interiores, como
Een+ant-e da. C:lsa na p!lrticlpa~ão ;l'as .~ejei~aóas.. F_oi Uma das vaze.!
mU (Or$100.000,oo) a cinco Dli- à replU·tição encarl'egada do recruta·
cl.? Conferênc'a Int~1'-Parlamenta1' em ~m que o Brasll nao assumiu apenab
lhôes de cruzeiros (Cr$ ••••••.• mento 1ll1litar, a data ela entrega, e
:W0'I1in~ton.
:o..t:tuc.e d~coratlva 011 de p1'esen~a.
5.00110.oo0.oo) para a loteria fc- dela tlÚllbém constará a declaração
Nh quern d:scutlr a respeito d~s. Atuou encIent-emente, pelo menos em
deral, e uma (1) extração mensa! de haver sido prestado o colllpromisC'lualldadell dQ re':lresentante da Casa Irelllç>'o a,"s demais membros, e.~clu,ou quillzenal com os prêmios 50 e lavrado o térmo.
H. no.' 'F..stadcs Unidos. Quero a~p.n· da..,.. é. b~m de ver - a minha pesmalores de c~m mil (Cl'$ ••••• ,
§ 3,0 O ato de naturalização ficat1<a~ ql1~ c:mtinuamos 110m~''"'.lO érro, soa,
(Nao apoiados).
lld
100 000 00) a dois milhllel de rá sem efeito, salva motivo de fÔl'Ç:lo
v:ast:m~o cam o envio orll. de ~~reD·evo dizer ainda que, na q~a a. cr~eirós (Cr$ 2.00D.000,00), no maior devidamente comprovado, se ao
lontacõ~s. ora de indlviduos aOS nal· de dI! r'residente da Delegaçao. tccaso de loterias estadua!s".
entrega. da certidão não fôr' 50ucitada
8es estrangeiros. para t,marem parte nho pronto o relatório que ~e dcab~
Art 2 ° Respeitados os contratos no prazo de seis ou doze meses, conem conferências uràticamente inO- apresentar, .0 qual será env a o
de co~ce~sl!o em euuo de prazo e re- tados da data da publlcação,con.
te!~, E!'S.9.'.. reunlões (lU~ M nr:Jces- Mesa na prOXplmaldsemteana.
11. voga.das as disposi.Çô.ea em cont.rlÍrio. forme o naturallzando residir no DisIam n·' e.l1'an",airo e entr/'! elaq pstá
El'a, Sr.
res en , o esc arec •
1
. á
I · • data "e tr'ito Federal ou noutro pon"o do
essa d~Wash~n~tôn, reunião ipter. mento que desejava prestar, .fazen- esta. ei entrarem v gOl' lO
..
território bra:SUciro.
•
parlam~ntar. têm sido inúteis. Eq'll do-o, menos pela minha pessoa, do sua pubUcação.
§ ••0 Decorrido llualquer dêsses
Votação, em segunda discussão prazos, será a certidao elevolvlda ao
verba oue se ga sta . com semelhante que lJel? dever de lealmente ressalrelJresent.aç§.o nâo nos tem tra~c1o var a ".,lndutllo Ci ,meus comp~nhe::
do Projeto n.o 3. 378-C, de .1953, Ministro, que, por simples despacho,
e""seqfJênr.la. alguml\. Nb e'l:'se· :'00 de De!egação, :Mult.o bem, l1lU
qúe altera·e retifica· disposlç6es da mandará arquivá-la, apostllando-se.
Lét n.o 18-9-1949, que regula li lhe a circunstância no Uvroespecinl
vuimos obter na Casa na conclus~es to bem. Palmas).
do· rl'~erl"()~ Con"Tessos,
.
aquisição, a perda e a reaquisição de registro art ••3).
O Sr. C...el" 'I de 801/.-a - p'.!rml-I O SR. PAESIDE;NTE:
d4 nacionalidade. '6 a perita <tos I 5,0 Se o naturalizando, uo curso
te·~!'! V. E1c." 11m al1'1l'te.?
.
Em votaçlio o projeto.
.
do processo. mudar de residência, po.
O SR. CAMPOS VERGAL - PenO SR. PRESIDENTE:
...
lh
J ef t d
80. nobre cole"'a.l1ue no encamlnh~Art. 1." Flca\\ Mesa da CAmara
der.. requerer e 3e a .e ua a en·
menta da vot,ltção n§ose permit~ autorizada a ocorr~r àselespesas da
direitos polflicOB.
trega. da certidão no lugar para anele
."artes. V,E1c."poderã, logo t~r- viagem do representante àa Cãm,,rmm votação o projeto.
se houvAer mU9~adoA'" . turnllz a ....
mme eu, tomar a palavra e refutar elos Deputados no Conselho da UDlao
Aprovado e enviado à Comisslío g) " rt. 1.
na
aç"o cu
ai! minhas idêias.
Interparlamentar .. 42,", Conferência
de Redaçlio o segUinte
prodUZirá efeito após a entregada cerSr. Presidente. nós outros estamos Interparlnmentar, renllzada em WasPROJETO
~:r~r:aa:o~~~ur~~~za~:'
g~~8, d:
cansados de votar verbas desta na- Ihingt'1n D.C., Estados Unidos da
todos OI direitos civ1s e politicoo, ex'.
'. I Amér'"
.
N.o 3.378-0 - 1953
tureza.
Vamos falar claramente. O oue
Art,ca2•° A d
s· d ue t ta
cetuados os que a ConstitUição Fe8e pretende mnls uma vêz é desi\l•. ·t· . s J etspesda u·ea·nqtia· drae
O Congresso Nacional decreta:
deral atrIbui exclUlllvamente a brasi.
·t
•
o presen e pro e o, • a q
.•
leiros natos".
.
l
0
d
nar grUPO, e peSllOll8 cu as para .a- Cr$ 100.000.00 .(cem mil cruzeiros}, 'Art. 1. Flcamlncorporadal à Lei
o
zerem ma.l. um aMeia D<lS Estndos correrão por conta do saldo de SU.bS. n.. 818, de 18 de setembro de 1949, cl~~ p~t:tê~~ela~e~:Is~: ~~;ur~n:
t1l'ldos da América .do Norte.• '
dia, de acOrdo com a Lei n.o 67, ele 1d que ;resula. a aqll1Slçlío, a perda e A
A realidade é. esta. As coml[;S6es de junho de 1935, e 1.4l0-A, de 10 de reaquisição da. nacionalidáde, e a zaÇão, depois de. tranoitarem julgado,
Que têm lIartldo daoul,. ou para a, agõsto aI! 1951.
'. perda dos direitos politIco~, as lleguin- será. remetida, por cópia, ao MinisEuropa, Estados Unldc.s, Turquia. ou
Art 3 ° Re.vogam.se as disposi"ões tes alterações e retiflcaçoes' _
tério da JUlltiça e Negócios Interiopara a China, têm feito .Isto. cJ)m
••
.
y
. "
°
•
res, a 1im de ~ser apostilada a cir-·
t&da a seguranca: mais para um em contrário.
.
a) Art. 7:
cunstâncla em livro especial de re.
divertimento . um lIaBBelo cultural
Parl1grafoúDico. A naturalização gistro. (Art. 43).
· uma. dlstraçlo. sem um objetivo prâ~ . O SR. PRESIDENTE:
poderá ser concedida mediante de- 1) "O tItulo _ "Da Nulidade do
· tic... para o pais
Os Srs. que aprovam queiram .fical' ereto coletivo. desde que. no seu tex- Decreto de Naturalização", ficará asto, fique per1eitame~te 1nclividualiza- sim redigido: "Da Nulidade dO Ato
Sr. Presidente, ainda hi J)OUC(l~ como estão (Pausa),
d!lI.'I . deu-se um desastre tremendc
do cada beneficiário •
de. Naturalização".
Ilqui. numa. das. ilhas junto ao R'o
ApI'ovado.
b) "Art. 8.0
j) "Art. 35. Será nulo o ato de nl!,
dI! Janeiro. Neste destro morre~am
Passa i\ segunda dlscusslio.
. § 1,0 A est1'angeira casada_ com bra·· turalizaçl10 se provada a falsidade
ü~ca. de vinte bombeiros.
..
;;
di
;;.!
.6
,nleiro e aos portufll1esoes nao se ex!- Ideológica ou material. de ~ualquer
Sr. Presidente. entrarei. dentro de
Votaç..o, em scuss..o un ca ..a g11'á o l'equlslto do n. IV, bastando dos requisitos eXigIlios
10... artig'"
emenda do Senado CIO Projeto aos últimos, quanto aos dos ns. 11 8 ° e90 .
~
.~
alguns dias. com um ~roleto, mandando .amparar as famllias 'iê~qes
n.O 2,963-0, de 1953, que abre, ao e III a.prova de residência imnter-'
.•
bombeiroR pere.cldos no ~umnrlmento
l"1nJ.·tério da .Educação e Saúde, rupta durante um ano e o UllO aele,
.
. • quaào da lingua pol·tuguesa....
§ . 2. 0 At ação
O cr ~"ito esp l·al de Cr$ •........
do seu .d ever': e ver Ó. V. E.'I: •• ·que
.. de nulidade dcverá
o Congresso n~o dará essa verba 1)ara
200.000,00 para o1u:riliar ~ realtc) "Art. 9.0
ser propos a ..entro dos quatro anos
socorrer. especialmente, as famlll:ts
tação do V'. Congresso NaCIOnal de '.VI..,.. ser ou ter sido empregado em que se seguirem à entrega da cert!Jornalistas; tendo parecer favo- missão diplomática ou repartição con- dá:) d~·A~t:ur4~1i.·zHaÇaãvOe'r'á·, n"o DepartaPlluPérrimas daqueles operl1rios da
lei e da. ordem.
.
ráveZ da Comissão Especial (.Re- sular do Brâsil e contar vinte' anos
Vot!reicontra êsse proJeto em1Jora
solução n.0 36S-53l ' d e bonsslil'viços";·
mento competente do Ministério da
alguém ""llOllSa. com a cultura do. Pro"
d) "AI.t. 10." •••••• ,.. .••••••• Justiça e Negócios Interiores,· dois Ufe.'llI'Jrvouelho de S'JU~A, Dep"t~do
O SR. PRESIDENTE:
§ 1.0 A petição será assinada pelo vros especiais destinados, um, a ser,pelo Rio Grande do Sul, defendê-lo.
naturalizando ou, se fOr ·português e vir de índice nominal das naturaliVou submeter a votos a seguinte
zações concedidas e, outro, ao reConcluindo .minhas conslderacOes.
ana._abeto, por procurador com po- glstro dos tltulos declaratórios, ex•
. Sr. Presidente. digo a ·V. EX.-:é
E7l!EmA DO SQlAllO
deres especiais, devendo ter l'econhe- pedidos na forma--do art. 8.0".
a quinta vêz. que mandamos pa~a os Ao art•. 1.0.
clda l\ firma e ser instrullla com 00
. ' Estadqs Umdoscomlssões como esta.
.' ieguintes· documentos: ..
Art, 2,0 Esta le! entrará em vigor
c;, I. elas nllo trouxeram de lá, com\'
Dê-.,e a 'ste artigo a seguinte reda".................... na data de sua publicação, revoga., conclusões, nualquer coisa de positiva ção:
m- Atestado policial de bOM an- dRo as disposições em contrário. .
,:·prAt.!ca e~til ao pais. AMultobcm "
"Art. 1,0 E' o E'0~~1' Exeoutlvo au- tecedenteo e fOlha corrida. passados.
Votação. em segundacllscuBsâo
.,m!lltobem)...
torizado l\ .abrir, pelo Ministério da "'oS' serviços. competentes do lugar
do Projeto n.0 3,M1-B de 1953, que
'0" SR. COELHO DE sonZA'
Educaçlo e CultM'a, o crédito espe- do. Brasil, onde resllia.
..
,autor:lza o Po/fer Ezecutlw a abrir
'.: '.
....•
eial de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil I 2.0 Desde que a carteira de Idenédit
IZ
.
i'.-'Para en.camtnllar a wtaçdo)
cruzeiros),
para
a.uxiliar.as
despes.as
tldade,
de
qu.e
.
tra
.
ta·
o
n.oI,
o'mita
o1.000.000.00.
Cf. o especa 4. Cr$ ......
,
li
para atender as /fes~::.8r. fl'uidente, deoeJava dlzer,con',com a rea zaçlio, em Ourltlbaj Esta- qUalquer dado relativo ~ quallflca~lo
pes48 com a reczll:at'áo do 11 Con.
TO 4a!-A, d~ !~jj. GL:e autGri"~ ~e.sta:l~0 ns dechraç(ies
Cl Mesa· d~, Cr)mem; a n~:Jl'rC; ri; De:mtado Call1p'''1 V~l'g!""

.
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DIÁRIO DO CONCRESSO NACIO;:;.1AL: '(Seçllo ·1)

Sexta·feira 14

~R. PRESIDENTE:
A ComIssão EspecIal, ao opinar sO,
O SR, PRESIDENTE:
bre a matéria ofereceu e vou subme- o pro
. Jet o..
tel' a votos o seguinte
Em votaçao
sunsTIT'!TIVO
Aprovado e enviado à Comissão.
de ~edaç,:ioo seguinte
O Congl'esso Naclonal decreta:
PROJETO
Art. 1.0 A. contribuição obrlgatóN.· 3,541-B - 1953
ria, a que se refere o art. 10 do De~
creto-Iel n, o 2,235, ele 27 de maio de
O Congresso Nacional decreta:
1940, será. custeada, em partes iguais
Art. 1,0 Fica o Poder Executivo pelo empl'egadore pelo empregado
autorizado a abril' o crél.ilto especial salvo no caso do condutor que tra·
de Cr$ 1.000,0000,00 para atender àS balhe por conta própria o qual padespesas que serão feitas com a rea- gará. apenas a parte relativa ao emllzação. ncsta capital, do II Con- [ll·egado.
1l1'esso Interamerlcano de ReumatoArt. 2,° A regra estabelecida nesta
10gia, a instalal'-se em agósto de ,el é extensiva a todos cs trabalha1954,
dores· autÔnomos segurados do InstlArt. 2.° Esta Lei entrará em vigor tuto. de Aposentadol'ia e Pensões dos
na data da .sua publicação revoga- EmpI"egados em Transportes e' Cal'cias as disposições emcontrál'io.
gas.
Votação, em segunda discusArt. 3,° Esta lei entrará em visão do Projete n,o 4, 040-B de 1954 ~or na data da sua publicação, revoque aut'oriza o Poder Executivo a goa<las as disposições. em contrário.
abrir, pelo Ministério da EducaAprovado.
ção e Cultura o crédito especial
de Cr$ 25.000.000,00 para pagaSR.. PRESIDENTE:
1!1ento no corrente exercicio de
O projeto substitutivo passa a se.
subvenções e estabelecimentos de
ensino superior do Pais, de acórdo gunda discussão, ficando prejUdicado
com as leis flS. 2.106, de 23-11-53. o primitivo.
e 2.15.4, de 30 de dezemoro de 19553
Votaçêio, em primeira discussD:o
do Projeto n,oo 2,6S;;-A, de 1952
O SR. PRESIDENTE:
que retifica a Lei n,O 1. 550 de 5
de fevereiro de 1952, que reclassiEm votação o projeto,
ficu. na carreira· de Conlinuo do
Aprovado e enviado à COmissão
Quadro Suplementar elo Ministéde Redação o seguinte
rio da Fazenda, classe F, os exPROJETO
Continuas de Delegacias Fiscais
incluidos ao Quadro V11 nela Lei
N,O 4,OO-B - 1954
n," 284 de 28-10-36 como servenO Congresso Nacional decreta:
tes, e rtá. outras providéncias: ten.
Art. l.~ ~ o Poder ~cutlvo
do pareceres da Comissão de Con~
autorizado a abrir. pelo Mlnlstério
tituição e Justiça aue opina. pela
da E<lucação e Cultura, o crêdlb essu~constitucionalirtade, favorápecial de .vinte e cinco mllhões de
veis rtas Comissões de Serviço Púcruzeiros (Cr$ 25,000.000,00) .. para
blico Civil'· e de FÍ1lanças.
pagamento em conformidade comas
Leis ns. 2.106 de 23 de no\'embro,
SR.. 'PRESIDENTE:
2.152, 2,153 e 2.1954•.de 30 de de·
Em votação o projeto,
zembro, tOdas do ano de 1953 das
Aprovado em 1.0 discussão o seflubvenções anuais devidas aos estaguinte
belecimentos .de ensino superior do
País assim discriminadas:
PROJETO
N,O 2.665-A - 1952
Faculdade de Filosofia da
Pontiflcia Univers;dade
Art. 1." E' Incluía"'o entreosbeneCatólicá do Rio Grande
llclárlos da Lei n.O 1.550 de 5 de fedo Sul (Ano de 1954) 2.50Ô.000,00 vereu'o de 1952, e a partir de sua vi:t'aculdade de Ciências
gência o ex-continuo. de. Delegacia
Politlcas e Eeenômlcaa
FIscal Rall11undo Ventura da Costa,
da Pontlflcla Univercujo nome deixou de flgUl'ar na relasidade Católica do Rio
ção que acompanhou a referida. lei.
Grande do Sul (Ano
Art. 2,0 Esta lei entrará. em vigor
de 1954
2.500.0'10,00 na· data de sua publicação revogadas
f'aculdade . de Fl1~sofla,
ai disposições em contrário.
Clénclas e Letras de
Votação, em primeira discussão
São Bento da Pontlcla
do Profeto n,· .3. 643.-A, /fe1953
Universidade Católicá
que autori;;:a o ~cter Executivo a
de São Paulo (Anos
aorir. pelo Ministério da· Viação, e
de 1953 e 19554) .... 5,000.000,00,
Obras Públicas, o 'crédito especial
fo'aculdade de Dlreltode
de Cr$ 688.000,00 para pagamento
Juiz de Fora, Estado
da parte re,~tante da despesa rea·
de Minas Oerals (Anos
lizada pelo Departamento dos Corde 11)53 e 1954) ...... 5.000,OCO,OO
reiose Telegrafas com a aquisição
Escola de Farmácia e
de. uma centraltelefônica automá·
Odontologia de Juiz de
tica a firma Ericson do Brasil. CoFora, Estado de Minas
m~rcio e Indústria S. A;: tenrto
Gerais (Anos· de 1953
parecer favorável da Comissêio de
e 1954 ;............... 5,OCO.000,OO
Finanças·•.
lo'aculdade de Ciências
Econôm~easde Juiz de
Fora, Estado de Minas
O SR.. PRESIDENTE:
Gerais (Anos de 1953
Em votação' o projeto:
Aprovado em 1." discussão o le.
e .954)
5. 000. OOQ,OO
Art. 2." Esta Lei entrará em vlgol' ;;ulnte
1,11. data .de sua publicaçlo,cevogadas
PI\OJETO
ti;; dlspos!ções em contrário. .
Votação, em primeira dtscU8s40
N.o 3.64?-A - 1953
do Profeto n.o 1.430-B, que regulu
O Congresso Naclona1"Jecreta:
a contribuição devlctaao 11lJtituto
Art. 1.0 It o Poder Executivo autorl·
de Aposentadoria e Pensões ctlJ,~ 'ado a abrir ao Ministério da Viação e
Empregados em Transportes e Obras Públlcas'o crédito especial de
cargas pelos condutores Prtlfissio- seiscentos e oitenta e oito mU crozelnais de lJelculos: tendo pareceI ros (Cr$ 688,000,00), .paraatender ao
com substitutivo da Comissão Et- pagamento· da parte restante da des·
peclal e favorável ao re'ferirto· su-' pesa realizada pelo Departamento de
llstitutivo da Comlssiío de Finanças Correios e Telegrafos com a aqUisição
gressO lnter·Americanode Beu1n.atologia.
.

r o

I
I

n

o

I

de uma central teIefÔ;licaautomátlca
O sn. FRESIDENTE:
a firma 'Erlcson elo ....rasiL Comercio
AO·
," t
• I' d
e lndUstl'ia S. A.
"
J?loJe '3,
,.-n, o em prl'm<>I'r':
_ ..
A1't. 2," Esta .el entrará em vigor, dL. ..lssao, fOI ole, ec,da a seguinte
na data dc suapuolicllçao,
EMENDA
Al't. 3.° Re\,ogam-s" "8 disposições
em contrário,
.,',
..~~prlmam-se; 11.? art. 1~? ,as ~x.
Votaçao em. prI11l?;ra dlscussdo \ ')."".oe8. I.na... . .• na ,Olma ll'a
do proiet~ n," • ,243, Cle 1954, C;U~ .!ue ü'sp"e u all_..J.u, áo Decreto ~~
aprova II cuntru",J celebrarto. " 2ti \ mer~. 30, &0.1, 1.46. ~. "'- IflalO ele i9~". •
de dezembl'o de l.ã~ entre o Dcpa,O SR, Ptl;;;;6IilEi'i',l"E:
tamento Fea.eral de Compras e CI.
, ..
lirma Thorn:cro)t JVlecciniea e im~
••, C~l~:;:ao de .!?Dlada, de Conta"
portactora S. A., para jOnteClmeu.- I a~. al:IJ~l;:,,"~ Do l~~.J.l;d.a':f:U~J.t;;.~.;elJ. ~ \' .... u
to de uma lancilCl.ao Depal'ta-, SUQ'.I",el a 10,.S o. u'ou!Ule
mento Fea.eral u_ Segurança PÚ-.
blica. (Da. Comissão ric ~'omaaa
de Contas).
'

SU3Sn:i'lITIVO

AI't. 1.° F:ca
~i...";V;I:"t:aL4iJ

o SR,

PRESIDENTE:
Em votaçâo o. projeto.
Aprovado empl'.meira discussão
o 'segUinte
PROJETO
N. 4,248 - 1954
O Congl'esso Nacional decreta:
Art. 1.0 E' aprova<lo o contrato celebrado a 26 de dezembro <le 1952 entre o Depal'tamento ~ ederai ae Com.
lJI'os e a firma Tnornycron Mecllnlea
e Importadora S. A., para fornecLment'! de uma tane.la do Departamento Federal· de l:legw'ançaPública,
no valor de Cr$ 761, UIJO,OO !setecentos
e sessenta e sete mil cruzeiros).
Art. 2.° Revogam-se as wspoe';õ2s
em contrArio.
Votação. em primeira discussão
do i'rojeto n,· 4.254, de 1954 que
a~rova o contrata celebrada entre
o Departamento etos L:orreios e
Telégrafos e a Emprêsa de Construção.s S. A" para. cllnstrução .dos
prédios das Agênczas Postais Te·
legráflcas de Sabara e Bom Je·
sus do Galho, em Minas GeraIs.
(Da Comissão
de Tomarta. de
Contas). )

o

:iR. PRESIDENTE: .
Em votação o projeto.
Aprovado em prllllelra diSCUSsão
O seglÜJ1te
PROJETO
N. 4.254 - 1954
O Congresso Nacional decreta:
Art, 1.° E' aprovado o contrato
celebrado em 24 rJ~ novembro de 1953,
entr.. o Departamento dos Correios e
'.L'elégrafos e a Emprêsa América de
.Conatruçiles S • A. , para c.'lQ,""'~çlo
dos prédlDs dali Agencias Postal.s Te·
"legrAflcas de Sabará e Bom Jesus ÜQ
Galho. em Minas Gerais.
Art ..2.°. Itste decr~to entrar~ em
vigor na data de sua pUblicação, revogadas as dl.sposlçó~s em contrário.
'Votação do Parecer n.o 141, de
1954,. que opina pela c/evolução ao
Ministério da Justiça e Negócios
interiores dos autos do inquérito
em que é acusado o Deputado
Gama Filho· por agressão ao Senhor Dimal' Tmqco 1I1iranrta. (Da
Comissão de Constituição e Justiça) •

SR. PRESIDENTE:
Senhores que apI'ovam queiram
ficar. como estão (Pausa).
Aprovado.
.
ReJeitado.
J

os

i(.

°

'üibunal de Cllntu
pens"'G "1-

J.·\;6.kJ~1·il..· a

.,;a,l.. ~.a elJ.l la\' ..,l' u.e '.('eoJa..ua. ue úU-

ve.ra ,Neves, J>úlla ue ,.lll\el.'a "az O
...dla illaya de Uh ,'eu'a .&:..ôou, Il1.11.;;
elo . l'~tera.IO "li gl.iill'r.. ao fal'a&uai,.
uen.::al All'úll.... ..,EI'alinl de IJJivell'"
Mel".
AI·t. 2,0 Revo;;am-se as d;spJslç~es
em contrario.
Aprovado,
O proJe~o Lui;stitutivo passa àJe..
l\umia uisCL.&"o, Hcan.i0pl'ejud.c;l.
..cs
p••m.t,lo e a emenda.
Votaçao ~m primeIra. etiscussi.,
~~;,bd-li, 'te 195'.
que ll>Ulll.~m a u.eClsaO rio 7'71014"alo ae l:omas qUe: recusou leg1ltro ao contrato ceieorado entrll .,
.uepur,alllenlO ueAetl1llnlSt..a~,:l)
C~? lJIimlsLenu ua AgricUitura (J
l'azenetas ?e..;ndas BelarTmno 'PiTes Luta.,
para ·e:rccução elas
obras nec:essclnasâ Irnqaçao ae
terras rte sua propriedarte, situudas .:tS 1fICl.rgells lia rio '-amaloa,.
MUnlciPio rte A.rIJ.ioses, Estarto elo
,'ofal'anllao; tp.nao parecer contclrio du.Comi,.são de Tomaeta d.e
Contas áS emendas.

do rrule,v lI."

(;; SR. PRESIDENTE:
;\,o projeto, qUando em prlmelt&
discussão, tOl'am oferecidas e vou Sub:;lete: a Vc •.JS as s~gUlntes
EMENDAS
N,l
Substitua-se o art. 1." pelo .SIgulnte:
AI't. 1,° E' aprovado o contrato ce.
;~brado enl 29· de dezembro de 19ii:l
então o Depa.~tamento de Aamlnlstr~
çâo do MinMérlo da AgrIcultura e
l"azenclas Reumdas Betal'm1n'3 Pirei
Ltda·., para execução das ~bras necessArias li Irrlgaç.o de terras de sua.
propriedade à margem. esquerd'a do
:10 flarnalba, Munlciplode AraloseJ,
Estado do Maranhão.·
N. 2
Redija-se assim o art, I,.;
"E' aprovado o contrato lavrado em
29 de· dezembro de 1952, entre o Depart2mento ele AdmlI11stração do Mi.
nlstM" da Agricultura e Fazenda.
Reunidas Be'armlno Pires Ltda., para
execução de· obras necessárias li irrigação de terras de SUa propriedade à.
margem .esquer<la do Rio. Parnaiba,
Munlciplo de Ara10ses, no Maranhll.o".
Rejeitadas.

li SR. PP.ESIDENTE:
Em votaçllo o projeto.
Aprovado em prll11elra
o seguinte
,paOJETO

dl~CUS8IQ

Votação, em prtmelra. discussãO,
do Profeto n.o 2,lS1-A, de. 1952,
que autoriza o Tlibunalde Conta.!
N, 3,5Sll~A -19US
a registrar a pensão vitalleia em. O .Congresso Nacional. .d.ecreta'.
favor de- Teonila de Oliveira NeVIlS, Edna In4' rte Oliveira Vaz c
A1"t~ 1.0 E' mantida a dI ,ão de
CleUa Inavá de Oliveira L6bo, li- Tribunal cl'e Contas ,que recusou re.
lhas c/o veterano ela guerra G!o glstrr 00. contrato .celebrado enl 21
Paraguai;" General Antónlo sera- de dezembro de 1952 entre O Deporfim de ulivelra li! elo; tenl!o ~a' tamento dr Adn'llnlstrac:Ao, do Minis'rec./es !alloráveis das comissoes./ térlo.. da. '.".dcultura e.• Fazendas. Reu-.
de COllstltuiç40 e Justiça de F'-nlda,. Bel9rmlno Pires L'da.,
para
fianças. Parecer favorável ela .Co- execuçAo das Dbrtll necessérlasl . U'oo
ml8sl2o de 7'omadll de .COlltas à rl!f~çllo· de terr'ls de sua .proDrledade
.. ~arlleme.squerdD. do -rloPama1bJ'
emenda de primetr:: disC1l81120.

e

nlc~p;o de vassouras, no Estado dO'1
PROJETO'
Art. 2." cOrMito especial objeto
: .<'.u ue .;aue,r,;, pelo .l.:'cpanamento
O Con re'so l'acional decreta: ' d~sta Lei Bani ,automàtlcamen~e 1'eo.e O~l':lS e Saneamen'" em. conse-,
. g •
I glstradu e d.strlbuido pelo T1'lbunal
Oi.HmCla oa abenUra uo ( ~nal Santana,
Alt. 1.° E' o J:"'oder Execut~vo au-' de Contas, ao TesoUl'o Nacional llt
i,O D;stmo de sepetl',.a, no trecho to.',z"do 11 ab,'ll', pe,o M.nlsterlo Cla fim de se processar o pagamento cie
eütl.c
estacas 915 e ~34, C01'l'eSpon-.
e Obras l'úblicas, o Cl'eálto
.acôrdo com o aeguinte quadro:
~J ,..... "Je.J t:enC: o a uma al'ea de 51. 7~_ metros pec,..! Cle Cl'~ 202,285,H.l .luuzentos e Portos
Cr$

i4,m.c:pio de Ar;loses. Est:.do doMabl1n"u.
,Ut' ~ ° J;?evo"am-se as clISpO&l~õ,~'
~ cjn;:árl~
.
,.., ,
V.:;t.::çao. em d!sc;,:ssao umca"d'\
Q

E;,.ell"''' U() ... ~·,/(..U()
1~."',bl;tóÍ·i..~, ~~ ..,,t"'~_! l" .... e 1.I~alH~m..

&.~":"..

o'"0.

a

I

~ ',llilill", .. c ~um(l~. ~u: I

as

qUaora~os.

'.' 'C;''o

e.-

luis mU t QUt:;:ntas e olztenta e c~nClJ

F\Jl·talzaa

••• ••••••••

1.G75.~';'~,eo

ArC, ~,o Revogam-se as cLsoo.sicões cruze ·CIB e. ol.ento. CemaVOli)
para Cab,edelo
246.330,&'1
,"""",sua lO~.81'O .. ll.(). A."",(U/ ~"o"
em contrário.
~corl'er.a.Illlespesas com o pagamento ReCife
5.317,886,00
0 40 "'1.1".0 J,.. In>st"hU "'~ ~"u;
Aprovado.
úe gratillc~ções pela prestação de ser- Maceió
199.271.70
~"\"") e .>aüa.e e o (.xliV", ~ ,'"
ViÇOS relntllos à UlstrlbulÇlLO do cal'- Salvador
1.024.481,20
.1>8.""0 ao a.. a7111' }lllra lnt~nsll~O (R PRESIDENTE:
v1I.3nac.onal,' gratificaçties assegura- Vitória
..
CllÇUO aa asslS.e"c..a pSlqu,a.",ca
. lIaB pela Lel n. 1.247, de 30-de no- Niterói
(
'O" 1JoCSlio? .l>staaoj ter7~0 pareceO pr;>jeto subsUtutivo passa li. se- I vembl'o de 1950 e de,idWl nos Begum- ,A.ngra dos Reis •••• (
1.llll6,60
resaas (;Opl1880eS ae ~ OU,íUl" Ú.e ,sunc4B discuSllÍlo, ficanClo prejudIcado tes periotios:
Santos
..
80. M5. 023,50
(.;Oil.as e Espec..al l.l.....sclul.'ao nu- o primit.vo, .
.
I _ Párto do Rio de Janeiro - gra- Paranaguá ..•..••. :.
582.683,10
'mero ~68-19:l3).
votação em primeira discussão Utlcação mensal ele Cr- 800,00 lolto- São Francisco do Sul
'111.115,40
do Projeto n." a.979-A, ele 1953, centos cruzeú'OS):
Rio Grande
(
SR. PRESIDENTE:
que autorIZa o Po~~ .Executivo a
a) de 20 de fevereiro de 1951.11. 10 Pórto Alegre"
(
'l.324.655,OO
aurír, peloJloiJnlsterlo do Traba- de setembro de 1951 a li] lIe aetem- Pelotas '•••• , •••••••• (
Vou submeter a votos a se~ulIlte
lho, Indú8tria e Comércio. o cré- bro de 1952 e de 8 de outUbl'u áe
EMENDA !lO S.;1lADO
dito supl~melltar de Cr$ •••• •• 1952 a. 30 de novembro de 1953, a.
TotaI
.
97.726.890,10
1.1'=0.00'0,00, em rejôrçode Verba Hélio Cru dez OhVelro. - Cr$ ......
Ao art. 1,0:
1 - Pessoa do Anexo 24 do vl- 25.941,70;
Art. 3,0 Esta Lei entrará emvig()r
.subst~tua-se pelo seguinte:
gente Orçamento (Lei n.o 1. 757, ,DJ de 15 de julho a. 31 de IIgOSto
"Art. 1.° O 'J,'l'ibumú ue çantaB rede 10 de dezembro de 1952: tendo e ...e 20 cil! setembro a. 7 de outubro na data de sua puollcação.
Art.
4,0 Revogam"se iI$ disposições
listl'IUllo. o termo o.c, aC01'UDCi:leUl'atlO
parecer, com substitutivo, ela Co- Cr$ 1.711.80.
a .u eI~ abril ae lIlQO, emre o Ml~
missão de Finanças.
Cl de 1." de janeiro de 1950 a 19 de em contrário.
terio lia l::tiucação e Saude e o (lQfevereiro de 11151, ll. AntéllllO lle CarVotação em primeira discussão
.valhJ .l.ilas ..;. l'rt ~\I. ~,.~,.~J.
'V.,;mo tio EstaQO do .i?arana.. paro.
do J'rojeton,o 4.082-A. de 1954,
SR. PREeIDENTE:
d) de 2U de fevereiro lIe 1951, a ao
o aes~nvolvimento da ass~t"nc,a PS1queaut~a a abertpra, pelo MiA Comis.:â.o ne Fin::n~s. ouvida. 11 de novembro de 1953, a Byran MauqUlli.tl'lca nesse :éóStatio".
nistério da Educaçao. e Cultura.
r;,zpeito,oIereceu e vou submeter a reU _ Cr$ 26.656,50.
Aprovado.
do crédito especial de Cr, •..•••
vot"so sellumte
e) de 11 ele outubro li'e 1952 a 30
2.502.374,70, d~stinado a salda,.
de novembro, de 1953. a MBria SU'/ia
divida, contralda pela Faciüdtu!e
!l SR. PRESIDENTE:
SUIIS:rmnIVO
Gomes P cr$ 10.941,80.
de, Engenharia da Unil1llTsidade
O projeto vai à redação final, ~~~Art. 1.• E' o Poc.'er Executivo a.un - .Pôrto de Imbituba - gratido Paraná com a Cai:ta Econôà ..-se c.~nCla· uo OCOrrlQO au i::i(;n",,,o. tor,zado li abrir, p,elO Ministél'io .do ficação mensal deCr, 700.00 lsete11licaFederal do Paraná;. tendo
Votaçao em pnm;ira. àiseu~s~o 'l'fallalllo, lnciústrla e' Comércio, o cento'.!; 'crll2eil'os):
'Parecer. com .substitutivo da Codo projeto n,o 3.304-A ete 1953, crécUto espeCial de Cr$ 1.100.0~O,00
a) de 1." de janeiro de .1950 a. 80
missão 4e Finanças.
que torna independente ete homo- para pagar a cUaristas áo referido Mi- de novembro de 1953, a. Jorge Yersin
logaçao para qlle produ2a os seua n!stério..
'
Lage - Cr$ 37. sao.ao. O SR PRESIDENTE
4ljCltos aemanclpaçáo por outorArt 2.. Esta. Lei entrará em vigor
nr - Porto de Cresclúma - g r a - '
:
ga de paI e mãe; tenaopa!ec,:r, na data de sua publicação revogaáas tificação mensal de Cr$ 700.00 (seteAêste projeto a Comissão ce ~J.
com suostltutivo. da ComURGO de , fl4 cUsposlçôes' en~ contrario.
centos cruze1ros> :
.
nanças ofereceu e vou aUbm~ter a
/.:onstíluzção e Justiça.
Aprovado.'
aJ de 19 de marçoli'e 1951 a 30 I votos Q seguinte
de novembro de 1953. a Sebastião Neto'
SUllSTITllTtto
campos - Cr$' 22.692,53.
SR. PRESIDENTE:
SR. PRESIDENTE:
IV - Pôrto de Laguna - gratiflArt. 1.. E' o Poder Executivo' au, A êste projeto a Comissão de ConsO projeto substitutivo piu.o.. ~ de- cação menUI de Cr$ 700.00 <setecen- torizado a saldar a divida contra1da'
titUiÇão e Justiça ofereceu e vou sul;J- g:mda Cl18cussão, ficando p~e,jUdlCaáo .os cruze.ros);
pela Escola de Engeribaria, atualmenmeter a. votoS o segul1lte
o pr!mltivo.,
a) de 1." de janeiro de 1950 a. 30 te FaCUldade de Engenharia da UniVotaçáo em primeira. discussão de novembro de 1933, a Valdemar de versidade do Parlmá, com a CaJxa
Su&SrnuxIvo
OIl\'eiraB~1aguarda - Cri,; 32.900.00.
Econômica Fecicral
a'o mencionado
do
Pro1eto
n,o
3.995-Ade
,1953,
O Ccn!!TellSO Nacional decreta: •
V - Pôrto Alegl'e_ gratificaçãO' Estado
que autori2a o Poder Executivo a
Art l.uc A mscnçao 1'l0 R~ll.stro Pum~nsal
de
Cr$
700,00
(setec~ntos
cruArt
..
2,"
Para
atender
às despesas
abrir, pelo Ministério do Trabalho,
blico da. emanclpaçáo por ou,orga. r:10
.
decorrentes do nrt. 1.°, é o Poder
Indústria e Comércio, o crédito ze,rosJ :
pai ou "'\ mae .lCÓdigo CIV.l, lLl·tlgO
al de 1.° de janeiro cil! 1951) a 31J de ~ccutivo autorizado a abrir, pelo
especial de l:rlji L800.000.00 para
12, n. 2) n"o depenae .de llomoloparticipação do Brasil em Feiras llIl.vembro de 1953, a AlbertoConcei- Ministério da Educaoção e Cultura,
ção
de Oliveira - Cr$,32.90().OO.
crédito especiõ,l llté Cr$ 2.700.000,()0
&ação jUdicial.
Internacionais;' tendo
parec,-r
Al.t. ~.g Esta. lei entr~á em vigor
·Total -: Cr$ 202.285,80.
(dois Çtllhôese setecentos mil cruJevarável da Comiasão de FIna Clata l1e sua pUblicaçao revoga~lIll
Art.
2,°
Esta
Lei
'entrarA
em
vi:;or
zeirosJ).
!lanças,
as cliSposições em contl'al'lO mC.USlve
na data. d~ su.a publicação, revollaArt. 3.• FoSta' Lei entrarâ em ,\;Igor
o pr.rá.grafu 2,0 110 artlgo,16 cio decre,das as dlSpos1çoes em contrárIo.
data de sua publicação; revoSR. PRESIDENTE:
ia n. 4.857 de 9 de novembro de 1939.
votação em primeira etiscussão gadas as disposições em co.ntrãrio.
Aprovado.
.
Em votação o projeto.
do Projeto n." 4.010-A, de 1954,
Aprovado em primeira "'.A".clio
SR PR~SIIIEIfTE:
que .autori"a o Poder executivo a
OSn. PRESIDENTE:
o seguinte
abrir, pelo· Ministério da Viação
Aprovado.
e Obras Públicas. o crédito espe-'
O proletosubstitutlvo passa ao sePROJETO
eial de Cr$ 97.726.890,70 para reO projeto substitutivo -passa à seBUIlcla úlscussão, 11canco preJudlcaQo
N. 3.995-A. - 195~
correr ao pagamento· aos conces- I gunda~.scussão, ficando prejuclicadCJ
o pr.mitlvo.
sionáriosdos portos brasileiros; I o primitivo.
,
.
._
O congl'cssoNacional decreta:
Volaçao. em primeira etiseussãO
t~ndo parecer favorável da Covotação em pnmelrll dIScussão
"'IJJtoa 11." 3.939-A de .~9~3.
Art. .1." Fica o Poder Executivo
missão de FinanC!a&.
do P1:ojeton.· 4.249, de 1954. lJlIll
que autoriZa o poc.er Jlxecutt~O a [',utoriZado a abrir, pelo Min1stt!rlo 11~
,
mantéln a decisão do ribunal de
com pelo Ministério da ViaçãO
al:lalt.o, IndÚStl·ia.· .e· Comércio, o
O SR. PRESIDENTE:
T Contas que recmou registro ao
e Ub~as públicas, '0. crél1l.tO .suple- créalto especlal ,,'e. Cr$ 1.8~J.OOO.00
contrato celebrado entre o Minismentar de (;ri\l 70. 892,~O en~ re- (um mllhlo e oitocentos mil cruzei,.:Dl votação o projeto.
.
térío da E4ucaçlÍo e Saúde I Cli
Jorço da Vl,.rba 3 - S!rVJços li ros) para pagamento dasàespeaas de_
Aprovado em primeira d1sCUlSão
Jirrntl Irma;,s pangela Ltda., paTa
Encargos- c01l8k,;naçao 10- correntes .da. partiCipação do Brasil,
Cl lIeguinte,
reparos com a execução de plnno ellerc1cio de 1953, nas Feiras In:DIversos -- Subconstgnação
l'ROJno
turas· no Mú8CU Histórico ]i aciolndcal2ações - 33 - Dep.:trta- .~rnaciona'1s de Milão, Pádua, Trleste,
nai (Da COmissão de Tomacla' dll
il.
·4.010-A
195.
COlltOS)
•
'
lllCnto Naciollal de Obras . f! Sa- Ba1'i, na It:l.lia:. Lausanne, na SÍ1Iça,
fieamento eto Anexo 25 do vIgente e Feira da América, Mencloza, RepúO Congresso Nacional decreta.
- OJ'~amellto Geral da União (Lei blica Argentina.
O SR. PRESIDEN.TE:
Art. 1.0' E' o -Poder Executivo auArt. 2,0 Esta Lei entrarA em v1gor
n,o' 1.757, ae 10 ae de;:emàro d.e
Em vobçliQ o· projet~.
1952)' tendo parecer, com subs- na data da sua pUbllcaçi\o. ,revogadas torizado a abrir, pelo ,Ministério da
Vlaçiio e Obl·u. Públicas, o crédito
titutivo, da Comiseão de Finanças. as di.sposições em contrário..
.
Aprovado em pr1melradlreUlSlo
especial de Cr$ 97.726.890,00 (novenVotação em. primeira discusslio ta e sete milhões, setecentos e vInte o segu1.'1te
,e;
OllR.PRE~lüRNTE:
do J'ro1eto n.o 4.001-A, de 1954, e seis mil, -oitocentos e noventa cruque /lutori!a o Poder Executivo zeiros e setenta centavos) para ocorPROJETO
'::,' .' A éste p,'JjeLo a ComJl.llo de Fi~
a ./lbrlr, "elo Ministério da, Viação rer ao pagamento dos concesslonA," ,'l1an;ae Od~l'eceu e vou lubmeter
"".
I
Obras, públicas, o créàito espe- rios dos portos brasileiros, com exN. 4.240 - 1...~
~:" :',,,otoso :;'''Il,nte
cial de Cr$ 202.285,80 plltll Ilaga- ceção do Rio de Janeu'o, dascUfeO congr~llI:o NaCional decret.o.:
~?
"SU~STI7trrIVO
mento degratlflcaç40 pela· diltri- renças ocorridas nos exercício de .1948
Art. 1." E' mantici'a a declsAo
buição do carvão nacional: tendo a 1951, 'Inclusive, . entre as arrecada- rlbuTnal
~;:"C:,Art.l.O .hca o PIld.;I', ~ei"ltlvo
de Contas que recusou. regisparecer JavoráveZ de C'om.isa40 4e ções efetivas e as restltulç/leB ent~ tro ao contrato
i::,'., ,..utoriZ:o." 1 ~ .. bl'U·, ao Mln18tério da
.celebrado em 19' do
"nançll8,
"
it ,·'.V1açf:.O e Obras públicaB, o ,1:1'écllto
feitas cI'D 1mpOsto adicional 'de 10% novembro de 1D~l, enu'e .0 MinlBtér10
',;U':especia! de Cr::; 70.892,00 (Setenta mil,
(dez
por
cento)
sllbre
os
direitos
de'j'daEducaçlO
e
Sallc1ee
I fÚ'111a,1l'0, aa, PRESIDENTE:
g. ela' Ltda ... par.I.. r4~c.uell. a
;':,(,'Clltocentos e no>enta e dois cruzeiros)
Importaeã.o
par.a
,c.o.n&.umo,
de
que
tra.
.
mi
.
os
.PI.n
Emvotaçloo
projeto.
tam,o Decreto-lei n, 2.619, de 24 de de obras ,no Museu H1stórico.
"
;:;r:purapall'lllnento de lIIden1zaçlo deAprovado '81 primeira <l1Icuulo setembro de 194 Oe aLei n. 1.842, de
Art. 2•• Revopm-1Ie U d1s"0liIç6el
Ij"'-i'ylda. aos pr3prietá.:·iOli da. Fazenc1B Beo lelU1llte .
.
-.----1 de fevereiro dolHl.~.
.
'em contrArio.' ..... , ,_
"
'~>'>"iU'a sltuada no 5." Distrito di J4u~~~::::~,';~- ',' .., ; - ~. ..

o

o

o

o

o

=-'l

o

ao

'Ia

do

..

votação em primeira discuss40
do l'rojeto n, 4;250, .de 1954, qll'
"prova o contrato celebrado entre
o lYiI1llStli,'io da Fazenda c. o. Banco rlo--Brasl! S. /1., para txecuçi>o
elo serviço de pagamento de ;ur03
de allollces, obrigações e tit'ulOS
de relida de emissão do Govérno
Federal. (Da COIlLissão de TOlllada de COlltasl,

P
! '.

SR, PRESIDENTE:

o SR, PRESIDENTE:
Em vótaçiio o projeto.
Apro,ado ~m j.lnllleira. discussão
o seguüJt~

~~guil1te

PROJEtO

Votação em primeira discussão
do .Proleco n. 4.251, de 19õ4, qUe
aprova .0 contrato. cet~brado entre o Departllmento_ dos correios

e

PROJETO

Aprovado eru primú1'a alscussll.o

N. 4.~50 - 1954
Congre.5l;o Nacional decl'eta:
Art. 1,00 !l' IIprl1VaUo o contl'ato cclebratlo em 2o! ue agosto ele 1951, eutl'e o Mll1lstel'lo da .t'azenCla co Banco do J;lrasu );). A" pai'a que êste
:;e encarregue cio pal;llmento
dos
cupôes de jU):os de apólices, obrigações
c mwos ue lenda Iederals.
Al't., ~,o Se vogam-se as disposições
em contrário. . .

•

Contas que negou registro ao termo de contrato celeurado eutre o
~onset7io NaCIonal t1eEconomia
e Anibal Vila1Wva Vilela, para
exe..cer a fu."çuo de Auxiüur-~'ec·
nico do mesmo Conselho. (Da Comissão de TOlllcda de Cont~) ,

_,u votação o projeto.
o

~'eleg,'u,"1i

e a J1Tllla. l:ompanILIa.

Marcont Brasileira, para /ornecl1I1ento ae mutcria' li.e ~ua /a.bricação, neclmários aos trllballLos
. de execuçcio do Plan" Tll6graJico
Nacío/Lal. (Da ComisliD de Tomada de Contas).

...ft""

DI,(RIO DO CONCRESSO' NACIONAL (Seçlo I)

Sexta-feira 14

N. 4,253 _

1954

Alt. 1," E' mantiàa a decisão do
Tl'!uunal d'e Contas,l.le 17 de Jwho ae
que negou t'eglstro ao termo <le
contl'aw celepl'ado en.re o tJonselnu
. !~ aCionai ae ~conomla e Anlllal Vilanova Vilela, pam exercei' a Iunçiio ae
AUXJ1ial'-'J,'ecmco do m~smo Conselho.
Art. 2." Revogam-se as dispusições
em contl'lÍl'io.
lU~3:i,

posltlvos da Lei nL 1. 2211, d.e 13
de novem~ 1'0 de 1950, al~, ranelo as
carreiras de Ar;ente. Almoxarife,
Artlfice, Asc~nsorista. GuardaFios, Marinheiro, Telelonietas e
Telegrajista (Quadro lJ - Ministerio da viaçelo e ooras Públicas'
Departamento dos Corre;os e TeléaraJos.

O SR. PRESIDENTE:
OS Senhores que aprovam queiras
flcal' como estã~ (Pausa).

Rejeitado,

,Votação do Requerimento nú195~, que .solicita
a designação de uma Comissão,
Especial para relatar o Projeto
n," 3.71:)-53. que dá ?Iova classificacão às Tesourarias do SerViço
Público da União e estabeleoeoutras providências.

mero 2,001>, de

o SR. PRESIDENTE:

Maio de 1954 2697

Votaçã" do Requerimp-t!.+o
mero 2.015, li,e 1954,que~oUl'ita •
cvnstituíção de u1lla Comissão ['o.,..
lamentar de Inquérito para apuraI'
os jatos denunciados da tri!''''IIt&
da Cámara por oco,.ião ti" d!scussdo do Projeto n.O 2,23U,A, ,;I."

1952.

O SR. PRESIDENTE:
Este requerimento está prejudic:ldo
pela apresentacão de. um ou'tr(). 'U8
cont~m mais de 1053 assinacuras: a
automàticamente fica constl~uida;i
Comissá{),
Votaç/io, em segunda dweu."(U)
do Projeto n,· 1. Oal-A, dI! 1951,
que dispõe sõbre financiame~ll" fie

operações imobiliárias que <> ~Ilt!le
Aeronáutica realizar por r:!IIS ",'.'
sociados para aquisição de ~aS(l
própria; ,ten40 . pllreceres: etc Co.
missão d,:' Constituição e J1t,~tlqli
que opilla '[leia sua constitu.chM//dade e pela reieicão do art!QO 9••
do Projeto: e. com elMne!as. da
Comissão de Finanças.

Votação em dIscussão prévio do
Os Senhores que aprovam queiras
Proietu n. 3. 931-A, ae 19~a, que ficar como estão (Pausa).
concede aos ?Ilelllbros /to MinillteRejeitado.
Votaçdo do Requerimento núrio PúblICO lo'edera/. direito ao inmero
2; 008, de 1954, que solicita
gre~so na ~lagÍ8tratura .como lUI.o SR. PRESID~NTE:
a designação· de uma Comissão
zcs de direlto e altera o artigo. 11
Especial pura relatar o Pro,leto
da Lei n." 116, de 15-10-..,; Cenao
A ComIssão de Constituição e JUIJ.
. parecer da' Comissão ete COnstin.· 2.025-52 que dispOe sôbre gra- tlça, manifestando-se a respeite,opltificação mensal. apos ntadorlas e nou pela 'constltucionalldade do lira.
tuição . eJllsttça que <J2jtna pela
pensões áos oficiais do Registro jeto 'e pela rejeição do artlgo9,i'.
sua inconstitucionalidade.
e dã outras l1rovldllências.
A de Finanças, por sua vez, opin!J11

o SR. PRESIDENTE:'
faVoravelmente ao projeto e ofereceU
o 8R.PRESIDENTE:
ao mesmo' as seguintes
Vou submeter a votos o seguinte
OS Benhores que aprova.m queiras
EMENDAS
paOJETO
ficar como estão (Pausa),
N.o 1
Rejeitado.
N. 3;93l-A -1953
Votaçllo.· em discussão /lnlclt do:
a) ao art. 1." substitua-se a eXOCongressoNaclonal .decl'eta:
Ü 8k. PRESIDENTE:
emenda do Senado ao Projeto nti- pressão:
mero 2. 220-P.de 1952, que auto CI
Art. '1.0 OS memllrosdo Mmi.>térlo
.. de 5 % (cinco 1I0r cento·) nnual&
l.m votação O projeto.
Poder. Execut!vo a abrir, pelo Mi- (Tabela Prlce) ", por:
Público da JustIça ~ocal e ~os TerriAprClvlldo em pruneirll dlscu$6aO tórios Federais, lI:ledlante I'equerlmenni3tério da AgrIcultUra. o c -édito
"de 6% (seis por centa) anuais (Tao~"llwn.e
espeCial de CrS 40,OCO.OOO.lJO. Dara bela. ·Price) ";
to ;lO 8Qvel·no. terio ingresso na ma,
ateMer às despesas de fina.nt:lagistratura comá juizes de direito, sem
1'80.1<:'1:0
N.~ 2
mento de uma r~de nacional de
.percla C1etempo ae serViço para tudus
matadouros indústriais nas 201108
N. 4.251 - 1954
os efeitos, não se lhes apacando o dili-,
b) ao art. 4.· sullstitua-se li. elC~
produtorlU. de acôrdo tlll711 li ('sta- pressão:
O Congl'esso Nacional decreta:
posto no art. 9.° ela Lein. 1,301, e
belecldo na Lel n.· 1.168, de ?-8-50
com observàncla do segwnte;
"de 5% (cinco por cento) ", p:lr:
Art. 1." E' aproVlldl1o contratoceI _ estar na última entrã.ncia e
e dd outrl:8 1'rOllidêncicu' tendo
·de 0% (seiS por cento) ":
leol'aao encre o Departamento dos haver ingressado no Mlil1Stêrio Público
po:ree!!r favorável da Comissllo' EsN.~ 3
<';ol're10s e'J:elegralose a firma Com- em virtude de pI'OVIls;
pecial. (Resolução n.· 388, de 1115~)
panma Marcam arasl.1eu'a, em ao· cle
II _ contar mais de 55 anos li~ Idae)
elimine-se
o
art. 9,~ e parâ~rafo:
Qezén1Dfo dll ll/áU, para. 101'OeCIl1111nto de e mais de 25 anos de exerclclo efeO 8R, PB.ESIDENTE:
<le Vl1lte 11 quatl'o equipamentos cle tivo no Ministério Público e ser poSSUi,N.~ 4
Vou subme~ra votos' a segulnta
~ádlo l'eCepçllU celesrllAjoll, pelo preço dOI' de elogIos na sua matricula;
d) redija-se do sellUlnte modo o patotal ele ul'f, 6,35,1.952,00 \liels míIII - ser aelvogado militante,. regUEMENDA DO SENADO
rágrafo único do art. 5.·:
llloes trezentos e cilllluenta e três mil !armente inScrito na Ordem doa Ad~A Caixa de Moblllzàção Ban'cárl&
novllcentos e Clnquenta e dois cru- vogadosj
.Ao art 2,°
poderá receber garantias, independenzell'OS) •
'
IV _ ainda, para dltimir dÚvidas
Onde se diz:
1
te
de sua data de origem, revogado .~
..... 1953 e 1954.;."
Al:t. 2.· Revogam~se as diSposlÇÕes que têm surgido, o artigo 11 Cl'll Lei
art. 1.· do Decreto-lei
9.881, de
emcontràrlo.
.'
n" 116 de 15 de outubro de 1947, pasDI8a~se:
16 d'e setembro de 1946",
Votaçao em primeira dlsCllBsllo sá a ieTa .segUinte redação:
.
",;. 1954 e 1955 .....
0
do Pr!Á.to 1&. 4.252, de 1954, que
"Art. 2. A antigUidade conta-se
.Aprovada.
N.o 5
aprova o trmn() ae contrato cete- pelo tempo de serviço no Ministério
brado entre o Departamento Fe· Público' e .para
promoção conta-se
e)
redlja-se
o
art. 2,· da seguinte
O SR. PRESrDENTE:
deral de Compras e a jlrma ~orv' pelo tempo de serviço na classe, de
forma:
O
projeto
vai
li
redação
final,
clar.pan/lia llltportaaora c Distribul- acõrdo coma lista organizada II man"O financiamento autorizado. nesta
dora Cidix S. A., para .t0rnecl- dada publicar no Diário da JustiÇll do-se ciência doocOl'rldo ao Senado. lei serll. atendido a partir doexercicia
Votação em discussão, únic/l da financeiro de 1956, mediante dotacia
mento de uma lancha. ao Depar- anualmente-" ,
.e1Mnda do Senado ao Pr01e!,)nll- próprias. que constarão clo.oreamenta
ta1lLento de Admtnistraçao ào AfI- . Art. 2," Revogam-se as dJsposiç~
mero 2.255-F. de 1952, Que l'eVOl1a da União, dt'r:fnte c!ncoexeralcios, no
nistério do Trabalho, Il1rLúst1ia 'e em' contrário.
o art. 19 li seus parágrafos .to De- Anexado MInistério da Aeroll:iutlc~1
Comércio, d.~stinClda ao serviço da
Rejeitado.
creto-lei n.· 794, de 19 de Ilutftbro até o máximo de Cr$ 25D,OOO,OOO,OO",
Hosplldaria' de Imigração àa Ilha
de
1938 (Código de Cf/co: e Pesca) :
elas Flores, (Da Comisscio cie Too 8R. PRES!DENTE:
N,o 5
mada de Contas.
tendo. parecer favorável tf4 CoO projeto vai, ser Ilrqulvali\).
missão Especilll.· (Resoluç40 nú!) elhnine-se o art., 2D. em virtude
tnero 368, de 1953).
() SR. PRESIDENTE:
Votação. elo Requerimento núda modificação ~e redaçãodo;art. 2."..
mero 1.970, de. 1954,. que solicita
Em votação o projeto.
a
designaçao de uma Comissão ,0 SR. PRESrnENTE:
O. n, PRE3IDENTE:
Aprovado em primelradlscussâO
Especial' para relatar o Projeto
o seguinte .
Vou
submeter
a
votos
a
segulnta
Vou.
submeter n votos as emendaS
.n.• 3. 770-S3. que au!oriza O Poder
bENDA DO SENADO
ofel'ecldas pela Comissão de Finanças.
Ea:Ecu.tivo a abrir, pelo MiniSterlo
l'ltOJE'l:O
Aprovadas.
da Guerra. o 'crédito especial de
N,' 4.252 - 19M
Ao art.' 2.·:
Em votação. a pArte destacada 13eJa
Cr$ 989.777.70 destinado ao, paga,Acrescente-se
a
êste
artigo
o
SeComissão'
de Constituição e Justlc.,
mento
ele
diferença
de
,vencimen·
O Congresso Nac.ional decreta:
oom l'e~erêncla ao art, 9.~ 'doprojeto,
tos atrazados .aos mensallsto..' e gu1nte parágrafo:
Art. 1." E' lI.provado o tl!rmo de
". 3." ~ ds infratores dêste artigo
:Rejelt~do o artigo 9.~,
diaristas do Estabelecimento Guia
contratocelellrlldo en,tre o DepartaAgora, vou submeter a votos () oroLopes, em Campo Grana~, Mato serAo punidos com multa de 01'$500,00
mento Federal de Compras e a firma
(quinhentos cruzeil'os) até Cr$ 5,000,00 leto, exceto ,0 l\rtl~o 9.0: ' .
Grosso, .
Compllnhia .Importadora. eDl:ltriblll(cinco mil cruzeiros) .. Em . caso de
Aprovado e enviado â.Comfss!O ,
clora Cldix S, -A. 11 :2 dedezcmbro
reincidência' 11 multa será elevada ao
de RedMâo () seo,rulnte _
......•..'/, . ,
o SR. PRESIDENTE:
,ele 1952, para fOL'necunen~o de. UII111
'ãôbro e o mateI'ial d~stlnado l c o o s - / ; ' , , ; , ; ;
lancha li. Hosped:made Im1!lrautes .Os . Senhores llue apt:ovam queiras :e~I~~fd~~~tas cercadas,. apreendld~. ('
,(\
' PRO.m:O
.'~;;;
'da Ilha das. FIÓre5. do Ministério do ficar' como estão' <PallBa>.
Rejeitado.
Trabalho. Indústria e .Comércla.
.Aprovada.
N.· L03!-A- 19111
,
.:y;:
Votação do Requeri1nento núArt. 2.· Revogam-se as c1ISpe51çlleS
O 8ft. PRESIDENTE :
O 'CcngfeMoNaclonal decreta: . .'
mero 1, 988, de 1954, que sollcita
em contràrlo.
..' .
.
Q.criaçãode 1L1na Comissão Espe'Votação em 'Primeira discuss40
.
Art. tOE' ~Po~r ExecutlvoautQ-,":;"",
cial para relatar o Projeto nlédo Projeto 71. 4, 2':13. d~ 1954, que
O projeto vai lredação fiMI. dano, tiza"o a fln~nell1r. ·tlo.! têI'\l108 cfeat.:,">~~
mero
3.027-53,
,«lue
mOdiJlca
disdo-se ciência do ,ocorrido ao Senado" Lei, $.11_ operações imobiUiU'laaque'::o:;':;;):c
mantém a deciSão, . do Trjbuna~ de

n.·

,,;X:

, ',;'i;'I:':,'.tf,;,.
<

,':

~~'.~::.;,:

,'

'DIÁRIO D~ CONCRESSO NACIONAL

(Seção I)

Maio de 1954

Parágrafo único. A dotnçãu aciClube da Ael'om'tutica atr:lvés da C3,).'- ~o, quc !-,,,dcrá ser nél'cseida no valol' senta) dias, a coutar dn publicação
ma será inscrita no anexo do :Mitelfll r::jlGtecil',a e !lOloJil:Oú'w, ljL:C '"'0 mesmo, e all1ol'lizadn, conJunto- dn prcs211te lei.
Ql'gan.zlll', l',aliz:ll' eom s~us ns~ocja- mente, com o financIamento concedl- Art, 15. As sobras apul'3das nos nistério da Viação e Ooma PliblicllS
l>aJanço.s da C, H .. I. depois de ren- e consignada no ])Cpartamento Naciodos. que não po>;suam rê.'idéncl. s pro- do;
[11".as, conc~dendo-1hes empr<:sC[mL;
c, ter recolhido n C.H,I.impor- IlzadnB !Ui amortizações, pagamento nal de Estradas de Rodag'em, que
para tal fim, GO pr"zoate 20 nnes, t~ncln não ml'er:or fi ~O',o l vinte por de juros e despesas geral.'; de adml- assumirá ditetlllnente 11 execução d:.s
nâo podmdo os ,luros m"xll1;o~ exce- ccnto) de fmanclamento pretendido, nl.';traçáo ou .0Utl'as autonzada8 no obras, sem delegá-la a terceiros,
Art. 2,0 A presente le1 entrará ~nl
der~m a~ 5'10 'cinco por !lento' Rnua:s caso o ,~"OClaUO (Jueira valer-se das Regumento, const..tul!'Ílo o capital
,Tnbda Pr;ce,
cvndiçõe.de preferêncm pora obten. pl'óprlo dn. Instituição para II sua vig-er na data de sua pUbllcn~rto. rePal'::!',l'do único O sóc;o 110 Clube C;[o do fim:nci:;mellto, delltl'o de que perenidade e maJol desenvolvimento, vogadas as cilspo:;lções elll conIJ':.b'lrl"_
Rejeitado,
da ACl'cni'utica, que nu data desta lei dlSpu.,el' o ttegUlamellto das LlperaParâ.Elrafo único. AC. H, L, gaJa 1l0.'SWl l'cs;olnclO llroprto::, en~..:ll ;:Ccs Ilnob1l1t.rins,
znr:\' de isenção de qUnJsquer 1mtr:.ndo se o in:6\'el hipot~caao, pcC:e,
P~ré;I',Jo iln;co Os de;::6sitos da postos de competênCIa f"dero1 O" rlo
o SR, PRESIDENTE:
rI!. tl'anSferir a hip:lteca à Carte'ra I aline], "c" VEncerão, a favor c1(\ asso- Distrito Federa~, exceto ~o da rcn:la.
FoI''' votação o segu!nce
Art, 16.Nao pod~ra" contratal
Hil;o."cália c Imol:lJliá.ria cio Clube elr. . ~iado, jl,;.;'os de 4~~ tquatropor centol
AL'l'onautl:a, gosando dtUl vau.tag'e.11: ~apitalizados semestralmente, ate a com a C, H. l. empreslUl cOl1lltrutoPROJETO
es~lp" In das mst:x !el.
data cm que fór ccnccdldo o 1inan- r:;.'l ou imobiliárias, cU,J0s d1retores~
N.o 1.835:B - 1952
~t. 2." O flnlo11cir.mentll autcriz::· ~lar.lento ao alsodado.
socios ou gerentell seJam parentllli
do nesta le, será de CiuzentCll; e tinArt, a,· Os contratús em que fOI dOI! diretores da instituição.
O Congresso Nacional deereta.
o.uenta milhões de cruzelrol (Crli .... parte a carteira OU Associação désta,
Art',17. Verificadas IrregUlnrld,aArt: tu Fica o Poder ExecutIVo ~u
~.OOU.OOO,OO) enn'egues pelu Po..ler tendo por objeto lmóveisnegocludos des grales, devidamente comprovad~.s. torlzado a abril' no Mllustério da VlOExecut'\'o em Cll1CO parcelaI> anuais pela ~al"'·ira oU por intermédio desta na aplicação dos fundos postos pe,o çãO e Obl'as públlcas. consignado à
I
,
_
<
.
' , ' '" • , : ' .
li
,-' Oovêrno à disposição da Cal'tefra
de cwc.uellta Inllllbes de crUZllU")I>.. "",,QEC.-lhO ao .'j.JU un orme. selRo Hipotecária e rmobll1árla nos têr- Diretoria de Obras e Fortlflcnções do
,Cr$ . 50.0CO',oOC,OOJ, ven~endo JUl'05 1a\'1'~dos por 1JlS,~rumento particular, mos da presente lei, é licito ao Pl,·e. Exército, o crédito especial de .. ' ...
anuaIs de·3% tTaiJela Pl'.ce, amorti- .JllPXCSllOS e r~b ••cados PC!O! partes sldente da Repúbl1ca.delllgnar, por Cr$ 200.000.000,00 (duzentos milhões
em tOdas as paginas. revogado. para temoo limitado prorrogável uma co- de cruzelrosl, para a conclusão da rczáveis em 3':> (trinta) mo!.
Paragra.to ÍlI1lCO O resp;ate que co. êsse efeitO ,o art. 134, n,' II do C6- misSão composta de três oficiais. ge. dovia BR~35, no trecho,compreendidQ
meçarà a ser telto a partir ao pl'lmel- Qlgo Civil.
.
..
nerals daIS FOrçM Armadas um D'· entre Guarapuava e Foz do' Iguaçu"
1'0 exercicio I'llltncelro apos o l'ecebi. Parágrafo 1.0 Os. instrumentos·de,'e- retor do. Clube da Aeronáútica u~
Parágrafo único. - O créellto aciln:l.
menta da última parcela do f1l1ami~- riioter conlO parte integrante li ptlO- fundonárto da. FlscaUzaçAo Bencámento, será rpco1hido seme5tralmen- t.a ou projeto do imóvel; menclona- ria ou da Superintendênc'a da Moe- será entregue em quatro exercícios
consecutivo!, em parcelas ,Iguais de
te ao Tesouro Naclonai, venClVelS " ao rilo minucioumente os caracteristlc.os, da e do Crédito para o f1m especial Cr$
50.000,cOO,OO (cinqüenta milhôes
de. junho e 31. de dezembro úe cada II0callZ~ii.o. confrontações e indlcaçoes de normalização das operações
ano, . compreendendo amortl~açl'lu e do Registro pÍlblico de Imóveis, cuja
Art, 18. O Clube da Aeroi-!áutlca de cruzeiros) çada. u m a . ,
JW'os sóbre o slldo deveaul.
"
I;l'anscrições e demaisanotao;ões ferão atl'&vés de sua Carteira Hlpotecâ.r1a 'Art•. 2.· A prellente lei entrarãem
Art. 3," Para cumprimento desta Lei sujeitas na forma da lei e regulamen- e lmobUiárla, cóm o objetivo de dar vigor na data de sua publ1clição, I cVuG Orçamento GOl'al da .Replibllca c,J;j- tos em VigOl'. •
•
maior garantia e l'entabilidade. às gadll6 as disposições em contrário.
151gnarà anuolmenteo crédito uEcessâ.§ 2.° valerao como certldoes d(),.~ suas operações, poderâ realizar quaISRejeitado.
ri.. para li fim do pa!!amellLU ao Clu· instrumentos as fotoc6pias autentica- quer atividades de compra, vendR de
I:e de Ael'onáutica. da parcela de que I'das pela DlI'etoria. da Carteir3, mas, Im6veIs de administração de bena e
O SR. PRESIDENTE:
trata o artigo 2." da presente Lei, que no Registro Civil de ImOveis, 06regis- deconstruçll.o de imóveis, revertendo
O projeto vai ser arquivado.
l5erá de cinc.uenta milhOes de cl'UZe1- tros de qualquer natureza, exigidos na lucros correspondentes em provei Votação, em segunda dtscwsâo,
roa 'Cr$ 50.COO,OOO,OOI,
por lei ou regulamentos, sel'Ao feitos to do fundo geral destinado à aquJ110 Projeto n.o. 2. 488-C, de 1952, que
Art, 4," O Clube da AeronÂutlca com o arquivamento de uma das viaS slçAo e construçlio de morada. pr6aBMgura reversão d4 Pe1l.'lÓ:l conpp.ra os fins previstos nesta lei, npera. e respectlvlll! plintas integrantes.
pria para seus l1IlSoclados.
cedida às filhas de Clotilde elo
ri!. com os seus aBsoclallos aOi jurolS Art. 9," São Isentos de sêlo fe·
Art. 19. Extinta a '::artelra HlpoVale Ferreira.
mâ.xJ.mos de 5% (~lJle() . Jl',Il cento I deral proporcional os contratos men· tecárla e ImobUlliria de qualquer
C()m mn plano de I'esg::te de 20 wlntel clbnados nesta 1e!, celebradoa· entre modo, encerraelas Rll opera<;6es imoanos no máXimo, compreendendo a Carteira e os s6clos do Clube nela bUlârla.1i previstas na presente lei,
O SR. JlRESIDEIfTE:
prestação mel1lla1 constant~ de .Illílor· inscr1tos, desde que tenham como ob- ficará a Uni!o. para todos 08 efeitos,
Em votaçlio o projeto.
tizapão e juros
jeto o imóvel negociado por Intel'- sub-rogada. nos direitos de compra e
Aprovado e enviado li. Comis.~;;'1\
pàrágrafo 1.0 'As prestaçoeb Inensals médl~ da Caixa ou a introdução de venda, firmados entre o Clube da Aede Redaçào ,o lIeguinte
.Rcima referldu serúo ,pagas ao Clube aceasoes e benfeitorias em im6vels ronliutlca e os seus IIli8OciadOB.
da Aeronáutica mediante ccnsignação nas mesmas condiç6es.
Art. 20. l!: o Poder Executivo aUPROJETO
E'arásrato único. Igual Jaençâo torlzado II abrir pelo Mlnlstêrl0 .da
em fOiha não podendo exceder esta
N,O 2:f8a-C - 1952
de 40% (4Uarenta por cento I dos ven- é assegurada lt CartC11'a nas auas Fazenda o crédito eapecla1 de clncimentos do oficial na· dat:. da opera- operaç6eB e tltulos com li Caixa d~ qüenta Dúlh6es de cruze1ros •••.••••
O ConE;1'esso Nacional decreta:'
çno
.
MobilizaÇão. Bancária.
(Cr$ 50.000.000.00) para. atender no
Art; 1,° E' assegurado a Carmen
Parágrafo 1 o AsprestaçOtll mensais
Art. 10. Reputar-se-I\ vencida li. corrente ano ao pagamento ao Clube Maria Odete e Ebi do Vale Ferreira:
"
CI b divida, se a residência financiada da AeronAutlca da primeira parcelai
filhas
da falecida ClotUele do Vala
SClma referidas serli.o~pagaa .ao u e pela Carteira for, por qualquer modo, de que trata o art. 2." elesta. lei.
da Aeronáutica medi,nte conslgllaçll.o alienada ou locada, a pessoa Dio 118Parágrafo único. E&aa importàn- Perreira, O· direito 11 reversão da pénem f~lha. não podendo exceder cata saciada salvo casos de 'locaçlo, prê- cia d1Btr1buida. ao Tesouro Nacionai BlI.o que esta recebia, em virtude de
de .~" (4Uarenta por cento) dos ven- viamente autorizada pela C. H. I. para entrega ao Club da Aeronáutica montepio civil da Unilio, lnstituJdo
cimentos do oficial na data da opera-parágrafo único. A C. R. I. e 09 ficará sUjeita a reglatro ao 1lO,terlon por aeu falecIdo pai e marido Luiz
José Ferreira, revelada. para êsse fim,
.
.
s6clos do Clubencla inscritos, terão no Tribunal de ContSll.
•
ção.
Parágrafo 2.· O prazo de elnr,résti' preferência para aqUlaiçlo de 1m6ve.
Art. 21. Esta lei entrará em vigor a prescriçâo em que haja incorrido.
Art. 2,0 Esta lei entrará em vigor
mo. poderá ser prorrogadu 1Il,é .30 jli vinculado a C. H•. I. devendo na data da pubUcação, revogadll8 as
na data de. sua pubUcação revoilldas
(trlnta), anos, Se o associado fale,er o Il8sociado que lJ1:etender vender, d1BposiçOes emcontrârio.
antes de resgatá-los e os beneficiários notificar a C.H. I. com o prazo
Votcç40,em segllncla discll8Bão, 116 dispollções em contrâr1o.,
a.!sumJrem o compromisso de paga- mlnlmo de 30 <tl'lnta) dias pan que
110 Projeto n.o 1. 8'~5-B. de 1952,
Votação, em primeira 4tsCU8são,
menta do lIaldo devedor, mediante a mM1Ila lIe manifeste sObre 6Sl1e
que autori24 o Pader Ezecutivo a
do Profeto n.O 1.137-A, de 19S1.
conaignr.C;áo em fólha da. penIlâo ou direito de preferência.
abrir, 'pelo Ministério da VillÇão e
que altera o artigo 1.0 e seu pa.pensões deiXadas pelo extinto.
Art. 11. 1!: assegurado direito, de
Obras Pública,ol, o crélUto &pecial
rlÍgrlljo único do Decreto-lei
, Art. S.o A Caixa de MobL'j?,açlo opçlo a qualquer sócio. nela. 1nacr1to
lIe Cr$ 200.000.000,00 para a conmero 6.460, de. 2-S-1944, que· reBancária flnanc1al'lI. a carteira dtpo· para aqu1Siçlo de lm6veis financiaclusão da rodovia Ponta Grossagula a construç40 e e~ZOrlll;M de
tecár1a e ImobUlária do Clube dados pela C.R, I, sendo, entretanto,
FOII: do Iguaçu; com parecer contmtlllcçóe. POrt1l4ria- nuljmentuAeronáutica a juros de 5% (CinCO por atenClldo, quando pela aua c1a881f1c~'
treiNO da Comissão de Finança.s e
res; tendo pareceres; com emend4
cento) sob garant.1a plgnoratlcia doa çlio de antiguidade de lnscrlç!o pelo
parecer com substitutivo ao proda ComtJsâo de Tramportu, Cocréditos garantielos por primeira e es_ 8Ortelo ou por cond1çlo preferencial
feto e 11 emenda olerecid4 pelo Sr.
municllçl5ea e Obras Públicas e fapecial hipoteca. de call1lll dOoS IIIlIOcla- prevista no Regulamento. fizer jus
Ostoja Boowkl. lia Comissão de
oorável ao profeta lZa Comissão de
dos, até o limite máximo de 60% w'..s- ao financiamento pleiteado. para
Transportes, ComunlcacOes p Obros
Fill4nça-.
.
senta por cento) dos mesmos '!redi. aquisição do imóvel em ..preço.
Públlcas, 2.· 1JIlrecer da comissão
«ls, tudo nos têrmos do lJec:reto nllI 1. o Se houver mais de um lnlIeFlnanças contrário ao re/erldo
O SR. PRESIDEuTE.'
mero 24.778, de a de julho de 1934, ~rell8ado, tu-se-Ii licltaçlo.
.
BubstitutllJO oferecido pelaComls..
.que se reputarl!. em p1enovigtlr.
.
I 2.-0 Se nâo houver aasocladoa
slfo de Transportes, ComunicllçóC8 -A êst'eprojeto 11 ComissãO de Transe'
Parágrafo único A Cailt3 de Moblll- interessados, a opção caberá à Cal'e Obras Públicas.
portes, Comunicàções e Obras PúbUzaçâo Bancârla poderá receber garao- te1r1l.
ocas ofereceu e voulIubmeter ao votos ao
seguinte
'
tllll!, revogando o art. 1.. elo Decreto- Art. 12. All. residênclas tlnanciadas
O SR. PRESIDENTE:
lei n.8.887, <ie 16 de setembro de pela Carteira lIerlioimpenhoráveis
VOU sUbmeter li votos o seguilite
.
por tercelroa, salvo o caao de divldll6
ENl1A
1946.
Art. 6.0 A Cartelr!l C.H,I. do Clube ]lOr alimentos ou impostos o taxll6 substitutivo oferecido pela.. Comissão
EX
da. , Ae1'onáutlca fi~3rll. su~rdlnada Incldentea IÓbre OI lmóveia.
'
de Transportes, Comunicaç6es e 01:lras Paral.grafo· único. As lnatalaçOes
lIU11 tlnus para o seu patrimOnio, à Art. 13. Anualmente na forma pre- Públicas.
portuárias, cujo orçamento exceder
inspeção da. Flscal!ZllçAo B",ncária. vlata. pelo RA!gulamento. aer' elaOO-' O Congresso Nacional decreta:·
<ia quantia estipulada neste artigo 011
que receberá balancetes mensais e"JO- rado o-plano ela distrlbuiçlo dOi fun"Art, 1.0 Será lnclulda no orçamen- q\l'l!, em dois anos conaecutlvos. acusar
derá examinar-lhe Ilvroa e a~1I1'i'oa dOol da Carteira, respeitados os cri- to da União, em quatro exerclcios con. movimentac;Ao de mercadorias supee
quando julgar conveniente..
terios prevlatonuta lei.
sccutlvos, subseqüentes • publ1Cllçlio rior li l~.OOO (cento e cinqüenta mU>
Art, '7." Slo cond1ç6es para o asso- Art. 14. O Rel;ulamento das Ope- desta lei, a dotação IInual de Cr$ toneladas) anuais, pall8arão, mediante
dado obter empr6stitno:.
raç6es ImobUláriBII. eerl\. aubmetldo 30.000.000,00 <trlntll milh6es de cru- àfo do Poder Executivo, ao reR1me do
., estar inscrito,na C.H,I.:
pelo Clube. da Aeronáutica, a Ipro- zelrós); destinada à conclU&âo do neereto D.O 24,599, de 8 de 1ulho de
b) pagar a jóia de. 3% (três por vaçAo em decreto do Poder Bae- trecho Ponta Grossa-Foz dó I;uaçu 19U".
: tento) sObre o valor <iO'financi~n- C'ol~1I0. dfntr" do prazo >de 10 (ses-, da rodOVIa BR·35.
'AproVada .

I

"Ú-

c

•

Sexta-TeIra. ,...
DI"rtlODO CONCRESSO NACIONAl: '(Seção ')
MaIo de 1954 269!'. ~~~';;':;==~"';';'~======~~~~""";"'=""""';';'~""",,,,-=~~~~=~~==,'1='="="'--"=~"""""""',,",,,=":"

o

o

PRESIDENTE:

ter'la <Ceará), no local de cruzamento!
SR,' PRESIDE,',TiTE,:
,!24.<l , 141 do ReJt:lalllent,o Ge:'ul ~
."
COl1,.,hllldl1cle Pública:
da esll'adrt de rodagcm - Santn QulO projeto vai ser uquivado.
CI'S
teria _ Patos com o referido tio.
Al)rovado em 1." dlscussúo o seParágrafo único, o credito d~ Que
V,ol.ação,' emu p'rill,LeiTU (li'CU;~B~~ ROlllU, aldo José de Carvalho,
"uinte
d[)
ProJeto
11,
~,750·A,.
ele
,Sou,
Médio",
classe
K
lperlodo
trat aésteartiga sCl'á distrl~uldo ao
PRO.TETO
que fixa e171 tm" c{u:e.r,," le,s
de LU de Janeiro a :H de
Departamento Nacional de Estraaas
31~)' por. pessoa '!' entrwia., ~O I d~zCm ::r~)) • •••••••••••• 20: 533,00
de' Roda~cm. ao qual caberá a exe)1;,' 1.137 -A - 1951
CaiS do Porto do R.o. d~ Jar:el.fo; I L,lis Alberto de Sousa Mecuciia d:l obru.
O Congresso· Nacional decreta:
ten~<! ~arece"es lavor~vels ~(Js Co- 'C:~:r~s, Den~~zt:\, I'êferênArt. 2," Esta lei cntrmIÍ. em v!~or
Art. 1:" As instaiações portwi.ria.'l, na dqta de sua publicação; revoaadas
7111s,~oes de Tran~por:es, Comumc~a :!9 (penodod~ 1.0 de
de cidades e vilas do pais, .:onstlui- as dlsposiçõcs em contrario.
ca,r:oe.ç e Obra.:; [Ub,IICas e ae
jane'1'0 a 31, de d",,,~mbrClJ 20,18~.Oll
dilS peb União, Estados e Municípios,
7wllças.
H"lcie
M~nVAlnrne. OpeRejeitado :.
nas quais a lllovimenti1~(l.o de cargas
rador <.le .R:';'lo ",,~, l'cie"
nao ultrapasse 150.000 (cento e '.in, O SR. ,PRESIDENTE:
r rênc:a 23 (período de 1..,
O SR, PRESIDENTE:
quênta ml1J toneladas anuais, serâo
E!
t j •
de janeiro a 8 ue abril)
2.335,50
exploradM pelo regime de "Instalan \'0 a~ao o ll~J e.o.
.~
Al.t. 2.0 Esta lei €l1tra"á, em '11~or
O projeto vai ser arquIvado.
Ap1'cvado em 1." discuss::o o ••- na da ta de !ua publica~ão rev:>:;ada.i
ções portuárias rudimentares" estabeVotação. em pri7ll.eira di.cunsú.J
lecido no Decreto-lei n.o 6.461). <1e 2 de
guinte
u.s disposiçQes em contrário.
do Projeto n.o 3.125-A, de 1953.
maio de 1944, excetuadas as -1Ue, a
pna.TE'1'O
·Votação, em primeira d;.!C118~{itJ
que aut01'i2CZ o Poder Executir:o a
juizo do Poder Executivo, devam cn"
emitir 7lma ,çérle de sêlf),f 'flostni.ç
N.o 3,756-A - '1953
do, Projeto 11," 4.265, de 1954,
quadrar-se no regime de portos orgacomemorativos da clnqílentenário
q·ue aprova., o contrato 'celebrado
o C:>ngresso N~cional decreta:
nizados. instltuldo pelo Decreto núda cllega4a dos Irmãos Ma.';~la~
entre o Depar~a71l1m;,) Federal de
Art., 1."· E' fiXada em trés cruzei·
mero 24.599, de 6 de julho de 1934.
CJJnpl'as e a finna Korodu AtalJo norte do Paí.~: tendo "are \res ros (Cr$ 3,00), por pes,OEt, a' contriParlÍgrafo único. As instalações
Javorriveis das Comissões de Trans
r"le Cor~ oration. para fornecimen.buição
aeque
trata
a
Lei
n."
20U, d~
;portuárias rudimentares que. em dO;s
portes. Comunicaeões e Obrcts PIito, li Di'vlsão do Material do De.
30 de maio ~e 1936.
anos consecutivos, acusarem movi·
partamento de Admi1listracüo cio
blicas e de Fillanças.
Art. , 2," Esta lei entrará. em "igor
:mentação de mercadorias superior ao
1I'!inistério da Justiça e .Negócioll
na data de SUa publicação, revoga:las
limite fixado nesta lei. passarão, me·
IIl/o'Jriores, de um barco paru transSR. PRESIDENTE:
as disp.JSições em ,contrllr1o.
diante ato do Poder Executivo, ao reporte de pa8sageiros. cargas e 1IriEm votllçãoo projeto
Vata0lÍo, e1ll primeira' d!~Clt.o.são
gime do Decreto n.024. 599, de 6 .te
s;:meiros.
COa Comisséio cie Todo Projeto n,O 4.046-A, lie 1954,
Aprovado em 1," discussáo o se·
Julho de 1934.
1Tlczda de ConUU) •
que retijicu a Lei n,o 2.13a. de 14
gUinte
Art, 2,0 F.$tll lei entral'á' em vigor
PROJE'ro
ae dezembro de 1953. (Orçamento
:na data, de sua publicação, revogando.
SR. PRESIDENTE:
Geral da República ~ara 1054);
;para todos os efeitos, as disposições
N.o 3,125.A _ 1953
tendo
parecer, pelo arquivamellto,
<io art. 1.° e seu parágrafo único, do
Em v0taç~o opro.leto.
ela C01/Lilsão de FillajL~lLs.
0- Congresso Nac!onal decrt:!:
;Decl'eto-Iel n.O 6.460. de 2 de maio
Aprovndo em 1." l.iiscuss50 o~o
Art. 1.0 E' o Poder E:fCCutivo lIUele 1944.
guinte
SR. PRESIDENTE;
Votação. e71~ primeira discussüo tOlólzado. pelo Mlnistérlo da Viação e
1'aO.TETO
por intermédi0 do
do Projeto 11.° 2.620-A, de 1952, Obras Públicas
Vou sUDmeter a votos o se~uinte
K" 4.255 - 195·1
Que dôatel'1'C1lo de propriedade da Departamento Geral dos C0rreios e
União para construção c.Ia Caja do Telégr:..fos. a emitir uma série de sêlos
PROJEtO
O Congl'esso Nacional decr€~a:
Ferroviário; tendo. pareCeres: da postais comemorativos do cinctllenteArt. 1.° E' aprovado o contrato eeN.o 4.046-.'\ - 1954
Comissii4 de Constituição, e Jus- nll.rlo, da chegada dos Irmãos Maristas
lebl'ado em 27 de dezembro de 1952,
tiça que opina pela sua constitu- ao Norte do pais,
A Câlnara dos De[:utados decreta: entre o ,Departametno Federalcle
Art. 2.° A fim de proporcionar amcionalidade e Javorrivcl da ComisAI·t. 1." Na verba a. u - l:ienll:OS e Compras e 11 firma KoroelY Marine
.
pla e e!lcaz divulgação desta co~ Encal'Sos - Consignação 3.u Serviços Corporation., pal'a forneeiment'J, à
são de Finanças.
memoração, os aludidos sêios serão em Regime Espcclal de Flnanciamenta Divisão do Material do Departamento
destinados ar>s serviços postais .comum - 13 - 03 - do anexo 00 Mmlsteno de Administração do MInistério ,da
SR. PRESIDENTE:
e aéreo.
ela, Agricultura do, Orçamento Geral da Justiça e Negócios Interiores. ele um
:Em vctaçãoo projeto.
Art. 3.~ A quantidade da Impressão Repúllllca para 1954 'Lei n.o 2.135, de barco para. transporte de passageiAprovado em '1." discuss5.oo se- e taxas ficarão a critério do órgão 14 de dezelllbl'o àe 1953!, onde se lê - ros, cargas e prisioneiros. no valor.
guinte
.
competente. observada a orientação 13 -Departamento Naclona. da 1'1'0- de Cr$ 2.992.766.40 ,(dois milhões
I'ROJE'IO
quevcm sendo seguida pelo Departa- dução Vegetal - 06- Divisão de noveoentos e noventa e dois mtl, semento Geral dos Correios e Telêgrafas Fomento da Produção Vegetal - leia- tecentcsa iJCssenta e seIs cruzelrcs
N.o 2.620-A - 1952
em circunstâncias similares.
se 35- Departamento Nacional da e quarenta eentavos) •
o Congresso Nacional decreta:
Art. 4.° A lmpressão, constará do produção Minel'al - 02 - Divisa0 oe
Art. 2.° Rev~am-se as disposiç6es
Art. 1.0 Fica doado a União dos retrato do padre José Bento Marce- Aguas.
em contrário.
.
Ferl'ovlários do Brll5l1o terreno de Uno Cllampgnat, fundador da ConArt. 2.· Revogam-se as disposições
Votação, em primeira dlscussã.
propriedade da União Federal, n,o 6. gregação dos Il'mãos Maristas, com a em contrárlQ a esta Lei, que entrarà
do Projeto 1I,U 4.267. de 1954, que
da Quadra' n.' 24. do Projeto Urba- legenda caracterlstica da referida co- em vigor na data. de sua publicação,
mantém li deeisão do Tliounal de
nistíCo n.' 3,653-41 da Prefel~Ul'a do memoração.
Rejeitacio.
.'.
Contas Ij ~e negou registro ao conDistrito Federal, e, aprovado pt'io DeArto 5.° A presente lei entrará em
trato' celebrado entre o Mlniste''io
creto Municipal n,0 7.197, para o fim. vigor na data da sua pul::llcação.
a
SR.
PRESIDENTE:
da Agricultura e a Jirma Irmãos
<ie nêle ser construido. a Casa do Fel'Art. 6.° Revogam-se as, disposições
Galoso e Almendra, para execução.
Tovlârio.
'
.
O projeto vai ser, arquivado.
em contrário•
das obras necessárias li irrigação
Art. 2.° A, construção da Casa do
Votaçao, em primeira dis:ussão
Votação, !lm "rimeira disc~süo
de terras de propriedade' rios mesFerrOViário deverá ser iniciada n'J prP.do Projeto 1I.U 4.097-A, de~954,
do PrOieto n,o 3.272-A. de 1953.
mos, situadas na fazenda Meruoca,
20 de cinco (5) anos. a contar da data
que autoriZ4 o Poder Executivo a
que autorl2a a emissii4 de sefos
Municipi" de São José, Estado do
desta Lei.
abrir, pelo Ministério da ViCllJdo e
postais comemorativos da realizaPiaul. (Da Comissão de Tomada
Parágrafo único. Caso seja expirado
Obras Públicas, o crédito ~special
çl10 do VI Congresso' Eucaristico
de ContllS).
êsse prazo e não tenha sido providende Cr$ 52. 707,50, para reflularizar
Nacional. a se verificar em aqcisto
ciado, o inicio da construção. revet·terá.
o pagamento da gratificação a que
próximo, na Capital do Estaà.o do
() terreno, doado iI. propriedade da
Se refere li Lei n.o 1.234, de 14 de O SR. PRESIDENTE:
Pará: tendo pareceres: fal'orável
União Federal.
novembro de 1950, efetuado em
da ComLçsáo cI.e Transpr>rtel, Coli1m votação o projeto. .Art. 3.° Esta ~I entrará. em vigor
1953. a servidores do Departame1lmunicaç~s e Obras Pllblica,~!,
Aprovado em 1." discussão o se:na data da sua publicação, reVOgadas
to de Administração do' referido
pelo arquívamento, da Comlssao
",.unte '
.
as disposições em contrário.
Ministério,· natorma doa artig,oa
de Finanças.
1'ROJETO
.
Votaçâo. em primeira discussão
230 e 241 do Regulamentr> G,eral
do Profeto n.o 2.869-A. de 1953,
de· Contabilidade Pública; tendo
N.· 4.267 - 1954
SR. PRESIDENTE,.
que autoriza o Poder Executivo a
parecer javoTlível da Comissão ·de
O Congresso, Nacional de<:l·eta:.
Vou subin·eter a votos o seguinte
Finanças.
abrir. pelo Ministério da Viação,
Art. 1.. Fica mantida a de<:lsiio do
e Ooras PllblicCl.S, o crédito espe.
TrlbWlal de Contas que negou reglscial de Cr$ 3. <XlO .OCO,CO, para /I
PROJE'UI
O sli PRESIDENTE:
trollo
contrato celebrado em 16, da
N.O
3.272-A..-1953
construção de 'uma 1JOnte SÓbre o
Em votação o projeto.
outubro de 1951, entre o Mln1stério da
rio Groairas Município de QutO
Congresso
Nac!onal.
decreta:
.
4
Asricultura e, a firma., Irmãos' OOloSO
téria, Estado' ·do Ceará; tendopaArt. 1.° E' o Poder Executivo tUAprovado em 1.& ,discussão o se- e Almenllra, para fornecimento de
recer contrário da ·comiss40 de
torlzado pelo· Ministério da 'VlaçAo e
8u lnte
materials
de lrrlgaçiío,
Finanças •.
Obras Públicas e por intermédio do
.nOJErO
Art, 2." Revogam-se· ns disposições
Departamento dos Correios 11 Telé.em 'contrário.
o SR. PRESIDENTE:'
·grafos, a em!tlr uma sérIe de SêlOll
N.o 4.081-A - 1954
votaç40, em primeira discussão
postais comemorativós ao VI ConO Conllresso Nacional decreta:
VOU submeter :.. vot:>s o. seguinte
40 Projeto
4. 288, ~ 1954. que
Art. '1;0 Z' o Foder Executivo lugresso Eucaristlcó NacionalóB. reall·
miJntém CI deci$ão do Tribunal de
.10J11'0
zar-se em Belém. Estado do ParA. . torlzado a am: Ir, pelo M1n1stérl0 da
Conta que recusou
registro ,110
Art. 2.° A quantidade de impressAo ViaçAo e ObrA8, Públicas, o crédito
contrato edebra40 entre-.O MinisN.O 2.869-A - 1953
e taxa. ficàrAo a critério do 6rglo
ial d' C' 52 10150 (êin ü t
terlo
da
Agricultura
e
o Sr. Lt#.
e' r, '. , .
q' en a
, competente. o Departamento dos Cor- eapec
Augwto Lil7l4 elUCl mulher, pc&ro·
O Congresso NacloDlll<lecreta: , relos, e Telégrafos. ,
e·dola mÜcletecentos e sete cruzeiros
Art. 1.° X' o Pocler Executivo autoe e1nqUenfa centavos), para o fim de
eLoecllç40 de obra ~ IrrlQ4Ç40· ~
rlzado a abrir. pelo M1ntatério da VlaArt., 3.0 A JmpreasAo constarA· do relUlarilar o palamento da ,ratificaClOOJ)ClTaccto. (Da, Comls,ao de To.
çio e Obru Pll.blica., o erédito eape· emblema doColllftllO.
.
. çlo. que .. refere,a Lei D.O 1.a,34"de
mada de CDlltlZ,) •.
cill de três mllhllel de cruAirOl, para
Art. 4.0 Btta lei entrarA .m vlllor 14 de DovembIPa de 1950. efetuado, DO
estudo,. projeto e execuçla 4t uma
data de
pubUcaolo.·
__ de 18113,,:1» IIIIU1ntelJln'1dortl
Ia. PREIIDEM'!'.
ponte de ,concreto armado .obre o rio . Art. ~.a Revogam-.. , u dllDOllc5e.· dO ,nepartameD.to de Admin1ltraol~Hl0
Oro.lra•• nomllnlc1D~ de Santa Qui-em con~r'rio,
_
.. . .referldrrórflo, na forma dOI artllOl
l!lmvofllçlo projeto, ,
SR,

Em vctação

o

proj~to.
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Aprovado em 1.' discussão o
lumte
PROJETO

"'alo de 1954

DI.4RIO DO CONGRESSO NACIONAl: '(Seçlo f)

se-I

I

J:MEND~S

scEZ!ll

I
I

ficação intelectual obtida no refel'ido tndo pela Secretaria da FazeI1da do
curso.
Estado de Goiás, constante da licen.
AI't. 3,. O paralelismo dos quadros ç:1. de Impol'tacão n," DG-52-8994 -Ao art, 4,· acrescente· se mais {) 1)1'dl1lál'io~ e C e a colocação do ~lmn. 15233: um motor Diesel, mm'ca !I:AN'
N.· 4.288 - 1954
seguinte parp.S·l'nfo:
In:1.o.ue MIlitar ~os .oficial~ do u)t,lnlO' co 1.200 H,P,; 1 gerador, ma:'~a
O Congresso Nac.lonnl de~reta;
I ~ 2,.0 S!u.,ancto n promoçlío obedeCel'lQURdrO obe~~ccrao Il.o abaIXO, dispos~o~ LaLhmnycl', ~e l.~CO KVA; e 1 Itr-:o
. Art. I, ° }"ica mantida a decisão do I ao pri nCl l1;o de merecimcnto, esta
~ - A cOI,~espondencln par,fI. o p,~I.l 1 morlo com o. Instlumentos de con·
'I'J'lbunal deCantas q'Je recusou l'e~ cam!,etirá somel1te ao onclal promo_llellS\11~. e~l~l. os quadros. oldlnp.1 .1 .e lr"l~.
°
,,
"
celebrado ertre o I vido quer seia éle do Quadro Ol'diná- G. sela lelta em ~nda Arma ou Ser··
Alt, 2, Esta lei enlmIá em vl,or
r ist 1'0 . ao c"n'rato
"'.
.
. I"
"d"··
d .' ofi VJço dentro dos vados postos, a pat'· na data de sua. publicação, I'evogll.
:Mlnlstel'~O da Agl'lCultu~a e. o s~nl1ol' r~?" quer do Q~a 10 C. Q~ em.ls i: ih' dos oficiais do quadro ol'dlnari(), .d"5 as disposlçõcs em eontrtu'lo.
Luis AU,.~sto Lima "e s\.a n.uI11cl, em I C.a,s do quarllo ~ que ?eltenra o of jllromovido llUediatamente IIntes da
Aprovado.
'
4 de. agosto. d~ I~D2, para exe~u~áo·. clltl por esta fOI ma. plomovldo, terão I dl<ta. do aviso n," 407, que criou o
ele obras ~VIl'l',!!araO, em c~operaç~o, acesso ou num~l'açao aiterada c~moIC.O.R de modo que o oficial mr.is
O SR, PRESIDENTE:.
/11'1. 2, . Revogam-se asdlsposiçoes se. inexistente. fosse o outro quacl1o. antigo em eadn Arma ou Sel'vlco du
O .]lI'oJeto SUbstitutivo passa ll. SP.
·tnl contrál'll?'
•
.
'.
N.O 2
quadro c, I'eceba neste quadro onú·
Votacao, em primeira discussao
.
m~ro imediatamente seguinte ao .'l'I::ds gllnda discussão, ficando pl'cjudlc'ldo
do Projeto n,". 4:269, de 1954, que
Acrescente-se ao projeto o seguinte moderno daqu,=les oficlills. Os demllls o primitivo,
VotaçiiO, em discllssrlo do PlIre.
tnantem a declsno do T1'lbunal de· art1[lo:
.
ofici.nis do quadro C receberâo el.1
cer n,o 142, de 1954, que opina pel!)
Contas quenc[1ou registro ao têrmo \ Art.
Não advlrão vantagens pe- cnda Arma. cu Sel'vlço e em cnda
arquivamenlo do Oficio n,· 316·52,
.rle resc7,'âo ~o contmto, jirma.do cunlárlas atrasadas ao oficiaiS orlun· posto numeração cl'escente, a partir
da Assem.blCia Legislntivrt do Fosem 31 de aI/OSto de 1951. entre o .dos do C,O,P" por sUa Inclusão no do mais antigo dêste quadro, (que é o
iado de Minas Gerais, que enca.
11'!inistrrio da Aerondutlca e o Se· Quaei o C de· que tl'ata esta lei.
r'ln!s bem clHssifJcado, lntelectulllmm·
min!lou cópia. do requeriment.~
te\ sem interrupçóes ou l'cpetlções d('
nltor Thomaz Victor Jonp" vara,
aprovado
naquela Assem.bléia U·
no [nstitl!to Tecnológico de AeroO S[\. PRESIDENTE:
número.'
gislativa no sentido da remessrt à
1!autica. desempenhar a fUlICÚO d e ·
_ .
.
.
II - Essa ordem será mantida o;u'a
Cámrtra dos Deputados da reprc.
P;'o/essor Asslstentl! dI! Estmtul'("
A eomissa~ de Segurança NaCional, todos os postos da hierarquia milltllr
scntaçc.o que versa sôbrc ·0 probl.!.
de Aeronaves. 'Da Comissão de ao opinar sobre a matel'la, ofel'ceeu, (P\ll'll os quais exista o quadro C,.
ma dos retirantes nordestinn.~.
Tomada de Contas'.
P01' sua vcz as seguintes
UI _ A colocação do Almanaque
(Da Comissão do Poligono das Senl:t:NDAS
M.llitar dos oficiais do quadro C J,Jrá
•
O SR. P R E S I D E N T E : M t a de mudo que imedlatamcnte Oscas)
Srs, que aprovam queiram ficar
N. o 1
·1 abaixo ou. acima de cada oficial do
como
estão;
(Pausa).
ht \'ota~ão O projeto,
~ •
á·· t
I te Q,Q, fique o oficial do. quadro C do
Apro"ndo.
.
Aprovado em 1." discussão o se0n..rt . o. passar a er a segu n mpsmo número, em cada Ilrma ou serVotação, em v." discusscio, do
. vlco e cm cada pOsto diferenci\'\do
gulnte
rednçao:
.
Projeto n,"2.099·.s. de 1952, qu~
PROJETO
"Para efeito de promoção c prece- pela aposição ao seu númel'o da 'ledência, a antIguidade dos ofiCiais do tra C,
altera disjJosítivos da Lei n.· 1.316,
de 20·1-:951 CCócLign de Vencimen.
N.' 4,269 - 1954
quadro "C" dentl'o de cada pOsto, será .IV _ Por morte ou demissão, 1mstos
e V~ntagens dns MilitarM';
O Con!!resso Nacional decreta:
contada a partir. de 24. de junho de S'lgem para a reserva ou reforma de
tendo pnreCerescom sUbStitUtil~"~
Art. 1.0 Fica mantida a decisão do 1949, data. do decI'eto que determlJ.lou um oficial. do Q.C. que·tenha um co'·
drts Com:ssi5es de Scquranca Na'I':ibunnl de Contas que negou re- o Ingresso definitivo daquele~, onclals re~pondente no Q.O, os demllis oficinis
cional e Especial (}~cquerime fltr>
gistro ao t§rmo de rescisão de contra- no' serviço ativo do Exército.
do Q,O. terão acesso ou numel'a~âo
no
1,318-53) . Pareceres sónre
to, firmado em 31 de a",ô.~to dp 1951,
N o O)
alterada como se Inexistente· fôsse.' o
emenda,~ de 1,· di~cussão: da Co.
entre o Ministério da Aeronáutica e
' Q, c.
.
missão d,! Serntrrmr,a Nacional, com
"T'
. V·, J
Segunda
Art. 4.· O acesso aos postos da :oiesubemenda às de nsl e 3 e conCl _r.
110m~~ :c.or. anes.
r:tI'Quia milltnr dos oficiais pertencen.
No art; 3.·, '11.0 l, substltua·se a ex· t
Q C
•
1d
1 1
Art, 2,° Revogam·se as disposições
trário .às dc ns. 2 e 4; da Com~sao
em Coll trál'io,
es ao . ,sei'.. regu 11 o'· pe a ,e;.lll:·
Especial. favorável às referidas
. VotaçãO. em primeira discussão pressão: Id
imediatamente antes I~ção em vi~or para o Rcesso ;los ,fj·
subemendas ·(com alteração quand P . t
o 4 270 d 1954
"promov oS'i
.
07
que c~ais do Q, O. com as modifica,;ôes
•
,e
, que da data do lt\ so numero 4 ,
constantes ria presente le!
o ro,e o 11,
to à de n.· 3) e contrário " de
ns. 2 e 4..
.
aprova o contrato cele~rado entre criou o "COR", por:
Paragrafo único. Quando .oa pl'On1c.
o. Departameno do~. COlreiOs e Te"Promovidos Imedlatn,~ente antes 'câc obedecer ao PI'inc[pio de antlzui.
legrafos e a firma Paulo BrandãQ dc 24 de junho de 1949 ,
dHde, esta competlrã aos dois oflcl'\is' O SR. PRESIDENTE:
& Cia.", para construcão de um
N,. 3
. r' ,.
que houverem atingido o número 11m
prédio destinado à Agência postal·
.•
• .. dcnh'o. de seus postos e quadros ~esA êste projeto a éomlssão de SeTeleará/icn de Manlwacl/, Mi1!l1s
O n.• IV do ~rt, 3, passara a 1;~1' a pectlvamen~e ordinário eCo
!l'\)I'nnça Nacional apl'esentou o 11:Gerais. <Da Comlsão de TOmada ~cgulntes redaçao:
Art. 5:0 Na conformidade do dlspos- Sl1inte
.
de Contas).
"A v!lga que se verificar por morte, tc na Constituição será contado, pam
SIlBStITUTlVO
~cmlssao, passagem para a res,erva ou ·efelto de passagem pal'a a Inatividaue,
aforma de. um oficiaI, com c01l'espon- como tempo de serviçu, todo o. tem;Jo
Art. 1.. Omllltar, excetuados OI
OSR, PRESIDENTE: '
dente no outro quadro,. dará acesso de serviço plÍblico contado pelos .)t1- ~lunosdas Escolas de formaçAo Cle
Em votação o projeto,
a08 of~ciais do quadro em que se :·e- clnls do Quadro C.
Ot1~lals, até 08 p08tos de Coronel do
. Aprovado em.1.· discussão o se- rlflcou li v~ga, comose não houve~~e Art, 6,0 E' estabelecido aos oflctn!s Exército e Aeronáutica. e Ca..,ltâo de
guinte
paralelismo ,
oriundos do Curso de Oficiais da Re. Mar e Guerra da Marinha. ,<uando
PROJETO
.
serva o prazo de 60 dias li contar da efetivamente ellL funçôes ae IIrregl_
N;o 4.270 _ 1954
O SR. PRESIDENTE:
pUblicaçâo daprescnt(' lei. para o Iitn mentado ou ·fmbarcado. farll jús, deas duas emen- de optarem )leio Inll,Tesso no Quadro C poiS do primeiro ano de eletivo EerVou Submeter a votos
O Congresso Nacional decreta;
..
I
.
a que esta se refere
Viço miUtBr, 11 uma gratificaçâo tranArt. "1." E' aprovado o contrato ce· d~1: da Comissão ...e const twçâO .e 'Art. 7,. Revogam:se as dlsposip6es IIltôrla, den"m1lJada de Tropa ou E1nlcbrado entl'e o Departamento dos Justiça,
em contrário. .
. •
barque, no valor de 2Do/. dos venel_
Correios e Telégrafos e li firma "Pau.
APíov~das.
.
O prOjeto volta à. respectiva. Co- mentos de seu pOsto ou graduação, .•
lo llrandão " Cla" para cnnstrucão Em vo açltO as emendas de nS. 1, missão, a fim de redigir para a se- fim deoompensar o. gr:Inde desgaste
.do prédio destinado à Agência Postal 2 e 3, oferecidas pela Comissão de Se- Bunda dIscussão. . >
•
,
físico, a. instabllidaâede 110r4rio e &
'I'elellrá.!ica de Manhua~u, em Minas guran~p::,~~~~al. ,~
Votação. em primeira discussão eltlgência de' tempo l,telP'a\.
Gerals,. na Importância de C r $ : . . . . . · ·
l!a Pro1eto n," 2, 6D8-A de 1952
I 1.0 Essa gratificação ser' Buspen.a1l.75D,00 .<oitocentos e trinta e ~ove
que. concede iSencão de todos os 8a t/lda vez qUe o militar, por qualmil, cento e cinqUenta cruzeiros). . 0 SR, PRESIDENTE:
tributos que incidam sóbre mate- quer motivo•. exceto férias re(l1lamen- "
. Art, 2.· Revogam·se as dlsposlçoes
Agora, vou sUbmeter RVC>...... prorial importado pela Secretaria da ttrea ou serviço de .justlça, afastar.
em contrário, entrando a pre~ente em jeto
Fazenda do E.strtdo de Goiás, tfcs- se. por mais de 8 dias de suas funçõe.s
1'lgor na data de sua publlcação.
. Aprovado
I.' discUBSlío o Sefinado ao alnstecimentode ener- arregimentadas OU do navio.
.'
,
o
l:U1nte
.
gla elétrica à cidade de Goiânia.
I ' · O mllltar nomeado ou lIes1g_
. Votaçao, em. primeira disc:ussá
. .
•.
Capital do mesmo Estado: ten(lo nado para qualqUer cargo fora d&
do Projeto n, 1.382-A, de 1951,
I'ROJE'l'O .~.
pareceres: da Comissão de Cons- tropa ou Davlo, embora cons.lderlldo
que institui pnra os Ojiclais das.
N.o 1.382-A _ 1051
fituição e Justiça que opina .,,"-Ia arregimentado, embllrcado, para efel_
Armas e dos Serviçços do Exército,
sua constitucionalidade; com sulls;.. to de promoçll.o ou outró motivo ,"ualque concluiram o Curso de Oficiais
O Congresso Naclonaf decreta:
fitutivo, da'Comissão de Economúlquer, não faráJús à il'atltlcação de
.de. Re"er.va crindo. em virtude do
Art. 1.0 Fica. Instituído 'para oll ofle favorável ao rejerldo sUbStltlt- Tropas ou Embarque.
-~ecreto-lei.n.o·B,159, de B de no- cials dali Armas e dos. Bel'Vlços
do
fivo•. da Comissão de'Economia e · · · • .
'.
.
tletllbro. .d e 1945, pelo A.viso 1IIlme- Exél'clto, que concluíram o Curso de
favorável ao rejerldo substitut/t'IJ
I 3. A lP'atlflcaç40 de. 'I'ropa .ou
r0407, de 3 de'março de 1946, um Oficiais da Reserva criado em virtude
aa Comlssao -de Finanças.
• ~barque é extens1ya ao militar arqlUldro paralelo ao quadro ordiná· do Decreto-lei n,o 8.150, de 3 de 110reglmentado eIIlCentro de lnstruçAo,
,_ .riode1lominll do quadro· C: tendo vl·mbro .de 1945 pelo9.Vlso n;04D7, de
O ,SR. PRESIDENTE:
quando nllo·receber "Ir gratiflcaçll.o de
fJareccrescom em~71das das co- 3 de mal'ço de 1946. 'um quadro parJlensino;. ao PrAtico ou Pratl':ante de
miSsões de constituição e Justiça lel" ao ql.:aclro ol'dlná.ria denolU!nndo
A Iste projeto a Comissão de Eco- Prático do Quadro de Prâticol da
~;:";~" e aeSegurança Nacional e pare. quadro C.
.
. nomla ofereceu e vou submeter 11. vo· Armada: e ao Instrutor, Auxlllar de
;':i'
cércfa .comisstio de Flnan,!as la. Art. 2,0 A antiguidade dentro de tcs Q segwnte
.Instrutor ou .Monltor de Tiro· de
:'1':''- . tlordvel ao. 'Projeto e àS rpJerldas cada posto dos oficiais do quadro· C
suss'l'tTl1.rn'o
Guerra, durante o,per/odo de funclo_
mencfas.
para efeito de promoção e preeedên. .
.
. •..
.
namento delsas ElIcolllll. de mstrução
;';":,:.'.;:.> : . . , '
cla. serã contada 11. partir de 3 de ·mar. O Congresso Nacllonal decreta:
(artigo 38 do Oódlgo)....
.. '
.
G SR, PRESiDENTE:
ço de 1114S, data dQ ,&vlJon.· '07, Que. Aort. 1.0 E', concedida. Isençio de ·dl·
I •.0 A'il'atWcaçlo de TI'opa e de
";:c;;....
criou o O.O.R. . . . rcltos de Impol'taçlo, ImpOsto de con. !mbarque nlo é acumult.vel com IS::'
;,:,;:· ... A4:lte projeto a Comlsslo de. Canso parAgrafo único: :Dentro de . cada· sllmo. e mais taxas aduaneiras, exclu· gratlflcaç6es tranaltórllUl referldl18 nD"
;!U".tl~oe Jllltiçaapresentou aa
posto a preced~nclaentre oficiais !Ierl\8.lve a de previdência· social, para o 9rtlgo 38 da. Lei 1.918 de 20.1-51. ex;;1é):l\I;b1t~·
elltabelecldade acOrdo cOm a,clalsl.materlal ab:llxo dlsçrlmlnado 1m1t~r· ~eto l i de,uarn1ç6{)elpeCJaJ e, na
o
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, ,,;zz=.
.
forma do que preceitua o' art. 4.° da quer,não farl1 jus à gratificação de em vlgo'r na data de sua publlca- I emenda! apre~el1tadas pela Comiss5()
'!prcsente Lei, a, de rcpresen:ação.
Tropa oU Embarque..
"
,ão.
de SegL;:'an<;a N::c:ol1s1, C,):,l .~ !:er~~áo
Art. 2.° A etapa suplementa: será §. 3." - A gratificação de Tr~pa
à de n.O 3, a qL;fll. manC:a rednzir lo
eoncc(i.~ ao AspJ,rante 11 Oflclal, ao oU Em. barque é eK.tenslva ao mllltar
O SR, PRESIDElITE:
"
gratificari!o pl':1. CrS 400.00
Guarda-Marinha e ao Aspirante li arreg:mentadaem Centro de InstruA
Jt
d
...
Voiae{a cl,(J Re(.uer:m~;;to n: me~
. OflcialFuzileJro Naval. até que com- ção, quando não receber -a grati!lca~ pro e'o, quan L em pnmeJ:'R d:s-.
ro o ela de lr~4 alle S7;:~':a ~
plete 1 ano de pOsto, ou seja promo- ,io de ensino: ao PratIco QU Pratl- cuss~o, 10ram allre:lenta:Jas as SCJU,llàesirir.acfiO de 1111!:t·Com:s.::,;o _.'F~
:vJdo a 2." Tenente, quandO passará a cante de Prático do Quadro de Prll- tes
~lec:v! prl1'Cl d~r p"recer co 1"·.l·et()
~encer a vantagem do art, L"
ticos da Armada; e ao Instrutor, AlI,
E.~;ENDAS.
r.. o 3 1~~. (~ lnõ3, ovc C!:S;:ê,3 .r,:j!JI"!
~ § 1•• AS demals praças, g!'aduadas xl1lar de Instrutor ou Mon~tor d~
N,o 1
a promor;r'o co 1'{ost'J im~ol!a~o ,(ti
IlU não farão juS à etapa. suplelllen- Tiro de Guerra, durante o pcrlodo etc
mi'it~rr~ i~·e~"onf.s da r-'ó1"'~ "'""- ~o·d'
e
rue
satl'sfa"~m
as
c:mdl"ões
funcionamento
dessas
Escolas
de
lnsSU'l'lma-seo
tigo
3."_
I
"'e:'
"O~A"'·;; ··B··r"o:·/.·I'·
"'··c;~t ~
ta....
~..
.~
Acrescente-se uma letra ri~ a:'U:;o'
J. ,,·:c, "",;:..
_"I: a. "'"~o artigo '72 do Códlao de VenCllnen" trução tartlgo 36 da Código!.
7°
't
d.
'J!!cf"rl!1~. o C1!r~n cl~ C,mm,'!!tl1t"
los e vantagens dos MlIltares.
§ 4.° - A gratlflcaçãa de 'fiopa e' ., com a segum e re aç:io;
c:~ Pe!ctiiú, SeNão ou c>lliv~1cnte.
I § 2 o A etapa a que se i"cfere Ilste de Embarque r.ão é acumulavclcom
"c> II etllpa.
.,
f,,! o C,·~ .. o CZ!l Espec:a!is~ClS d:z i1c.
'mlg~ s6 serll abonada aos. multareS as gratificações trazu;itórlas referlQ~j;
N.o 2
ronáutica.
110 .exerclclo de su~s funçóes..matri- no Art. 36 da Lel1.31S de 20 de
Acre.scente-se, onde convicr:
.cuiados nas escolas ou cursos, em Janeiro de 1951, exceto as de gUar"AI'!. 7.0 Entre asvantagens.atriO SR. PRESIDENTE:
~rll.nslto, férias. em qualquer dispen- r.içáa especial e, na forma do qUI; cuidas aos militares, pelo artigo Sü .AO
.
.
lia do servIço. licenciados para trata- preceitua o Art. 4.° da prcsence L.tli, Código de Vencimentos e V~nta6ens
O~ 51'S; qu;: aorovam que!l':l!':l f.car
'lnento de saúde próprIa ou ae ;>essoa :lo de representaçio.
dos Militares, e estabelecIda a grnti-. comJ !"stao. (,..ausa).
'ela sua f~mllla, bem como enquanto
Art. 2." ..,. A etapa suplementar !e' ticaçãodll sel'viço ,e Intendência, con-I
~e;elt~do.
.,
illguarda reforma por motJvode lI1va- rll. conlJedlda ao Aspirante a Oficial. cedida aos oficiais intendentes no ...~_
.~ o.~~rlO do l}ef/ucr2me:,.~ 11'1r.tr..
' l l d r z . 1 0 Guarda-Marinha e ao ASplrant,e sempenl10 das fun"õe.s atinentes as
ro 2.0 .... de 1904. que.c~!'c',!L fi C!e~
/. Mt. 3.· As praças reform~das por: a Oficiai 1õ'Uzilelro Naval, até que suas especialidades.
s!.!'mar-co de 11ma com:,<.'an F.~."e~
Solrerem de moléstiaS defillldas no camplete 1 ano de pôsto, ou seja proA1't. 8," A g1'atlfi~açlill do serviço .:ie
~!·.l ~;-~a relotn: o Pro-eto n.· 3.553
lart. 303 do Código, terão direito .a movido a 2.° Tenente, quando pacsa- Intendência é a 1once::lida aos Milita(/,~ 1°,,?, (1~'e c1';a, 11'J J1e"1rt,,·t(l'?ten~
etapa de allmentação prevISta para o rã a vencer a vantagem do Art. 1. o. res da Corpo de Intend~ncia como
to do.. C?rre''ls:, Telc~r~ tr '. I'
asUado sofrendo de mole~tlli conta§ L" ..,.. As demais praças. gradua- compensação das grandes resrlonsa1Jili.
(,::1'go "e F~o! de :,0.". pac:rc;J L, a
l@i05a e Incurável (art. 309!.
das ou não, farão JUS à etapa suple- dr.des e esfôrço menta. das funções
na outras 1'l'ot'ldenofas.
I
Art..4." A gratificação <le tropas e mentar desde que satisfaçam as con- contábeis atrIbuídas aos mesmos.
0
osa. PR;:'3IDENTE:
!iEmtlarque e a gratificação de que tra. dlçõcs do Art:. 72 do Código de Vén·
§ 1. A gntlficação do serviço de
'ta a letra. "n" do art. 110 !lo Codlgo cimento e Vantagens dos' Milltal·es. Intendência só é abonada. melUal e
Os 5:·s. q~'~ Al)r-ov3mc..ue!ram ficar
ele Vencimentos e Vantagensctos Mi§ 2. o .;.. A etapa a. que ·se refére proporcionalmente, nl!. razão de 21>"';, ~mo p.stão (Pausa) •
.
,1ltare.s «Serviço do Estado Malorl êste artigo só será. abonada aOs ml- dos vencimentos aO oficiais que sejam
Rejeibdo,
f!ão acumuláveis. quando fór o caso, litares no el~ercicio de suas funções, diretamente reB]Jonsávej; por dinheir.)3
VotaN,o !lI) :R.eau!!r:ment~ nú.
I com a gratificação relativa :i.l tun9ões matriculados
nas escola4 ou cursos, e bens da Fazenda Nacional, e estejam
m~ro
I)J~. c!~ 195~, qve s'1'~it1 lt
constantes das demais letras t1êstii úl- em trânsita, férias, em qualquer dls- com· suas prestações de contas rigo r,onnsti!"licâo ele Comis,oiio ES7Jec:(!Z
tilno artigo. podendo, porém. a soma pensa do .serviço, licenciados para s:lI:lente em dia. junto às Cantabilidapa.ra d'1.r ")arecer ao P1'Oietõ f!~t~
elas duas gratificaçõe.s eKceder de tratamento de satide própria ou de dr:; dos respectivos Ministérios e Tri?nDro 3,9 Q 7·E4, aue altera li l.et
:30% dos vencimentos dos qUe a elas I pessoa da sua famllia, bem como en- bunal de Contas.
n.'
1. 7o.e. de ~3-.~O-52,1l11~ 'llrorro'7a.
tlzel'am jús.
.
quanto aguarda reforma por motivo àe' § 2. 0 Os oficiais (IM), ao p:lSó'ar~m
o prazn de titlêl1~:l r1., To~i Nt".e~
Al't. 5.° O valor das diárIas de ali· invalidez.
para a re.:;erva ou para a situação de
rn '.3~O. de 28-12-50 (l:.~i da 111·
m~nt.lção e de pOll.5all.a para "as de·
Art, 3." - As praças refomadas reformados, de acórdocom a Le:;:isl9.q'l!iZ:nat:J) •
',mais praças" será o seguinte:
. 001' sofrerem Cie· molestias. definidas ção vl;rente, incorporal'!:o 50% de graCabo - 100% do vencimenw dlâ- 00 art. 3Q3 do C6~lgo. terão direito tlflcaçãa do pará~l'afo 1lnteri{)r, desde
')SR.
PRES!DEIiTE:
1'10:
.
~ etapa de alimentação prevista oara qu~ apresentem plena quita~ãode suas
outras praças - 100% do ven~l- :I a.sllado safrendo de moléstia
respo~sa'oilid::.des pelos órgãos ~~mpaOs 8:rs. que Rllr.ovam· queiram fic:lr
tentes 'o
'como estão (!lama).
Inenta diárIO, não podendo. enLretan- .agiasa e ínC1.i1'ável (art. 3091.
to, ser mferlor a 25 cruzelrts
,\rt. 4,0 - A gratlficaçlio de Tropa
N,· 3
ReJeitado,
Art. 0:° E' extensIVa aos protesSClres I! Embarque e a gratificação de 1J1le _ Inclua-se onde couber:
rmmarios dll8 Mmlstérlos Mllltares, ~:'ata a letra ·-n" do art. 110 ào '::0'
Art. "As professôras primárias ,'los
SR. PRESIDENTE:
efetJ.tos, em comiBsao, 011 contl'lItados :lIgo de Vencimentos e Vantagens '111 Estados que atualmente lecionam em
.á b
M"
", a'
n gratlflc"çilct de ensmoprevista nos Militares (Serviço do E&tado Mai·)~) ullldadesdo Exército ~ atribuída uma • H s6 re ~. e.a e vou su"m••er a
IU'tlgOS 1~5 e 126 do Código.
.. ~úo. acumuláveis, quando f6r o, caso•.gratlficaçãomensal de oitocentosc:u-' \otos o ~egu:nte
parágrafo uI1Jco - Os tnilltares no· :om R gratificação relatIva àS fun· zeiros.., .
IlEQUERIMEN.:1'0
meaC10s ou deSIgnados protessol'es pn- ~ões constantes das demais letras dêS.
N 4
marIas e os ciV.Is mesmo con.. ratado~1 te último artlg.o, n.!i.o. podendo' po." .
I
Sr. Presidente:
ClU em cotnissAo, , ele nivels i>UllerlOr, rém, 1Il SOma das duas· gratiflc:ações
,RedIja-se assi.m _o art. ~.o do $ubs·' Respeitada a.orde!!! .das prcllosfç~es
~ecundÁ1'lo, téCnICO e prLmárlo, 'farão exceder de 30% dos vencimentos l1as thutivo da ComlS8ao EspeClal:
'
eml't;gime de urgência. requeiro prefe.
júsa gratificação da aJ.inea -c" do lue à elas fizerem JUS,
"Art, 6.° E' eKtenslva, a partir da rência, nos têrmcs do art. 139 do Ren~
ert. 126 do Cóc1lgo; os auxillll1'Es de Art. 5. ° _ O valôr das diária. de vigência do código. aos professores mento. pala. a discussão do Projé't()
profeSlOres·e OI monitores a da ali- llimentaçAoe de pousada para -as »rlmárlos doa MinlstérIos Militares .efe- n,o 1. 7BB-A, de 195'2, que figura na.
mea ~d" .do mesmo artigo.
'
.
:iemala praças" será o seguinte;
tlV~, em comissão ou contratados, a Ordem do Dia da Sessão de ho,le, .ab
Art, 7." Esta lei entrará em \'Jll'or Cabo _ 100% do vencimentos diA. gratIficação de ensino prevista n~s o número 9B.
revogam-se as dlsposiçõ~ em contrA· ria:
artigos 125 e 126 do mesmo Código" •
Sala .das Sé.sóes,em 13 de maio de
1'10.
Outras praçu _ 100% 'do venci1954. - OsvalcloFonseca,
mento diário, nAo. podendo, entre.
O SR. PRESIDENTE:
r)
SR, PRESIDENTE:
:anto,ser inferior 8 25 cruzeiros.
SR. PRESIDENTE:
A Comlssã.. 'de Segura~a Nacionsl,
I I
1: tlt r
Art. 6. ° - a extensiva. I\OS. profes•
Os Sra. que aprovam (juelr:u... ficar
_A Comlssao Espec a , em eu S u.- ,ores primários dos Ministérios MI- ouvIda a respeito, .i113nife.stou-se concao a de FlnanÇllB, ofereceu, por sua l1tares. efetivos. em com1S8~o, ou /lOn. tràrlamente às emendas de m\meros2 romo estão (Pall3a> o
e 4, l! quanto às de númercs 1 e 3 ofe·
Aprovado.
!\It'z, o segUlnte.
:ratadosj . !lo gratlflcaç!io de .ensino receu
a.s segulntes
Primeira discU.!slio do Pro!ellJ
"
sm:S'I1Tll'l1Vo.
,)revlsta nos artigos 125 e 120 do Co·
numero 1. 7~C·A. de 1952, que auto, Art. 1•• - O' militar, excetuados Ol .digo,
StlBEMENDAS
riza o Poder Executivo a àOa~ imõve1 do DOllLlnio da' Uniãc ao Mu.
alunosdllll Escalas de formaçãO' dt parágrafo 1inlCO, oa militares .n.>·
à de n .• 1
Oficiais, até as postos de Coronel '1,;ueados ou designados professores 01'1·
nlcipitl de Pirai, 110 Estado do Rio
Eltérclto e Aeronautlca, e Capltao·de~ -uárias e os ci~ll mesmo contratádot
Redija- se da seguinte fllrma o art.
de Janeiro: ten.d.J pareceres: d4
:Mar~e-Guerra da MarJlúla, _qllanao :lU em ·comissão, de nlvels ~uperior. 3.." do Substitutivo:
Comissão. de Constituiç!io (' Ju.stü;a.
As praças reform.adas por sofrerem
efetivamente em funções de li. reg;- :;ecundé,.rio, técnico e primário, farão
r;ue opina pe!a sua cGn.sti~w::ion/%
me:ltado ou embarcado, fará ,lu~. de- JUS à gratificação da aUnca c do Art. de moléstia definida no art 303 do
1idlUle.~.com Dmend4:, da. Comi..
:pois do primeiro ano de ELetJvo s~.r- 126 do CódigO; os auxiliares de pro- Código,beD1como as reformadas p:lt
8110 de Fina~ll,f.
viço mUitar. a uma gratlflcaçao I,) an~ fessores e os monitores à da allnea d sofrerem de outras moléstias consldeEn.cerrada n cliscuss!io.
sit6rla, denominada de Tropa ou' Etu~ do mesmo artigo,
radas lncurâveis, te~ão direito à e,ta;la
barque . no valor de 20% . dos veucl~
A t 7 0Fi
I cluld
t
de alimentação prevIsta para o asilade
O SR.PR:ESIDENTI::
mento~ de seu ):·;to ou graduaçãO, a :lS ~ântáll'e~ ln;~orfveia ~:rten
sofrendo de moléstia .~onta!lcsa e inEm votaç~o.
fim de compensar o grande desgaste letra· a do C V V M)'
•
cur/\'vel (artigo 309),
A ê..<tl! "'rojeto a Comissão deF1nan.
flslco a Instabilidade de. harário e a
• • • '.
.exigência. de tempo í n t e g r a l . ' a) 50% do valor do abono militar
à de n." 3
ças ofereceu e vau Bllbmeter a votos.
0
11.. - ESsa gratlfJcaçlio será &US- [Irevista pelo Art. !i2 da Lei 1.316 de
UOs professores primários civIs é se:;ujnte
'!:m:NDA
pensa tOda vez que o ml~tlir,--por ~0-1-95l;
'.., ,
postos à disposição dos C011l0S de tropa.
qualquer motivo, exceto férias regu- I bl ~ porcentagem .de 10 I. de sra- ou estabelecimentos mllltares, terílJ Redija-se assim o art. t.:
lamentares ou serViço..àe jUlltlça, afas~ 'ltlfJCaçaO de 8uarnlçao ellpeclal coro. cUrelto. a uma iratiflca"ão de 500. cru-. .....tt. 1.0 E' Q Pod.er Executivo au.,tar-se por mais de 8 cllas de ~ rl!§pol1dente. à letra B do art 12a. da zelros parca pelo Ministério corres:.'On~ torlz~do a doar 'lO MUnlclpio de Pirai,.·>'
funçóeli arregimentadas ou do na· Inesma LeI.
dente"
·!.ltado do Rio de Janeiro, a Area' deU·
,~
vJo.·
".~.. parágrafo único. As' dlsposlçâes
mUada pelo perimetro da Vila Pinhel...·
O Sft; PRl:SIDUTE:
ral, ex-Pinheiro, sede do 4,°Olstt'lto'"
I 2.°_ O militar nomeado ou. tle-.I.~ artigÇl abrangem os mllItareaqlle
slgnadopara qualquer cargafllrai1a 33. le encantram na Reserva ou a".
.
.
.
.
du aludido munlcllllo, excctuada a ?artralla. OU' navIo, embora conslcleradoormadoB,
'.
A Comissão Especial também ae ma- te ocupada por serviço.! da Unlâo•. w~
~!,:,;,
arregimentadO,. emoa.rcad.oo pa.ra erel., Art. 8.°. - RevoflUD-ae ali dlapJ!1. nltestou contrlrJa.mente. t.s. e:nend.aa. tel.cente aodom!nlo d.eate, It':aer; .
membr4da do im6vel on~eIti'; '.
to de pfD1IlDÇ!io ou outro" inativo
qual-.(3ea
em ..conttArlll' entrando esta »I de n.ol I ' 4; favorAvelmente
U 1Ut/-j,
.,
'
'
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DIARIO' DO 'CONORESSO NACIONAL

Maio de 1954

(Seçãol)"

.. __ ;,.:;;~.,;,'!!!!!!"=.,..",=""""==""'~""""""""'=~=~======~~~~=~===!!!!!!!!!!!!!!!!!!==!!!!!!=,_;==~=======
Mato Grosso:
liuda a Esc,c!a Agrlcclil. ~Il~ ,,:e;a];l~Il1.'.l ~er e ~era ~t~bllleLido ao, Pl!!nál'lO'1 MoreIra da Rocha - PRo 04"6·54)
Paulo Sa:'azate- UDN
Dolor de Andrade - UDN
a-posto Zõotécnico, elo "~ir. ~.érlll "a ~~Lianto a Cc" ,_B~.O de Leglslaça< &I:>eSBOa de Araújo - UDN (3-8-54)
Licio .Bllrralho - PTE
AgrlcuHw·a".
elal, a M:esa 1';'0 aceita nessa parte o
Vá,ter Sá - PSP
.
Luclllll Medeir08 - UDN
,
re:juerlmento.
Rio Gl'ande do Norte:
Virg!lio Corr~a - PSD
O SR.PRESIDENTEt
"
Aluisio
Alves
UDN
Paraná:
" O SR. RO)3ERTO MORENA:
Os ::l1'S, que a:;l!~vam queiral '\ ficar
Artur Santos.;.. UDN
AnclréFernande.s - UDN
eo:noestão (Fausa).
(Pela arde?:,) re::;.ucr verificação da,
Laoerda Werneck _ PR
JoSéAu~usto UDN
'Aorovaela.
votação.
Mota Neto _ PSD
Lauro T ,oPes - PSD
Em vôta:;~o o pl'óprio p~ol~to,
Fe.ta a nov~. vota;ão simbólica. é
Vieira Lins - pTB
"'aralba:
(' <.:on ""c.~so Nacional decreta
dado Como l'e;eltado.
Santa catarina:
Alcides CarneIro - PSD
.~rt. tOE' o Poder Executivo &uto-,
Ernanl Sátiro - UDN
Aliripa Faria - PSO
rblda a dasmembl'ur do Imóvel pc:'~,:n·
O SR. ROBERTO MORENA:
Joaouim Ramos - PSD
Joáo Agripino - UDN
Pláéido Ollmpio - UDN
Pernambuco:
c~nt~,
l:1':!,;;io, da 'JO'n~ã'o, Ol1.d~ e::~~
(Pela ordem) insi.stL na' verificação
Simone Pereira - p ..,li ~~~-7·54)
Arruda Càmara - PDC
lccahz..da n ,sc"h :\,r.oola Nib Pc J.
t ' pcr bancadas
Vanderlei Jlln10r '- UDN
Dia.!; Lins - UDN
<:~nha ", ex·,?~,~t!J ?'cotéell!co, do Min'~- "p ~~c~?:~~o-.e à vel'ifiéação da voJoâe> Roma _ PSD
Rio Grande do Sul:
teria da Ag'I';c\lltura, a ]Jart~, 1,ü~ ta~:o "POl' b"all~adas
reconhece-se
Adroaldo Costa - PSD
Lima. Cavalcàntl - UDN
c:cul1ada por ~or\',~os da Uniao ,i'! ~It~:l" ,el';~ votado a favJ~ '1 Sr. Deputado
Coelho de Souza - PL
Neto Campelo - UDN
,na 11," pC,rimeko na VIla de Pl,nl1el.al,
contra 54' total S5cum o Sr. PreDaniel Faraco - pSD
ex-P:nhe:rc, sede do 4' di,"rlra d~ :., , "
,
O~car Cameiro - pSD
Mun:c,;pio de Pirai. E~tsd{'l do Rio) de .loeme 50.
Fernando Ferrari -'- PTB
Ulisses Lins - p::n
Janeiro, para o fim de doá-la .ac RIuHermes de Souza - PSD
Alagoas:
o
SR.
PRESlDtKTE:
Her.riQue Pagnoncelli - PTE
à"d'l 1'1'!,:!~i'n:,~.
Arl Pltombo - PTB
Nestor Jost - PSD
* l ' A demarcac[o da área doada Ni.o há r:,):nei-o,
Joaquim Viegas .... pSD
Paulo Couto-, PTB
ser,,- f,':ta co", a :il'e~emadc um 1',0.
Vai-se p.~l;"w ... à chamada e cunseSi,.rglpe:
Rui Ramos - ?TB
):J"escnhnte do M\'n~c'nioe um do qUente vctaçf.o nominal.
Amando Fontes - PR
Silvlo Echenlq'le - PTB
lt'!"otfr:o da A "1·!Ct'lt\n·s.
Os "'l'S IJeo\ltados que votarem a
Luiz Garcia - UDN
Wl1lv Frollch - :?SD
Marcos Ferrelra- pSD
2.° A área doacn cons~itulrã. bem 't,vor do' l'i:zuCl'lmento re.spondel'ão
Walfrlln Matz1er - PRP
dcmlt,fal (10 Mun!~h!o c: "'I'''~li, o .<'u~l, ~im e os que votRl'cm contra resnon·
Bahia:
Acre:
%,-(1 er:tanto, re?'1nltR':' ;t desijn~'ao ela, derão Não.
.
Abelardo Andréa - PTB
Gu'crn~l'd .;.. PSD
Josê
I)nte ora ele \l",(l llubh~" I' r."~~dl~ri
Allomar Baleeiro - UD~
Huçro
C~rnelro - PSD
tl ".S OCUtlantes c,em oenf?lterlas tftu.~
Jaime
Teixcira
pSD
O
$R.
J08É
GU1MAR!ES:
Amapá:
cn. proll~in.do,d? s:if:re os l~tes que pos·:
Joel .Pre~idio - PDC
(4.0
Secretário.
8el':Jinelo
ele.
1.°),
protiu1'pm" h§, Ma',", P dez allos.
Coarne!.Nunes - PSD
Aiuisio de Ca:>tro ...: .'SO
,Rio 13ranco:
"~rt. 2.' Esta lei. entrnrá em vl70r cede à chamada nominal.
'
Carlos Val2,dareB - PSD
Félix Valois - PT13
:Il:l. data ele ~\1a P,l':l"~~"~o,'revoS'adas
Dantas Júnlol - UDN
.s dl.~!lOsiçõi's em cOl'Ttrárlo,
O ·SR. PRESIDENTE:
SR. PRESIDENTE:
José Guimarães - PR
Não havendo or:\(jo~es insc,.lt~s. de·
LaZayette Coutinho - UD~
Responderam
â
chamada
nominal,
e
daro
encerrada a tZ1Bcussão e adiada a
Nestor Dual'te - PL
o SR. PRESIlJErlTE:
V'.ltarnnl 169 !::irs,Deputados senClo 20
vo~açã{).
Oliveira Bl'ito - PSP
Os Srs" que aprovem queiram ficar Sim e 149 ~:ic,
Vasco Fllho - UDN
eomo estão (Pausa).
Está rejeitada :lo audiência.
Viana. Ribeiro dos Sa'1tos- PRo
SR.' PRESIDENTE:
Votaram Sim o 131'5. De;,:lutac1C'i
Aprovado
Vieira de Melo - Pf,D.
Vai à comissão de Finanças llara
Cearã:
Tendo' sido oferecidas emendas 110
Espírito Santo:
redlgir,
!\lenc3.l' Araripe - UDN
Projeto n. D 4,132, de 1953, em pri.
:aa"uelra Leal - UDN (4-6· M)
Primeira d!s!'ussão do Pr01e~o
Paralba: .
,
'
melra discussão, \'olta o mesmo às
Eurico Sales' - PSD '
n,o 4.132. c/e 1~54, ..gue altera a Lei
Fernando Nóbrega - P1'B
Comissões de Educação e Cultura. ,~
Francisco Aguiar - PSP
N.D 1
."
Orgânica do ,I?n~ino Secunr!irio' e
Osvaldo Trigueiro - UIlN'
Ollstrito Federal:
dá .J1'tras providin.cias (Da ComisBahl~;
" ,•
Redija -se. no artigo primeiro, o
At.!1usto
Amaral
peixoto
PSD
sãl) de Educaeáo e cu1f.uru) .
Altamirar.do il.equiao -PS'I'
parágrafo único do artfll'o 11. que
Benjamin Farah .... 1'S1'
Primeira discussão do Projeto
Distrito Federal:
passa a ter neva redação, da se·
'Benedito Mergulhão - PSD
11,0 4',132, de 1953, que altera a
Roberto Morena - PR'I'
gulnte
forma:
ilreno da SilvelJ:a - PSB
Lei Orrrélnica do Ensino Secu'f1.dfÍ.
Rio de Janeiro:
"Parágrafo único. Entre as dlscl.
Danton
Coelho
P'I'B
rio e dá outras providências. (Da
Brlgido Tinoco - PSP
pUnas optativB8 !lllUrará" necessàriaEdison PlU!SOS - PTB
Comissli.o de Educa.ção e cultura.
Tenórlo Cavalcânti - trD~
mente Latlnl. dur::.nte as tefcelra e
Prota Aguiar· - PTB
(RerJUerimento .de audiência das
Minas Gerais :
Qual·ta séries".
oúr~e1 elo Amaral - PR
Comissões de Con,~t!t,dc;!io e JusDaniel de Carvat..o - PB
Heitor
Beltrão
.trDN
Justlflcaçllo
tiça e de Legis/!1çáo Social) •
Rondon pacheco - trD.'lT
Jorge Jabour ..;.. UDN
Uriel Alvim _ PSD
O esplrito da emenda visa. tão
Lutero Vargas ~ P'I'B
SíioPaulo:
'
sômente. proporcionar aO estudante
O SR. pRESIDENTE:
Mauricio Joppert - UDlo
Campos Vel'gal - PSP
wn melhor preparo de PortuBUês nas
Rio de Janeiro:
Rá sObre a Mesa o se;tllnb
CoutinhO cavalcê,riti - PTB
primeira e segunda séries.
Abelardo Mata - PTB
Palãcio' Tiradentes. 26 de fevereiro
Emillo Carlos - P'nt
llEQUERIMENrO
Bartolomeu Lizandro _ pSD
Ulisses Guimarãea - PSI)
1954. - José GuImarães,..
.'
de
Cardoso de Miranda - 1'SP (~5-B
Requeiro, nos têrmos. do Re~lmento,
Oolás:
1954)'.
N.o
:2
a audiência das Comissões de Cons·
José Fleury - UDN
Celso Peçanha - PTB
tituição e Justiça e da de LegIslação
Mato GI·OSSO.:
Onde se diz:
Edilbertode Castro - UDN
Social.
Ataide :aastoll.- UDN
"o latim será. matéria facUltativa"
Oetllllo
Moura
-.
PSD
Ju.stificaçâo
Paraná: '
Diga-set
Macedo Soares e bllva - P5I)
OitoJa Roguski ..;. trDN
"matéria obrigatória dos cursos .. ,
A Comissão de Constituição e Justiça
Osvaldo Fonseca- PTB '
Rio
Grande
do
Sul:
d~ve ser ouvida, em virtUde de Be traRaimundo P'adllha -UDN
Oodol Ilha - PSD
Justificaçãll
tar de 'assl',nto que. nostél'lll08 dJ art,
Sala Brand - P'l'S
Raul Pila. - PL
5.°, ítem XV. da Constituição da Re- 'I'arso
MInas GeraJa:
Nlio. é posslvel relegar wna dlscJDutra
PSD
públlca, a competência para le;llslar
Bias Fortes - PSD
pUna como o lattrn ao plano. secundásObre educação nacional .,~mpr!l<' à
Votaram Não 'S 5rs. %)eputaCSos
DJlac .Pinto - UDN
rio das matérias facuJtat1\,~s. BasUnião.
'
Carlos
Lm
-1'SO
Amazonas:
tam as reclamações oriunda! te todo
TOdas as vêzes·,uehá supressllo de
Dilermando oruz ....,. PR
o País para demonstrar., a necessiAntônio Maia - pSD
, disciplinas,ou meSmo redução no nú~
'Gustavo CIIpanema - PSD
dade
da medida constante da emenda.
Jaime A1'aújr - UDN
mero de horas semanw, a situação
Iarael Pinheiro - PSD,
O iatim li lleceasário para o coPUnia Coelho - I'TB
, pe:lSoa1 dos professore~ é fortemente
Jaeder
Albergaria
PSD
nhecimento 'perfeito de nossa llngua.
Paulo Nery,- UDN
af~nglda. Ora., alguns :Iésses benemeLeopoldo Maciel - UDN
'I'ornâ-lo facultativo é concorrer para
RUi Ar:l\Íjo - PSD
ritosservidorp..:: da. nacionalidade. p:ra
Machado Sobrinho -'P'I'B
que muitos ,nio o aprendam.
pará:.
. '
melhor. servirem à causa que abrMa~
ovidiode Abreu - PSD
As reformas nunca devem ocasIonarArmando Corrêa - PSP
:ram, como verdadeiros sacerdotes anôRondon
Pacheco
UDN
a
decadência do ensino.' '
LBIJlelra Bittencourt-' Pb'P
nimos, renunciaram a qualquer outrl1.
Sala das· Sessões, em .28 de abrU
Sâo
Paulo:
.
Paulo.
Maranhão
UDN'
,
'
/lcupação. :S:les sustentam a sua fam!lia
de 1954. - Arruda Ccímara,
Arnaldo CerdeIra .:... PSP
Teixeira Gueiros - PSD '
eom o vencimento das aulas ministraVlrgínio Santa Rosa - psp
Artur Audrá' - P'I'B
, das noa colégios particulares.
N.O 3
Carvalho Sobrinho - PSP
Maranhão:
Se o lnterêssp pl1bllco· elfJJ3e (jl~se
castilho Ca,bral
Alfredo Dual1be - PSD
_ O Congresso Nacional. decreta:
, 1llodifique o curr.lcul0, está fora d~ Ó',l,Clodomir Millet .... PSp ,
Kerbert Levi .- UDN
Art. 1.0 08 artiges 2. D, 4.0. 6.°,
vida que não deve prevalecer o InteCosta Rodrigues Ivete Vargas - PTB
I 2.°, .9.°,1 3.°, lO, 11. 12, 13í' 14,
r~sse particular, masnAo a. tal ponto,
Lauro Cruz - UDN
José Nelva - PT-B
15, 18" 17, 28, 29, § 2.°, 33" 85,
de não amparar es que são atingidos
Paulo Ramos
Lima FIgueiredo - PSD
47, ,48, 49, 50, 51, 68. 79. 11.D 1,
com essa alteração. E' isto o que poPlaul:
Manhães
Barreto
PSD,
.,
111, 92 e 93, da Lei Orgânica do
dc,:p, "lugerlr a ComlBsão de' Legislaçlio
Menottl
deI
Plcchb
....
P'1'}.
AntÓnio
Corrêa
-UDN
mnsino Secundârio, Decreto-lei nú:',Sc~·-'.
Novelll Jllnlor -,PSD
Cândido - UDN
mero 4,244" de 9 ,de abrll de 1942,
!';"'a das SeSll6es, 8de Jllarç~ 4e José
pSD
LeOnldas
Melo
Paulo Lauro - PSP
.
passam a ter a seguinte rellação:
JS51. - Mecfe{r06 Neto.
MlrocleáVeras - ~, (20-I~U):'
ll1illes CiUlmarli.es - PSD
"Art. 2.° O ensino secunddrio serd.,
GoiAs: ' _
Vltofino
Corrêa
pSD
ministrado
em .dols Ciclos: o priG SR,PRESIDENTE:
Benedito Vaz - PSI)
ceará:
melro, 'ou curso ginasial. e o segundo,
Jalea
Máchado
-UON'
Humberto
MouratmN!
ou
curso
colegial.
tste, a-llartir da
> Quanto A audiêncla da COmlaàlo de '
Mel1ezea Pimentel ..;,.. Pe~
Paulo PleU1'1 -PSD
segunda série, cOlllpreenderádollJ
" ;jJlillt!~?" o lI11~.eDeputado pode reque{'í'/', '~'~"~~~:.'
.e
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cursos paralelos: o clásBlco e o clentl·
11) Ciências FIslcas e Naturais
b) períodos de provas, dp 111 • so tadores de c:U;l-loma de Faculdade de
:fIco" .
- quatro aulas semanais
de junho, e de 1 11 12 de "~~embr"; Filosofia,"
6) História da Civilização
C) períodos .de férias. de 1 a 31 de
Art. 75. Aos maiores de dezessete
"Art, 4,0 O cUI'socoleglal, com
a duração de três anos, além de con- - quatro aulas semanaIs
julho e de 13 de dezembro a 9 de anos será permitida Do obtenç5.:. d3
Ilolldar e aprofundai' a educação ml·
7) Geografia Humana.
março".
.
certificado de conclusão do (:'Urso 01nlstrada na curso ginasial, possibl- - quatl'O aulas semanais".
"AI't. 29~ 2° Aos alunos provenien· nasial, em eo!lsequência dos eirl1dos
litarã, através das duas últimas "Art. 13. O curso clássica abran- tes de estabelecimentos de outrosra· realizadas rarticularmente, sem a.
s6ries Ulna esnecialização clássica. ou 1;erú a ensino obl'lgatórlo das se· mos do ensina médio e de estabeleci· observância do regime eacolar e;;~;iclentiflca·'.
•.
gulntes disciplinas:
mento estrangeiro do ensino secundá· do p~r esta lei."
"Art, 5,0, § 2. 0 Colégio será o esI, Liter~.tura portuguêsa.
1'10 será facultado frequentar, na qua·
"Art. 76. Os candidatos ao certifica•
.tllbelecimcnto de ensino destinado n
2. Literatura. brasileira
lldad~ de ouvintes, as aulas das d\scl- da de conclus5.o do curso gjn~sial. !lOS
dar. além da curso de ginásio, ou
. 3. Literatura eStl·ani;elra. (!) pUnas em. que seJa deqclente a sua termas do artigo anterior. dever;lo
exc!uslvamente, o ensina de segundo
4. Latim
preparação, até que prestem exames prestar exames emestnbelecimen';os
ciclo".
5.. Filosofia
de adapt!lçáo, ou de
revalidação, de ensino federal ou. ~qulpa!·I\:lu. de
0
"Art. 9,0,. § 3. Aos alunos que
6, Sociologia.
conforme o caso".
'
aC'ôrdo com ElS n~rmas e:;~ecl'd"s 'leio
conclulrem ó curso colegial será as- Parágrafo único. Na disciplina LI·
"Art. 33. O candidato a m:ürllllla MinistérIo da Educação e Culturr.l.'
"Art. 77. O certificado de con.:!tlsác
segurado o é:l:J:eito da Ingresso em teratura estrangeil'a é facu1l'nda a no curso colegial deverá tcr concluído
qualquer CUl'SO· de ensino superior. opção entre. as Uteraturas de lIngua o curso glnaslai ou outro equivalenta." do cUl'SO ginasial' obtido de cnnfOl'ressalvadas, em cado. casu, as eXI-llrancêsa, Inglês:l ou espanholl\....
"Art. 35, A matriculo. lar-se·á até midade cum o regime de e::ccção degências peculiares à .matricula".
"Art'. 14. Além das dlsclpllnas o dia 9 de março."
finl.'o nos dois artigos anterinres,
Par>1.g'l·afo único. A concessão de dará ao Eeu portndor os mesmos dl"Art. 10 . O curso ginasial abran- obrIgatórias mencionadas no artigo
gera o ensino dns seguintes dlsci- anterior, o. curso classlco abrangeró' matricula como aluno l'ôgular depen- l'eltcs r.onferldos P.O certificado de
;plinas:
o ensino das seguintes disciplinas' derá, quanto· à prlmeirn seric de te:: conclusão do curso ginasial experlidc
1. Português
optatl'la~:
o eaJ?didato satisfeito as condiçes de a favor de aluno regular."
2. Latim
1. Grego
admissão, e, quanto as outras d~ ter
Art. 2.0. Ficam os arti~os 12 a 1~ ';
3. Francês
2. LiteratUl'a estrangeira (nl conseguido aprova~ão na serle ante- do Capítulo II subordinados a ::~no,
4. Inglês
3. Lingua e literatura alemã rior, ou equivalente."
mll1nçáo "Do C'Urso colegial": oCa5. Matemático.
4, Lingua e 11 t e r at u r alta"Art. 47. Nos períodos de provas fi. ;JItulo XIn do Título IV é seu unl(;o
6. Ciências Fí.slcas e Naturais
lIann".
.
. xados na art, 28, haverá r.rovas es- art. 46 passarão a const.it.!r " Cli.pl'l.Histórla
"Art, 15. As disciplinas obriga. 'critas, abrangendo a segunda teda a tulo :;II e o art. 45 do mesmo ':'itulo;
8.' Geolirafia
t6rlas do curso classico terão a se· matéri:l. leC'ionada. na serie, sendo que, os artigos 46 a 51 do presente Subs.
9. Desenho
gUlnte seriação e horário:
para as disclp.lIl1P.s D~senho e Traba·', tltutlvo passaráo o. constituir o CalO. Trabalhos Manuais".
Primeira serie.
lhos Manuais, as provas serão prá,· p.ltulo XIJldo Titulo IV. denonllnan"Art. 11 As disciplinas Indicadas
.
1) Literatura portuguêsa.
tlcas,
do-se "Das notas e condiçóes de pro·
110 artigo 'anterior tel'lio 1\ scgulnte - três aulas semanais.
§ 1.0. As prOVaS escritas serão l:1'ES- moção: o Cal:itulo XVI
passarú' a
leriação e horário: ,
,2) Literatura e5~rangeil'a'(1) tadas perante o professor da disclpll· cnnscltuir o Ca1)ltulo XIveol1l;.>reenPrimeir« serie
- tres Bulas semanais
na,
ciendo o art. 52 do presente ~ubRtitu.
1) Português
3) .Latim .
§ 2.". Não poderá S<l' realizada mais tlvo: todos os artigos de m\me~o 69
- cinco aulas semanais
.,...quatl'o aulas semanais
de uma prova por dIa.
' n 93 conservada a mesma estrutura2) Fl'ancês
4) Filosofia.
§ .3. 0• Facultar·se·á segunda cha- ção dos Capitulas, passaráo a. enumemada ao alwlo que à primeira níio rar-se de 53 a 77, atendidas a, '110di- cinco aulas semanais
- q~atro aulas semanais
3) Matemática
Segunda serie
tiver comparecldo por doença im- flcações ·Ievo.dasa efeito no pr<scnte
- qliatl'o aulas semana~
1) Literatura brasileira
peditlva. do trabalho escolar. ou por Substitutivo, no artigo anterior, jã.
4) Geografia
- qUatro aulas semanais
motivo de luto emconsequenela de fa- sob o número enm ou.edeval·ão figUl'ar
.- quatro aulas semanais
. 2) Literatura estrangeira' (I) leclmento.de parente próximo,
na redação definitiva.
. . 5) Trabalhos manuais
- âUas aulas semanais
§ 4,0 Dar.s,e-á a nota zero ao aluno
A1't.3, A presente lei atlngil'!i os
- duas aulas semanais
3) Latim.
que deixar de comparecer à. primei- alunos que iniciarem. a pl'imcI1'a e
,
Segunda serie
- três aulas semanais
ra chamada sem motivo de força segunda séries dos CUl'S03 S"inasial 'e
1) Português'
4) Filosofia
maior, ou ao que não comparecei' a colegial.
,
- três aulas semanais
segunda chamada.
,Art. 4,0. O Ministério da EduCll~A1
- três aulas semana~
2) Latim
5) Sociologia
§ 5.°. Não podQráprestar a segun- e Cultura. expedlrâ os !'egu1ttmelltos e
- quatro aulas semanaiA
- três aulas semana!:l
da. prova escrita o aluna que tiver Instl'uções necessárias à cxecllçãoda
3) Francês
.
Parágrafo único. E' obrlgatórla a faltado a vinte e cinco par cento da presente leI.
- três aulas semanais
escolha de duas dentre as c:Usclpllnas totalidade das aulas dadas".
Art. 5.°. E' autorizada a repUbU.
4) Inglês
optativas Indicadas no artigo anterior
"Art. 48. A nota final de cada dls· cação da Lei orgânica da EnsIno Se.
- três aula5 semanais
e o ensina de cada uma .se estenderá derada dos seguintes números' a no. cundário, com as alternções deron-en.
5) Matemática
sempre pelos dois anos do curso clás- clpllna será a média aritmétiêa pon- tes desta e de outras leis :mteriores.
- três aulas semanais
sico, obedecendo ao seguinte horário: ta anual de exercícios, a nota da 1'1'1.
Art. 6.° Esta lei entrará em vigor
6) Geografia do 8l'aslJ
1)· Grego - cinco alulas' semanais. melra prova e5crlta. e a nota da se· a 1 de janeiro de 1955, rev",gadas .as
- três aulas semanais
• 2) Literatura. estrangeira <II) - gunda prova. escrita. A esses núme· dls!)oslçóes em contrário.
7) Desenho
três.aulas semanais.
.'
rosatribulr-se-ão, res~ctivamente, os
Rio de Janeiro, 30 de abl'i1 de 1954.
- duas aulas semanais
3)LIngua e .literatura alemli - pasos três, três li quatro."
- Raimundo Padilha.
Terceira série.
cinco aulas semanais.
.'
"Art. 49. A ,nota global serâ 8 mé.
1) rortuguês
'4) L1ngua· e literatura Italiana- dia aritmética simples das notas finais
Justificação
- três aulas semanaJs
quatro' aulas semanais".
det/ldas as disciplinas."
O ensino secundário tem a funçlio
2). Latim
' "Art. 16. O curso científico abran"Art. 50. O aluno que. não $atlsfaça precípua de formar o adolescente pa.
gerá o ensino obrigatória das seguln- apenas a primeira das conc:Uções de ra. a vlda,):elo cultivo deaptidiies,
- três aulas semana1ll
3) Francês
.
tes dlscipllnas:
habllltação referida no artigo seguln· hâbltos e Idéias e pela aprendizagem
1. Matemática:
te, ou, Que,' havendo satisfeito a essa ae cIIsclpllnas que. subordinadas a
- três aulas semana1ll
4) Inglês
.
2. Física: .
condição, não haja obtido em uma ou uma concepção do universo e Inte.
- três aulas semana1ll
3. QUímica.
em .duas das· disciplinas, a nota final' gradas numa sistemática coerente,
5) Matemãtlca
4., História Natural.
quatro,' pelo menos, poderá requerer permitam atender à realidade da vo.·
- três aulas semanals
. 5. Desenho".
.
exame de segunda épaca.
cação e ao desenvolvimento da ,per.
6) Hlst6rla geral
"Art; 17. As disciplinns do curso
11.° O exame de· segunda época sonalldade..
.
-.quatro· aulas semanala
cientifico terão a seguinte seriação e constará de prová escrita ou prátlc/!,
O. cursa de humanidades não se há
. 7) Desenho .
horário:.'
de acllrdo com a disciplina.
de llmltlU' a fornecer uma erudlç§.o
-,duns aulas semanais
Primeira série:
I 2.· A nota /flnal de cada disclpll- de Idéias juxtapostas. Deve!'á condu.
Quarta série
1) Matemática - quatro ,aulas se- na, na segunda época, será I média zlr a uma verdadeira cultura. fundal) Português
manals;
aritmética ponderada dos seguinte danas pI'lncípios de organlcidade e
-'três aulas semanala
2) FIsica. ~ quatro aulas Remanall; nllmeros: a nota anuaJ de exercíclos- hierarquia de conhecimentos. em llar.
2) Latim 3) GlUfmica -- quatro aUlaI sema- a nota da primeira prova escrita, á monia com uma atlvidade de elevado
- três aulas semanals
nals;
.
nota 'da segunda prova escrita e J., teor moral. Uma reforma de ensino
3) Francês
4) História Natural ' ...uatro aulas ·nota. do exame de segunda época. A que não atenda a formação intelll'al
• - três aulas aemanala
'.
- ..
esses nllmeros atribulr-se-lio, respec- do. homem, pela
estruturação de
4) Inglês' .
semanals,.
• tivamellte, .os. pl!sos dois, um, dols e currículos allcerçada em cI'ltérlos uni.
- três aulas semana1ll
11) Desenho·':... tres aulas semanall. cinco", .
laterais, estará fadada a deformar o
5) Matemática.
Segimda Série=- . '
.
esplrlt que a tes de tudo lhe com
. 1) P'islca _ seis auJas semanals. '''Art. 51. Conslderar.se-á habilitado
. o
,n
.,,,
•
_ três aulassemanals
6) H1stórlado Braslt
~) Química _ seis aulas semanais. à p~omoçlio o aluno que satlsflzer,pete . preservar e aprimoraI'. A edu_ t.rês aulas semanals
. . Opç(o A _ 3) :l'4atemáticR _ .ele conconfitantemente, as duas condi. CJ,çlio - assevera Montalgnt - ê a
7) Ciências FÚllcas e Naturais aulas semanais. .
ç6es seguintes: 11) nota, global Igual arte ~e formar ~omens,não especia,4) Desenho- quatro auIu lema- ou superior a cinco: b) nota final em listas •
- quatro aulas semanala".
. "Art. 12; As disciplinas pertl- Dali. ....
cada disciplina Igualou superior • .AI conslderaç6el p.recedentes OUS.
%lentes ao ensino da primeira 8l!rle OPção B - 3) História Natural q~atro.
' trama razão de ser deateSubstltutldo -curso colegial e respectivo lia" -- seis aulas semanais.
Parágrafo Ilnlco •. Não ae permitem vo, nucldo da .. impossibilidade d~,
l'árlo são:
. '
4) Matemlttica - treB aulas sema- aproxima~lIo e arredondamento de medianteemendall,altera.r a concep·
1) Teoria da llteratur,
nals".
notaa."
.
.
~o subjacente loproJetCI .roa.
.
- qUWoL:~s aemllnllla .
, ~~ofsBp~'o~~~ rec~~as~~:-:::re~Ar:'C:80 ~~~n~~ ~u~~:c~~~
ArejoNnIl Callcana..:
- duas aullls semanais
rlodOl de provai e dola perlodol de legial cODferlr-le-.,reapectivamente
A'atual Lei Orgânica 110 llDIlDo le3) Espanhol.
férIas, a saber: . '..
oi certlficadOl de conclusAo de C1U'IO cundárlo elti Inspirada DO mall Ia~ três aulas· senlanall
Q) perlodoS'letlvos, de '10 lIe março slnulal e d. cura0 GOIeSI.!."
dlo 'esplrlto hwnanlata. Na hlltórla
4) Matemá.tlca
a l~ . d e jUnho, e de 1 de alolto & ao
"Art•. 63, n.l1mero.I, Deverlo.OI pro· .da P8dISOIlabraa1l.tira OCl1P..ari.lem
... -.
- duaaaulas semanall
de novembro:",
,!eSlor~ de eDllDO ltol.md6rio_ por.. ~.... mn lUla: di rtlevo, j, C1LO:P1Qa~., ':o
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t?u. ,sen~e.r:~'~,. d,e cuI~~~an ~n:vel~a; Ve~j,a,d,.e, Íl'a~~nal.I?ade do ensIno scNo projeto Jost, embora esteja 111l.m9.e C ••.••I...... -:S 11. .'11.[•. ~ •. o ' " ~Ud-' .I.C, qt;" sua a de fOl'necer ao tera:!a a redação do citado
t"
3," serle cole:;:lal de acordo com a lcl
rcfe:·o.n:cs aQe]\Sl!!o. Jncroduz;u o ~S' ~.J"~:'l 1.ml embasamento intelectual que sn estabelece e' apen s aur Igod:o_ da ofel'ta e da procura
'1'
I ~+~'n('
l'
,.,~,
d'
..
~.
;
,
,','
~"1
• ,"
....
,
a.
ma
1
Por último
• Id erar. que
111
.• () .1, -'., •• ~ <'0 .,,' ....
) g, .,,;t, (.~
o,vct:.'O'1.1e pall passul, a c:m· fercnça apal'ente e nomln lIst
' ' cum
.' p r e cons
e~~:m'lOl e .O'.t f!IJs:f1U: .n;,:na e'10<::a I Cl~n~,'l.ln~l·al e cl'\'lca. E' o pensa. que consoante se declaraa lia jU~tjt~: a, exlstenc.a, numa Faculdade, da 3,~".1 que tCl:,:eCC:ls C1'8.Z:1::t\S'as :'1'1.\2- I :l!el:t~, :l!l,~s, elJ ;:edag-ogo conterr.po. c~çio do menclnado arti"o no CUI'~ serle cole!lial, ocupando locais e insa~uya'!n se;.n~r.?ntc l1F'.a r:O~··~.::~' .."lr:1- I :':Jn8J ~~~':Jw HeE.:::en. quando .c5Cl'~Ve, c~eo"ial
atenderá fIa0 o bi tiv 1.o tala~ões da mesma, dhninuirá 'forçoE:;'O do Ctr::~er t·:ms:cd~:,t~. (h
m sm t:-:11:lalho "Struitw'(l e Conte- pe~mltir fnrma('.~osrCI'n~ã:ia ocome samente o número lie vagas para o
t~nc.a il\l;1?"r:. A e:-::'er~cl1':-'" de VP.- ntl~J d"!h Scuo!:t Boderna" (Roma, prê~ominânclá Ú estudos Ciás.s·CO próprio Curso Superior.
r:~~,;lnr,s c~e \·'.:~~C~1 .t:..,,~ d.~:.:;~.,en. lD~.o> C)'-le "o. proc~sso ele ~~senvolv~- cn de' estudos clentlflcos", ao m~m~ Em slntese, o Rrt. 17 do Projeto de
t .... nto,o_~ e,I,_~ .. 11,S •• n... , 5,.d,'- l lU.l.,J da !msonal.dac,e de.c semple tem"lo em que se ext\nlTuem nominal Jost, propicia não s6 fique o ensino
c'~ cl~ c ·-rl~."·.!1:e ~l\lt:".i~ P~1':~~. !lem , ~e:' i:l~~gl'a:J0 nos objetivos cliretores !"'ente os cursos 'clásSicos' e c'enti: secundário desvirtuado em suas fil"~"!' .'r o z'l'lO !'1':ne1"'0 dn'ctol' rIU' ela vi:''t S0C',~! e (h C\l1tt':'a'es'~il'itual", fico '
•
nfllld.ndes,. como o ensino superior a5q:" :l rcfot'p::a Fê b~spcu,
I C::"dcccu-<e, em consequência a
•
soberbado por novo! problemas,
<':·:pl'VO.•.~'" o."de lQ~o: o a"úmulo t~m:l c.~trutrnç'~o baseada cbviamente
Altlg-O 4 °
Pelo llresente Substitutivo o ensina
~c c"sclnIJ;laS em c::c1~. 1lÇ~'~, ,ol":1a!1'1 :lu:;:a c:~ssitic:lÇ~O de conhecimentos
secundário tem, de acordo com a 1á
lo' lm-c~",v"l a aS~"ml~-"o des'lre- 2ubol'dinada ao dencm!nador comum
F.:' decorrrncia. dn modlfic3·ção pl'O' consa<:rada e melho trRdlçlio educal;·:all,s.,:,.de t!ln.;:~.~ __~~?~l'ir.s !lU?I. ~,í de 51\:: valia cul,ural e .educacion~l. posta no artigo 2,°.
cional brasllelra, consubstanclada nas
f'no 1".,,) e a,."" .... 0 do COmelt~10 "lá c'enc,as imt:umentals _ assun
r~forma! Rocha Vaz (925). Cam.,·)s
"1 r~~,'t 11ll>:l. delas, dnu'do ~m nll1it~3 devem S2r cnnsidetados os idiomas.
Artigo 5.° §
1193)) e Capanema (1942) mantido
f'.",~qf·J P~!·'l1.1i::~.r;c'll. L'~~O resultou !Há ~:ênc'as formais, como a Lóljica
Tanto a atual te! Orgânica como o seu sentido formador e nllo prope\'~a \"~:',~[)d?;:'a rl'~'stel'ch à cull.ma ~ a Hat.emát!cs. E 8S há alnda ~~'l'.s, o Projeto Jost só faculta a existencia dêutlco, Com isto. não se sacrl1lca.
por p~rt~ (h I"'.nc.:'hde, sin~oma ~:.>s <;()b a dJ~:!n~ão de ciêncIas da I'a,u- de Colégio quando se min~tre o ens!- ou subordina o ensino secundário J"",\;s g-n~'e~ r que. ir.dUbitlyclmente, ':8:;,1.
<N~.tul'w!ssenscbft), como a no dos dois ciclos. A redação propos- nem mesmo RoenllB uma serie - &
a~'1.r!l, t:CI' "er?" tU1'1:o, ccnc::poão ma- Fi.'cn, It Quimica e a História Natu- ta permite estabeleciments de ensino Interesses outros fora de suas final\'-: tor;:;l:.st'l da VIda, cem o conserJl1Gn:c ,'ui, e as ciencias do' e~pirlto (OelS. ('11l~ se destinem, unlcament2, ao 2,0 dades especIficas, E a eatrut11racli.o
sp.r"lf'cio da h:Ül'ur'1I!;a das vrb:'es, 'paw'ssar~ch!lrtl, como a FilosofIa, a r.lclo, Bastaria Invocar, pal'a defesa llroposta, ne.~te parám-afo e em artll>. . estrutu1':l~:;o esto.b2!"~e ~his r!l. 1'.:i~';'~'.[), a Ccografla, as Litel'at'lfas, da alteração Introdu?lda, a experlen- ~os· seguintes deste Sllbstitutivo, forc1c~ ri' cs'udo: o '\In~si~l e o (,cle- 't neol!rafía, .0. Lltemturas, a ::;OClO- "ia, h:eve mas convincente, .do Colé- 'l1uhda dentro do esplrlto acima. ref'.al. ,"~te su~,div:~irl.1 .~tr. do's ClJ.'.'s.os I!o.~ja, 'etc, (Wiihel.m Dl..lthCY). Há, :10 Universitário. desta Canltal.
ferIdo, l\f!gurJ-s~'nos capa? de - dlSr,"ta ?l,,~ - o cl's'.co e o cl~n'if;co. ~~iE, Ot!~ rosr.~:ta, ~. insoh'açgo orl- . A crla~Fto de COlégio, excluslvamen" nensandocursos pré·vestlbulares O 1.0 c:"lo. c~m a rlUI'~~::o C~ 4 r~'.·:e~, :'"',,0.1 deste substit.utlvo, de modo n te 11.;1r.a o en$ino do 2,. ciclo favorece dar o embasamento necessário 1\' nal'''l'i'S?!Jt:l q di~ci~rn~~na 1." r.~!':e c '1"" d~'xal' romner-se St11 unl1ade, ~ f"rmn~ii.o de t1ma atmcsfera nova tural Rorovnçil.1 no vestlbular,come»
10.r.:l~ r'.:m:.:;s .. N~o. hOUve, a~si!l1, a '~~l rl'e daria origem a uma que'Ol'a _ de ordem fntelctual e material - cnnse('1UenCiR, não de uma "re))~a
al'bCt1!"-09.0 nrc~ss,,-rm entre o Cl\~'S' ,,~ vo!Or.~'. fi ,um lemno, desed1lcatl' ~nn"Z ce estabelecer a transição, gra- ~ãolmedlat!sta para exames, DIa.!
p'lro~ri.a : o s~cu!1dál'lo, r\o colegial, "a. da j!!te!lo:er:I~ •. rl'?Sestimuladora ~ntiva e nec~,c;$ãr!a, elo ensino. médio d~uma formaç~o humanistlca c.Jnl11': d·sCllJ'.;I'.~~ osc.hm cnh'e.9 e 11, ",'l, vontade, dercrmadora da sensi- "'~l'a o sUlJeriol·. Por este ambIente pleta.
num.:I'c~ Igualm::::üo ~::a."l'r:tdC'1 c que I·)mdr.~,~,
"Iverso. melhor se node atender ainda.
Artigo 9,G § 3,G
e::plJ~nm a s~!'s!,;el babl de nivell ~~.,'!"iveram-se, Mui, todas as dls- " Tlr"blemas de . Instalações e de atloue s.,~ ob~erva no~ e:''l!1''es \'2stlhu!a- ICi!:Hn~s f\'ndarnenta!s e se atende. I'ldadesP'ttra.currlculal'es: (labora·
Trata·se de adRptação de redação,
1'75. _Ct1m~!'e ainda "b~e!'var que a l'al'" PS li,ões da eXllerlencia, que 'lm- tôr!"s bibliot.eca, a1Jarelh~mento des- com supressão da. referencla aos en'd.vis;10 e:nstente no 2,0 dclo é aue-"uT'ha a e::~,j:::rf.o da se'oreell'::!a dos ryOl't1vo, con ferencl as. seminá.rlos, etc.) mes de licença, sunrimldos pelo Den,.s ,T1ominol, nO:'C'1mnto o cl~s~!c,; c ~1:r, lr.llbs, FU"Ílld,' PS supressões ou ,dant,q(ias an mvel do Pns\no e dI) de- P.1'elo·lel n. 9,303, de 27 de maio d.e
o c,cntífico náo ~'1rese'1tam, 1)riU- "'TI:l!ifir~,~õr. 11"11 Wadorns, ficou cem- "-('T1volvimento
mental e flslco dos 1946.
C'1.m~ntc,
estrut::::as funda.1nellta:s "'c1""~"nl"'ente dim'nuldn o númaro ?dtl~anrlos; Passa a existir, assim,
Artigo 10
diversas.
"e c11.~e:"'''n'l ~~ r~·''l re.le,9o mesmo umll etapa. de esplrito nrôprlo, tilO projeto Nestor Jost
'~~~'em que se lhes Intensificou o '!?"'l 16. do clima u.lllasLm. Que, fa- Entre nós 1§. se cristalizou uma traRompmdo com a tradlçfto 1l"dag6' O$I"do.
clli t-on 110 n translcão desejada•. se dloão educacional de espirito humaFica bl'asaeira fundada 110 i1t~manisF·~e, O eonteudo do S:tbstitutlvo, ~onstltlli tamhem não só em estimu:o nlsta, faltando, entretanto, concretl1110, o pro.ietll Jost pretencle ina~H\ll'ar ~u~ .'.em c'\ir em 11!"13ter:l1l5mOS tec- 't m"'D~'eg esforcos dos alunos, .nas zar·se a assimilação profundll desse
uma nova era, subn:etet:da o ~nsino 'lleiotas 0!1 ?!'I'I enclcb1J~r.Usmos, ele- ~os ~"n""los orofp~osres, (1I1e teriam Il$llirlto com a realldade nacional.
scclilld(>.rio a um llrlncípio ·te~nlcista, v~~~ censtitulr a s!)lúráo dese1a::la "Ia t:Jo'ót!lo, um ~'l'1hl~nte educaclon'tl A reforma CRoanema, visando "fore'lidanciado 'na supre!'São d~ vjrl'lS ..,e1"~ ed"e"dores e pelr.~nronrj'ls 'nhl- ",~'q plpvnc1o. abrIndo novas perspec- mar no~ adolescl'ntes uma sólida cul,dts:lrJ'nas de ordem lltel'iria 1'lU fi- "'l8 ~'"" O" .1"0'" "roblemas do n\)s- ·IV"lI nara, o 1l"1'lm"l'amento de sua ~llra crnl marcada nelo cultivo a um
lo.~6ftca, Propõe ainda a total f!e.vJ- so ensino secunõl\rlo.
o',lt.tml.
pSl1eehUz°da. r.om isto. o I,emno . das humanidlldesantlgllB e
billd~d~ nos curricuIos, 1:ossibllit1n~o!ó"'''rpnr?sentarlll, inclusl-re. para 'iRS humanidades modernas", não O\!d" desse modo aos "'Ilé,,:ics um arbiArtigo 1;°
~ "1'nfes~or. o cnmlnho nat1lT31 e pre~ "ancou seu obletlvo dado o carâter
tri~ perigoso, numa ép,oos emqu! os Tr:dlr.. os artigos da. lei objeto de "",I,,<t1' li; llScenslo a magistério su- -lI! enclclo'ledlqno aue marcou " sevalorES perenes cia .cultura sofl'em alteração.
"I~r!Qr.
.
'0.50 e dl~lrtbulcão das dlsclpUn!ls. ,
flma9.MS do materlallr-Dlo .....tl'ibui ao
Artigo 2.G
r.abe ainda asslnalar obvla a so. l\,\sllt re~lJ!trllr a
estruturação d~'
:Mlnlstério da Educa~9.0 e Culoul'a n
,
Id
dI isO
'u~§.o pro1)ostapor este SubStItutiVO eurr1culo ~inaoJ&l:
fl".!lção das dtsclp1!n:o.3 opto.tiv::s, ,,:.:1"
~ mant a a v ali dos estudps ".l1drlS os inconvenientes ue decorre.
I - Llnl1'1W1:
mltlndo, assim, que o. Pa,rhll1,,'nto s2cund9.rlos em dois cicIos ~oluçao ~Rm da Iprovaclio do !lrtq 17 do Pro- 1. Portu<!uês.
flnrove o desc'nhec~do. Cria. lInllll~:lrovl\da ~~la eXl'erlê"cla, PQl~ con- leto ,10st. '0 oual alltorlza'o funclona. 2. LatIm.
série de prcbJ.emas car.cretcs, resu!-I ~9~:\daen.re nos pelas dUas. Ultlll1as men.til da. 9.- serie do curso cole~al 3. Francês.
tante.s desta fle:dbiJidade. mormente .!~orma:'
C~mpos e cdllPanemd~: "t,l\",bpm lunto à eseo!g, sunerlor"
4. Iln..:!ê~iênclu"
ode tr·tn..fel·encla clnalunos de um ";s,a es ru nraçao corresoon e a o.. oeodé lolli'o se o~
u
p'
para outro estabel4'c:n:ento.
. Imomentos blrlTlslcóloglens da adole:;- leto 'Jo~t osrece tel1""" ~"~ ~ o1'6 ~~; '~'. ~tne~a~tlcNaa·t'.U'.'_.
Entre as d!r,cl'1Un'lS consIderadas cl'1\cfa. permitindo llEslm nortear a rlursn Cole"iRl oue eleestmtJa ~fio o ,.
......
não Indis1:ensáveis à formação do n.tlv!d"de e1l,1'aclonal de 8c"tdo com at"ndaà pre.,llrado necessá I
are '1. História p;eral.
adol~scentê, o projeto Incluiu o La. ~.q e"rac"erl~tlcasnaturais da evolu- nln'l:rl'SsO no Curso SU.,erlor: a~an_ 8. História do BraaU.
tlm. a F~osof:a, o Francesou o 11'1- .ão do jovem,
1'\0 o Profeto Jost noss!billta le faça 9. C'.eoATafla geraL
S-!es. o Grego e o.Espanhol, A supres- F.' resooltsda, 19nalmente, a su"J. fora do Coléc:loa preparac;lo pars, a lO, 8r!aÁ~e::o' Brasil.
IUlO destas 1llatéml.s, ele um lado, e ti dlvls~n dosellundn clC'lo em dois \lUl'- "ntrAda M 'l1'lIculdade, l'I've1a, apesar 11 Tr b Ih
.
.
·consl'rvação de t.odas 08 c1ellcias exa· roa paralelos:'" o cl9&ico e o clent!fl- (fe /ler fRcultatlva; a llledídl\, Incerta- 12: De:e:ho~ manua.=.
tllS. de. outro lado, ate$tam c1n.""rren· co _ oara atender a:a di!~n('-aB de 'M. ~e <lue n r.urso colellla! flexlvel Il lle 13, Canto orfe<lnlco.
ta os objetivos da reforma que o pro· a-otldão. Interesse e vocacaj), ~ue jâ ~.statlll solucione o'llroblema de f~r· O projeto Jost IJrocurou superar o
jeto pretende introduzIl',
~e con1i1!11ram na se~un~a fase ,la necer ao aluno R bllBe d" conhecilnen-- problema cruclal do elevado UI1:nCl'O
A cnrreção da atu~l lei org nl~a fldol!,oeencla, A altura introduzida tosllar:t flS. ellames ve~tlbulares.
de disciplina. Resolveu asalm reduzir
far-se-ia. por consegmnto em cMl'l- 001' este SII~t1tutlvo,'na Lei Capalle- l"nr outro hdo,tal t.ransferenela para 60 número de disclpllnas ollrim('nto de altos valor!'s edtlClltlvos,. PC·m~. cnns!ste em diversIficar o cm'so !mpllc!l.rla aInda, na llrátlca, per1es- gatórlas asabero
.
la llcentuada redugao de disclphr."ls rnlcv.191 alJenas a Pattir da 2.• serle. o~o 3. Cllle~lal ucar'lcteriatrcas de 1 - portu~u~s' . '
fundamentais, qU!lndo. na vercl::de, os Na 1. sel'le /lolelrla!.. n estudante ~ serl" In"t°<n'ante do ensino medio pII. 2 - Francês
Inglês
flrtigOS p, 13 e 39 fazem prevel', 1;J':'~' ~& contacto com dlscinllnas fundamen- ra ~ranstormá.l!l .em merá nre1)ata· 3 - Matemática.
•
,ticm,en,oc, 1'1aS em quantidade e !.ali tl\~S, numa vls~o h!l.lnInfstica t'o am- ,,§o 1l~l'a o ve~t1bul~r, eSQuecenrto o 4 - Ciências Flslcas e Natur:ll!
'~m tl,;a1!d9de. o mesmo número de C'h "uanto motivlldora.· a flm de con. r'~utldo .formnd,' do curso secuadâ- 6 - Geo!trafla e Histórta,
•
'D1atérllls da I',efornla Capanemn,
oo1ldol' oscol"heclmentos "hauridOs no 1';0. n Dual é preciso 'mlllentar, tem 6 - Desenho
Substi'utivo
'o dclo é E'~~lmnlar a escolha Acerta. f:n9"dnd~ em' si .mesmo, não ae lln'i- . TodB.Yia. R re~"cão efetuada é ane• •.
lh, e eons,clente da especlallzacão tmdo, de. maneirR al<:1lma, a lI!1'a nasll.narente. Ve,lamos: 1,1) Reduz
O presente Substitutivo está funda.' claslca ou clentlflcll.. Diante da awe- lllJ1'PPdlza~em prl'''"''II~r\rla e de pag- [lIS dJsciplinas li 6 e 'nareallclade
_do numa concepção orgânica ..a reli.- s~nta!'-ão de problemas l!:er!l!B de' oro t''''E'm narn o ensino slloerlor.
ir1nsitma 'T, Tlor('Jilan~ apresenta "ob
lidade, "poiS considera contrãrio à dem lltetárja, social e cientiflca, ha. F~verln 'lue peNar mnda em qt.~ o mlmero 5, dtl~s malérlas - a G~o.
formacllo de uma cultura e slmples verá nara o aluno ollortunld2cte de 9~ Facllldades. em ~a Quase totaU-lgrnfla e·a História havendo a oon
acú~ulo de conhecimentos (sobretudo dar 11m balaneo em seus conhecimen. dade. n§o cOll"nortarlam a SObrMar-.!Slderar alnc!:l. que' as duas diSClpll:
qll,mdo subordinados a uma orienta- tos, cltpncldade e lnc'in~~ões, o ~l\~ Ci!. tesultante de uma serle li maio nas comoortam os aspec~ "Gerei"
ção t'nl:aterall, sem a sua indispen- lhe nosslbllitará Ull"n judlcloSll opçllo, Deve-se levar em conta esta. clrcans- f "do Brasil", aSllectos que se uAo
Iáve1 Ugaçã? a um vinculo l6gico. _ mais nmnrlllrC'clda elo que se lm;Josta ;àncla, tanto mais ouanto se apres21l- J10dem de mRneira allWma. saerl!l'." 'apto. a .e:tt:-rlmlr li unidade rec'.l1tante no ano nnterlor.
,arlaTlara curllllr esta serle um 111l- ICl\f; A Re~dmit-lr -Rlltlsslbllldade de
::):·4e. um Pl'inc'ipio diretivo.
Este substitutivo a ' n t a
l~ mero alie .aproxImadamente seria o :luna glutinaçio das 2 dlsclpllnaa, lie,:: .. Partindo destas idéias,. este Substl- mente modltlcac;!o alr:: 2 , d~tel. ~cr~n~d1\tos lIuet'lb' anllalmente, ~e Iria para estudá-las excluslvament.eve
nos ves 111ares, ca.bendoSOb o .An~lo soclll.1; evldentem"ote
,,'.:tutlvo atentou para as necessária! or- "OrgAnica do. EnsIM . Se ' di i . ·1 f
4:~.'.Iiame.idade ehl.erarqula. du dil!Cipll- criar a V 'lerie. colegial c~~mu';ri"e ~~ II.t~~~~~."e e:'~~~y":ntement.e gttal ~ c;'Ini unilateral e em detr1m.ento d.o Ob.jeto··
fC':'Il&I,no conjunto. dos valoresforma-. especlallzaçlo c1álllllca ou ·clentlflca ,nexo lia FaeJid~laraJ~ ,Gt:tl e~J próprio de cada uma. Tal estudo nh.
{~'I:;$1''''·. obJetlvando Dio deavi:tulll' a a ~Ir. aamente. da 2,. aer!e. .
pre\"ef maiS um ve:bul e811mOS ·llfib ~o1. ciclo,. dada a .maturldada
~':"!;1"".' ,
"
ar -;- pllra a te ec ual que exllfe. NilO hi -po..
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que fugir: já são 7 as discipllnas 1tuslnsmo e preparo eSlnel'ado, têm plinaa obrigatórias·. a apresent,'<,!!ão'maIs dOClue conhecer quais as dil;clobrigatórias do 1,° ciclo, l5egundo ti contrlbuido para a elevação do nlvel e distribuição das Clptatlvas, .ob a IpUnas que serão leclonadas (e, no
Projeto Jost, 2,°) E mais: no art, 13, cultural do magis~érlo secundál'lo, Iclsa Impressão de ll!:l~r('a(:e, deixa, ?ro:eLCl Jost a:nc:3. as l1ú desc"nhel1l'CSCreVe a obrigato,rledadC do ca,nto
Dcstart,c, a objeça,o de que o, ensIno campo abel'to a uma subversão ,;'Uri,-I eidas), Importa é tabel' com,o se:,:10
01'feónico em t~das as serlrs do 1,° do Latim vem sendo, geralmente, dica, consistindo no prevaleeimento ':alorizadas, o que' se ía. ao eJtruciclo ou~ndo ele não consta entre Ineficiente, cabe encrel'eçá-la a outras de matel'ia de direito adjetivo sôbl'c turar-lhes a seleçãoeserlaçúo.
,
as ciisêiplinas obrl~ntórlas do' nrtillo dlsciJllinas~ Acaso se ,1?en~a em su- a de direito substantivo, Temos, a~'
Pretende a::",a o Projeto Jost,
10 Para ocultar essa manifesta in- prlllur alguma. das ClenClas experl- sim, o Cavalo de TI'ola no corpo da com ,~Ua f1exIblhdaele. "dar ensejo
cohllrue~cla seI ve-se do subtel'fúzio mentais, por ser Inadequadamente lei, a permitir que um simples re- aos colégios ele estruturar o Ensino
de batizar' o Canto or!eônlco, núo leci?na,da, pela pobre~, quando nãogu~~ento altere, livremente, .sem de ~côrdo com a orientação e ficomo disciplina, mas c~mo prática ausencla de laboratórlOs?anencla do ,Congresso, a estrutura Josofla que adote.m", Por aI se deduz
educat]ya, N~o há pois oue fl11l11': já
O 9ue causa efetivamente o l'0UC? - e; conseqüentement~, o espírito
que a est:'uturaçao do CUI'l'l~ulo chega,
são 8 as disclnJinAll ohr!lz:at.órlas 011) interesse dos, alunos pelo LatIm e do 'ensino" Se amanha, POI' exemplo, a ser entl'egue ao criterlo dos co1,,0 ciclo, se~I,tndf) o Pro,leto Jost, 1,°)
a sua errônea situação no currlculo, um Ministro da ,EdUcação julgm' con- 'llégiOS, critério êsse que pocleré. ser
F: ainda mai~: Diz o nrt, 39 do Pro- ao ser estudado desde o .1,0 ano g~. venlente. mU?Rra, completamente, to- acertado, cprno tarnbén e lá s t I c o,
jN.o J~~t: "Oi'l t'·1"'~lho~
e.colar~s nasi~l, e a mais errônea amda (hstl'l- dc~ o,s cUI:rl~ulos e 15 c o I a r e s. !sem all1o~Io, utOP1CO e até mesmo tenabran~erão \10 mínimo 20 alllas se- bulçao ?c hornrlo ,- apenas 2 hOl'as an~nCla p~'eVla do Parlamento"
I tlel,lclOso, q.u~ndo subol'clin~,do a 00mnnai~, no 1.0 r.l~Jo, P 24 aulas sp~ semanms, nas 4 serles,
' ~rete?de!!do que seja ",uma lmpo- Jetlvo~polltlcoS lSubversivos.
mnnals, no 2.0 ciclo, não se incluindo
Refutados os argument~s em con- s!çao Q~ Elstema democratlco e fe-I Pooe-se concluir, categOl'icamente.
TIPS.<C total M ,a1170!, nhr;"''f,t6r;(l,~ tIe trál'io, salientemos as razoes qu.e ml. d,el'ativo' fi ellmlna,ção da sel'iaç~o I u,sando as mcsma~ palavras da justlCnnto Orfp/lnlco, Fcon()mla Domés- lItam em faVol' da conservaçao do ~lI~!da e o esta.te:cc'm~r.to ela nexl-I í,cativa do pl'oJeto Jost, exatameme
tica P. llclizião, AS SP.'~~S de Edltca- Latim:
b!lidade, na verdade, ao transferi!' contra o que ela pretende justificar:
cão F'lsic' ~ O~ trabalhos comnlemel)1,·' Constitui estudo fu~dAmental.1 ao M.E, C, a regUlamentação, do as- ao estruturar currículos t1e~ive!s e
tnl'ps" Niíohó nois oll~ fUttlr: SN'\ mente formador da Inteligência - sunto, o projeto Jost c~ntl'arla, eXil' I cnal' problemas pal'u a tl'ansfel'encia
mais ~,di.'clolinas obri,rató)'ias, ')'1 educand~ ,o :racl?cínio. conduzindo tamente, os prlncipios em' que se I ("por não levarem em conta nem
prátic9~ educativas, 01\
sessões, nu pela analise a 'smte.ze, e.stlmulando funda, levando Inclusive o Legisla- ~ pessoa do aluno, nem as necessitrl1bnlh~s ~omolemeJ\tare8, ou !!ue a atenção e a reflexao crItica, habl- tivo a aprovar o dz~c~.-lheciclo, &l "aeles ou possibilidades do ambiente
outros nomes 111es queira dar o 1'1'0- tuando à precisão da IinguaB'em e não, vejamos: 1,°) Qual será a se- tão extremadamente diferente, 'nas
ieLo Jo,st, a somlll' a~ R dl sclollnns produzindo a harmonia e a dISciplina' riação 'das disciplinas? 2,°) Quais variadas regiões do país) ,ao abrir
i-b~'i ~ató"ias: no 1,0 ciclo, Com lS'o do pensamento,
serão as d I s c i P l i nas opLat:vas? margem para a interferência absojá t~rnos o dobro de dI~c1)llí"A~ obrl2,") Estamos vinculados a uma 3,°) Quantas serão: poucas, multas? lutlsta do M,E,C, ou ainda à Iiberl'0h'l1'ias, rn".I"'I1Rtiqg no 31t. 10 do tradição e cultura de orígem latina. 4,°) Quantas disciplinas optativa~ dade perigosamente não limitada dos
Proieto N"stor Jo-t, 4,°) E como ha- "Por mais que esteja o nosso pais serão obrigatórias? 5,°) s..::'ão 05 eô- colégios, o artigo 11 do projeto Jost,'
,'erá cadejro~ nntath'as (ar\. 11) e voltado para a ll-lod~l'nidade e pal'a tabe1ecime~tos de ensino obl"Ígad~S a sI! aprovado, poderá "serresponsauma ou mais de urnq terá. obri~at6· o futm'o,por maIs vlgorosa que seja ter professores de tôdas as disciplmas blllzado por grande ,parte dos malea
riamente, de~~r eseolhlda, não há 1)ois a. sua participação na vida nova. do optativas qU2 se criem" pala l'e:;ula- ocorrentes no ensino secundário braque tu:::ir: não ser" apenas de 12 o mundo, não lhe é possivel desco- mentação ministerial? 6,°) Aos "co- sileiro",
'llúmero de discmlinas obrilz:a.t6rias nheeer a irl'emovível vinculação de légios pl'ogressistas" de que fala o Suficiente como cstá esclal'ecldn a.
do 1.0 dclo, ~e"lll1d" o, pro1eto Jost: sua cultura com as origens helênicas projeto Jost, até onde será dada 11 necessidade de seriaçúo dasdlscipli8el'10 l~, ser~o 1,4, n;;n ~e ,,~b~ (1\'~n- e latinas .. ,Perd~ríamos por outro liberdade de Insttiui!' "dlsc;pllnas nas, cumpre assinalar que além de
ta" serã<J, Tlf)~Cllle o mai~ est"rá entrp- lado os mais nobres vinculos de culturais novas"? 7,°) E como se so- seguIr a reforma Capanema neste
fi.'ue ao t.otal arbítrio do M, E, C, parentesco da cultura nacional com luclonará, o problema da.s transfe.o particu,lar, acrescentou-se a indicar.ã.c
(m·t.ll!'o 11),
as mais illl!ltres culturas de nosso rências, se a seriação é flexlvel, se do número de horas atrIbuído em
Elimina o Pro;et,o .Tost, dtl númp.ro tempo, tôdas elas ligadas ao grande há. liberdade de criação de discipllnas l cada série a cada- uma das dlsciele discinlinns obrieat6riM do 1.0 cl- tronco mediterrâneo", (Exposição, de exclusivamente em determinados co- plinas, Isto porque, ainda aqui dei~ar
elo, o Latim 1\, uma Lln!<u!'- Vlvn. motivos da re!orma callanema),
léglos?
de fazê-lo,lS~ria quebral' o 'espirito
:Fundament.'ndo as sut)re~soc,~ d~3,°) "Necessario é amdaestudá-Io
Ptt ti l '
t
'
:rae presidiU a e s t I' U t u r a ç ã o dos
tundas, esclorece a jus~iflcn~el\ do com particular cuidado em nossas insol~v;'~ al l1Jen e, rt~10ls ~robl~m,ns currículos e à. valorização PI',ópria de
Projeto Jost oue urtte "se el1minem escolas secundárias por ser êle o
1
q ~ mu lP Ica~la, mSls- cada matéria,'
,
aquelas (matérl~s) QUP. l'Ii'i.o s~o ,In- Iundamentoe a. estrutura da 1!ngua ~t~?Sll nesta ~ltlrna t Cluesta~, d se as' O trunsferir-se 11 f1xacão do nú.
Ip nas po~!,U er ~al'la 1 a Se- mero de horas de aulas das dite.
dispensáveis à formarão humanlst.lca nacional. Sem o Latim,- o conheci-"
no I!'r311 cnrl'esnondentp. a() 1.° ciclo". mento da I!ngua nacional, por maís Ilação, sucedeno" Inevltàve.mente, rentes disciplinas para o M E C
Aeoeitando t~l preliminar, nunca ilustração que se tenha, será. sempre frgf S âomoIJs/eg~llltes:da) Num;~o- dará. certamente margem à d'etu~pa:
~e poderia. co!!'itar da eliminacão do um saber marcado de insegw'ança
o a c a e
estu am-:e .c,len- ção do espírito do cw'rículo come
Latim e de uma Lfnl!ua viva. discipll- e lacunas". (Ibidem).
elas rísic"as e Naturais na 1., Ser1e e, já se verificou, entre nós pelo' meno!
nns essas npce~sàrIamenfe intep:r'ln- , Torna-se patente o alcance da o Frances ou. o Inglês se inic!a por 2 vêzes, Em 1945, UI{1 Decreto-lei
tes de nlHll(lller cnrr.icl'1n inmlrarlo presenteafirmaçâo com as segulntessoment3 na 2, • I Como procedel' no (n,· 8,347, ae 10 de dezembl'c
numa conceoc1l0 humanista. Co~!I- questões:, sem o Latim obrlgatól'lo, ca: o " e u.m, ,a un~ aprovado na d~ 1915) ]'eduziu para a metade c
tui pois, ver(\a~"!rn r,ontra~en,.o '1,1- excluir-se-á do ensino do Português 1, serle . de~te C~leglo e filho de numero de horas semanais dedicado
jar es~a8 clua~ dl~clnllnas, declarando a parte de Gramática HIStórica? um funclonal'lo publico, tral1Sfel'ido à língua latina, no 1.. ciclo Não
que não S8() incli!'''~''',lâvels il forma- Far-se-ia o estudo desta sem o do g~ cidade A para a cida,!e B, onde há, que analisar aqui o acêl:toda
ç~o humanl~t!1, m~smo em se tratlln- Latim? De qualquer maneira. po. ensln~en:sun~r I estabeleClmdento de medida, mas, o que é Incontestável
do do 1,. ciclo, de-se afirmar categoricamente: o ess c , r o, o que e resto é que· o referido decreto-lei subvel'teú
Não ntende, port.llnto, este al't!'to tudo do idioma nacional será muti- aCf~{e. rre~üentem~e, se, neste ol'lentação fundamental da reforma
do Proirt.o Nestor Jost a nenhuma.das lado pela eliminação' do Latim. ~ alê eClm'mi Oi o 1 :ncêés , ou o Capanema, quebrando-lhe a unidade
finallda,des R que se propõe,
Aplicando à nossalingua, a asseve- g s se
c a na , s r ie e, as e a hierarquia. No ano passado uma.
No "re~nt!! Sub.,tltut!vo, insolrado ração Incisiva de Alfl'ed Fouillée em Ciênci~~, FJslcas e Naturais figuram simples portaria mlnlsterlal
de
a 2,B? Nem vale ,invocar número 81, de 13 de fevereiro' alno mlÍis autént'co esplrIto humanls!a "Les études classiques et 1'1 démo- a ,par
:supEra-se o nrnblema do elevado nu- cI'atle" a respeito do Francês, cabe a ~OSslblllldade de um ajUllte de ho- terou arbitràriamente o número de
mero de di.cl"lInas da atual-estrutu-~ conclulr: ·TUdo que' se empreçnda rã os, po s, na prática, seria. Inexe- hOI'as de aulas atribuído àS disclração do 1,0 clrlo, Tem oalunn ore- contra o Latim, se empreende contra qi tV~~, b)
colégio progl'es' pUnas. autorizando compensações de
dsament.e 10 dlsclpll~AS a. est.udar. o Português",'
, s ~ a , preco z~. o pelo projeto Jost, hOI'ário. _pela reduçlio do número de
dls~rlbuldas, sem acumulo, pelas 4
Tlmbrou, ainda, êste subStitutivo cr IIm:~eN as
disciplinas culturais horas de certas matérias, aumentando
IIl1rles,
' e m manter o Francês e o InglêS, pela novas , um me?os progressista,llá-se o de outras e, o que é de pasmar
As IOdlsclnllnaA pertrncpnt,eA R~ Im ortância dêsses dois idiomas, na maior desenvolVImento às dlllclpllnas sem o. conseqüente aumento ou di;
4:urrícu10, impõem-se" indlscutlvel f p ção iIItelectual e mais' dados fundamentais, Após dois ou três anos minuiçao dos ,respectivos pl'ogram
mente, c~mo ·fundnm~ntals no ensino' or~atlzeSque diversificam 'acon- de estudo, como transferir alwlos de Afigura-se-nos, pois Imposslvel aSê
lSfcl'ndárlo,
JS
1 'd
d'
d ' ,um )::1ra outro estabelecimento? Aos obtenham result d
'11'
15
Têm surll(lclo'p.ntret.Anto controver- tribuição cultw'a e ca a uma, essas estudantes do .coléglo progressista" dls
I a os pos t vos e, alem
"
li' ,
linguas' a que nos vinculam liames f lt • t ti nt
'
so, proporc onados e orgânicos na
lIlas a rp!lneito do La, m, e 08 arllU- históricos artlstlcos IIterãrlos sociais a ara0, o a me e, os conhecimentos aprendizagem se não se estipul
mentos usuais s;o os rC1l1stradM num ollticol 'e economicos Não' hã qu~ doa anos anteriores, para a Integ'I'Rção a ,seleçll.,o, a seriação e o horári ~m
Relatório de Umll dA~ ,comissões do P
1 d'
é
Ih numa série de já. avançados estudos disciplinas Pela I ã
o aa
me Dl' fundamentais, e, por outro lado. os terem cadeiras,' se eç o nlio se Pl'eante-pl'olet!) de l.eid. Diretrizes '! insistir na tec a, e que
:BnseS:"OR esl,udantesde cnrso se- uma llngua bem aprendida que 2 que alunos do, colégio menos progresaistaserla ão estabe f~damentais, Pela
cundârio não tem, em ll:rande maio- Cl sejam Insuflclenteme?te, porque, carecerão, absolutamente, da base das orde~a lo
sIeee se a. Indispensável
ria nenhurn20sto 1'\I'Jo Latim' os bons pela estruturação de CUll'iculo, e ho- "discipllnas culturais novas" para
I ç I' era dlscl»lInas Do c1ll'1'1}l;ofcssore.~ Rrlo escp~s08, o en~ino've~ rál'lo sem sobrecarga, que eltlbeleC~ ajUlltar-se ao adiantamento que ,apre- ~~o'dePe cada
o horário, dosa-se o ensl-_
matéria, logrando.,.
lSen(\o p;eralm:ente' Ineficiente",
o presente substitutivo, há a pOlsi sentam nas últimas .séries do "colégio
!m
ass ,»0,1' êstes três melos, ,a comCorno ar!!;llmentos, sllo êstes dos bl11c1ade da aprendizagem cabal de progressista""
:mais reoi~adose atê pueris, Com 2 idiomas estrangeiros, no l,D ciclo, Não se diga que 11 ausência. de tle- ~l{~a ftlerarqula, que atende ao espfefeito, se os alunos' não têm gOsto
Artigo 11
xlbllldade, na leleção e sel'lação de sb~ci. ndamentos e objetivos do enpela "lInp;ua matei''', cumpre ave/..,'
dIsciplinas eollt;rarla o espirito dl'.'llorlgual' as -ellusas e c01'1'igl-las ,e nlo , Neste al,tigo se estabelece a serla~lio crátlco, ,posto que hlel'arqula. e' Não prevê êste substitutivo l\ exlsdar a soluCão ~lmp)lstl\ de alljal" o das dl'sclplinas e - o respectivo 110- sistema l5ão propl'ledades essenciais têncla. de dlsclpllnas, optativas, no
Latin-. do CU1'1'IC1110, Nel\1. procede, por l'ário,
"
'
dll»rOpl'ia Pedagogia, de au~ntlco 1,° ciclo, atendendo a que os estu~
f)utro lado, a assertiva de que são A, reforma Capanema fixa '!.IUa!- sentido democrático, o que nlo le dantes alndanlio IIpresentam og'!'au
}lOuCOS os bons pro' lSOres de Latim, mente a B!!1'iação das discipllnas, nlo dá. quando se transfere uma faculdade de maturidade, necessário para uma'
o que, sObre ser opinião afoita. é deixando, como oprojet~ Jost, eua eminentemente ,vinculada lO Poder escOlha ,consciente e, acertada desta
absolutamente injusta.,
,.
' estruturação ao arbitrlo, do M.E, C, Legislativo para. o al'bítrlo do Exe- ou daquela. cadeira, nem, com lreCumpre nesta ocasião salientar, o ao espírito e outra. garantia. legnl
.
'"
q~êncla, encontram domesticamente,
:relevante pane! óue vêm, desempe- a_ atitude', ~a. reforma.' Oapanema: cutlvo, que, l sua dilcreçllo' estru-quem 08 o~iente neste sentido,' dada',
nhando ,as ~cu1dAdes de;Fl1osofla sabe-l5e' o ~numero de disciplinu- emtlól'ará. determlnll,rá. formarA I. re- a lensivel e democrAtlcaalç,enall.o das
Jlnra a cultura brasileira, Seus frutos cadasêrie e quail 110 elal, O pro- formará o cerne' do }lItema, porque, cllllles, ~ue .determlno,1f ,'o .afluo
já se fflzpm' sentir lItravês1lUlle-Jeto J08t, facultando, ao :M.B,C, a para labar-se do eaplrito e relUl- conalderAvel" no ,cura0 aecundário,'de
rnt;õea de professOres que.' com en- regulamentaçllo da aerlaçAo daa dlaci- tll,d08 de uma. reforma d. ensino, ,elementoaproyenlenteade IIDDientes
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Clnde. na .ger~ç;;o llJ.1tel'ior. niIo chegoU!:lM obras e 'autores de nossn llnr:un I
Artl"'o 15
a. !laveI'. llltUcnS vezes. nem o bene'1 1e:.,nhllvc:.se-ã
o programl\ con{1 .
estudante em face .da banca exanúflcJO d:l. .escola primária.
.' .;\b,llci:lllte exemplificação e comen-j Dentro do critério j á amplamente nadora. Por último. releva in,sistir no
\ (\ presente 'ubst:tlltlvo. ])arl\ nu· I Cál·.) 1"ec;üeme de aU,OI'CS por~u- justillcado ao tratar do arti'IO 11, ti. fato de que cada profcssor leciona
:mm-se. igualmente. aqui a seriação e ~empre em .diversas turm:1s e. em ge!ncntal' a er'c!5ncia da apl'ellciizllgcm. !!'ueses e brasileiros.
facllltanda :1 assimil:1çiio. atendeu:1 As CiéllCllUi 1"151cos c Naturais horário das diferentes disciplinas do lal, em Vl1rlOS colegfos, e nssim se vê
tndl~cl1tl\'~1 l'~ce~sidade de diminuir ~onscitUlr50 umn verdadeiro. iniciação CUI'SO clássico. o~\Serv:l-se. desde 10- ~ssoberb!\dO com a obrigação de in~
o ele':adn número nnl.l:11 de dlsci.àS gl'am:es questoes da.. Física da ;;0. a acentunda l'eauçi'w do número I e~l'a~ as bn.ncas de exame de seus
pllnas. F'~"ram l'eduzlc1ns ao totnl ,-:uimlca e da Biolo"ln. Sel·é. un~ os. de lllatérias, as quais pela atual LeIIPI'ÓPl'lOS disClpulos e, pelo menos ouele 5 110 1.0 ~inasinl ,e 7 nas demais tUC:.J à fe.ção SOCI'ótlca, em que a so. Ol'gânlca oscilam entre 9 e 11 e no tl'as tantas, como. 2.° exal~lÍnador de
séries .,em lug-nr das" n e lG, 1't'ls'j'uç...o dOll proille1ll8s in."re&a menos pre.<;ente Substitutivo Iimitum-se a 6 outras turmas. NilO ·há l'eslStêncÓCI fipecLi"nmfTlte.' estabelecidas na atual do que odespert:lr da curlOllidllde
IOU 7. estudadas em profundidade de ~lea _normnl capaz de, face a concenLfi Org8nlca.
o cn;;ino do L~tl:n e daM'ltIJlllâti- acõrdo com as características de curso l:lI çaO!! que ~~brlg:1I li arguiçáo oral.
E'. como se vê. especi~1ll1cnte 11. co. tem. apenas, o objetivo de conser- vocaclonal. e atendendo,com re:1115- s1::porbl. 11 so_,!ec:ugll que se lhe im!l'1ltll~a onlimero de dl5ciplinas daVl\!, numa I·evisão. os conheclmentoa mo, à cll.pacidade de assimilação do I)oe de Intel'1'oga~' Cl'itel'!osamente, cI'i1." sel'le ~innslal. Isto porque cumpu hal;lJ:ldÇlS I~O 1.0 ciclo. para que não educando.
teriOllamente ou\b' e Julgar criterlosa.l!!unvJsar a passagem do. curso prl-\ haJa soluça0 de. contlnuldade rcspec.
me~te. Revestem·se. assim. os exames
1l1.iÍrio pal'a o secundãl'lo. Como na- ~iva para .quem ingressa no clássico
Artigo 16
~rnlS do c3ráter de fa~a le.al, Quan~
<!uele o ensino é ministrado as maistOU no cientifico.'
AF.2 séries que constituem o curso. o em minutos esCassoo se arguem
elos vêzes por um único professor el Quanto à História daCivlllzação, cientiUco são. como asdo curso clãs- ~lun~ e em poucas horas, turmas. de
eom um único livro, para que haja 1de considerável valor cultural nesta slcu, de caráter nltldamente vocaclo- .0 a ~O estudantes.
translçiio (ldequada e ajujstada ar- Ilérle, dado o seu caráter formativo e nal. compondo·se el'clusivamcnte de i) Há OI> que sustentam a neces.s!dnde
tlr.nlacão niíose pode, de Inicio, muI. não Infornlath'o. caberá fornecer uma matérias de .cunho cientifico.
da eldstêncla d~ exames orllis ao metlplic:1r o número de mestres e de I sintese . criteriosa, em qUe as minúAB dez cU.sc1plinlls llterárl:t8 sociais noo para. as lU1guas. eatrnngelras. ..
eompêndios, cabendo concentrar a cias cederão diante do apI'otunda- fIlOllóflcas c cij)ntificas que integram flU; d~ avaliar a PI·onupcla. Esta pon.:lItenção do aluno em poucas materlas mento das eausas dos tatos hlstõrlCOll o atual curso cientifico. ficam rcduzl- de .açao. entretanto. nao procede poressenciais.
.
e de su:u; res;JecUvas conseqüências
das a 5 Ciências pelo prescnte SUbs- IQue llãf faltam no professor qUe QUI.'IInsistiu-se. pelo aumento de horas A Geografia Humana será a
titutlvo,
1'8; c~n lecer, corrigir e julga1' a proSemanais. de :lula. em aprofundar o tempo, a visão social politlcn' e econ~nc a. do aluno, oportunidades de fllestudo . do Português, Matematica, nômica da. Geografia: cabendo tanto
Artigo 17
ze-Io" com uma ,fr~üência de todo
Francês e In'!lês, matérias de que, aqui com" na cadeira de História
Fixam-se, pelas razõcs anteriormen' desejavel. nas proprlas aulas.
:110 .final da V série. 08 alunos de- atentar com freqüência para quantO te expostas (art. 11), a seriação eho~cresce ademais que a supre&eão
'Vemo :lnresentar seguro domínio.
diga respeito ao Brasil e aproveite ÍI rário das diferentes dlsclpllnas do ~o,;d exames 01'9014 apresenta, por outro
O Latim foi retirado da 1.~ série, solução de problemas nacionais
cura0 cientifico, em número de 5 Il:l a o, ~ grande vantagem de aument31'
1)orque supõe fundamentas de anil.- O Ellpanhol, introduzido no curriculo 1. ~ série e 4. na 2. ",éstallelecendo-ae de qUU1Ze dias o ano letivo, pol,!J pe]l.se .sintâ.tlca, fornecidos exatamente secundário pela retorma Capanema. e neste. a f1exibllldade do curricUlo.· lo Ipre:ente su'ostitutivo, llB aulllB. terllc~sa serte. nas aulas de Portu!lUês. disciplina que possibll1ta. com reàuzl- atraves dc dUM opções, que atendem m_naro sàmd«;,.~~e a 30 de novembro e
A Geografia passa a ser estudada do aprenl!.izado, o acesso a uma bl- a. especializaÇÕes para ciências natu- nao
""",e mesmo mês, como
0 ea li
:lIlle-nas. nas 2 primeiras sêrles, In: bllografla literária, clentifica. e técnl- rll.~ e biológicas e pau ciências maem .virtude da atual Lei 01'Jenslvamente, a fim de npI'oveitar a ca incompvãvel. Suprimi-lo .seria temáticas, fl5lcas e quimicas.
g n ca.
dGde em que a ~ernórla melhor fa- alJandonar não só unl vallOllO lnstru~
..
.,
Artigo 48
cl1.lta. o aprendizado dessa dlsci- mento de cultw'a, como, pais que ao-.
AI tlgo .8
phl'la.
. .
mos Ilhado entre povos de lIngua es- Altera a Lei orgânica em seu arti- Modifica o art. 51- n § 2.° da
Já a Hl5tol'la, que exige conhecl- panhola, desvincUlar-nos diUl nações r:~ 28 e fixa a duração do ano esco- Lei. Orgânica e estabelece novos crinle~tos geogrãflcos e maior amadu- vizinhas e irmãs. Acrescereoordar a. lar, ampliando.o dentro das p08II1blll- térlos para a nota tlnal de cada dIllrecuncnto, In!cia~se por Isso na. tCl:. exlst.:..'lcia de convênio inter'amerlca- dades cllmatéricllS e àoo limites 1m- clpUna. como decorrência da suprea~elra série, em e,!itudo Igualmente no, p'elo qual. nos oi!rlgamos à postos pelo Decreto-lei n. ° 9.455, de Suo das provas finais.
mclu.sao dêste Idlonm, 110 currículo 12 de julho de 1946; que regula QUesArtigo 49
ntenslvo.
As Ciências Flslcas e Naturllls são secundário,
tões atinentes 11; prestação de serviço
lecionadas. em regime d 4 aeulllB semilitar.
.'
.•
Modificá oll.rt. 51 - I l - § 1.0 e
:mnnals, quando, pelo seu desenvol.
Al:tigo 13
.Não c:lbe permitir, ainda que os fL.a o critérIO de cálculo da nota glo'Vlment.o mental e fisico (4," série).
ro
•.
alunos do 1,° ciclo em grande maioria 1l:l1.
)loderá o estudante melhor com- . O •. ur,o/l Classico, abrangendo duns não sejam atingidOll pelo citado DeArtl
,: ,", llreendcr e assimilar os
Slmes,. corresponde a ulUa
creto-leJ, a disparidade de periodo lego 50
,"eis rudimentos de Física. Quimica a.e oDJetLVa e realISta. que a e'-'Perlen- sivo e de férias, . atendendo aOl 1l1'O- Constitui simples mUdança de re.,~ HI~ó~ia t:'atural. necessários. à ela ~em ditado como necessária para bJ,emas de ordem fanúliar que,certa- daç~ do § 3.° do art. 50 da. atual
mente, provocaria.
.
lei otS.ànlca. O parágrafo primeiro é
-1ormaçao básIca que deve ser toro o 2. CiCIO,.
:neddano 1.0 ciclo.
.
De" caráter nitiM.nlente vocaclonal
As alterações introduzidas decorrem decorrencla da supressão dM provas
Os Trabalhos Ma~uals e o Dese- compõe-5e exclUSIvamente de lIlatériaÍ da. extinção das proV3Il finais, objeto finais.
~h'1 figuram respectivamente na pri- d" cmilio literáriO, social e fllOOóflco, da nova redação do art. 47 do preArtigo 51
2llelta t nas 2 sérIes seguintes, Clo.u
AOlI e.-;tudOll tiJ Literatura LlUlo-bra- sente su'ostitutivo.
<li seu lm1;lortante papel de, diversi- ,llielJ.·a, Latlm. Literaturas de LingulUi
.• °
Acrescentou-se ao art. 51 da Lei
1ic~J.ndo a intensa atividade Inte- modernas e FIlOllOfla já existentell no
Altlgo 29 > 2.
Orgânica um parágrafo de flnalldac:le
Jeetual de outras disciplinas, propi- currícuio da atual' LelOrgânlca . Aceita-$!! 0- ponto de vista do pro- moralizadora e nesse como em artlgQII
'C!ar 11 necessária higiene mental. e aCI'escenta o pI'esente SUbstitutivo. ó jeto Jost, .que "permite a freqllência. anteriores, timbrou êBte SubsUtuUvo
i<;ualmente com a preclpua função estudada Socllogia, que se faz incIJs- como ouvintes, a alunos provenientes em fixar "lUl "Notas e con'!iÇÕes de
de disciplinas de educação manual pensável por Inclltlr a. consciência elo de outros ramos de ensino médio e de promoção , mantendo o crItério de
.... teor artístico.
.
sentido cu!lIUIlÍtário da vida humana, eatabClecimento estrangeiro de ensino evitar o arbltrlo do MEC.
,
Artigo 12
em se?S dlVer80splanos - o familiar, I!l!cun~ário, no que é omissa a lei yiArtigo 52
,
.
o POlltlCO, o econón1lco, o artlBtico e gente •
No presente Substitutivo a maior o religioso, _ preparando 'lIMim o
ti
Altera 0_ art. 68 como decorrência.
~novaçao coneerne. precisamente.. ao aluno para a .compreensão da natural
. .Ar gO 33 .
da extinçao dos exames de licença.
Curso Colegial e, neste, à L" serle. dinâmica que envolve Brealldade soE' decol'1'encla da modlficaçil.o pro- pelo Decreto-Iel n." 9.303, de 27 di
Ai receberá o aluno o ensino de dlScl- ciaL
posta no art. 2." e dna condições mmo de 1946.
!JUnas llterârias, cientificas e sociais'
..
criad9.s no ensino médio PW Lei de
.•
para g,ue melhor_ ausculte a sua in- .No paragrato ímico esclarecem-se as Equivalência.
.
Artigo 63 numero 1
cllnaçao e aptidoes e assim proceda, Lltera.tUl'as .Estrangeiras lncluldas no
Modifica o art. '19 Dl1l1Íel'o I como
com acêrt.o, à opção que se lhe ole_curso clãsslCO, que são justamente
ArUso 35
decorrência das finalidades das Farecerá. na 2.~ série, entre o clássico aquelas cUJa língua já. foram objeto E'decorrêncla da. letra a, do-artigo culdades de 'Filosofia
e
clentífico. cur80S inteiramente de eDoSino no 1. °.ciclo oU no curso 28
t bel
• f •
..
'Vocacionais. constitui, portanto, esta p~OPli!dêutl~o. N:io Be arglÍa ter ha- nor~aesd~ c~~~'~P:?~:t~lc::ft.i~O'
Artisos 75, 76 e 77
1." série um escalonamento de aI- vldo soluça0 r.t continUidade no en·
Altera. os artigos 91 92 e 93 .
cance não só biopslcol6gico, como Bin~ do Francês e Inglês,porQue 'se
Artigo 47
dação propOlltaé decorrente ~ a re._
. também cultural, posto Que nela se supoe o cllnhecimento satisfatório.
tinção dos exames de licenç a ,procurará deapertar e estimular um dê&se$ icUomas, de modo que, no curso Dá; nova redação ao art. 48, sllpri- Decreto-lei nO 9 303 d 2 .. a pe o
. . , e 7 ..e maio
1nterêsse e curiosidade múltiplos, pro- clássico, a finalldade. 6 o estudo da mindo na provas finais da atu;:ü LeI de 1946
vocando um balanço geral de conhe- Literatura, Se bem que. tal estudo se Orglnlca.
. Os deinalsartigos do
t
e
cimentos. com. a conseqüente deter- reflita, evident'emente, no manejo da A teatl de extinção' dos exames oraia tltutivo cU.sp6e s6bre
an
,),.:.,
E"I' pois. um alio lingua.
já lodi brilh temeGnutbe dtelendida pelo s'riOll à execução da. lei,
eees·
e
a e cu ma, em que !JS
'gran e aoci6logo
1.'1' o Freyre, 'Por .Com IJ substitutivo apresentado
r. . problemas se agitarão na inteUgência
Al:tigo ·14
coll4iderarqueo êxito. neste tipo. de Lei Orgânica do Enalno Becundt {),
!:
do adolescente, abrindo-lhe clara,
proVai, eatá subordinado às. quallcla. passará a t r '
_"Mte ..
•ro
mente as amplas .perspectivas elo. Pala a.inda mala nt.ender aos dife- d.ea teatrala dOI aIUZlO.1.Acreacea·
e l4 se...... re..açlo.
F"
saber humano. .
rentes a.•:ectos voeaclonalB do CU1'110 cata. conalcleraçlo a Imp086lbilidade ele
EI
.
de, tOfea" wnjUlpmento acertado apÓ8 elClIIIIOI
~'.~ .. _ Na Teoria dai Literatura se minl!i~ clása· ico, atI aVêB dlhll f1deXibUlda
Z.
OBGSEACN!.~AD RProENSINO
t dan li
/"
-trario conhecimentos fundamenta1S r ecem-se lO eacoa o esu
m!JlulOI de contacto com o aI=- O
.... A ••
b

um

°â 7

indls'P~n8á-

tlexllllll~a-

°

J~~~~~

mdeinf~ãtOnsvi0clcadcionall't

:U'bli.

t,:"

,~r ~ ~:r:
d~ Cl:a~IOm~l:I~r:~~g6llton:::;1:
=:ul~.d.:~~n:r~~~~~~t~~~::~~J~~~er:uo~,
detend~nclll4
Clda
o
examllea1b1lldade.
emo~o
011
ooncorda, IlÓm .1lIeI:N OI~

.prlnclpios, aprimorar o
e a
capacitando 6;.
,,'C
l}(;.;.'." .esUtica ante. as belezas da expNdo
1~,í:j':,.:eIIcrtta.lIl '1Iar& que o aluno qUi iDiM!'>"Bl'eaarl Iiocuno clentmco~J11O delse
um conhecimento
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lii
'_
••.•:·
..••.

t~ij\.~t~

~tllfat.nrlo

0

DAS IASE8 .DETtTULO'I'
. .
çlo
paraeatudOl de Le-temcl'
estudante. 2.0
sORQA1Q1AÇ1 DO .DlSIN,m
trucJMllcu.nllOlaUllas,
alll1O- Dador, ou
ICUIlllAIlIO'
prminlcu, de ·,u UI. no ClU'l'ICulD eI1aG6el. llOIll o Irau ItrlbUldo '~o'
ca.pltulo I
obrillat6l'lo. J'--torem cótllidmdll l i prilDtlro, oll • delu outr• .YIIU' Ji. J)/JI flnaUd4lk do'
.
tend'nc.lu para eatudOl mall'OU fi. ftl' )l{Ir uma Impl'll,llo 1lNC1r1& lIelaArt 10 o'eDII '1U1f14 UCUllfl4rfG
1000fl..
.
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1 Formar. em prossegulmento da \ Al't. 11. As dJsclpl1llaa illdicad.lAi
1. LiterllWra portugul:sa
lcundál'iO, ressalvados 0Ii casos de innü, lU~tib" a.1.~r~c, \c~"'lO io ~e,;Ull1.e
_ trêl uulas semanais
i c~pacidade flsicu.
•
personalidade integral
dos adolcb- serlllçaCl e horll.l'lo:
2. Literatura estrang~h'a,
It)
I
Pará:;:rafo,
ún:co
A ,)x~~tJsfi ~ e as
centes
pr<me<l'a. scne
3, Latim
disciplinas da eclucaçilo :n:1.ta·· S_'l'JO
2 Ácentuar e elevar, na formaç50
1. !:'OI',UgUl:S
- quatro aulas semanais
fíxanos
pelo
Mlnistel'lo
da GU~I'l';i.
('sniritual dos adolescentes, 11 con~- cinco nu.as. Sllmoll1ais
4, Fllosoia
ciência patriótica e a consclencia t.u2. Frances
_ quatro aulas semanais
CAPiTULO VI
- cinco all<a. ?emanals
Segunda série
manistica,
3. Dal' pre"'araçáo In,tclectual ge3. Matemlltlca
,
1. LlteratUl'l1,brasileira
I
:ral que possa'" servir de base a es-I - qua,ro ULI<"" b~Wamus
_ quatro aulM semanais
I
Da eàucação rel!rJio'\'L
trutul"llçâo mais el~vl\elos ele !ormal;",o I
,4. GeOtll'all[\
"
2. Llteratum e~t"nngell'a (Il) I Alt. ~l. O cl,siuo de l'ell<::loÍiuconsespecial'
- qua~l'o ,awa.s s~mannlS
- tl'ês aulns semanais
[Utu. parte llltegl'ante da c:llõcaÇac [la.
.
5. Tmbali10s manuais
3. Latim
:adolescência, sendo !leito aos ('5ta~e.
Capitulo lI"
- duas aUl"!; scanaUi
- três :mlns ~emnnals
Ilc~imentos de ImSlllO secUl1aát'lll mDos ciclos e aos cursos
,Segunaa serie
4: Fllosofla,
o;ul-los /105 estudos cio pl'!Ulell'O e seI. r'''Huguéa
.,... tl'es aulp s ~~mnn:us
gW1do CIcio,
0
Art. 2. , O ensino secundário se~á
- três aUlas semanais
5; Soc.olo~lll
Pal'ágrafo uu;co _ Os prog'wnl,ls
ministrado em dois ciclos: o primeJ2. LaLilil
- tres aula~ semanais .
de ensino de le!i&lão e o seu leellne
1'0. OU OU1'60 glnllSlal. e o segundo. ~u
- qU'-"l'O llU.u.s semanal!
Parágrafo únie(l. E' Obl'l"atól'i't n didatico serão fixados pela JU,Ul'lj~Cle
CUl'SO colegial. Este. a pal'tir da ~f ~. F'l'ances
escolha de duas dentre as dlscil)linas, eclesciástica
gunda serie, 'compreenderá doll! CUI_ três aUlas semanais
optativas IndlcadRIl no artlp;o l\:lte~!or
liOB paralelos: o clâ&icoe o clenll4. ' Inglês
eo en~ino d~ CadnUJ1'lR de estende. á
'T
sempre nos doi! anos do r.ur-" r.'~s~l"
CAPI ULO VII
fico.
- trt:1l uUlassemanals
Art. 3,°. O curso ginasial, que t~"á
5. Matemática
' co. obedecendo ao seguinte hOlll.riO.!
., d
_
!' .
a duração de quatro I1nos,destinnr- três aulas semanais
I. Grefl;o
.. a e ucaçao mora eCI'I:lcrt
1
se-a a. dar aos adolescentes os ele6. Qeogi afia do Brasll
- ,cinco alllr.~ .~emanal,s
Al't. 22. Os estbelccimeu(us Cie enmentos fundamentais do ensino se- tres aW..s semanais
2" Literatura estrangeira (n) sino secundário tomaráo CUidado "5eundário.
I
7. Dl:&~nho
- três a111as sem?ml!s _
• pecia! e constante na educaçi:a m012!
Art. 4.°. O curso colegial. com a
.... dU811 au.as ,"emnnais
3, Lln"ua e literatura alema e clvica de seus alunos. ous.;ando ne..,
duraçãO de tl'eB anos, alem deconsoTerceira serie
- cinco aulas semanais
_
lcs formar, como base de .:al'ater, 4
!ldar e aprofundar a educação millils'I. P01'tUgU,;s
... Lfn!!'uR e literatura italiana compl'eensão do valor e 110' dClitino do
trada no curso ginasial, p08llibllltará,
- trêll aulaB Ilemanais
- quatro aulAS 8'!ma".I,~
, homem. é, como base do patuotlsmo,
atl'aves das duas últimas serles, uma
2. Latim
,,Art, 16, O "urllO c:lpntfflcn abra,nae- a compl'eensão da -contluUlúade de
- trêll aul811 semanais
rá o ensino obrigatorlo d." ""'''lUtes histórica do pOvo bl'asilell'o, !le seus
especialização clá&lca ou cientlfica.
C it I TIl
3. Fiancês
disclpllnlls:
problemas e designos, e de ~Ua misap' u o "
_ três aUlas semanais
1. Matemática
~ão em melo aos outros povo:;.
Dos tipos de estabelecimentos dc cn4. Inglês
2. ]i'lsJCf\
sino seculld.cirio
- tr!ll aU!aIl semanais
3. Quim!ca
Art, 23, Deverão ser ,1e.envolvldo
,
5. Matemática
4, História Natural
nos adolescentes os elemeatúS esse:J.Art. 5.°. Haverá. dois tlpós de, cs"
_ 'tréll aulas semanais
5, Dp8enhn
cials ela mOl'allldade: o espiU.o de dj~tabelec1Jnentosàe elllilno .secun.:lá6. História Oeral
Art, 17. As dlsci'Oltn.s d"l ellr~o clplina. a, dedicação lias lClelW e a
1'10: ginásio, e' o colégio.
I
_ quatro aula!! semanais
elentiflm teráo ,a seguinte seriaçâo consciência da responsabill(lad~., Os
~ 1.0 - Ginásio serão ~tabe ecl·
7. DeSel)ho
e horário:
responsáveis pela educação mOI'al e c,mento de ensino secundário destina- _ dU811 aulas semanais
Primeira série,
vica da adolescência Wl'âoalnda elU
do a min~trar o curso de prim~iro
Quarta sene
1. Matemática
mira que ê finalidade do, ensino seclelo.'
1. Português
_ quatro aulas semanais
cundário formar as indlv:etualldades
§2 o r- Colégio, seI' o estabelecl_ trêa aulas semanais
2, Flsica
condutol'as. pelo que fOl'ça ê deseumenta de CllIllno .secundário destina2. Latim
.-. quatro aulM semanais
volver nos aluuosa capacidade de imdo a dar. além do curso de Rlnáslo. ou
_ três aulas semnnal8
3, Química
clatlva e de decisão e todas os atriexclU$ivamente, o ensino de segundo
3. Francês
_ quatro .U1RS semanais
!lutos forte da vontade.
<t. Hist.órla Natnml
ciclo.
_ dU811 aulas semanais
Art. 6," Os estabelecimentos de en... Inglês
_ quatro, aulas semanais
Art" 24. A educação mOl'lll e clvlca
000 secundárIo, não poderão adot'll'
_ trêa aulltll semanais
S. De."Cnho
não será dada em tempo Jimit.lllo.
outra denomlnacão que não a de gl5. Matemãtlca
_ tl'êlI a1l1as semanaIs
- mediante a execução àe um pr.1gl'a1na
:násJo ou de eo1é~io.
_ três, aulas semanais
Sl'nvnda série '
especifico, mas resultiU'à li cada
Al't. 7.°. OlnAslo e colélllo do deno6. HIstória do Brll8il
1. Física
mento da forma deexecuçáo de tomln~csvedadlUl a estabelecimentoo
_ três aulas ,llemanals
_ seis aul.. ~ !"'manals
dos os programas que dêem ensejo a
de ensino não destinadOll a dar o en7. Ciências Flslca e Naturais
2. Quím1ca
~ objetivo, e ed um ,modo gernl do
sino secundário.
_ quatro aUhul semanais
_ ,seis aulasO'!mllnllls
próprio processo da vida ~scoll:lr. qu~.
Art. B.·, NAo '\)Oderã funcionar no
D
capítulo II
O."c/in 11.
em tódas as atividades e Cll'cunstàupais estabelecimento de ensino SI"Do curso eolegilll
3. MRtel1'látlr~
elas, deverá transcorrer em tél'mos de
Art. 12. As c:Ullclpllnll8 pertinentea _ sela aulas s~manaiB
elevada dignidade e sentlme1!'~o de
eundárlo que se reja ]'lor leg1slaçio
estrangeira,
ao ensino da prlmell.'a série do curso'
<t. De!l"nho
brasllismos.
colegial e rellpectivo hoTino, s!io:
_ quatro aul~. soma"lals
~ 1.° Pal'a a formação da con'lciên~
Capitulo IV
1. Teoria da literatura.
O"1C/in II
ciapatrlótlca, serão utilizados os fSDa ligac{Jo do emino seculIdárlo com
_ quatro aulll8 semanais
3. História N~tural
tudos histórlcoà e geográficos. e1evenas outras modlllidlldu ,de emfno
2. Latim
_ sela alllAS ~~'Mnals
do. no ensino de história geral e ne
JU't. 8.° ' O ensino secundArio man_ dua aulas semanais
4. Mntemátlca
geografia geral, serem postas CI1l eVlterá IIg~Ao com as outras modllllda3. EIIpanhol
_. três ,aulas semllnllfs
dénCla as correlaÇÕes de uma' e oudes de ensino pela forma .segu!rtlntel:
- trêaaulllJl,llemanals
Cft"ltulo UI
tra, respectivamente, com a nistórla.
1. O curso dnulal estar... a eu a4. Matemática
_ ~'"
•
do Brasil, e a geografia QQ BraslJ.
_ cinco aulas semanais
Dos programas das dlsclpltllas
• 2" InCl i
á
"
'
do cem o ensino Ilrlll1d.rlo. de tal modo que detlte Dartl IIQuele o !lIuno tran" ,
. 6 CtênClII8 Ffalclll e Naturala
.
,..
u r·se· nos programas de
slte em termos de
metódica pro't'
uI
••
Art. 18. os programas das dlscl- hlstól'ia do BruU e de ,~,ia ao
- q~~OR~tó~:~~anêMlIZaçllo
llllnas serio slmnles, claros e fiexl- Brasil dos cursos c1áslllCOlle mentlf1.
o curso lllnaslal vinculado
i.uatro aulu semanais
vela, devendo indicar. 1>Rl'acada uma' co d"" problemas vitais do Pai8.
ft-o'
..
delas. o Sl1Ul!l'ln da matéria. e u :11"
d
I
lo
dos
r
d
aos cursOll e lletlUn o c e
.......
'1. Qeograflll Humana.
l'etrizea essenciala.
§ 3.0 A prática do canto orfeóniéo
Pari ato "'nic!'. ....11 nrOlr!'llmas de é obrigatório nos es-tabeleC1lnentofi de
especiais do ensino de, segundo lI:rl\l1. _ quatro auJaa semanais
para a reaUzacAo dOll oUa!ll, deverA
u
""
nsi
"'1 d f
eonstitulr blllle preparatórIa sullClArt. 13. O curso clãsa1co 8branll'e~ que trata o l'reseDte artillo arAoam- e no secun
o. e uncl01l8mellto
ente.,
l'l!. o ensino obrigatório dU segUintes Dre ol'll:an12ados l:lOr uma. l"',omlslllio diurno, para todos os lllunos de pri3. Aos alun08que conClulrem o curo disciplina:
-,
lrt!ral ou por comlssôes esoeclala. de- meJrn nl,,10.
50 colegial lerá RSReIl'U1'ado o dlr~lto
1 Literatura portuguêSa
sllUlldll4, peloI M1nIstro da. Educado
TíTuLo m
de Ingressll em QuaIauer cura0 do PIl2• Literatura brlllUeira
que os, exped rã.
~ino, sutll!r\or. ressalVEI dn,ll. ,em eada
,Llterlltura estrangeira m
Capítulo IV
.vo e'Il3!no Bel:undlírlo Jemlnlno
caso. 811 exigenc1u peeullarea l ml\.. Latim
.
trfcnla,
5: FlIosoêía
, Da educaçliO lis/cD
Art. 25, Serão observadlll no en6. SociOlogia
Art. 19. Ao educação fisica eon1!U- Bino liecundário feminino, l i se3U/llTITULO II
Parágrafo dnico' NadlllCllpUna tUlrá uma. prátlca educativa obriga- tell prescriç6es especiais.
!lA ESl'R17TtTRA DO EIrSTNO
etTNDAR10 Literatura estran~e.Irà l! lacUltada a tóría. para tod08 os alunOll, de curso _ 1. 1:' preferlvel que aeducllçll." seCapitulo I
SE
opç§.o entre 118 li~aturllJl de l1ngua diurno, até B idade de vinte e Ur.'., .undárla 4llJ1 mulhetell8e faço.. tnl
franCllla. inl!lêsa e espanhola.
anos",
',
'
elItabeleelmentos de ensino, de exCluo
Art 1t Além dl1ll dlactpllnu ObTI- Parkrafo I1nlco. A educaçlio fJaI- Iilva 1requênCla feminina.
Do curso gInasial
'gatórillS inenclonadaa no artigo an- ca' sel'l!. ministrada segundo ,J)rogra2. Nos estbeleclmentos de ensino teArt. ,lO. O CUra0 llinaslal llbr"ul(e- terior, ocur.!lo clá.!IsIco abrang-ert o mlUl organl~dos e,exnedldoll na tor- cundárlo frequentados por, hom:ma e
rá o ensino das .!I~tes cu"cIPllnllJl:lenslno dllll iUin,tCll dllelPliDa.!I'oPta-, ma do artigo anterlo,r, nos p,roprlol mulhel'es será a ed,U,C,açlodest,aa, ,11'\11. Português
' Uvas'
'"
estabelecimentos. ou em eentfoaes- n1stnodà, sempre que JIOI'it'el, em
2. L a t i m '
• 1. Grego
'Deelallu.dos que pllra esse fim se ':1ll.S!(,4 exclusivamente, femtlilnas.
:I. Francês,
2. Literatura estrangeira flI)constltu1Ul1.
'
3. ,InclUIr-se-é, na tercetr,'\ .,na
... Inglêl
li. Llngua e literatura alemll
Capitulo V
,quarta SérIe dll curso &,ina8lll1, a dlsS. Matemãtlell
,
4. LÚlllUR e literatura Italiana
Da edu~40 ,mflit4,.
clp1lna domêlltlca.· '
.'"
fi. Clêneilll .i'lslcllJl e Naturais
Artigo 15 As disciplinas obrlgat6,'.
,. ,
" 4 . A orientação 1l1etoclol6glci\' dcs
'I. HIstória
' ria. ,do curso clúslco ,terio a legum- Art;' to" Ao e,ducaçio militar s,er' Ilrogramas terá elD nura, ,R natur,ez,a."
8. Geoll'l'afla
te serlaçAo P. horário:
dada aOll alunOl do lIexo muculino da pel'sonlllldade femJnlna e-bem, MIO, Trabalhos l\!anunlll
'
. - Prlme/ra sirle
dos, estabelecimentos .. de e11llinoae- sint. mlsslio da. mulherno,,1ar. :::.::
()br~ educativa do ensino primário, a
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verá visar antes à segw'ança cio que quatro. pelo menos, podel'li rC'Juel'et'
exame de segunda época,
~ 2.°. Os alunos deverão ac\' concluzl§),o O exallle de segunda época
1)'\ V~A ESCOLAR
dos não apenas à aquisição cle co- consturli de prova. escrita ou Ilrátlc:l;,
_
Art, 34, Os exames de a,imissão po- nhecimentos, mas à madUl'cza dc cs- deacõrdo com a disciplina.
,
C.\;?iIULO I
deriio. ser realizados em d.UUS ép~cas,. pirlto pela formação do .1Iiblto e dl\
! 2.0 A nota final d.e cada dlsciplluma em dezembro e outl'a em I('\'e- t;a'lacldade de pensar,
na, na segunda época, será a média
Disposiçjes pr~/;;i!inc"'~6
I'eiro.
. Art, 43, A educação flslca sm\ da. aritmética ponderada dos seguintes
l 1,0 O candidato a eX>l.mE'S de a,d' da a grupos organizados :nclepel1den- númel'os: ao nota anual de exercíoios,
s e:;colar"
Art, 26, Os .traballlo.
. •.ç., , mi3sílo dc':r:rá fazer, na 1113Cl'!Ç::O, tememo do critério da ~~rlncp.o, Os a nota da primell'a prova escl'lta, a
con~lrail ue ,IÇO"s•... exerc.~ •.u~ c .. ~~~.~ I.prova da! ~ondlções estalle~ecldns pClolalunos que, por del..eito. ns.ico OU ..d.eh- nota da segund.a pro.va escrlt.a e fl.
me~, us C~al'JeS se,ao de • le~, >lu'" I lart, 31 e ,leias duas prlme,r'.ls aUnea! ciência orgânica, não possam lazer OS nota do exame de segullCla época, A
de llUm,ssao, de sullC'~l1",a e e , do al't, 32, desta lei.
e;;ercicius ordinários serâo submetI- êsses números 'atribuir-se-ã'l, l'esp~c
cença,
"
. !nton"ai'àO ° .§ 2,0 P=:l~:;;'o inscl'ever-se nO.3 exn- dos a exerClclos especiaIS. A cauca- tivamente, os pêsos dois, um, dOl3 e
_". oalllO tne~ de adml!:são de segunda opoca os. ção fisica far-se'á com a5.:ll;tenCllt QO cinco
, .f'aragrafo .UllICO quac1ro da v~da escolar as. Il'a
'. c:; ~. :!nt~s ,'ue,. em Primell'f!. ép0c:.a, Iwédlco do estabelecimento, cabendo- Art', 51. Conslderar-se-á habilitado
comPlelllent.ales,..
.
,
tlve.I'é.'1l prcstad.o :)u ncletl naol.1he em entendimento com a (·rs.pectl- à promoção o aluno que satisfiz-r,
'Art, ~7; Os estabclec~llIe~~~;_ .~~ t~nh::m sido RjJrov:ldos, .
va 'dil'eção, resolver sôbre os c~sos de concomitantemente. às duas condiçõ-p.s
ellS'no. secunclarlO ad~tar.a !~ s ;:'~.
~ 3." O candldat~ não aprovado wspensa periodica ou 'permanente,
seguintes: a) nota global igualou
pect~gOglcos ~tIV?~, qu, deem ~o l'la:<' em exame ue aclmlSSaO num eS~((bele-1 Art, 44, Os programas deverão ser superior a clnco;- b) nota flna1 em
tl'a",alhos o- ,JrOpllO sentleto ela v . I Cl!l1~nto à~ E'nslno secU~dárlo nm) po; I executados na mtegr~, de conforlDl' caela clJsclplln~ igual ousuperim' a
i darp repeti-lo em OutlO 111\ mesm,! 'I dade com as dil'etl'lzes que fixarem, quatro,
CAPiTULO II
éllcca,
.
parágrafo único. Não se permitem
CAPiTULO VII
Capítulo XII
aproximação e arredondamento ·da
Do ano csco Iar
,
notas
Da matrIcula
•
Cap itul o XIV
Al't. 28, O ano escolar dividIr-se-.l
Dos trabalhos complemen.tarcs
111 UoJIS ~·wouús de awas. ,"013 pe
Art, 3;;, A matricUla far-se-á Ate Ar., 45. Os estabelecimentos d.e enDos Certifica.do!·
.'1",,"5 ele pl'úvas li dOIS p~rlcClo. d. i l dia 9 de março,
,sino secundário dev~rão pl'omover en.
fi!l'la~, a tiavel·:.
I
Parágrafo ÚniCO, A concesspo dE' tre os ,alunos, a orgamzação e o de- Art, 52, Aos aJunos que concluirmn
a) pel'loJuos .etlvos, de 10 .d:J mnrçO I matricula como alunaregullll' depen- en 1 im t d .li tlt • _
I _ o curso glI!Rsial ou o curso colegial
a 16 de jUlll1O, t: de I de <LioS t o. a J~ de,rà, quanto á pr.imell'a :iél'le, de ter ~es v~: C:'~t~I' ~ult~~Rl u~a:':Cl~~t~v~ conferlr-se-ao respectivamente os cerde uo,'cmlJl'o;
'_..
, J cllnd!dato satisfeito às ~~ndlçóes de criando: na vida delas, com um re~ t1f~ca~O~e de conc1usiio de cW'so ;;Inabl pel'lodosde p:o.~s, de 1.3 ,~ 30 dI' 1dmlsPllu e, quanto as our,ras, dE' ter I gil1led6..lÍutonomlr. as condições ta. sla
curso colegial.
junho, e_de 1 a !ll Uc dezçnJtlo:
. eonseguldo aprovação na sél'le ante- VOl'ávels a formação do espll'lto eco-'
TíTULO V
CI pçl'lodos de ferla~, de, ,1 1\ Jl d~ dor, ou equivalente,
nômlco, dos bonS senttinentOll de cajul~c e de 13 de .dezemolo a 9 à
maradagem . e" sociabilidade, do .gênio
malço,
CAPITULO III
CAPíTULO VUI
desportivo, do gósto artistlco e IltelIAORGANIZAÇÁO ESCOLAIl;
.-Da tra~ .fert!nci4
l'ál'IO. MerecErii.o. especial 4tenção .as
Capitulo I .
,instituições que tenham paI' objetivo
Dos alunos
A t 3' E' e Itlcla tI' na r~n despertaI' entl'e os escolares o ínte- Do ensino oficial e do ensino livre
b1
r ,I,
p rm
a l\ [e ~ .resse pelos problenlali naCIonais
~t, 53, O ensino secundário aeri
Art. 29, Os alunos dos es ~ e E'tl ~ia cle um para outro estalleleClmenw
•
mmlstrad.apelos poderes públicos, e
Capitulo XIII
é livre a Iniclatll'a particular•
mcntos de ensmo secundal'lo jlcl1cl''l.C de· ensino secundário, dur'lll.e oa me.ser de duas categonas:
ses dc janeiro e fevereiro, Nos demau:
Alt
A
.
la
ai alunos regmal'es;
- meses, poderão ser efetlvadea trans- Das notas e condiçóes de promoçiio
" 54,.· S. pessoRs natura e u
b. aiunos ouvintes.
ferénclas, a juizo do .....ln~'ltérlo .dR AI't 46 A partir de abril e excetua- pessoas jurldicas de direito prlvado,
§ 1." Alunos regulll.res ~el'l\o as m'i- Educação e Saúde, medlanr,e petição doa osnieses em que se leallzam pro. que mantenham estabelecimento de
tl'lculados pal'a a realização dos tm· dointu'cssado ou por mlclatil'a da dI. VIlS escritas. será dada, em cada dis- ensino secundário•• são conslderadaa
clplina, e a cada aluno pelo respectivo como no d~semjlen'lo de função 'CIe
balhos -escolares d~ uma seli!l,US reçãodo estabelecimento,
alunos regulares, quando r'.lpecentell Art, 37, E' 'admissivel il trlUlsfe- pl'ofessor uma nota resUltante da caráter pl1bl1oo. Cabem-lhes em mapor não terem alcançado .~ haoillta- rência de aluno proveniente dll esta- ~vallação' de setiaproveitamento, Se térla educativa os deveres.~ relpo'!ção, nos têrmos dó al't, 01, desta leI beleclmento estrangelro de ensino se- por falta de comparecimento não. se sabllidades inerentes ao se1vl~o pu.
para eleito de promoção ou de presta cundário, de reconhecida idoneidade, puder apurlU' ollproveltamellto de um bllco,.
·Itul n
çâo dos exames de licença, sel'âo obrl- Parágrafo único - O ,11un? tl'lInl- aluno, ser-1he-ll atribuída a nota
gados a todos os trabalhos esco1:lres ferido nn caso dêste artigo será adal>- zero,
Cap o
da série repetida,
tado, 110t' fOl'ma -eonvenlente, ao pla- Parágrafo úd~o, A média arltmé· Dos eslabelecimemos de ensino secu,,§ 2,0 Aos alunos prov~mentes ·ae no de estudos desta ler.
t1ca da~ notas de cada mês. em uma dcírio federais equiparados e reconheestabelecllUentos de outros l'amos ao
clIsclplln , sel'á anota anual de .exer' cidos
ensino médio ede estaoelecunento esCAPiTULO IX
cicios ete&Sa disciplina,
trangeiro do· ensIno secUnl1al'lo, Sfra
Art, 47, Nos periodos depl'ovas fi-Art. 55, Alêm ~os estabeleclmentojl
Da caderneta eacolar
xaaos' no art, 28, haverá provas elI- de ensino seI unc.'ario federais, mant!facultado frcquentar, Ila ~1lf<llaadll d'.l
, crltall, abrangendo. a segunda tóda a dos sob a responsabilidade direta da
ouvintes, as aulas das disciplinas em
que seja déflcientea sua preparação, Art, 3'1, Cada aluno de estabelecl- matéria lecionada na série, sendo que, União, h14verã no pais duas outras
atf que prestem exames de adaptação menta de .enslno secundáriO pOSSUirá para as lIsclpllnas Desenho e Traba- modallclades de estabelecimentos de
ou de I·evalldação. contol'me o caso, wna c"clerneta. ou ficha de mod~l'l ~hos Manuais, as prov~~ serão prá- ensino secundário: OS equiparacios e.
aprovado, em que se lan;:;arl\ o hls· tlcás . . .
.
os reconhecidos,
tórioo de sua vida escolal', desde. o § i.o As provas escritas serão pres- § I.oEstdbel~cimentos de ensino leCAPiTULO IV
in6l'esso, com· os exames de ndJulssao, tadas perante
professor da disoi- cundári~ eqUiparados serão os manDa avaliação dos resultados escolares até a conclusão dos estudos.
pllna,
tidos pelos Estados ou, pelo Distrito
~.
~ ~
i 2,0 Não poderã ser realizada mais Fedel'al, e que hajam SIdo autorizados
Art. 30, ,A llv:\!!aç:::o d"s res!!:lt~:lo"
CAPITULO X
de uma pl'ova por dia.
pelo Govêrno .Federal.
e?1 exerC1ClOS e em exames !:erao D / ) · .
...
.
§ 3," Facultal'-se.á segunda chama.
§ 2,° FAtabelecimentos de ensino se.
tIda .por meio de notas. que se 2l'a- Da límítaç60 e distribuição dll tempo :!.lI ao aluno que à' primeira. não tiver cundárlo teconhecl.dos serão os man...
dos trabalho$ escol/Ires
comparecido· por doença impeditiva tidos pelos Munlcipios ou por pessoa
duarao de ze;:o a dez",
Parágrafo unlco :-, D,everá ser re·
_ .
do trabalho !lscola!"; ou por. motivo natural ou pes.so:l juridica de direito
, comendada pelo M1Ulstenoda EduArt, ~9, Os trabalhos !SColares não de luto em consequência de faleci- privado, e.que hajam sido autorizados
. ' pelo Govêrno Federal.
cação a acloçl"o co cr!térl::os e pl'cces e:;ce:lcr"o a 24 (vinte e quatro) hOl'as mentode· parente pl'óxlmo,
sos que assegurem o aumento da obJe- sel;Ilanals. no curso ginasial e a 28 § 4 o Dar.Se.ã a 'pota 2ero ao aluno
_
tlvidllde na verificação dO. cend~mcnto, Ivmte e oItO). hOl'as ~eman.a!s no.s cnr· que deixar de comparecer à primeü'a _Art, 56, conceael.'-se-á li eqlllparaescolar e no jUlgamento dos llxames sos cláSsicos e cientifico,
,
chamada sem motivo de fOroa malor ça\, ou o rec0;thecimento, mediante
Art, 40, O plano de distrlbU1~ão do
' . ," ,'previa ver1!lcaçar aos estabelecimen.
tempo em p>.1da semana é matérl:\ cio ou ao que nao compareceI a ~egunda. tos de ensino· secundário· cuja orllaniCAPiTULO V
. zação sob todos os· pontos de 71st,a
horário escolar que será !lxadope1a chamada,.
Da actmissiio aos .~uI'sc;s
direção c;!os estabelecimentos de eu.§ ,5,0 Não poderá prestar a segunda possua as con,diçc'~ impresc!ndiveis a
Art.· 31. O candIdato fi. ma,ricula sino secundário antes do mImo do pe- prova escrita o alUllo que tiver fal- um regulaI' e utll Iuncionamento.
cursos de que tl'ataesta lei devel'i". rlodo letivo. observadas as determlna- tado .1:\' vinte e cinco por cp.nto da ·ParMrafo únIco A equiparação ou o
reconh~cimento sérá suspenso ou cas ..
apresentar prova de oão ,l?r portadOr çõesdos prograrr".s quanto no numero totalidade das aulas dadas.
. r "a .de aulassemana15 de cada disciplina
,..
•. .
,
•
de d oença con tagIesa e ..e. .es..a
i - e de sessões semanais de educação
tu t. 48, A nota final de .nda <Isci- sado s,elllpl e que, o estabeleci1t!ellto
clna,
fisica .
pUna sel'á a. médJa arltm6tlca pon- de en5.00 secundarlopor deflciencia
Art, 32, O candidato à. matrlcu1:l no
.
derada dos seguintes números: a no- do organização ou quebra de regime,
CAPiTULO XI
ta anual de e.'Cercíclos, il, 110ta da prl- não assegurar as· condiç6es de eficl·
curso ginasial deverá ainda Ba,iSfazer as seguintes condições;·
melraprova escrita ea nota da se. ênclalndispensáveis,
. a) ter onze anos complet.::ls ou r,or
d·
lt A ê
'
completar até o dia 31 do mês de
Das liçlles e e:rerclcjos
gun a provaescr a,
sscs numeros Art57, Os t\stabelechnentos de en~
Uz - d
atribui!.se-ão, respectivamente, oS pê· .slno secundário colocados sob. a admljulho Que se seguir à rea . aça'J os Mt, . 41. As lições ,e .llJCerclllios, oti- sostres, e quatro.
..
. nistração cios Tel'rit6rlos não poderdo
exames de aclmlssâo,
.'
jeto das aulas das. discIplinas e das Art, 49, A nota global será a média vàlidamente funcional' sem prévia'aubJ' ter recebido satlsfató,'l;\ educ:I- sesSÕes de elt.la~ção fis1ca.-sãocle l're~ aritmética simples das notas flnai! torl2llção do Minlst,lrlo da Educação
,ção primárIa;
quência obrlgatól'ilÍ, ..
.
, d e tOdas Ils disciplinas. .
.
. "
..'
, Cl ter revelado, emexam:os de nd- Art. 42: Estabelecer-se-li naslJulas Art, .liO, O aluno que não satisfaça Art, 58. Os estabelecImentos de en.
,'"inisslo, aptidão intelectual para0:! entre 9) rofesS,or e os alW10s um re- apenas a .primelra das condições de sino s~ ~undário fcd 'l'ais nãoillclui.
estudos secundários:'
. gime de ativa e constante colabol'a- habllltação refel'ida no al'tlgo S~gU;ll· dOS -na admlntstral.'âo do Mlnlst~rlo
,.Art 33 O .canclldato à matricula no ç l l o , .
, t e , ou,que,~ havendo satisfeito .1\ essa da Educação, com. êste se arti'cularíio
'cUrllO'coléglal deverá ter cOncluidoc 11." O'lll'Ottl.sor
terli em mira que a condição, nllohRja obtido em uma ou para fins de cooperação administra'
c~rso ginasial ou outro eqmvalente,
preparação lntt1,E'ctual dos alunos de· em. cluas.dlUl rtls~..\1Jlinas, a nota. 11l1Al Uva e pedaS'ô~,,:a,
CAPiTUl ) VI

TITULO IV

D?s exames dl~ ac!missão

à. extensão dos cOllhccimt'ntClR,

I

I

los mia

I

'I

4

'.

I
I

I

°
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'cap!tulo :u
1,a.:te dos alunos dos trabalhos esco-1 O art. 18 do !I0VO P~ojcto pasS1r'l Re.presentantes elo povo que soml)f
ão federaZ elos estabeleci- la~e~, buscar Imprlmlr se3Í1rança r, a ter a. segul:-:te, r~daçao: ,"OS [lI'O- i ,O:lel'emos, oesp:'ezar tais plebiscito~
.ç
.
o
CZ"
e 'pa- atIvIdade aOll trabalhos comPl,emen-I gramas das dlSclplmas serão ::laNE,, suc:zsh':s, emoue esta;'am rep:'esen.
men os ~ed~:s~nor, .~~~~~~c~~~~ , qUI
I tares. e velar por que o estudo. are- e. ~xe~uíveis, fixad,?s em função de ta,:ios e:;:'~a de ,90% do Ensino Secun.
a.
cr~açao e o desca,nso dos alunos de- CICIO e n~o por sene".
clir:o do pais?
.
Art, 59. O Ministério da E:lucação' corra~ em cond:7 o: s da maIor conve-,'
J t' "
•
Pede:'-se·á explicar esta c:mcórd:3.
,', '
us "zcaçao
!los educa,dores, sem um. tundamen tCl
exercerá inspeção sóbre estabeleCI-j niênc:a '.)edagóglca.
J!",;;ntos''':e el:sino secundário equipa-Art. 67, Sii.o a!l~lcáveis aos orienta-, A rigidez dos a:ual~ Pl'o;;x::.m::.s nã~ :::'.:::'.:i.~ na c::.:::r~::c;a?
rados e reconhecidc.. ,
Idores educacionais os preceitos do, !lermite sanar ralhas lll,vltávels, OC01'- I, Ousa:'emos afirmar t:ue não sl'o éies
! 1,' A ins!leção far-~e.á. não 5/)" artlr:o desta lei relativos aos profes- rlclas em ,sér:es antel'iore~.
Im:;v:d~s e:n ta's reivindica~ões por
'm,nt~ sob o ponto de vista admin.s- sOres,
Além, Ol.Sso, o texto, Ceito pal'a o um puro ideal?
trntl\'o mas ainda com o caráter de
CapituloVn
orcgrama de cada ano, destrói a I Note-se ~ue citaremos, de caso penor,cntação pedagósjca. 'Da construção e do aparelhamento
unida.de do, livro ãldcitico, ,que tante I s~do~ cs Congressc,~ d.a Federaçio eloa
L 2.· A Inspe-;ao llmitar·se-á ao,
e8colar
contl'lbui para o conhecImento orde. SmdUlatos, onde traoalham em 'c,ommimo Imprescindfvel a assegurar ai ,
nado e lóglcoca matéria. E' neces- mum e na maior cOI'd:aI!dade educa.
()rdem e a eficiência escolares.
'Art. 68. Os estabeleclm~ntos de en-, sário IInpedlr a lamentável confusão dores das mais diversas crenças e fiArt. 60. A inspeção de que trata o sino secundário, para que possam Và-I que estabelecem quatro, cinC(l ou maie losofias.
' Il:'~igo antel'ior ~stend.er-se-é. aos es-llId:unente funcionar, deverão sntis- lIvl'os de texto sôbl'e cada disciplina
Para nós, legisladores, convém lemtabelecimentc,s de, ensino seClUndárlo:fnzer quanto à cons,truçiio, dO, edlflclo1lDuitas vêzes de autores, diversos CO!l1 brar cOIDfrequência o "pe,ritis ln a:'~&
colocados sob a administração tio!' ou dos ediflcios que utilizarem e quan- definlç6es e terminOlogia difer~ntes I c:~de.ndum". Tal proceder será ma:!
'l'erritól'los.
to a(lseu aparelhamento -escolal', as ~ tudo isto, com trequéncla dentro: clenllflco,' mais mumano e, prlncipa:capítulo IV
nor~s pedagóllicas e,~tabeleCldRR, nelO, ,dO mesm'l estabelec,lm,ento. "
I me.n te , ma:s dtm-:lcrá~ico,
'U:, &.
dmin' tra â escolar
MlnlStérlo da E:lucaçao,
Nem é necessário m-encionar o ca- solIdariedade que habltUalme!1te da- .:
Da a
Ui
ç o
, r á t e r Ilnprovlsado da maioria das tex- mos :'-OS pal'ec.eres d~s. com~soes, nesArt. 6l.A administração de c~da
_
Capitulo vm
,
,tos, sUa POUCI\ duração, c~mpilados ta Camal'~: pao justif,ca se~amas meestabelecimento aeensino secundaria
Do r,eOlmento
,Ipal'a um ano, COmo também o sacri-I nos, aC~SS,l~els às ponde:'açoes de esestará enfelxa:la na autoridade do
"
,
ficlo econêmlco ojue l'epI'esenta pa~a ~~lallstas de todo o pais, neste partidiretor, que, presidirá ao funciona- Art, 69. Ca,d~ estabeleclment(l de, as familias a constante mudança dê_cular da organização do ensino,
mento dos serviços escolares, ao tra- ~mo secundarlo orgaDlz~râ_ um ta- les, não permitindo ao r2petente ou I, Sem q,1!e~er alongar:nos, queremos
balho dosproCessõres, àS atividades glm~nto destinado a defl'!"rde modo ao Irm&o mer,or utilizar-se dos textos' C~zer. a ultnna advertencla, A!l osdos a!unose àS relações da comunl- ~eelal a sua ~rga.nlzaçao eo a su~ do ano pr.ecedente.
c,:llÇoe.s canstantes entre ,clássIco, e
Finalmente" livros bem feitos per- c•• nt~I.co, em reCormas ,su,:es.!:lva~, nao
dade escolar com a vida exterior v~- Vi:.a esc~l:l!' e b.m a5slln o s.U ,regi
lando por que regUlarmente se cum-, me disclplmar, claramente defmid'~ severa:m como convite constante i! ~ermltlram .Ja~als. no Bl'asll, C:rlpar
pra no âmbito de sua ação a ordem para os respectivos cor;1OS' dor,pnte, consulta ~ formam a orlm 'Ira blbllo- urna experiencla e· esterilizaram imd!sc?nr.p. OI a:lmlnistratlvo,
teca dos Jovens estucUosos,
ci~tlvas de elaboraç~o de. textos aproedu'caclonal vigente no pais,
Ao Artigo 10:
prlsd;s~~ de Cormaçao C'lentlflca d9 s
Art. 62. serão observadas, quanto à
administração escolar, nos estabelecl~
:1TULO VI
Acrescente-s~: "7 _ Latim", "'
prCffe.so.es e de projetos de extensao
mentos ,c1.e ensino secundário lIll f i e - .
Ao Artigo 11~
da cUI~,ura humanlstica" A Inglaterra
suintes prescriÇÕes:
DAS KEIlUI.\S AuXnIAnE!)
Suprima-se o Parágrafo único,
conser,a seus cursos clâsSlc()s, peio
I. Da" s'e-á a necessftria eficiência Art 70 Os oderes, úbllcos tonia- Ao Artigo 14:
valor formatIvo. que encerl'am, sem
aos serviços administratiVos especial- rão lÍIedIClllll Ee t'mha~
r ob1eth'o - Acrescente-se: "§ 1.0 Nos dolspl'l- ser um povo latmo. O ~e5mo dlreà
escrituração
e
1
q
tuld'
d
..
pc
I'
meiros
anos
<lo
Curso
Col""'lal
O
la
mc,s
da Alemanha, Austr13, Holanda
m enta• aos reCe-entes
-•
_
,acentuar a gra
a e ..o ens no se"
·0
, - o outros
ao arquivo, a conservaçao material el cundárlo oficiai,
'tlm será matêrUlob'rlgatórla.
·"1
'.
à~rdem do aparelhament? escolar, ~ Art. 71. Nen}lUma. taxa recairá a~- § 2,.0 0.3.· ano do curs~ Col~ial eu~U:;asá~ Ps~~ 1~~I~~Íi~e~~;~lg~cess;
saude escolar e à recreaçao dos alu, bre os alunos dos estabelecilnentosde apr~~nta!á carát~r ,de m~lcadaes- h!stórlca? Ad"umenta-se Clube o la~fm
nos. ,
ensino secundário, ,
peclallzaçao, comI) pleparaçao Boa es·1 não dá os Crutos esperados I Mas
.2. As matricUlas c!eve:.-ão ser IIml· - .rt. 7::. A contribulçlo exlg!:Ia d()s tudos lIniv~rsltárlos",
doze ou treze anos pod-em fazer o mi~
tadas à. capacidade d1dátlca de cada alunos pelosestabeleclmentos parti. Ao Artigo 15: " .
la"re de fermentar uma cuitura?
estab21ecimcnto de ensino secundário. culares de ensino s"cundário serã mó· Suprima-se o Parágrafo unlco,
~1:antenha-se o Latim que, dentro
3. A comunidade escolar bUscará dica e cobrar-se-á segundo as- tabelas
Justificação
do sá<bio princíoio da flexibilidade, que
o'
,
finalmente está prestes a penetrar
contato com as atividades exteriores que cada, um deverá remet~r ao MI· que lhe possam comunicar a fOrça e n1stério ,da Educação e, Saude, antes O artigo 1.3. diz, que, o ginásio se em nossa legislação escolar, poderá.
o rumo da Vida, dentro, todavia, dos do inicio do ano letlv(I,
destina a dar acs adolescentes os eer em:,!nado com mabr ou menor in-'
lllnites próprios a assegurar·lhe a dis- Art, 73, Os poderes públicos. em elemento,~ fundamentais c!.o ensino se- tensidade; dentro da própria orientadá ção cultural e profissional dos estatância e a Isençúo eXlgida pela obra ,mtendllnento, e cooperação' com OE cundário,'
educativa.
estabelecimentos de ensino secundário
Por outra parte, o curso st!cun - belecimentos.
4. Hava-á ~onsta::te ,entendllnento promoverão a instltuiçâC? de serviços e 1'10 tem :;01' fl~al~dade preparar para
Para obviar aos inconvenientes que
'entre a dlre;ao e~colat: e a famllia,providênclas asslstenclalS que -benefl- as carr~l.as Ub.ra:s o ~scol intelectual muitos apontam, elaborem-se prograde ca:la aluno, no interesse da educa-: clem os adolescentes nec::ssftados, a da naçao.,
• mas minimos, não em doses estan'ção dêste, ,
,
I!lue, em' atenção à sua vocação e ca- Na cultura do, escol de uma naçao dardizr,das para cada série, mas, den•
Capitulo V
r-Cidade, deva ser ou esteja sendo latina e ,menos ainda. qu~ndo ai se tI'O ainda do princi,plo da flexib!lldadado ensinosecundârio., Cala o Idlo~a portugues. nno se pode de "programas para calia ciclo: claros,
.
Dos professores
, ' " Art, 74. Constitui obrigação dos es- excluir a língua 9,ue plasmou 'nosso sim!,les e flexiveis".
Art. 63. A constituição do corp(l do- ~à'belecln1entos de ensino secundário humanismo e con.tm1}a a dar os funDeixemos à iniciativa pal'tleuldar incen~e. em cada, estabelecimento de Cetlerals, equiparados e reconhecidos, damen~os ImpreSoClndlveis pz:ra perteito tensificar a, cultura clãsslca ou clenensino secundário, far-se-á com ob;; reservar, anualmente, determInada conheCImento da própria língua por- tifica, dentro do mínimo de horaS
lierviUlcia dos se;:ulntes preceitos.
percentagem de lugares gratuitos e tU~ésa:
_'
~xlgldo para as matérias, principais.
1 Deverão os professOres de ensino de contl'ibulção reduzida, para ad()~ O latlm, além d~ssa Cunça.o de cul- como ~ào sâbiamente detel'minou a
llecÜndárlo ser portadores de diploma lescentes necessitados. Essa percpn- tura, exerce funçao form.o.tlva, pela Portaria Ministerial n.· 81, de 13 de
de Faculd.ade de Filosofia.,
tagem será !íxada, em caCl.acaso' análl.se que exige do. Inteligência, em fevereiro, de 1953, e o futuro apontará,
2 O provlm'ento, em caráter efetivo mer~te a apllcação ,de critério Qe- cada uma de suas. frases, em que as com os trutos colhidos nos· exames
dos' professOres 'dos estabelecln1entO!ral
estruturas, gramatIcal.! e lógicas ad· vestibulares e nas nulversldades, a
de ensino secundário federais e equl'
quirem como que verdadeiro relêvo excelência da cultura humanistlca. ,
parados dependerá. da, prestação de
rrrm.o VII
deo~Fgf~Oé1;uni~~alidi ma' substra- Julgamos que os educadores do Braconcurso,
'
- ,
o
o ,
sl1, mEi'e~em amblto mais amplo de
t
ci
lo
do
!lOS ESn1DOS SECt1NIIÁRJOS DOs MAtOM! tum dos estudos clá.sslcos, no, mundo 1I1lcrdade e justo crédito de conflan3. Dos can dld a os ao exer c
DE DEzoITo ANOS
ocidental, veiculo de cultura, mesmo :tI
'
.
magistério nos estabelecimentos de
para I1nguas não latinas, formador de ç S I
o
ensino secundál.'lo reconhecidos exl· Art. '15. A(18 maiores de dezessete um espir!to humano de equlliobrlo emo.
a ~ das Sessóes, em t. de abril
glr-se-' prévia llIscrlção, que se fará anos será permitida ~,obtenção, do clonal e de Impecável estética; não de 19174, - Aã~lI~d~ Co~ta,
mediante prova de habllltação, 110 ( ,tiflcado de conclusão -do curso!rt- contribui menos do que a própria bis'
.
,
~~g:~~~:ereg~tro dD MiniStério da:-~ád: P;~ul~:~':'te~~~es~'l~~~ ~~:, ~ar~a ~~a~~fr:l.~tt~e~s~:: ta:u~t~~~~-si.Qa~Or~~J~:: E:~~o~;
_ ~. Aos professOres do ensln08~cUIl-1 servância do regime escolar exlll!!l0 do Qjlldental à penetração doe culturas ~~~~.i~1 '4211 pel: s~ul4 te ,15 do
dário será assegurada remuneraç!'lo por esta lei,
extravagantes e caóticas,
.. Art 10 . O' curso glnasi~{~:bran
C(lndigna. que se pagará pontualmente
Art. 'lO, Os cancUdatos ao certi!t.1ado
. .....
,
•
de ,conclúBâol:l.o curso ginasial, ncs Acrescentemos o a!gumento que nu- ~era o ensino .~brlgatQ1·lo da.s segulnCapitul(l Iy
têrmos do' ar,tlgoanterior, 1evcrâo ma democracia Implica verdadeiro de- tesdiScl.pllnas.;,
-Da orientação et%ucaclonllzprestar ~xames em estabelecimentos Vel:', ,Govêrno do povo, para, o povo,
1 - Portuguee
,
"
'
de ensIn(l federal ou equiparado, de nlio poc!emos·consU!tar. nesta hora,
2 - Fra~cês
Art. 64. Par-ae'li nos eatnbelecllnen- acOrdo com norma.s expedidas pelo sómente pequeno numero de alulgos
3 - tngles
tOB de ensino secundário a orientação M,inlstério da, Educação e CultUl'a
pessoais ou de técnicos,
4 - Latim,
educ a clonal
;""
"
Matemática
I
ft~' Art. 77; O c,r tlflca do d
e icanC,'l:NloO
Cinco Congressos Nacion31s
promo65 - Crn
I s Fisj-as
N t "11
"
, Art. 65. E' função da or enta.....o I do curso ginasial (Ibtlão de, confor- VidOll pela Federação dos Sindicatos
e ca.
• e 11 ura
educaclo~al, mediante ,as necessárias midade com o regime '~ exceçlio ele- de Diretcres de ElItabeleclmentos Par. ~ ~~~~~r~la.
- i'
observaç;les, eo~pel'al' nosentldo de flnido nos dois artigos ,anteriores tlculares, celebrados desde 1944, su9 _ Des nh
1_'
',', :.... /1:'.'4
que cada aluno Be encaminhe conve- dará ao seu port3dor os mesmos dl- cesslvamente; !lO Rio em Belo Rorl'
e a,
_"
-, '
nle"t2menten~s estudos- e na escolha reitos conferidos ao certlflcad~ de zonte, em Sã.o paUlo: Bahia e POrt(l t P~;~afo ~co h- rrt'fU'" Ma-_
de sua profiaaao, mlnlstran~o·1he es- conclusão do' curBO glnaslalexpeitldo Alegre, 'com - média .superior a 800 ~ I~a i e
ter. o t~Jer o figurar
cllU'ecln1entos e conselhc~ sempre em a favor de aluno ,reiWar, .
congressistas' e ,perto de 9<10 estabele- O r ga r ,amen e em
ai, uaériel 'entendimento com a sua. famllla,
Rio de Janelro, 30 de abril de 18at. .clmentol ali" representad(l8, votaram dOI curso, Fran~~ ~illê8, e .Latim,
Art. 66, Cabe ainda, Ao orlentllçlio _ "Ragmundo Padtlha,quase por unAIiimldade, c(lmo nos re. pe? meros em r s. l' es, eas deeducacional, cooperar com OI profes- Ao Artigo ta:.
ferem IW! atas, à-necelaidade de mano ,m~.... pe o men!!l~!I~u" ~rlel, '
,sôres nOB~ntldo da boa execucllo uor Acrelcenta·se~ "art. Ia",
t.-r-MO Latim no QU:.J't 8eeund4:lo;
Çlkl~toà\u; ~art. ~~-:~:;, ".;,~
Da
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I

latlvas 1\ se=:~"ã, d.'.sdl~cl:Jllnas como'
"Spéctatum aclmil:sl S\Bum te-) meio-dia. cllrtos de que obterão o tI- de Insegurança e lacunas,e como que
pone.ltes do cu:'so glna~tal a ql;e se
'ne~tis, aülici?
.
tulo de doutor, E tudo isto se pro· envolto por uma certa escuridade,
re:ere .o nl'~:gJ al:t,,~ior. oUI"I(;~s a
N:io se d~l'e ]:ermillr em nosso en- cessa sem ferIr a lei, que estabelece
O consagrado educador Inglês Rí.
Dh'etor:a do Ens,no 2ecLndárlo e a· sino s<:cundárlo a grande f1e::lbilldu- serem as disciplinas Jecionn.das du- chard Livingstone .pronunciouperan.
CQn;:·:::~.~;:Q d, colé~io Pedl'o n,
ele decorrente dos artigcs 10e 11 do rante 3 horas por semana.
te a "CiasslCal Associatlon" de Lon.
"Art, 12 - O namero de disClplmas PI'ojeto,
Nos tênnes do projeto o
Nilo -é admIssivel r.ue ê.sses pro- dres uma conferência que I'oi traduzi.
para cada s~r:e cio curso ginasiai ngo Minis''::l·io .da EducaçJ.o e Cultura cessos simplistas de redução do cs-, da para o frances e publicada no tomo
ilerá infer,or a seis, nóm sU!Jerior a tical'iacom plenos poderes para oai- fôrço, !).ue se deve e=-igir dos alunos, V, de "Le~tl'es d'humanlté"de 1946,
oito, n:1o es:ar.dJ ir.ciuidns nesse nú- lIar instl'uções sêb:'e a c!istribuição se façam' em nome das peculial'ida' sob o titulo "Les classique~ et la vie
merJ as práticas educativas,
das discipEnas pelas elil'e:'sas séries, des re~ionals, O Deputado Gustavo natlonale",
"Art. 14 - O curso colegial. abran-I podendo atéconlerir aos p;'ópries es· Capanema acentuou multo bem o.ue
O trabalho do mestre In:;lês demonsge:'á o en.s'no obris'atjl'io das .s~.5uin· tabeleclmentos essa atribuição,
"ensino sel:undário e peculiaridades tra a necessidade d" latim e do grego
E:':Sa flexibillda<:le pel'mitl!'ja até que são térmos que não se ajustam",
na formação cultural, de um povo,
tes úisc.piir.a.;:
Portugu&s e ~1atematica f(35em apeE' fora de dúvida que os curriculos
A Grã-Bl'etanha, diz ele é uma gran1 - Po:'tugl:ês
2 - Francês
1\as leci:mados numa sél'ie c. com uma do ensino unlversitál'io não podem de potência mercantil e umà gl'ande
~.ula por semana!
E a lei estaria !icar sujeitos a padrões inflexIvels, O pctência Imperial. Mas ela. é alguma
3 - In~lês .
4 - Ma;emát!c:l.
cumpl'jda, porque o artigo 10 do pro- espÍl'lto da Universidade repudia tOda coisa maIs, e isto é devido a duas for5 - Geografia
,eto 4.132 estabelece apenos que es- idéia de padroniZação,
As escolas ças de nossa idade que eram hostia
cas dis.cipllnas sejalJ} lecionadas no superiores do pais terão que diferen- ao materialismo na vida e a POUtlC'
6 - H!s.tória
7 - Fls;ca .
curso gma-:,ial, mas nao diz sequer ~m ciar·se umas das outras, e oferecer inglesa. Uma era o cl'lstianismo a ou.
qU~lltas serles o devem ser, . Nm- o panorama de uma cultura cada vez traera o heleniSlUo .
'
B - ~ulm.ca
9 -, lilstót\~Natural
•
guem Julgue. que estamcs no tel'l'eno mais profusa, numerosa e variada,
"Hitler ensinou e 'praticou o evan'"e•
•T -.
Para~rafo umco - .Pol'tUgUeS de· de mera conj'!ctura, porque argumenQuando, em 1931, el'am lançadas as Ilho so 'Undo o ual· to
f · di
"'.~ . verá. flgu.r,~l' obrigatoriamente, em tô- ~am~ tendo em vista os pl'oceesos b?-;;eS da nossa ol'~anlzação universi- reito,
"O G~rgia:" Cr~~IC1~: ~xpó;
das as S~l.es do cl;U'so.
.>imphstas. com qUlô, infelizmente, e~- talla, dizia o M1?I.s,ro Francisco Cam- a mesma doutrina e Sócrates a refu~
"Art. 15 - Alem das discipllnas tl'e nós sao resolVIdos problemas se- posser necessarlO que ela se dei- Nas Leis o matel'iallsta af!
a
obrigatórias mencionadas no artigo rios como êste do ensino, Vézes até xasse "Influenciar e modelar pelos a matéria. é re 1 • •
rm.a que w ó
lI-nte:'ior, o curso colegial terá discl- as prólJrias autoridades oferecem os múltiplosfa.tores, de ordem econômica, mes leis e artes ~ã~~e ~eligjf~vcos~u·
pUnas o~tat;vas, de acôl'do COm nor· meios para que se bUl'lem as leis,
geográfica e espiritual de cuja Incl- huilianas d
s
p ras
ençoes
mas gerais expedidas pelCl' Ministério
Citaremos dois casos concl'etos, ape- dência se compõe a fisionomia pr6- raJ' e li' ré;fl~~o~~a~la~C: b:se ~~Itu
:la EdUcação e Cultura, 'ouvidas a t'las, que pc,d~rão servIr' de advertên- [Jria ou a' caracterlstíca diferenciai de ué há d
Ih
.
ao
a
a e
CongregaçÍlo do Colégio Pedro n, e cia aos nobres autores do projeto, ca-:Ia uma das nClSS:lS regUles". (Edu. ~.
e me 01' co~o resposta. sumá·
l Diretoria dCl Eneino Secundário. 'Encaremos bem a realidade para não cação e Cultura, ediçãa de 19-10, pá. ;Ia. a esta. concepçao. A atitude do
Parágrafo único - Entre as dís- expormos li perigo o ensino secundá-glna 62J,
.nundo mod_ernCl. para. com a InstruçâG
._
Assim, deve ser, certamente. Mas e a. de Platao, que ai viu o. ~trumen
eillllnas o[Jtatlva5 flgurarâonecessá- rlCl,
rlam~nte Latim, Grego. e Desenho",
Eis o. primeira: a portaria minlste-j a fleXlbllld.ade, própria ,ll essa dlver- to mais poderoso à dlspOSIÇao do· hoParágrafo único do artigo 39, - rlal n," 81, de 13 de f~uereiro de 1953, siflcação, .não deverá tol'nar-seprin- mem e tez déle li base de seu sistema.
Suprima-se.
"Clnferiu aos estabelecimentos de en- cIplo de dissocIação e dispersÍlo. Fôr- social e polltIco.
slno secundário a faculdade de esta- ça.é que a legislação fedel'al defina • Os estudos clássicos permitirá? 'lOS
Justificação
belec~l'em o número de horas sema- para cada espécie de curso de for•.;ovens ve: !l1Undo,. como d~sse L.olvl!1A atual lei orgânica de ensino se- nals de cada disciplina em tMasas mação e estrutura essencial comum .,stone, nao em Ingles, frances, alemao
cundârio elabol'ada pela então Minis- séries desde aue fôssem oaser:vadas as (duração dos estudos e conjunto das 'ou I'USSO, mas em ser humano,
tI'O Gustavo Capanema, eminente li- seguilltes normas:
dlscipllnas fundamentais), Esta uniO argumento de que mUltos dos que
deI' da maioria nesta Casa, estabe"aJ em tôdas as séries ginasial e dade nuclear dos curriculos não im- se matrIculam num curso de segundo
Ieee, como caráter específico da en· coleglalhavel':í, obrlgatórlamente um I pedirá, pOr certo, as diferenciações grau e se destinam ao comércIo_ ou ousino secundário, "'a sua função de mlnimo de 3 aulas semanais de por- mais. pronunciadas.
t~as .atlvidades se~e1hantes n80 preformar nos adolescentes uma sólida tuguês:
.
O projeto 4,.132 elimina prátlcamen- c.sam del~t!lll, uao procede, porque
cUltUl'a gel'al, marcada pelo cultivo
1» em tMas as séries do curso gl- te o estlldo de latim, A sua posição estes poderao _aeg~lr curso comercial
a um ~:lmpo dash.ulnanida.des anti-I naslal haverá obrigatóriamente um de disciplina facult.atlVa seria, na rea- líásico onde nao ha necessidade d.e ser '
gas e das humanidades model'nas, e minimo de 3 nulas semanais de ma- lIdade, lima eliminação de fato. Só iucluIdo o latim. ~ Lei 1,821 de.1953,
_
não chega a esta conclusão quem permite a ndaptaçao entre os diversos
bem assim de nêles acentuar e elevar temática;
C) no curso clássico, o ensino de não quiser sentira l'ealidade,
cursos do s~gund.o grau.
a consciência patriótica e a consciêncla humanistica",
Linguas será ministrado, no mmlmo,
E'oportuno repetl1', mais uma vez Os que nao qUISerem estudar latim
o projeto de Dlretl'lzes e Bases da em 14 haras semanais da L" série., palavras do nosso eminente compa-' e grego que procurem ingressar num
Educação Nacional, enviado ao Con- 10 na 2.· serie e 6na 3,· série, é, nhelro, o Deputado Gustavo Capanema curso comercial básico; ae depois comgrwo em 1948, peli3 Poder Executivo, para o ensIno de Fllosofia, haverá ..:.. Deixemos de parte o argumento, p~eenderem a falha em sua formação
contém orlentação completamente dl- um minlmo de 3 nulas semanais na aliás, valioso, de que o grego eo la- nao terão que começar tudo outra vez,
tim são necessários à leitw'a dos auto- pOl'que a lei 1821 já estabeleceu as
versa da lei orgânica vigente, como 2,' e na 3." séries:
multo bem acentua o Ilustre Deputada
dJ na cursa cientifico, o ensino de· res antigos: portadores de grandes normas de adaptação .entre os diversos
Gustavo Capanema no magnifico pare- I:'íslca e de Qu!Illlca será ministrado, mensagens, e ainda, quanto ao lat!lll cursas,
cer unânlmemente aprovado pela Co- ~elo menos, em 6,horas semanais na â leitura dos livros de ciência e fl1oso~ A supressão do latim é um atentado
m1.ssão Mista de Leis Complementa- 1.& série; o ensino de Flslca, QuímIca fia escritos nessa. lingua quando ela contra a cultura nacional e uliJ1 rebaires, IDiário do congresso Nacional. e História Natural seja ministrado, era a lIngua comum da cUltw'a ociden- xamento de nlvel do nosso ensino sede 24 de setembro de 1949, págs, 8,790 pelo menos, em 9 horas semanais na tal. ;Boas traduções não taltam E é cundário,
.
2." e na 3,· série;
afinal mero preconceito o considerar As publlcaçlles anexas, feitas em váe seguintesJ,
Embora a Lei Capanema e o projeto
Tivemos notlclll deaue na própria a. tradução como um expediente su- rios .jornais ·do País, indicam que a
de Diretrizes e Bases da Educação Capital da. República alguns estabele- baltemo,
..
Imprensa brasileira, guardlli de nossll.
Nacional slgamrumcs completamente cimentos de ensino secundário, valen·
cultura, já. lançou o seu brado de aler.
diferentes está tora de dúvida oue do-se dessa. faculdade e ainda não po· O ponto essencial do problema é que, ta contra o projeto 4.132, que, ao íncada um obedeceu a critério deter- dendo supl'lmlr totalmente o ensJno por mais que esteja o nosso pais vol- vés de reoslver a crise do 'ensino se.
minado, ode-se discordar. de um. ou de certasdlsciplinas, organizaram o I tado para li- modernidade e para. o tu- cundário, virá.. agravli.-la. ainda mais,
de outro, mas todos hão :Ie reconhe- horário com apenas uma hora por se- turo, por mais vigorosa que seja a sua porque fe.lria os alicerces da própria
cer llue tantonllm como noutro en- mana, E' .curioso e até estranho ~ue participação na vida nova do mundo. nacionalidade: _ a. nossa formação
contra mos um todo uniforme, a uni· lato seja posslvel, principalmente se não lhe é possível desconhecer a irre- cristã e umana
.
dade e a harmonia Indispensáveis a ~onsiderarmos que os programas de movlvel vinculação d.= sua cultura com
Sala das SeSSÕes em 31 de março de
uma lei de.ssa natureza,
ensino de calla disciplina fClram 01'- as origens. helênicas e latinas, NNão 1954 _ Leão SampaiO.
O projeto 4.132, porém, pretende ganlzados tomando-se por ponto de seria. conveniente l'omper com estas
Introduzir na. lei orgânica atual vá- l'eterêncla. um número mais elevado fontes". Com. este. rompimento perdeA CAMARA E O LATIM
rlas normll.ll, 'tortemente combatidas de horas semanais, Se os p:'OI<:I'amaS riamos o contacto e li influência de Em melo à crise militar e outrlJs
pelo Deputado Gustavo C~panema no ,de .determinadas d1sclplln.as, elabora· um.a velha cllltura. que co.nsubstan.clou acontecim.entos ruidosos da Qj!mana que
aludidp parecer e que estao em con- dos para aerem min!atraCios duas ou ~ elevou os valores esplrltu~ls maiores passou; um problema sério, dizendo
('. tradlçao not6rla. com a sentld:l ha;mõ- três vêzes por semal.~ continuam OI (Ia antlguldade e represel,lta uma ex~ respeito à formaçãCl das nossas elites,
I~" nico da mesma,
mesmos, nao há. pro~ .sso ,pedagógico periêncla sem par do destmo humano, está-se Impondo à 'conslcleração dos
::'": . D.formada sua contextw'a () que ca.paz d ejustificar essa. ,I edução no Perderiamos por outro lado os mais que se preocupam com li educação da
. I
.
'
M
horário,
'
.
nobres vínculos da. parentesco da cul··
t d
A' C i · d Ed
•
Be darl1'- se v ngasse o projeto 4.1"",
Se Isto acontece em plena· Capital tura nacional com as maIS ilustres cul. luven u e,
om ssao e
ucaç..o
'.
nos têl'mcs em q1;!e foi aprese!1 tado da República na vigência de uma leI tW'as de nosso tempo tOdas elas li. da Câmara dos ,Deputados aprovou,
pela douta Comissao de Educaçao, a
fl 'Ibllid de ind I lplen
d
d
'.
sem maior exame, displicentemente,
lei perderia tôda aquela unidade a ccmuma ex
.3>
a a nc
- ga as ao gran e tronco mediterrâneo, por maioria ocasional de votos a abo~
ue nos referimos. E ao conslderá- t~, Imaginemos. agora, o que ocorre·
E' preciso reco12hecer, pois, que os lição 'vil'tual do latim de nossó ensino
tal qual assim se alJresent...rla t,a, aObretudd" ~oxl:~~JI~ ~o Pais, estudosant1gos nao se revtBtem ape- secundárllo pois eonslderar a lingua
i.i· lelnbramo-nos,. recordando as lições j~i~ 4a.13gi~n e e 1•• ao e o pro· nas t1t Um valo~. de erudlç~~'l· ~es mateI' slmpies matéria facultativa; co;::.. de latim do teimpo dOd gináSio, d~O sêgundCl caso refere-se ao ensino ~~l~~e~oU~fde:t~e, ~l~:serã~ °se~~ mo fêz a Clmomílssão, .eqUlyalewsem dúquele .monstro magl na o por Hor..- suporlor
Bem incllca. a que ponto ..
.nf
' . di'
d
vida a supr -la do cm. ríc o.
:,"
cio que provocaria o riso do qual nos
-1',
. . 1
I d nd' i pre co orme o expressIvo zelO e um
~,::::, f I'
él b es versos ci Arte 1"0'. nos evara a. comp eta n epe enc a escritor modemo "UIll elemento inalle· Vem de longe essa disputa entre "an·
"~,, tl~: nos ,c e ~ .
. a
e no ensino secundário. .
nàvel da dignidade ocidental,
tl~os e m.oderl10S"" Com o aumentado
"Humano capltll;ervlcem p:,,~r . ·Soube que certa I'r"uldade do InQuanto ao latim, especíalmente, ne- numel'o .as lllatéllas científicas, pro'C1ulnam
.
terior do Pais sómente funciona quln- cessárlo é ainda estudá-lo com parti· curou-se abrir espaço. noscurrlculo!
"Iungere si vellt,et varias In- til e sexta-feira, à. noite e 8á.bado cular cuidado em nossas escolas se- a. expensa dos estudo~ -cláSslco~ o que
ducel'e plumas
.
pela manhâ, Dessa torma, os agrl- cundérlRs, por ser ele o fundamento era. fatal e razoável. O que, porém.
. "t1ncllque collatLs' membrla, ut cultores da redondeza poderão dlrl· e a. estrutura da llngua nacional. Sem njo se justlflea é matar, pràtlcamente .
t\1rplteratrum
glr·se para a reterlda cidade. na quln- o latim, o conhecimento da llngua na· o ensino o latim; partindo-se do el'ra·
-Deslnat I!i plscem muller tor- ta-feira à noite e regre.ssar .para aa clonlll, por mais ilustraçâo que se te- do conceito de que este não p:lSSI\ de
mau açerne,
rellllectlvaa fazenda' n?C sábados ao nha, aerâ semDre um saber ma.l'Cado um trambolho, sem II menor apllcaçll.o
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{Se'ção I)
M;M da ~g56, 271'1
.,~,~,;;,.,.=";",=~~~~=,.,,
1J:les constituem ;lm.. base e um tf- (posição de tr,-otivos .la. ai i31 Lei artulo das cultw'õ.s· do Ocidente; êles Izânica do ,i';ilsino sec·.111uàrio.
s~rl':o sempre, conforme o ex:"reSsivo
Fica-se, diante destas coisas. 'com
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prática e desnecessário il. formação cul- m~ção, uma boa educação 'Clássiva,
t"rai [108 Jovens,
NilO será. ésse o segrédo dos estadistas
Ora, a muiol' parte das noções que que fizeram a grandeza deEse paiS,
es,UI,Ü.nIOS nu CUl'''U seCUnUd-I',U nao 1....1 aflrmando.o primado do espiritos6- dizer de um escritor modarna, "um orofunda melancolia, an.;;ustladJd,
o menol' Va.OI' prlmco lla Vida l'~al. hre o utilitarismo dessas raças ,de ir)- elemento inaliellável da di~nidade nii.J scr Conan Doyle p::ll'a po~~:
I.,iuamas vezes t,'{emos ncceSSlC:\aCle CIO ventores. comerciantes e Industriais! oc:denhl". ~uan~~ a~ latim, es,;"-' l'espondc:, aos que nDS pc13l1l im:Jr0z~""l,;Jllal' as l'egras de potellciaçi;o apl'cn
Danton Jobim,
cialmente, nec:SSlÍ.rio é aind 1 estu· só:s sóble o ::lIlteprojcto Y,2St:
muas na "SCCla, pam extrall' as 1';;:.zCS COISAS CASOS E TIPOS
dá-lo c~m pr,:'ticulo,r cuid,ado em nos·
- "E!emcntai', meu cal'O Wats:m",
'
1
dó .
r'l
"O Globo" d 8 7 195~
uc' um número'! Que uso tazemos tio
C"nhecilllé"10 aos .\uuemes do R.u O anteprojeto 1'"05t
5as csco as secun .l'las, ~ol' se I e ~
e -.0
.
l:::aml.leze'! ou áe caoa uma Qas l~has
(De Ary da' Matta, e~peclal para o fundaJ.!l~nto e a estlüt;ra d3 .in00 LATIM:
hw'uas't t"am q"envs se,'vIU sa~er que O Globo),
gua ,nacional. fle~ o l"t;m'Olo co~
'c,"
o , "
,
1~1 (;lcmente 'v q",em el>comlll'".óúu o~ ACl'3ditamos (lue o méto;io malS nheclmento c.!.a ,n"ua nac.Q,n., po: .A convençao Nac,ohal. (L PIO;~S
'J.'emplários'J El1tr,;anto, l';H:r"'_'" '5""- eficaz pa,ra medir as re:üs intenrócs mais llust~açao q,U~ s,e ~midla, iEel'a s~;··~s p~'~tc~L,a C~I'l ve«~l";lC,'t ',LQl1'l'3
"".u"~.U .... c:mtldas .no Ant~projeto Yost _ 'qU!l sempr; um :aber :!la;'ca~o ~ P..% -" P~:Jj~'O ue l'eLUr:n2" ao 'l~.l'lO ~Co
tental'á. que tal il1util aprena.el' arl;" .. altera a. Lei Orgânica do Ensino. guran,a e l~cun~s, e com? qu~, en· cunoar!o, o;'~, em tn'll';lto no o..;()[l}Tt'~-:
:nl~"lca cu cbterl.:.ma vlsáo glObal na Secundário e dá outras !>ro'iidências" 'vôlto por urr.a CtrL:\, e,cunda:le.
S). li: um liOS, m:l~l~ls. elc )l~lhesco e
.. ~e;:l'uí1ue da histôl'ja munalais. AJ5 -S".rá aq:lele que c"locar anl005
~' qU,a,se c.omp;eta".ei,H,mnaçao do .e..n••
:noçoes ub.sorvldas comribull'am para lad~ a lado, para fac'Iit9,r a anál'se
f)' Francês e ingl?s
".:10 na Imgu.a la,ma. o ~e os I'·~
q ~ !Oi'mâ.ssel'lOS uma idéia de cano dos anta"._onl.<mos ,que tanto os ,-e, , . . ..
..
f~sGôres. " c~, nSlder,a,m, de, a~e,nta, d,o • ,u,e
"
"Claro está que o' franc2s e ., in· p·'a m Ist'S con la a :lOS- Cultl ra
Junto dos conhecimel1tos llessas m a t e _ O rIas e jil cJntl'iiJulram' paI ~ que' ;"or. nas
paramdeentre
si.
Não
se
truta,
ape·
gle's
na'o
poderiam
l1elxar
v.e
ser
cun.
; ~ragn"lt,"mo
g a: ,,:
. -;A,.e a' fi:1o~
estética de paginação. rna~.
- " di'"'". -Ciüe
másscm~s um [.lPnto de vlsta, nlais ela- na 'realidade de oroolciar meios qu" servados no número das Ilnguas vi- seria nacional d:Js r:~l'tc·amc.'!~al,ús,
sino
l~O e maIS amplO, no teJnpo e no espaço permitam o 'e6tUcl0 da' questão mai~ vas estrangeiras d~ noss·~ ct:
• se- ·Mas nÍlo convém batel', ::I tôda hom,
00 mundo em que vivemos.
.
bj ti
ent
'cundário, dada. a lr,lp~rtanc!!\ d"~S~R e sem motivos SUflc~entes, n:1 1; Od3
O mesnlo acontece com o latim Un. o e vam e.
Ideis idloma~ na cultura ,uni.,e~sal e::!>iat6rio dos nesses int:o.lcJluais:
sua de 'Lue se derivou a nossa :e~qula TEXTO DA LEI ORGANICA D::> i 3 pelos vínculos de teda sorte que nos Estados Unidos. Em vez de pl':<;:de, uma civilização que, fazellab.se hel';fJNSINQSECUNDARIO
3. êles nos prendem".
matismo dir-se-ia mf11101' l1tiUtaris(CAPANEM:A)
mo. ll:ste, porém, embc;a. m0!15tl'uo~aae!I'a aa cultura grega, se prolongou
nte 1101io'l0s tiiaS apJd~l'ando.se de todo
mente evoluíd'l na Amerlca do Norte.
o OCltiente. Partllldo do vernácUlo pa. 11) Caráter especifico do ensino sePROJETO DE ALl'E,":tAQAO DA
é de origem cU1'opéia. E de origem
l'lI. o latim,
remontando a cOlTente cundário
MESMAL!:I
eu:'opéia é, assim como tantos outros
llllguística, é certo que se enriqueça o
., .. " ••••. , ••• , •• 0'0 •••• , . . • • • • •
(YOST)
males que pareCEm tlllicamente "me·
portugUês que falamos e escrevem08
O que constitui \J caráter especifico
r\canos. a aversão c~ntra o ensino
aprescentando-Ihe força pureza e ele: do ensino secandf-rlo é a sua função
Não especifica., para que espêcledo latim.
.
l;anciai
de 'formar nos adolescentes uma s6" de Mundo 0'.1 dc Clvlllzação li. TeUm pragmatista bem estmuho, o
. Dizia-me o meu snudoso mestre co. lida cultura geral, marcada pelo cul· formaantepro,letada pretende pl'e- imp-erador Guilherme II, pronunclou:nego Manuel Borges Pereira que' não tlvo a um tempo das humanidnder. parar a ~uventude. A menos que se em ,1891 cllntra o ensino do Ir.tim
lu. mel1lor gramática portUgUésaqUe antigas e das humanidades, modernas, conserve a mesma redMâ'o, o que nos ginásios da Alemanha. porque
a latina, como llão há melhor conpen. e bem assim de neles acentuar e é contra·senso.
seria o latim uma. tentativa de cesnadio de CIltilistica que a Biblia Não me elevar a c~nsci/!ncla patriótica e a
clonallzar o povo alemão. Depois,
terá servido de multo a lição porque consciência humanística".
Suprime e emputao estudo de êsse povo ficou multo mais 1llJ.~iOllase tivera aulas de latim dos noves aos
.. , .. , .......
História, do Brasil, Geografia do llsta, com as conseqüências que· se
treze anos" cal logo depola, no mona.
b) compreensão da C::ll1tlnUic!~de Brasil. Quer dize,', nâo propicia sa.1Je. Mas no inicio do Féculo XXa
truoso "parcelado"que preparav
histórica da pátr:a ,
meios de garantir r.os estudantes li ciência universitária francêsa t\lnda.
I!], o exame no Pedro II em :'e~~;
"me deve dar, por isto, um ensino compreensão da "missão dos ideais imitava multo os alemãee: 09 franoe um ano, Incluida a competente tra patrl6tico por excelência, e patrió" da Naç60. e, bem assim. dos peri- ceses allol1ram em leoa o Illtim; e
(!ução de Vlrgilio, Por isso çlaudl - tlco no sentido mais alto da palavra, gosque a acompanhem, cerquem ou precis~am reinm-oduzl·lo ~m lSG·~,
l'eformllo do sr. Capanema ue
~ isto é, um ensino capaz de dar aos ameacem"• 1l:. contra, portanto, a porque baixava. 1nesperadamente o
§ervou o latim em guatro an~ n co~ adolescentes a compreensão da con- "sua independencia, sua ordem e Júvel dos alunos- em francês. O
sentia,
por
experiência
'prgp~i~
tinuidade histórica da Pátria, a com-j'seu destino".
• conhecimento; mesmo que não seja
:nnsial.
C/,ue o mal do enslllo deSllB JIn u é , preenslo dos problemas e das neces·
profundO do latim é 'eoIldição indi~·
indigestão de gramática e deg t~adu~ sldadell da missão e dos ideais da.
Yost e seus CO!,aboradores, eu- pensável 'para o domlnlo eo(t1pl~to de
ções, no afã de acabar de reasa Não Nação e bem asslmdOll perigos que primindo o latim, t::.tlverizam l\ ,es- qualquer lingua neo·latina. O abanhá quem perceba qUalque/béle •
a acompanham. cerquem ou ameacem,sêncla do problema e se reve,am dono do latim em ,nessas Clicolas li
texto deglutido a. golpes d di Zio, ~urumenslno capaz, além disto. de criar. francamente favorlileis ao rompi- responsável, pelo fato de que entrre
e consultas ao "vade.mec~" c on r o no esplrito das gerações novas, a mento com "os mais nobres vlnculo,s nós até pes~oas bem instruldaS mal·
A famos in ti âo I d ••
c-Jnsclênclas da responsabilidade di· do parentesco da cll1tura nacioMl tratam a lingua· materna de UJJ1a
to nos Es~do:e~~~~s so~~ ~ ~~~~~ 'ante dos valores maiores da Pát,ia, , com as 'm~,ls l1ustre$, culturas de mraneira' que se des~onhece em oudos estUdos' cllissicos revelou que perto a sua independência, a sua. ordem. o nOllSo tempo •
tros pa1Ses.
ele ummll1lão de americanos estudam seu de~ino".
,,
O anteprojeto Yost ne"'a CllI pl'in.
Mas não favorece, porventura. o
:~~ e , o Ique éEnmelhor, aproveitam c)"êôntàct;'''ê''liiilüirici~'êiâ'c1l1- clpios dCllta. f1Iosofla educacional. ensino ~oll\t1m outro vlc1\) de nossa
, com sso.
tre os fins para. os turra latina
'
porque suprime, como di!clplinas au· formaçllo cultural,' o verbaliSllIo? E'
qual5 se aprende a linllUa clúsica. se.
.
,
t6nomas História do Brasil e Geo- muito possivel. Mas o verballsmo li
\;~ndo~1\ Comissã.O'de Investigação es. "ó"pôiité;'êiâên~iâi'dô"probiêniaê grllfia do Brasil, justamente aquelas 'apenas.o ex~esso de uma reMão sono
tl.lO naO apenas ler e entender latim. ue
ormals que esteja o nosso que têm por objetivo "uma compre. dável contrn aQuêle utilitariSmo clDIas ainda ler, "falar e escrever o in- ~a18 :oltado para a modernidade e' enaâo maior dos valores das reaUda· ent1f1cista, oue só llprecia ll8 coisas.
glês•. dispor de uma base b!stõrica e para o futuro porma1B vigorosa que deanac,ionals".
.'
palpáveis. Ó ensino ill~tiZ do latim
cultural"; "cultivar hábitos mentais seja a sua paiollcipaçllo na vida nova
.
é a porta de ingresso pa.ra o reino
c.orretas e atltu~!S justas em face de do, mundo. não lhe é poaslvel desco·
O anteprojeto Yost conslderaD 1'1- dos valores espiritu94B. '
:l,ltuações sociais aumentar a cllopBci. nhecer a irremovivel llgação de sua tIm pela supressão de seu estudo,
Esta última expressão ~ capaz, na
cade para aprender linguas ClItrangei. cultura com as origens helênleall e como elem~nto altenável, indigno e verdade,de fomentar outro equivo::o:
rase "aquirir um conhecimento ele. latinas. Nilo seria conveniente Tom· antiocldental. Por outro lado, des- o de considerar o latim como a llnmental' dos prineíplos que regem. a 04- per com estas fontes; Com êsse rom. conhece - ou condena - a mesR\a gca do clerirallsmo. O latim é,a líntrutura da lIngua'õ
pimenta llerderlamos c contato e adlsciplinn.que Capanema proclama gua da igreja. Mas ,tamb~m é a do
Quanto aJ aproveitamento em outras InflUência de uma velha cultura qu, eomo."fundamento ,e estrutura - da humanismo criatlo (I nem sempre
matérias dos alunos que estudam la. consubstanciou e elevou os valores língua naelonal". I!:, ainda, a favor cristão) ,das melhores tradições eu·
t:m. concluiu a Comissão. ,depois de espirituais maiores da. antiguidade e das lacunas e das obscurld~~es que ropélas que hoje, já se encantrando
terrivelmente amerlcan~d4 a próexaustivas pesquisas que os que fre. representa. ,uma experiência sem par a. ausência do latim provoca •
quentaram as classes latinas mostra. do destino humano. Perderíamos,
pI'ia Europa, tê mseu último reduto
\':lm·se intelectualmente superiores aos por outro lado, OS mais nobres v1n·
yost ê seUS cola.boradores, Ilerml. em ~ertas claSlles intelectuais da
aemals. O que eoincide, aliás com a aulos do' parentesco da. cultura. na· tlndo a opção entre francêS e Inp:lê3, América Latina.
I
aêclaração de Henrl poincaré, grande clonal com ,as mais ilustres culturas negam aimportAncia dos dois Idio.
Mas, dirão, é Isto mesnlO: ~ um
::tpologlsta. do ensino clássico, segundo de nosso tempo, tOdas elas ligadas mas na cultura universal. oU
ensino para elltes, Incompatível com
a qual o latim muito o ajudou no es- ao grande tronco medlterrAneo".
O' anteprojeto considera o latim, o espírito democrático, ,Evldentemen·
tudo da matemática.
cem por cento na formação int~gral te, não é. Mas certo xeceSS:l de, deA verdade é que. se na tnglatelTa d) Compreens60 dos valores e das do adole.~cente. ,Também desconhe. mocratlzação é In::ompatível com o
Slil'giu a primeira reação contra o en" realidades nacionais
cem os "vínculos de t6da sorte Que própl'10 ,conceito do ensino secundá.sino do latim. até hoje a eduellção se.
•.. , •••• ,
, •••• ;... .•• •••
a .êles nos prendem".
rio, ,que nunca podel'â' nem precisal'A
c;t1I1dâria. Inglêsa não o dispensou. Ao "Com o mesmo objetivo de orlen·
ser para todos. O Brasil tem de deicontrário, em nenhuma parti do muno tal' o ensino secundârlo no sentido Poderão os advogO.des da parte con. xar de ser um pais de bacharéis.
do é êle cultivado com maior carinho, de uma compreensão maior dos va· trâria objetar maliciosamente qUf.em Mas absurdo também seria um paí'
De sorte que os anglos-sax6es, que fa. 10rege das realidades. a reforma se-relação à História e ã Geografia, 1'0r ha~ltado por 50 ml1hões de enge·
Iam llngua não latina esão·por todos para, a Hlst6rla do Brasil e a Geo~ exemplo. nio procedem minhas cl'f- nheu'os.
vpontadoscomo modêlosde pragma. grafia do Brasil, respectiVamente. da ticas, uma vêz que lU! duas cllBcipll"Conelo da Manhll", de 18·2-6«.
tismo ~amais' se abalançaram a escoro História Gernl e da Geografia Ge· nas sacrlticadlU!, aparecem 110' segun.
l'aaçal' o latim dos programas secundá. ralo par~, constltuIrem disciplinas au· do, cicIo colegial, MIUI peç,o que não
o ENSINO DO LA'llM ,
se . e8Queçam de que, ê justamente
No' rádio, na televlslioe na Imrios" Oxford, Cambridge. lale. Havard tónomas •
.
'"
; •.. •.. •. . n o o'curso ginaalal, entre estUdantes prepsa discute·se a utilidade ou r.1O~
Pl'inceton _ viveiros de grandes ho.
mensde ação e d.pensamento _ &Ao e) Titulo das culturas doOcldel\te sltuadOl numa 1alxa. de idade que do ensino do latim. nocurlOlina-'
notáveis centros dé formaç60 human{s.
11 ••• , • • ••••• • •••••••••• ••••••• •••
vai doa 11 aos 15 anos mais ou me· s1al. OI Que luto.m pela extlnçAo dá
tica. Os que por lâpassaram se 01'.
I!: preciso reconhecer. pois, que nOS,que deverão incidir aquelas ex- disciplina alegam que se trata de
S\llha.m de possuir na base d lUa r r. os eatudos antlgQs n!o se revestem celências de formaçll.o patr16tiea e 1lngUa morta, C"J1o conhecl1nento n!o
e
o anenJll ,de uma valor de e1'udiçAo. l.1wnanlstlca pClltuCD1 relevo ~a ex- oterecellualquer proveito. moa m~
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I

deradlll. qüe CJll:rl'llr. p~: . ,1S, ·U) fa-, E a Filceofla? Como 'se pod~rá en· para bt:m exercê-la, conclue-se que Indispensável a um melhor conheci·
CUltAtiVD .l.le~;a ,;"gua ..-,-, .. <]'" ::l.ln: tel::ier a sua supress~,o. ou peDI' qU€ êle é neste país um ser. exploradc Inanto e maior Intercâmbio entre o:
qt:õr~ ql:if:~r. ;]: há cs :-..;: :... .:i~s ,; isso. a s;;a / su:'::stltuição por uma e que só uma dominadora vocaçãe pGVOS amcricanos. e a reunião de Ris·
tlll:dJção que 'lC;l;lln n"o ,~l' ;,,~s~,ve, mllt~ria (es;udos sociais) de con- fá-lo permanecer no xeercicio da cá, tÓl'la e da Geografia, em uma única
tedra.
'
cadclra que se denominaria deFs·
ensina:' por;t1;U~5 E~n~ r .!!l:1~l1t:.. ~ ce'·;u":;'.J uuv:dcs:lT e pernó3tlca?
de latim.
E a hlstór:a no curso ginasila? E
Para semelhante situação e tam· tudos Sociais, no curso glOlislal, quan·
E' mr..s lER questã~ 1,':;(;la a~ cn- I'elh~ e re3re!tá'íel Latim? Que di· );~:n para a de alunos que não pmicrr. cio estas duas cadeil'as semnre folIi!~o que. v:.ma~:n;, ;'::~,~c,~::n:-,o._~,~I: I,zor .dc ,seu 're:mlxamento a m:ltél'lr. [c~mprnl' rO,upa~, e livl'os e, às veze: rt\m estUdadas separadamente,
xo;s. H~ _,~
,.~,.. ~,J ,.0".'''''0 I fn""lf~tJ\'a?
.'
,11:10 tem dmhe:lo nem pata o óni·
Mnls adiante, acrcscentóu: - Tem
ta ele l:iilu ?lula Cj " resolven lal;er. E a Indls';inc~o absurda entre C[ Ibus. é que o Ministério da Educaçãe o anteprojeto Nestor. Jost grand(!1
da ellm:m~ç~J uu 'a ..;n UEl ,I; de- a"'aiR C'L!!'~CS ~lÍ\ssic~s e clentlflcos: elev,a olhar, lutando pela amplitudE Inconvenientes como o de estabelooer
gl1::~S lia €~:r.liin;ja q<.lo PI'"~311",~ [ialEnfi"" Sr. Recl~tor, salvo talvez r ela gravidade do ensino e tudo fazen- que o curso ginasial terá, se noturno,
gar para permanece·r no OOll;;l'eSSo, intenoão de" 'ndW!lr" o estudo ao~ do para. que êle beneficiasse cad a duração de cinco anos, c se diUI'llo,
A ojor;za dê:~e [::l:']an-.on:,:t iI Lll:;:':r. 'ovens, Q\l~ h~, ql'e se possa cIogial vez mais as crianças pobres, E'esse a,'enos de quatro, e B supressão d:l
.de Vlrglho e tal qUe, em 11:JVU pl'O:e- :':\rS~R reforma? E quanto teriamc: a única reforma escolar de que ne· dlstln~ao entre os cursas clássico e
to, pl~,neja c0l1s::1e:.lr ",.':Jv:,:::!;;, :0- "I.. .;p a c!'Hiem', se os estreitos lim'- cessitamos para que as n~lVlIs gera- científico, auando a Ideal é que hala,
dos os aiuhos elo curso s~.Jundáriu que éPS ~.?S;'\ miSsiva nos permit:ssem. ções possa me!evaro pro!'rio nive no segundo' ciclo,um ,começo de estropeçaram na aIUdjdadi:d;:l:lUl.
;,,"nfim. oue fiQue aqui o 'Protesto dr espi";tl'~l e o das suas eo,~JJl,"lrlod~s peciallzaçáo,
Finalmente, achamos
Isso tudo surge quollClo esta em "l'rl ,.,',·rlnnl,! R esnrrancn melo in·
"DI::'r.o de Pernambuco de 12 de que o anteprojeto é ])rejudlclal porque
ma:'cna a ide:a ele redt:zi~· o número ·lus+lf1c.,rla nue "3' popdres comp!'· fevel'cÍl'o de 1954.
laneará no desemprêgo grande númedas m~.t~l'ias que o eS:l'd,~nte e:l!~'~lI' '2nt"S nonh~m cô"ro a êsse desc;~b·
1'0 de professol'oS. sem que se procurast:l anualme11~e. No :<lo:nE'l':o, "e b:o ·'.n "lle no fi)1,\1 (las contas, se pode :i:- INOPORTUNA E PREJUDICIAL se amparar GS que fossem assim l\llnh~ excesso ele eaciü':',s, :-,1.;uml~~ das ~e" 1'm bom mlO'llst"o da educae~r
A 1'lF,1õ'()RMA DO ENSINO SEC'tIN- ::1C0. Laneará, se aprovado, ao <11'-'
quais 03.0 oreI' r.emu~Ei:!9dE' ')<'á:.Jcã -oM nec~~~lrl~.-je dp. dei~ar lleu nom~, DARIO.
' semprêgo, grande número de peS3~as
nem sequer podem ~er ~l'rola:ias en- · -.~p~oa 01111'::1 reforma no já ,tão saqUE' há dezenas de anos ganham o seu
trer as que c:ll1trituem p.~r~ a fcrl.cado ensino sec:mdório.
.ti. VI Convencao dos Profes~o- ')"0 neste tl'obal110, sem que, mwtas
ln!lcão cultural do aluno, De mcd01 r:~m annssR mais alta cons'de.a·
rpç do Brasil dezi1;,~TfJU. lançar '/na- vêzes, este.1am em condições de conseque: e~sa c:,mr.an!:u cont.J.o lAtim ""'" p ,,~ l""O.')~ "T'~ls e~usivos a'7,l'~de·
nifesto à nação sôbre o pro1c.~o ~lIjr se adaptar a outro melo de vida.
pode medrllr em terreno favor<Ível, dm('l"+os 11. V, E«,n e neu conee~tu~d,
apresentado pelo deputado NeJt,lr Seria mais humano que o a.ntepro·
:~va'ndo CoS. reformadol'~s do e!\slno ~"'n3' o. \", e =::.lcnnce:tundo jor·
Jost _ A portaria' Ilcêrca da rc- jeto também tivesse procur~do r~mefi seguir o SI', Campo~
Verga1, que ;'a1, mui' atp!"r.~osa!l'\pnte subscreve·
muneraqão de professores - Fala dlar esta sitUação. que allás não o
é o deputad~ il que aludimos acima, :n~-'1~~, - .~'""n" Ferreira,
ao "Diário" o prof. lI!anuel '::or- preocu]lou,
Recol"\hecemcs oe,'fe"'Ol"ellte a ne"A T'\1'r1e" tl~ Salvador .de 9 dó
reia de 1ndrade. representante de
Alem dcstas deUbernções, decldi,1 11.
cessidae~~ de ser~m d\~trib\l\da~. d.~ !ev~~'e!~'o de 1951..
_
Pernambuco naquela convenção,
Convenção i'll'omover em janeiro de
fOl'm,:l ~ais. racional as. matél'ia~
";EFO"uA DO ENSINO'
.
1955, na cidade de São Paulo, como
nnstant's no curso IIlnflsia!, c.:onoo
'"
","VL
"
Regressou do Rio de Janeiro obde homenagem ao seu quarto centenáriO).
r stá, é ex!~jr demnl, d~ 'no~ta!idp.d·
Ren'.'cssando do Rio, onde particl- fôra como reoresentante de pernam- o Primeiro Con'!rcsso de Professo"es
dos jovens es!uoantes. crlando lIté a "'lU -de um ccn~resso de represm· buco na VI eonven~ão dos ProfessJ- Sl'cundárlos do Brasil, lutar para que
colÍfus§o no seueol,frilo ainda 1'1"' ' •. n~es do magistério, opl'afessôr Ma· rel' do· Brasil. o historiador Manuel a estabilidade dos. professores ~e:a
formacão. Que es~a tlpel'açã() não 0::.\, nuel Correia concedeu ontem um? Correia de Andrade. Falando à re- concedida aos 5 anos de serviço; para
t<(\a'riá, a 0011 1 ., ",~ elim;r'l\' do "COl'- entt'eviS!il a este jOl'nal. Referiu-sr ·,ortat:em 8ôbre trabalhos desenvolvi- oue os professores sejam ouvidos qU!1nrlculum" as discil)lI!\~s h:ls;cas, entre aas motives do mesmo con~csso: r rios naquela. convenção. dlsse!!nlci:!l- do se quiser formular anteprojetos
as Cluais situamoS pl'eckamente o reforma. do ensino secundir..io que mente. o prol. ~anuel corre~a.
de leis referentes ao ensino: para aLIe
latim.
.
de .a,côrc1o co mo m:ojeto, de sua re. ~ VI convençao dos pr~fe"s~res do 8eja concedida aos mesmos aposenTodo brasileiro d~vt' conhe~er hem 1'~ti:'11t."rac§.o, passaria a funcionar IBl"sll contou com repres.ntaçao de bdorias coneJi:mas: 'nara oue se ina sua língua, E Iss(; é multo nificil. em três éiclos.
tôdas as organlzal;oes sindicais ,de tensifique o intercâmbio entre ns· assenão iniuoss!v€l. s?mconhEl:lmenDiante. do llrojeto n:.lo sa1:emos aln, profes.sores do pais. ou seja, à :\:tI- stlclações de classe dos professores:
tClil de latim. Além elo m'1is ,no cur- da se existem causas para rego- deracaoInterestadual. d~s professo~s para que so dê aos mesmes major as.
~osccundÍlrio, o .jovem decide "ue ru- sijo. Porqne a verdade é que vive· do. Brasil e a F~ieiaçao dos ErJ.e- slst~!'r.ja social, etc.
"Diário de Pernambuco",d~:11-2
mo tomar na vich, Pan tllwlquer la- mos mais. sob o regime esperimenta. gados e~ ~tabe.ec.~entos de Elldó qu-se volte aí ~ll~o~+rarâ a ne- dn~ reformas do ensino do que mes· sino de s!,o • aula, alem .dos Slndlca- d~ 1954.
.
""'"
necssldade de c~nhecer o lat!!!!, e~p-e· mo sob a vigência mais demoraQ' to~ de Sao Luis, Fortaleza, peman,:
. , "
clalmente se ti"'!r inclinaçao pele, de Qualquer uma delas. E' claro qUll' b~.co, Niterói, Juiz de Fora, C~mplna,.
O LATIM EO DEPUTADO,
carreira ccleslástica,
.
como crescimento da população es- 8',0 Paulo, Santos e Rio Glande do O deputadO Campos Vergal ·teve.
(""..,0 o curso secundário é háslcO colar, as bases elo ensino. teriam dE 811.
anteontem, o desprazer de ou\'ir em
funt:amental, revest2-se de aspectos ampliar-se simultãneamente sem quc
Nela foram tratados v:'.rlos ass'm- uma das nossas emissoras li verdAde
absurr1~s ess-a. eamt'flI 'hal)a~a a el!- cara isso. fosse necessário subvertê- tos de interêsse da classe, entre os sóbre o .que pensava de sua Uustrinslmina~õo do latim. Em matéria d~ en- las nos seus fundAmentos como fre~ouais se destacam o problema da ra- ma pessoa, uma professora primária,
. sino,.•'""'lOS muito mal. Daí. o rPfero qüentemente acontece no curso se· limneração dos professores após a r~- qut' tomava parte, como êle. em cert:l
de que a ofensiva seJa' b_em suced.d.a. cund:l.ri.o..
'legação da tmima portaria sôbre re- mesa·redondl(';
' ORMA DO ENSINO
A legislaçio atual vem do tempo de muneração dos professores, e o ante- O representante paulista' havla,na
A R EF
ministro Capanema e contém de fate p'roleto de le!orma de ensino sec-,U\- váspera, declarado. que era um noSr. Redator:
al~uma coisa de inilceitável: o acllmu- dé,l'Ío apresentado
à' Câmara pelo mem Ignorante, mas isso não lhe 'JUSNo exemnlar desse conceitulldc lo de matét:la em cada ano e a ex, de'lutado .. Nestor Jost,
tava que pudesse el:ternar o scu 1ulzo
vesllertino data"do de 10 do vlgen· trnsão dos programas,por. exemplc
.
IIc~rca do ensino do IlItlm em nossos
te tive' a· oportunidade de tom'lr co· E' dlflcil meter-se na cabeça de umc No primeiro caso,' ficou deliberado, estabelcclmentos educacionais. l'ar<\
néhclmento do conteúdo da tão pro· criança de 11 anos - que essa é a ~pôs, ouVir eminentes juristas, ent.re S. Ex.·. latJm era coisa deprezível,
palada reforma do pus;uo seol1nd;í.- idade ~a matrícula do. primeiro ane eles. o Dr. Sobr~1 Pinto, que exigil'la- d!.snensável, c;ueremos dizer, e que
rio e venho, por mel" da prcsente ginasial - ensinamentos de de'1: dis- mos a aplicação da portari~ 204, ~ma muito bem Tazlam aqueles que se roljuntara minha 1'I~'e voz. aor clpulos, amenos c:ue se trate de aI- .vez que fora revogada, por mconstitu- tavam contl'a a apr_dlzll.gem dessa
brados de justo protes!'l que se ele- gum genio precoce,
. . clnnal, a portaria posterior. pelo P,)- Hr,gua morta, que, para êle, depuvaro em toda a grandiosa latitude
Tamtém como em muitos. casos c der judiciário; COl1SeqUentt;lnente, fi- tado Campos Vergal, não passava de
do pais
número de lições estabelecido exCl!- c:ando nula esta portlU'la. tem os pro- coisa inteirnmente desnecessária.
Então: Sr. Redator, para começar de ao.númel'o de aulas do perloãe f€ssores o direito de reclar.n ar as dlVai dai, quando os debatesestaVllll1
como se IIdmlte oue em nome de letivo, o indicado seria eliminar tlle fcrenças entre os ordenados que, vl- mais acêsos, c contraclJtando Com ~_
educação e da. cultura nacionais SE imnratlcávels exigências. .
nham recebendo e o que deveriam re- elUêncla a SUIl respeltabllissima e
Mas a diferença é grande entr[ ceber. durante o perlodo em que ela parlllmentar. opinião. a indicada "1'0suprimam os exames -vestibulares dE
acesso às carreiras suoerlores,lI Isso e desmanchal' tudo quanto estê I fe'l erradamente a})licada.
. fe~sora ... l;ue nisso demonstra ser
líniCR ·tarefa estudantil levada real- feito para começar. de novo. Poir Quanto à reforma resolveu 11. Con- não primária, mas sim pessoa de bOlll
mente B sél"io pela Itt~,nde maiorl~ essa partida do quilômetro zero ( venção. por unanimidade. l_ançar tlm gôstoecultura ...,. não esteve PeJosdos nossos estudantes?'
o que agora se ·anuncia.
manifesto Bnação. que scrá divulgado autos e pespegou em cheio às boclleA sRfra anual de doutores analfa·
O seu ante projeto é radical elr. com brevidade, condenan~o a mesma, chas de S. Ex,n: .... "Se Vi Ex.A Já
betos tenderá.· assim a aumentar dE vários aspectos pois transfere a 10' ptlr. várias causas: por sua lnopor· não houvcssc declarado aqui, na vés- '
ano a ·ano.
.'
e a 2," séries do curso ginasial para tumdade, po\, ser prejudicial ao en· pera, que é um ignorante, eu acharla
Como' se admite uma' rcforma qUI os grupos escolare,s e a. terceira de I,lno e por ser prejudicial ao prefes.. a sua atitude contra o latim' apenllS
vem. colocar como assunto de escô- colegial para 11. unlvel'sldade. SóCOtr ;;nr. Foi a mesma considerada Inopor- surpreendente. Mas como V. Ele.'JIl,
lha as duas linguas vivas - ".!ranepf ,o perlodo de aclimatação â. nova 01'- .una porque .foi .aprescntada de SUl'- se confessou como tal, não .é demsls
ou iop;lês" - em todo o curriculr dem pedagógica . vamos perder un: ])rêsa. sem llue .lhe preoedessem ~stu- que eu acl1e conforme o que Voas~
secund~rio?
.
tempo 'enorme que seria mel'1or apro. dos, quando hâ nt'o Clmara em di3. Excelência disse".. _ . Considerado o auto .grâu de Interês'vf:ltado' na assistência aos estudante! cussão, um projeto que tenta reformar - Tableaul
,rI!!- comercial-econômico
do inglê, para que. dentro do esquema em vi- tudo o enslnn, primArio. secundário, e' O Sr. Campos Verglll emudeceu e
.ninguém preferirá o francês, e esS3 .gor. com as alteraçOes ind1spensâ- superior, ou seja a chamada Lel de; talvez, tenfill. rogado mil pragas 'np
bela Ungua, tradicional veícuol dr vels, obtivessem melhor rendimentc DIretrizes e Bases da Educação..No 'latiml
nossa 'cultura de 1m))ortação. ficarr nas. classes. Aos .estudantes e tam. seg-undo caso, consideramos a mesn!:I I' "Jrrnaldo' Brasll" de' 24-1()-1953
de todo desconhecida das elites nll· bém 'aos seus professôres,. Pela o qUE prejudicial 110 enslnó,porQue elimina . Pl'~ pomos, pela preseDte, que âo
cloriais' do tuturo.
'..
se pode_ exigir. de um mestre - éc peaticamente o estudo do' Latim. na· • :ojeto que modiflcaartigOll·da Lei'
- Também a supressão "0 espanho cP80 dos estabeleclmo')ntos particu1R. téria Indispensável.lI. formllçAo hu· !or~"lca do Ensino Secundilrlo (J)e.
nl) ,t1nico ano do cura0 ~ole!!la1 err. !t~ - nesteateJnpoa pllgos.a base dE rnanistlca;tomafacultatlvo o ensino !creto-lel.n.o 4.244, de' Dde abril de.
que I!! o estudava é algo que nlic 25 cruzeiros por aulP? Se êle tive! do Inglês e do' .Francês (uma vez que 1942), Bejaacrescentado, 'onde eoueneOlitraallfUD1a justificação se te· necessidade .de pegar um taxl, êSSE oaluno'esc~1her'. uma ou outra na- ber.o seguinte artigo:
,mOi emvlata que estamos, cercado tipo de remunerll çl\o .mal cheRa" 1'8 d:ira), quando. sabemos serem ai 1i.tas •Art. Os professOres dOlÍ estabele•.. na'· Am.ér,108 .Latina de .povos que. o transporte. Mas como,mesm.o que lln@'UaS,lndispensávels.aoa.estudantesclmentoade enllno ,aecúndflrlo·m.antl-,
'.Ulam essa IInrua. como sua llnaUII·ande a p6, o mestre exerce .uma .pro. de lIualquer curso superior: por eU-. dos por entldlldlll privadas, em e.fenacional,
.
tlsslio e precisa
de cOJnllrarlivrol m~nar o estudo
do Esnanhol. Unl;Ua tlvoexerc!clo
no. ae",-meaesanterlo.
.
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res à promulg·ação desta Lei, não Ql Art, 4.°. Ocurso clássico e o geraçõeS brRSllelras nos baixlos enga-I -t., C011\O conHqiJ.ência:
podel'ão ser dispemados oUso!rer curso científico, cada qunl C:)111 a du- nadares do despreparo doirl\do, -lue
_ o art, 3, do projeto, assim redl(jualquer redução de seus vencimen- ração de :1'':3 anos, terão por ob.letivo geram apenas o afã da formação, li gido:
tos em virtude das modl!ica~ões dela consolidar a educação rnlnistrad't no ~at:>, de. doutores in~oUt:>s, visando só
"A~'t. 3,0 Os alunos IItualrncnte
resultantes, salvo .se .se recusar~l1l Il cur~o [;':nasial e bem assim desenvol- a conqUIsta de poslçoes, para as qUllis : ma;l'lculadcs no cm'so gmasl~1 notmreger turmas cle disci:Jlina~ em que vt-In~ e a:'l'OfUlldá-!s.s, No CUrs:> n8.o se terão aparelhado e a que atin. 'no p':ozsegu:l'cin ~eus estudos na forestejam habllltados, devcndo, pOl'~11l,leíássico eoncot;l'Crá para a fol'm aqii o girão aganados .is abas dos ca~:tcos I ma d't lel!islu"ão IInterlol', ate con.lu15eu aproveltan~en;o sei' feito., nesse I' mtelectURJ, alcm de. maior conher.!- da. polUicall1a Conhecidos os an eios I são uo primeiro c:clo,
caso, de pl'efereneHI em turlllas 1.0- Il'ento de fllosofia, acentuado estudo d .'
i di
' . s
'I'as, pura ressall'ar os dlrcltos dos dc linguas; no' c'~l'Sa c'entlflco es,sa e gozo m~., ato, s~m dlfiLUldaJcs,
Justi/ica~áo
demais professóres". .
formaçãoserá marcada. pOl' um estudo que caractellzam o soculo, mÍlxl1ne no
, .'
•
Sala das Sessões, Em 25 de março m"ior dc cif,llC;as,·
Brast!, devemos evitar oes~1m1110 MS. Crbr elllbal'a~oa d:ss~rnma~l.o a,,,de 1954,
..
Parágrafo único. As dlsciplinrts co· cUrric~los que pareccm inspll'aclos por. Cm;SJs NotUrnos. e alastar, CilCla vez;
Justificação
muns aos cursos c~ássieo e cientifico' qu~~rmhos,. pintad?s ~m t~cnicolor.. , 1 maiS, as c!~sscs mfdlas dR Esco!a, co~
.
.
sel'ão ensinadas de acôl'do com Ilm
<;'l 1'11 sei nl'~l1to nao sei e Ilz, no graves Pl'c!u!zes para o pa·s. O enSlTrata·se de medida. ba~tante im- 'me.smoprograma, salvo amatemátlca, entanto, todo um longo cur,$O de ba- no li scr miliistrado a noite 'requól',
p:l!'tllnte, capaz ~e garantIr. li .sl~ua- 11 fi.sí.ca, a quhnlca e história na.tural, eh.l1rCl3.do. em cEnciRs.e letras na. Co.,./ :~to sim, process.os eSlleciais e métodc.s
ç~o •~os professore.~, das disclpl~n::,s cuJos programas tel'~o maior, ampli- légio Pedro rI, sob rigor tal ~l'e :>tu"· aclequado~, O Cur~o Ginasial, d:url1o
e·Jrl."'.djSt do "Jill(j~ui.o sÁ1iândar~~ tude no cur,so cientifico do que no ma se compunha, na L" série, de 93 ou notul'11o, deve ter a mesma organi~~'lo ê~i~ac ~lãeOm Est~~e1e~~' o P~ol~to Cl\rso clássico e a filosofia que terá 'hmn~, e, T1a sexta, de 4, .. 7'<" v!ri" ,za~f.o c dl1:'ucão, no lnterêssedo ens;d~ Lei 'nue· rixa 'a" Dire~rizes e Ba- neste malB "mplo programa do que de .cada dia, .estamos sentindo, ai'ida I noe do 1Ilun~, Os Pl'Occ~sosd:.ensil1o
~es da Educaçflo' Nac!on~l, apresen- nu~uele.,
°
o'
.
asSim, quanto delXam?s de ap:'cnder, I ~ que não podem ~er os mesmo.a, ~Ol1', ')
tado Í\ Casa na legislatnra passada. b),_ Alt. ; 5, ! 2'n' Co!egio será
Imnl?me·re a sensaç;:o ~e va7,lO c;l'r, j procurarei d.monst:'ar na Comlsr1"·C ~
e do qual o presente artigo é uma 016 es,lIbelec.n~er:rto. }_~.tlnado li; dar, hr~l d2s que só ~e ~,erao, tll/stta,!? ,eD I Edu~aç~o e Cultura e pero.nteo pJe' a ,m do. CUlSOplúpIlO. do ~másIo, tin fi re,~umo da o!Jera' c;el1~:f;r:,o. Inirio, na olJol'tunicJade devlrla, Em
simples cópia
Sal:l. das 3êssáes em 25 de marçO umb dos CUl'SOS do segundo CICIo ou
E' um dever ele natriot.lsmoc:>mlla- 26-4-951, _ 'Machado Sobrinho,
de ]S'4 _ Brcno' da Silveira
am o s , .
l '
ter o projeto. Se suas determina"õe~
" ,
•
CI "Art, 1~, As dlSCipll11a,~ Ob}'l- estivessem vigorllntes quando NestOr
N," 11
gatórlOS Dertmentes ao ensino cos J . f'
.. . .
cursos cl.ássico e. cientifico serão as ost e~, .~eus . e~tudos ginasIaIS, ele
Qu~nto ao Art. 1..0 do Pl'ojeto:
EMENDA AO ART, 3,° DA LEI
_ Na nova redllr.ao a ser dada ~o
ORGANICA DO ENSINO SECUN· sel(uinte-: Portulrufs, Fiane~s, In~Jês. nunc?, Hlla a set, ouanto aos seus coDARIO
Latim, Matemática, Cieo'n'afia Bis-I nheclmentc;s básicas, o grande vultu, I art. 4." do Decrôto-Iel n," 4,244, de
~ de ab:'lI de 1942:
'
O art, 3", cap, It dI) Decreto.lei tória, Flslca, .Qulmica, História 'Natu- que é na Camara dos Denutados.
ry
:0:11, Filosofia,
Com efeito, o art. 10 do PEoJeto.
Excluir a expresso:
n,' 4.244, de9 d e abri I de 194-, pasPal'á<;Tafo ún!co, As disciplinas In- 'lIlém de propu~nar a supressao do I ",., além do curso prôpI'lo do gl_
SlIrÁ. a tel' a seguinte. redação:
dlcauas no artigo anterlol'são co. latim, dá ao estudante, nUma fase náslo ","
.
"Art, . 3,'., O curso rlnasial, ·quer
alnd I
t
li
Ih
t
dlumo, quer notul'11o, terá. ünicam·m- ml1ns aos cursos cll!ssico e cientifico
a nClen c, a vre esco a. en re o
Justificação
te a. duração de quatro anos e des- salvo o latim. que somente será ml~ francês e o Inglês, e enqloba cadeira.~
tirinr-s~~á a dar aos adolc.scontes uma. nlstrado no curso clássico,
.
dispares como uma só, na mesma Ilé· .A no~a lei deverá consal!'rar ,o pnn.,
cuÚura I(eral es;!mâria: nã~ só para. dl. Art.lS. Alem dns dlsci.Plinas rie escolar -: espécie de salada l'USsa CfP.io ,dos .Cur~os Colegi~ls au.tono~os,
prcnará-los para a vida, mas ainda obri~:.t6rlas menCionadas no ~.rt'go ou pot-poum.
.
I base J. fotmacao de Colegio~ U!1ivel SIoriêntá-10s para a seção do curso Ianterior, OS curso,' ch~ssico e cient!Fetlrar, pai' exeml)10, o lattm dos tários, SUDl'emo ldeo.l a atll1glr. Necolegi~l que os hnbilitará aos tuturos I ficry terão d!sclpl!na,~· optativas, de estudos secundários da primeira nação tihum.a obra de~nsino. será dUI'ad ol:cu~sos superiores".
ncôrdo com as. normas geral.s eX'1edl· laUna no l11undo, Isto é, o Brasil ~ l'a e eficaz se nao .Iltender a. n~~ess.Sala das Sessões, em 25· de março das pelo Mi11lstérlo da Educação e é um contra.senso, um crime de lesa- . dade de fazer despel'tar a .t~denc;," voCultura.
•
cultura.- e uma melanc611-:a arrancada Icacional no educando, funGa0 prlmorde 1954. - BreM d~ Silveira,
. .
Parágrafo unlco. Entre as dls.cl- em prol da superficialidade mental da ! dial da Escola, como procurarei deJustlflcação
. ' pUnas o!ltatlvas~lgurará necessàl'la- mocidade brasileira.
J monstras, na or;.ostllnldade d~vlàa, neNão seria razoável qualquer dlstin- mente, no curso c.ent!flco, o desenho,
Um j n q u é r i t o norte-americano, !'ante a Comlssao de Educa!'ao e Cul~ão na dlst!"lbulço de séries entre os
e)
Art". 16. O numero de dl.scl- transcrito pela professora Alda Costa,; tura e o plenário·; 26-4-954, - MaeUl'SOS diurnos e noturnos para oel- plinas pai a ca?a série dos cursos do de São Paulo, no n, o 32 da "Revista·' chado Sobrinho.
c~o ginasial. Supor-se que ~ lIcrés- ~~~:;~/~o ;;~: inferior a aete nem Bl·ilsileira. de. Estudos pedRgógicos'.'
N, 0. 12
cImo de um ano viria. facIUtar, os . 1) Art. 17; ·A. terceIra eérie. de defe!1de, nos Est~dos Unlc1os, de toro
Quanto ao Art, 1. ° do Profeta!
l'5tudantes d~s ~ursos notur~os, é cada curso do colégio poderá funclo- maçao anglo-saxônica a necessidade
uma grande ilusao, A maiorIa dos Inar também junto à e-cola eu erior do emino da llngua do Lácio, que, no
Modifique-se para a seguíntea nova
cu.rsos noturnos e o.onstltulda por ra·
3).' suprim'a-se. do. A;t, 11 ~ seu Brasil latino, entretanto, se preten.de redação a ser dada ao IIrt, 10 do Depazes e 11!0ças que trabalham ,~urante pal'âl!l'afij único
. excluir ... Eis a conclusão a qUe se creto-Iel n." 2,244, de 9 de abril de
o di~ e dIspõem apenas da nm.e para Sala das SessÕes. em 3l de março chegou na terra de Washington:
1942, a sabel':
"O latim é indispensável· ao estudo
"Art, 10. O Curso Gll1Po.lal abrllnfrequentar o curso, secllnd,árlo, O aU'j de 1~34. _ Otávio Lóbo,·
.
. do inglês ie· que dJzer-se em relação g'll'á· o ensino obrllll1tól'io das 8e1l:ulnm,cnto de uma sêl'le nao Iria favorece-los, pois o de que êles carecem
N,· 9
. t
'?) , .. I t·
é I di
á
·d· i li
•.
(ualquer reformo. de ensino não lhes
ao por ug1;les ,o a Im
n spens - tes. ISC p nas.,
i~l~ dar' mais tempo para estudar
Emenda ao Projeto nO 4.132, de 1954 vel ao JU~'lsta: o latim é Indispensável
1 - P'ortu~ues
em casa', 'Use tempo de estudo d~
Ao 8!t, 10 ..,.. Emenda SupI'esslva. ao historla~or; nos banc~s, no comér2 - Frances
(IUe eles nec~ssitam, Só o teriam se
Suprima-se,
.
cio, na industria, 05 funCionArias mais
3 - Inglês
~a1a das Sessões, em 7 de abril de· ativos, mll!s empreendedores. são ~s
4 _ MRtemâtlcR
a dW'ação dos cursos noturnos fds5~
dob~acla. Mas quem teria. coragem de 19Qf. - Hettor Beltrâo.
que estudaram as I!nrruas clâsslcas,
5 - Geografia
propor tal. monstruosidade? Pois bem,
J" tiji E termina enumerando o que chama
fi - História.
.
só com essa Inomlnâvel ampliação do
US
caça0
. os objetivos éltimos do Io.tlm e~1 nos·
7 - Ciências Físicas e Nllml'llls
':U1'SO ginasial poderiam ter êles trê.s
O emfnente autor do Projeto m\me- 150 curl'lculp ginastal: aI tacllitar a
8 .... Desenho Llncar e G.e0métric~.
'noltes durante a semana para desen- 1'0 4.132, de 1054, Deputado Nesta" compreemao dos elementos da lfn~ua _'altel'ando-se, em ConS~qüofncia, pam
volverem as suas obri~açôes das ou e Jost. é, sem nenhum favor, um dos portuguêsa relacionados com· o latim, a seguinte, a.1'fdacão atcal do as;,t. 11
tras três noites de aula. O que ê1es mais brllhantes e eficientes parlamen- elementos morfol1g1cos e sintáticos; do referido de~reto~lei, a saber:
(azem é submet.l!r-se ao gl'ande sacri- tares do Brasil atual,.
desenvolver a eficiência no uso da Iln"Art, 11, O Ministro da Eduear.ão
nelo de sup1'lmir o repouso ao.s sá·
Ninguém o supel'a, outrossim, em In- gua como Instrumento de comunica- e ·Cultura det,erminará a distribuição.
bados e aos domingos para arompa· dellendência de caráter e em senso de ção do pemam.ento;. b) desenvolver li pelas quatro sél'les do Curso Ginasial,
nharem as aulas dos seus professO- dlllnidade do mandato que exerce suo habilidade para às lillguas modernas, das disciplinas aeima. Indicadas, de
res. 'Utes, por sua \'~z, para mino- periormente,
_'
as neo-Iatinas, como as anglo-germA- forma uniforme para todos os estaberal'-llles o grande esforço, tratam de
.'.
..
nlcas; cl desenvoher um fundo cul- lecimentos d~mlno do Pais,
resol"er com êles, em aula. os traPpr 1SS0 mesmo é com e\'ldente tural e histórico, tendo. ·sobretudo, em
.
balhos que nos cursos diurnos pas· comtranglmento que consideramos êsse vista .aS raizcs latinas. da nossa na.. .Justi/lcaç6.o
snm para ilue .005 alunos r"~olvam em seu projeto o maior golpe "Ibrado cionalidade' dl propiciar enfim a
caSa. Out:·o problema g' .e que se contra o futuro cultural do Brasil, íormo.çlio de iclélas atitudes ·babill-, '!mposíslvel tOl'I1af optativo. e nllO
n~ antolharl!t. eon.tsE
acréscl~rJ cujo ni.el· mental, se vitoriosas fOs- dades -em geral queprepar~m po.ra obrigatório, 6.0 ensino· do Fl'an~s e
de um ano a', curso gi'1asial se1'l.a sem tuas id€las. baixaria lamentll,vel- wnaesp~'ialízação ulterlol'" t02 uma do Inglês, embara seu estudo nã.o deva
o dos alunos transferidos. Para adap- mente, fi:ando ainda abaixo do que ró I d • Rubens Falcão em O Globo 'ser Iniciado simultê.neamente,. Os Ijt~-1C's _aos . C~l'f~S noturnosi fUrgirlam Já vai ocorrendo em face da !I'ouxidão ~e ~4cde ~al'ço d,ôste ~n~),
. , vros de texto, de· caráter cientltico ou
tituaçoes diflcJ!mas que r am per- com que se vem mal cumprindo a "I• . um ais onde se tala o in IAs orotlsslona1, continuam .excessoe na
turba{ Jerla~en}e 0\ e~uca~~cson~genteleglslaçáo do ensino, cuja exe- M;;_oÓ: Bra~11 quer-se aCabar co~' Ó ilngl1a portuguêse, e- dai a necessidade
~u~, n eften ~n ,emenc~m ie s injristl cuçito prática. estã enl franca. deca- ~i6rvo
...
.ia manuseio dos livros redigidos em'
ç~s~' Q~al~~::a;ner~cão c%rcurso g!: dência, pois o pendor é fugir aos 'SIl~1 . Sala ciâs SessÕes, em 7 de abril de francês e em Inglês, IlngullS cujo co:
n:1.s11l1 quanto. ao número de séries criflcios. do aprendizado, O projeto 1954', _ Heitor Beltrlio,
nbecimento e cujo tratotodoa reco
no cmso noturno seriR profúndamente' 'estlmula êsse pendor •. Salva-se, porém,
nllecem como.. sobremodo\1tels e.neantldemocrátlcae anti-social;
a estrutura legal, que é bOR,nareforN,. 10
cessárlDS, . Absurdo seria,outrossim.
.
.
ma Cananema·'C de que se podelJ'
contundir o estudo da Georrafia com
Sala das sessões, em 25 de m.arço aproveitar e. se têm aproveItado os que
Exclua.se:.
11 da. História, eul,Oll. método. de' Mlslsilo verdadeiros estudiosos. Se vlel:em
Ooart, 1." do Projeto:
rio, por vêzes aemelhantes,nAopodem
de 1954, - Breno. da Silveira.
llSullrima-se, dó Art. 1,0, den' a prevalecer as. nOl'mas simplistas e _-oParágl'afoÚnlco da nova red,a- ser confundidos. De.outro lado. o Detreos' artigos 'enumerados da Lei 01'- precárias do .ptesentepI'ojeto, tere- ço.o a ler .dada ao a.rt, 3,0 doD,ecle-se'Ilho;aser estudado, não 'deve.str
p:ânlcl\_ do Ensino, o. artigo 2,0....cu3a...m.os. erigl.do cm lei uma. a1mul~çlio de to-lei n, , .. 244, c1e Sde. abril de 1942'.1 sJnlo. o linear ·.e. lI eométrico..,'.de U.t1l.l.
redaçlio· não Seré alterada,.·
.
capacidade•. uma. contrafaçlode cul- e assim redigido: .
dade indiscutível, :Perante' a. Com1s~
2) 'Os al't1gosse~uintes. oonstan·tura. uma. tlntul'a Euperflclal de ea~Parâsrafo único, .0 curso ginasial, sil.o de Educaçioe cultura,>e' o ,plenAte:> da. enumeracA. o do a.rt.lgo 1,0, .vas-l benr a , 1l1undando~Ee, lIulm, d.eeprln.'o- 1IU1\Ddo tun~lonar à ,noU:, terA a elU-! rio na oportunld.ade deVida,. Pl'
... OCU.1'8..sam li. ler a~redlllldoE:.
.
ros~ ~ mela~côli~amente, as futuras racAo de cinco anos"."
rei' defender la razOea" pe1uquàlll:-

'I

I

I

I

I

I

I

I

I

'

I

Justl!ieclCcio
Não nos <\er::e
entre~lUnos no estudo 1I11.eccr o nOC50 cl1l'!r,uecbncnto culapr~sentel a presente emenda. Em 26
, .
Il).lrcciação
Projeto de vital re- tt:ral.
.
de abril tle : ~E4, - Machado Sob;'inlto, .As at.ividades extl.'~-curl'i:Ulal'e~ -:- percussp.? na v~da nacionnl. com anlSala .cl.ls ~f~:.~~rs. 2r de, fevereiro
N,' 13
e"'Ll~.l·,ao lI.oral e e"I<:a" cant<l Olfc~-, mo iacc.oso: nao, temos 11ltel'eSSeem dI! 19;:>4.
Coe/.,r, d.. Sou.•a, ,
~co ,ecLlnlÍmica domestica, educaçao ~ conscl'var a sist,emAticll atu"l, nem UI
N.' 20
Q!!llnto ao ..Irt. lOdo Projeta:
lis;w c outros - devem ser mais I~-I propósito de deslltui-la por motivos
.,
.
.
I Art. 1,,0 (:'eCiação atuall 7"'": O CU180
- .l1c",,;que-se pura a ~:;lIil1te a ten~s pM:I os alunos dos Cursos 01-')011t!C05.·
n~va red:d~o a Ecr duda ao arl. 14 do 112Jl1~, cJuforme pl'ocural'el demonE--r'Des,arte. achamos que, em relação cl~slco e c' cur.so c!cn~lflco, cacl.'1o
C<'CI't'tô-l('i n," 2.2(4, de 9 de nbrilde U·OI'. na olWrtunietade d~I'lda, per.ante ao s~gundo ciCW'Scclllldário, tem in- ~~t\1 C(\~l n. du;açao de tr~ anos, tcI!) ~, u saber:
a Comissão cle Educo~1ío e o plenarlo, -elr:l cr:b'cl.'l aS c:lllsld'1'lll'õcS Que se ('ao pOl obJetho COllSolldal gia edulca:\l't 1'j, O s:urso colegial abrange- Em "ü-4-D54 - Machado SobrInlw, ~neontl'aJ~ na e!lP051ção 'de motivos cio 1'l1nis:r_dn no I cprlso
naslafune
rl\ o emmo obriga:ú,'j() das S~~uilltc~
' .
• L I O "
'd E I
S
clã bem assim' desenvo Vc- aeapro
N." 16
da. e. rgnn:ca .0 ns no ecan·· :li-Ia .No curso clássico, concorrcrá.
QI~.c,plln"s:
.
u
,'.'
1'.0, a;nda vIgente. ,
.. Iml'a a fOrn111ção IntElectual, além de
1 -Portu<;uts
Quanto no alto _1. do P10;.to.
!?eb;CU10S de pmte o argumento, litm malor conhecimento de fllosofln,
2 - Lntim Na nova l'cdaçao a. :;e~, d~da ao aUas yalloso, d? qUe o !írego e o la· lcentuado estudo cl.'lII letl'lloll antlga.s:
:3 - F'r:mc?s
:lrt. 13 do Decreto·lel n" 4. _4.4, de tlm. sa!lnec~SoIlal'los a leitura dos au· '10 curso -, .c:entlf!co. '. ef>Illl formaçao
4 - IngLs
) elc a b r i l : .
tOl'CS, pol'tadorClide grandes mensa- sel'á mal'cac1l< por um estudo cl.'lS clenI' .- : '~.. e:'<l~ tira
Exclua-se ti eX:JrCS5uO: .
q-cns, e Rfnda quanto ao latim, a eias.
6 - Ceogl'af:a e flistô:ia
... ,. ele ca!'áterool·J./latol'io , ..u
leitura dos livros d~ ciência e fll050.
Art. 4." .(redação pro1>:>lita) _ O
~'- .' .slca
Justi 'icacão
fia escl·!tos.· nessa 1!ngua quando ela cursCl coj~l!lal. em cada uma de SUaS
B - Qwmlca
J.
•
.
: era a lingua comum da c111tura oel- 'seções, terá "duração de tl'és anos.
9 - Hlst:lr1a Nntural
A rc~ulnll1elltaGão da mnterla deve I dental. Essas traduções não faltam.
o seu ObJetivo será eOn&llldar
10 -Desenho.
ficar a ~enrgo do Ministro da E:lucaçào E é afinaI' mero preconceito o con..q- P.dllcacâo n.m!lltrada no curso glna- altcrando-se, em c"meqn~n~la, c Cultura' que resolverá segundo a derar fi tradUÇão como. um expediente .la1, dcsenvcll'endo-a e aprofundanpara a segumte.. 1\ redação atual do ~x.::lêllCla
apllcar, face a c:ula c.'lSO subalten10.
.
do-a para o convenil'nte preparo dos
art. 15 do rderido decreto-lei, a sa- sw'gido, sem o inconveniente da dellO ponto essencial do problema e adolescentell .RCl6 cur:lOll. superlo~es a.
bel':
.'
~eruç1io hoje elll curso, sôore o llII- qUe, por mais que esteja o IlC;'so pv!s qU~ se deatlnnrcm, Assun a Sef;11O de
Art. 15. O Ministro da Educação e sunto e com referênciD. DOS CurliOll voltado pal'a a model'lllda:le e para Letms ,pl'crnrará os estudantes que
CulttU'a determinará a distrlbui~ão, ~rotu1:1l0S. contra expres,a disposição o futuro, por mais vigorosa que seja se destllllu'rlll às F:lculdades de DIr-e;as tr~s séries do Curso Colegial, das l~?'aJ. P~l'ante a Co1UÍ! são de Educa- ,a sua particlpacáo na \'ida nova do relto, e à~ Faculdades de Filosofia.
discipllnas acima mdicadas. de fOl'ma:C'ã~ r Cultura, e o plenlÍrio, oportuna- imunda, não lhe é por.slvel desconha- '.curso de lp.t.ras),ou amda',ao Cur~
Uniforme para todos' os estabeleclmen-' inente, tecerei outJ'JS considerações à cer a lrremov!vel vinCUlação dc sua Supe~lOr,de ~Ibliot~conomla, a s~:~ ,
tos de ensino do pais.
,
gu:za de Justl!lca,1i!l daemellda aei- r.ultura c~m as orlge~s helcnlcas e. 1fn:;;;el'r:S ~~:J~~~ oSdequ~~clna.
J n' aç'
mp, oroposta 26-4-54. - Machado So- latinas, Nao ~erla comeniente romper F . ã I O' ClntolCl'!ia Educação Fi115 1,1C, ao .
. llrtnllo,
o '
c?m ~stas fontes. Com êste rom-,i~~['l ec ~-i1c~fla ICurSo de HIstória
Impossível tornur optativo,. e nao
.
N. 17
p,me:Lo perderiamos o contato e a Nlltu!'al.: a St'rá,(\ dc Ciênchu; 50obrl~'atorlo, o eOSlIlO de Fran-:,=s e do 'iluanto ao art" 1.0 do Projeto:
Influencia ~e uma velha cultura que <:lais. aos candidatos às Faculdades
Ingles. embora seu estudo nao deva Na arte referent- a nova redação cc~su~tanclOu e elevou os valores os· Ide !'llosoíla'Cursos de Sociologia.
ser iniclado slmultáneamente,. Os n-[ li &er ~ada a,o a1't!g~ 45 .~ 1.0 do De- Plrl~Ls maiores da .=!-ntlA'uldade e rc· C~atia e H1S~Ó~la. J~rnall~mo). de
vros de te:lto, de c"rtter Cientifico ou c'.cto-lcl na 4 244 de 9 de abril de ore".enta uma experll!1lClll sem par do D'vnor:!iD... Aanunlatraçao publica e
profissional, contmnam excassos na "1 1;'42'
.,. ,
de~tl!lo hurn.mo., Perdel'lamClli par OU- ao Curso de Formação de Dlploma!ingua portu3ué'.3a, e dai a necessitlll- •E':cJun-se a ex ressã-o'
tI'O llido os OlalS nobres vlnculos do tali:a secão de Matemát!ca, aos que
induilld~.?se . neste cálculo as par~lltcsco da cultura nacional com aJj 3e dE.'ltmar~'n à.!! Faculdades de Ende do manuseio dos livros redigidos ' " 4
em fl'ancés e em Inglês, 'linguas cujo: llul~'de Canto Ol'feônico e Economia malS Ilustres culturas do, nosso tempo" genhnria, .1,1lIult.etUl'a,. Filosofia (curconhecimEno e cujo trato todos reco- :I:oméstlca e as .sessões de EducaÇlÍo tôda~ elas Ugad~ ao grande tronco 5o.~ de .MMemat:lca, Fisica, QUíJ;ni~).
nhecem C1JnJO sobremo.do. i:te.is e ne-.i P ' ,
..
.
mediterran.co..
l' às Escolas MJltares. _ Ben,"m:JI~
cêsSlÍrlos.De outro lado seria absur- l&Ca .. ,
Justificça.ão
É pJ'cciso reconhecer, pois, que os ral'c/!,
N .• 21
;.o «
da.. num Curso Colegial. excluir. a ca-I
.
_.. ,
'
eStUd05antlgOS não se revestem a')edelra de Latim, necessária ao comple- " A regulamenta <;ao da maU'r!a de~e nas de 11m valor de erudição. Eles
Stlbstitu?~~e o art. 7.0 do projeto'
.
., ,
mento de uma mentalidade humans-Ílcar a cargo do Mmistro. da Educ:açao constituem uma base e 11m título das "elo sef!\llllle:
tica apurada, Dai a emenda proposta, e C~1t1;1ra que resolvera segundo a culturas do Oc!dl'nte: éles serão sem. ' Art. 7.' A pl'esente lei entrará em '
que procurarei justificaI' perante a exJg~nela a apllCllr, f~ce a cada caso pre, conforme o e~:pressivo dizer de vigOl' em L" d~ janeiro de 1956 sendo
Comissão de EducaçRo e Cultura e o surgldo, sem o lncomcnlente da dell- Uni escritor mooerno "um elemento aplicada iI. primeira série do curso
plenário, oportunamente, Em 2G-4-954 bcração hoje em. CUTSO, sôbre o nssun- inalienável ('li'. dignidade ocldental". ginr-sial e daí sUce~ivamente todos os
- Mael:ado SoorinlzO.
to, e com referencla aos Cursos NoQuanto ao latim, cllTleclalmente, ne- anos. a maÍll uma sérlcdQ curso &eturnos, contra expressa disposição le- cessál'lo ~ ainda estudá-lo COIU pal'tI- runcãrío.
N." 14
SaJ. Perante a COmissáo de Educaçilo cular cUldgdo em ncs~as 'escolas seJusti/lcattra.
Quanto ao Art: I, o do Pr{)ieto:
e 'CUltlU'a, e o plenário. oportunamen- cUndárlas por s~r .êle o fundamento e
E' preciso que o Poder Le;:riElat.lvo
Na parte referente à nova redação te, tecerei outras considerações a gulza a .estrutura da llnglJa nactonal. Sem não C!llltl'lbul1. para tumultuar e esa ser' dada aos arts.. 12 (CUrso gina- {ie Just!f~cacão da emenda acima pro- o latim, o conhecimento da língua na- tabelecer confWá-o no ensmo,
sial' e 16 (eurso COlegial)':
posta 26-4-54. - Maellado Sobrtnllo. ~ional, por mals ilustração que se teOra. se êStc proje:.o fôr discutido e
Redija-se do modo, seguinte:
Justi'ict;aão
nha, será sem;:re um saber mareado \'Ctado &em maiores dUicu1dades &
a) As dlscipllnlls de cada série do
J
•
.
de Insegurança e lacunas, ceomo que cXj)Crio'nria cemonstra qu~. na meCU1'SO Omasial não poderão exceder ·Com atlnencla ao estudo do latim, envolto por Ce1·ta escurldade",
1hOl' das lüpoteseS. não scra transforde .seis: '
cUidamos desnecesFário. l'eabrir aill<la Releva, ainda, ellCllI'ecel' a dlscipllna ma.do em lei antes de julho próximo,
em. angustiosa ,~lntese, o. debate de esplrlto.a ginástica mental, que o se receber qualqueJ' emenda no Seb) As disciplinsa de cada série do que
sôb~e a conveniência ou Inoonveni- ~stlldo do latir.l desenvolve e apUl'a: nad., o prazo será Inalor.
Curso Colegial não pode1'ào exceder ~nCla do ensino dessa llngua morta: em trabalho recpnte lIamo~ que os
Aro.'Itn.!.loS mesmo que tudo. corra
oito.
cada um tem, roere esta questão, melhores alunos dns escolas de em;e- às mil llIaml'llhas e que a respectlva.:t
pontos de vlsro definltl\'lls.
nharJa, na Sulça. são aqneles que me- lei seja sancIOnada antes de agôsto
JUStJ.ji.ctu;ÜD
Concordamos com o projeto quand() 11101'08 estudos clássicos fizeram.
próximo.
6
No CursoOlnasial as disciplinas o exclui, em caráter obrigatório, .dO I fi Re~el·\'ando.nos.para maior just!- nrroe gl~gl~~~ c~mM~I~~:rl~~e ~d~~:
por sérle náo ck?veme!lceder de seis primeiro ciclo secundAl'!o; realmente. ~~o.~ms:e~rlo?.
' ~ão e cultura deverá bai:o:ar Instru.
nem as aulas semanais de dezoito, as- está. em conrutocom o espírito do 1954 _ ~Oelh.s
d: fel'erelro de ~ões (.soec,;ais para a SUa f':wcuçl\o.
o e ousa,
&ta1l1os na convicção de que o ];fisim como Curso Colegial disciplinas ?OSso tempo ~ COm o progresso das e l - '
e aulas não d~vem exceder, respeeti- enolas pedagoglcas o ensino do latim
' N." 19
nistério. não Irá baixar essa.,s ::lstruvamente, de oito f' vinte quatro, afora, a crianças de onze anos, sem conhe:;ões sem antes ouvir os órgaos CSJ:)eem ambos os casos, as atividades ex- cimento de. análise sintática e, .por
Rc->diJam-se assim o arti,o lO, In- dalizados Cllmo a Congrcg'ação do Cotl'a-currlculal'es. Pennte.a Comissão conseguinte, semcapllcidade de decll- ciso 2 e O artigo H, inciso 2: ~Uma l~lo Pedro II e a mretoria do Ensino
de Educaçilo e Cultura, eO plenál'io, nal' devidamente os VOCábulos latinos~ língua estrangeira, à escalha do aluno SeculIdárlo, Se pret~nd~. a apresenna oportunidade devida. expencl~'el o que a legislação atual alcança e ou do seu l'epresetltllnte· legal, uma taçIW ele W11 trahalho.serlo, honrJlto
'as conslderacõesnecessárias ao es:ln- obrlgà-Iafi a decorar, submetendo-ns vez que o e't:l.be1eclmeoto P3ssua proà aUw'a dll seu supremo-obtetlvo
recimento dós motivos em razão· .dos no risco da estafa, a sedução dn sI- fessor hahilltodo para a lecionar";
:..- a edur.açlío nacional. _ não fica1'á.
quais apresentei a presente propostO. mu1açào e O horror ao:; fundamentos
conclu!do ante.~ ac setembro.
Em 26-4954. - Machado Sobrinho.
elâaJoos da cUltura.
Jll.1ii'cIlÇÍlo
Depois de divull!:3das esSllS Instru.
N o 15
Cancordamos lntelranlente com o
P01' que L'1~Ms ou francê.s?
:;áes surge a Questão dos programas,
.
re1atÓl'lo do Pl'ojeto de Bases e DI'l'ãQ riras e proveitosas à. cultura oolsos htlUll5 deverão. ser substituiqlUln.to tiO A,t. 1.°:
xet1'lzes, quando afirma: "Cometeria- são, 19uabnrnte o itallano, o alemão, dos P()l'·Olltro.~ el:\borados rendo enl
....u·lnte
r·edll~~o
a0.
Art.
39
mos
erro
gl'avil!!llnlo
se
persistíisemos
o
e~llnllo:'
vista a novo orlentllr,fio cun'lculal'. A
'
Dà a
U~D
,lO
num obri t 1'1 d d
ti si 16 te
')ortnrla l:ll!1l~terilll. n." 614, de 10 de
do Decreto-lei n." 4,244, de 9 de abril
a
ga O e a e an-p 00 g a
ACl'esce qu~ a llolitlca I.mlgt'a.tória molo dll 1951 cDncedeu o 13
até
razo "De
dll 1942 excluindo o paráçafo \inioo antl·pedagógica, lnutil, prejUdicial, e que Cll1'l1r.terll.a a Ct:.!'llUIÇUo, amerl- ~,Il d~ e.e!.embr'l da"ue.lD:1.I1.o ,tlRra
'
,.
'.'
que leva O· nosso apll1'eUl0 eseolar a.
1.
d
t
_
proPOSto. .
. .
um aparente regime de simulação", ;lat.!:!. e!lll,{el'a .qJg~n ra ou 1'0. as- " congre~ndio do Colé;;io Pedro Ir
1
Nid
é.........
tl~ta -para li ql:>P.stã.r, muitos desc.eu- apl'l:llputnSlle 011 orogramos mínimos
ba1h
-Al't. 39, Os tr a
os esco lU'eSao cu amos,. pOl' m, pr....""""ntes· dentes de lmlg1'an!-es deliejRU1, por do en!llntl spcund!\.r1o ..E é!'S\! prazo
abntngerio no minimo 18 aulas M- essas ,razões em relaçlo ao cicIo co- ~omjll'eelllil"eiB ~at.,l'oS· 'que os sens. não!ol Inn~o, !l1\lvo ~e. nll\sesse. uni
IÍllUllllll, l1AJ ·prlmelroclclo. e 24 aulas 1egial - quanllodesa.parecem os In- tlI!'Oll curJu:çam a .l:ngua dos 1Ie1lSjtrahalh0 de' cópia .de índice <ie 11. .elIW1lUa, no .eegundo dclo, não se In- convenlentea, ac1lna aponta401 ,e re- llntepaSllUdos _ e lN:lI Só é ac1ml8- ros
..
.
.êlU1ndo nelSe total as .all111S de Canto I conhecido&, e li boa formaç"o mental 'lfve\' na ellf'ol:t cle .11\ o" média.
v. '.
. '
-, Orfe6nlco. Economia Doméstlca e Re- do estudante que est' ". .~ o
Nat:l:t mais nlltló1'!lI, pala, do que 11', RcsumllliSo~ os pro:!l'l\'nllS ~io de. lllPAo, ai
de ll:ducaçAo FllIlca lutro do conheCimento da tiniUa mie "oel'contl'n d~sae d~~Jo. notattomen- verão f:StM' dl\'u16ados antes de ded anossa clvlll~Ao,
te quando ol1'.esrnC' só pode favo- zembro. ,
e ~. trlLbll1hol complementares",
_00
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Sllrl;e. finalmente, problema dOI U·
N,· \li
lpl'econlzada refo.nUl. cuja nece.lisi:hd.e 1u·.ero ell idlom\Ls 1J10dernOll, NII lllais
vros cildátlcos que não ficariam pronSubstitua-se no art, 1,.0 do projeto ,~Ili.uém ,põe em. d,.~vida, 1:II1S QU~ iJe'l~ l l'eall11em,e t4csa:;,r",yu, ~"e,)l'.õ':".",;
tesDiante
para oci:l3
imciu
do
ano
letivo,
considerações acima e a l'edaçÍ<.;) IJI'cpo.sta para o art. lO do . VIl' lsentll. dOIi .. ,ClOS qUe Ul~ ~pon· ','.1C5h'O se!'!:!. amcaça a. um ti ;;0 ac
Decreto·lei ll." 4,244, pelo seguinte:
ta~o~.
O"~
_
tnsmo que umversalmen~e tem )lur
dos cálculoa feitos com t odo o otlArt. lO, O cura0 ginasial abranFolha da Manha de_ Sao Paul), "SClll'O " cuhura l1Unll:n.st.ca, lL ~;)rm~smo lIlngUtm de boa fé deixará de <lerá o ellllino obrigatório das seguin- de 23 de fevel'eil'o de 19~4,
lllHÇ..O da. ciciaaulua e o cstuUU10 llO
l'ecollhecel' que seria uma. temeridade
n npl!cllçi\o (l.a futura lei p~l'a o ano ,es olsciplmr.s:.
' Microscópio
~ultu das a,'tezs. l!J.1'1'aqueCH1:1 ou (JeJjimediato no dc sua aprovação, mesmo
I - P;)l'tu~Ues
.
. ' . .
vil'tuaCla esta alta !iIUllíd:l.de, correm
para a jll'in,fll'a sel'ia apenas,
2 - l"rallcc.~ ou Ingles
Degradaçao do ensmo secundw'w
perigo a cultw'a nacional e· a. mQ"O CóCJgo Civil Brasileiro, embora
3 - Latim
Raul Pil1[t
.tania do paIS, O pl'o;ieto é um 'tr~s:mcicnr,do em 1.0 de janeiru de 1916 ~ -Matcllláica. .
O papel essencialmente CU",Il'''l e Imendoimpacto sÓQl'e wn a.~o e1'l'3ClO:
só mtrou f'lil vigor em .1917',
~ - ~lellC:~:. llSlcas e naturais
humanJlltlco 00 "'1/>'110 secUlIClanv, que oexccsllO de uis;;,pl.i11as. 1<..0 .... t•• I,
A lefol'111a Lo110evi1l, da França,
7 ~ ~i~~l~ la.
se destma. mwto malll a tormar e ~'"- mesmo porque saiVo no tocanLe ao
foi o.pllcada em caráter de experiênIst~rJ~
'lar a pessoa humana, do que ti jll'e- número de Idiomas mOJ.erJ1Os. resll""
da. a partir da slxit~l1le lconespon. s - Desc.l1'.o
parar pl'01lSB1onlLlll, pw:ece ebtul' E~il110 çáo elQgiável o projeto mun,tll'l q..ase
dente (\ 1.n . IK'rieglnáslall e um ano
Jltsti/icativ.
elK1UecIC1o ou eleSlíl'e""do, não· oos~nme tódu as discipllnUll atuais, el&1'OOI'a.
de~~s to~:i' é~~ ~~~i~~o âemenda A f~ão de Geografia e ~ n>awria l\,llUlp1raçã.o a que obeCleceu~ relOl'lJlU alg~mas tlgw:ando sob outra d~noll1Í
dtve ser Inclu.Ida no COl'pO do pro~ nWIla só aa.c'pllna e a nãO indWlãil :apanema' Melnorprova alS.o n<\o 1Ia.. naçao Geogra1la Geral e do JiI'US1! e
do Latim dentre loS ma.térlas obriga.....0 que lU! lels \lue ll>lcCSlllvwnenl.e tem História Gel'al e do Brasil SUIlStíjeto, em bene!icio do ellliÍno nacional. tUrlas o· que implli:a. pràticamente ~'lU1tielo o 1l1gresso, aos C1U3oa supe- tuidas por Estudos Socia.is I, outra
assunto lUuito mala Importante do na IlIÍa SUPI'ClJlláo, mercccr&1ll a mala nores. ele pessoas que I~O recebe.am sI1nplesm~nte deslocada. do. quadro
, arço de ampla e JUllta .repu\all atl'avtla de pu- uma ad~uada. prepamção lunl1a· currlcullU .tCanto Orfeoruco) outra
qU~"I~ dll(oSnlf~!• •C1õ~: ]lsusdsaemm
.,.....
I
.,~~,
.
bUc(I"úea 1eiLal nll Impl'eDlade vltilo& mental..
tornada facultativa (Latim) • lIito pl'O·
1954. -- Fernando Nóbrega.
C6~
. .
O que a lei prc,vê é·um~Jl'S' Seriado VII. que não há exceaso de discipuUllS,
N.o :l2
A' pill>llcaçôes anelClla, que trana. e. reaular, c::mstltUido de dois clcloll, O Que· bá do progralnaS super abal"
.
Çl'cVe1nUi na in~a. com liAl neceasá.· gina8lll1 e colegial, 1"1I'&. 0111 ptõSoJas que rotad08 de matêl:ia, ti superfluo .to·
~i~ell~~~ o~~~~~~ie revo- rlu lnd1caçõel, COlllltltuem a melhor pretendam entral' na I1mvrl'sla:!.CJe. D1lIIldo o lugar do essencial, em !w'sa
gado o Decl'rto-Iei aO 9,303. de~7' juatif~at1va. pl&ra a emenda. apresen- Dado, porém, o desenvolvlUlento to- escala. como pel'cuclentemente a's,nade ruaio de 1946 e.. restabelecidos DI! t a d a , .
~ado por certas proflssões de ordem lava há vinte ano~. com sua inconlIrtisoa 5~ a 6'1 de) Decreto-lei n," 4.244
Sala das SC8S6es. 8 de março de téen1ca, no exerclcio elaa llua.Ul a lel tratável autorldaclê, o paclre Anlndo
cle li de abrU de 1942.
19t"'. -1·er.lafUfO Nóbrega.
paliOU a exig1r a. poue ele dlpIGl.la. Vieira S, J.
para o 1nlt'eB80 a tais escolas ae insJllstljicltilJa
_
PRESSA EXAGERADA DE
t1tulu um cuno preparat:írlo reCluzicio
"Vejamos como o eminente educaOs e):ames de licença estabetecldos
" REFORMAR
bastante 1nterior ao aecundlí.rlonol"~ dor Pllul ArbollSlle·Butic1e encara o
pela lei <!rl;llUlca do enalno secuncü- As noticiai sObre a nova retol'ma do lU ai e mals1'li.pido do que. ~le, ~ada problema. do curriculo. "Dacla a llUI.rio foram l!lexpllcivelmente abolldos ensino iecundário - tão pr~xIma, se· mais j\l8tO. Seria exceSlllvo lmpôr·se 11e1ra pela qual definimos IL fina1ldapelo l)e('reto-Itt n,' 9.303 de 2'1 de iUDdo ae anuncia, que provavellllen..e 10 CU1'lll colegial completo, a quem de do ensino aecunclál'io IformaÇl!.o cio
maio de 1946.
.
. entrará em viaor, ja. no ano letivo ae outra coisa. nio pretendesse, por exem- cspírlto e aqu1B1ção de há.bitos de culÚI!I exames de tlcença hão de can. 1~ _ SÓ tem servido para lançar pio, .senão um diploma de· guarda.- tura gel'al) é pl'eclso admitir que u
trlllUiT. lnegavelmente. para. maior confU8ão e inquietação nos melDl! I1vros.
, '.
matérias de eusino da eacola secun·
rendimento do ensino. E' o melo educac1Dnals~ PaJ,'a São Paulo, em
Ol'a, sucedendo que multas pessoas, dilria devem ser escolbidas à.e ma·
mais 8.deCluaóo ele que dllp6e o Ea- particUlar, .ellllll. providência o:he;rw'á d~Pols de admltiaBs em tais \.urllOll neu'a a. poderem proporcionar \LO. jotado para elevaI o nivel do ensino e, em momento inoportuno: Justamente teemcos, levantam mais alto a mira vem uma. perspectiva IlÔbre o conjun.
por outro lado. constituir, uma ea- na. oca.siãoem queae autoriZa a re..lI- e resolvem entrarã. Universldad.e, tern- to de conheclmento que interessam
péele de C/ltlmulo e, ao mellmo tem· zação de concw'SOII para Pl'OVlllll:ntn ae pleiteado eo Poder Legllllatho tem aos homens. Ainda uma vez. 0&0 se
po. de emula....4('. entre os estabeleci- efetivo. no Inaptél'10 of1clal, das ta- roncedido que, considerado equivalente trata de enclçlopedlamo. mas de v1llâo
mentos que procurarão melhorar cada delrasde Lattm, EIlpanbol e Fl,osofla ao cura0 'seeundárlo normal o estudo aintétlca. e impulso Intelectual, Ora,
vez mais OI proceBSOll pedag6llCOl.
_ cadeiras easas que (l anunci:1da j'e- das disciplinas comuns. baste ao can- OS conhecimentos humanos podem ser
Nf, França os exame. de concludo forma. exclUi do rol das que sáo ol»'i- dldato o estUdo das disciplinas fa1tall- classificado:i' em dois grandes gl:.lpOS:
de cw'aos Ibccca-laurtllt). "oprea· tór1U nos curricul08 u'.JIISIn&SIOII e tes, para podel' inscl'evel'·!e no cou- os que tratam da natureza flsiea e os
tadOl ;>craDte ban,cu oficiais.
colégios... Efetivada a relorma, é bem CI1.I·so de admissão.,
Que tratam tio homem; querenClll'aNo c.uo em apreço J?Ol'ém, abmente ele ver, não se justificariam nlalll ê<lIil:S
Como se ,vê. rui por completo com dO individualmente, Quer em IIOciedaos examea ce .conclusao do segundo conclUlOS. Ma8. em que situação flca- semelhantes remendOB o conceito c.. e de,· Tl'ata-se de encontrar as clên·
Ciclo ,licença clUalca e clentiflcal riam 111 que batalharam pela medida ensino básICO orgânico e ~isten1títlco. ciasmestl'aa destãs duas avenidas do
prestados pt:rante bancas :ofic1als, 011 professOreslnterlnOll daquelas ca~ Camas I.els acessóI'las, verdad~l1':ts lelS sabel' humano.. I.Tem-se elado o no,
~is 08 exaDJelI. de IIc~nça g1nas1al se- deíras la quem o . legislador I)rocurou de exceçao, de que pródigo tem sldoo mede ciênci(ls cosmológicas. às ci~
rac prestad08 ntl6 proprlOl estabelecl· fazer justiça). as entldadesde ci:ll'se Congres~o _e a. que, qu'!:ndo memOI'D cias da natw'eza flaica e o de clênn1~~s.dM seasõe!. 8 de março de que a preconl~aram, 011 oellu~a(lo.s Que da COllU8llao de Educaçao e Cltltura, eias noolósicas às que incidem sobre
1954
• . do N -b e" .
a votaram?
aempre me opus t~na~mente, o cns,no o esplrito humano, mas não adota. - ..'ernan
D r "a.
. Entretanto, o açodamento (;Um que secundãl'lovai .retrc.J'adando par:\ o mos, aqui esta terminologia. que susN.O 29
ae pretende colocar em vigor a le· antigo e condena'leI sistema ,je ~xam( 3 cita. muitas questões t.~ricas).
•
.... 10"J to forma é Que está provocanao m.:uor pa1'çelad~, Aband9llada a SUpel':or
SUJlrimam se no lU'. . .... pro e confuslo. Para a grande mJ.io:'i:l doa ol'lentaçao da. reforma Capanem~. que
"Incontestàvelmente, ti Flslci! é d·
a
,~o r~ci-~~~:r'poa.
n ~.a. 1I.:.. :ez:r~o~ elem.entoa IIcadOl ao ensino IlCcunC:á~':"rtem defei.tos no particullU', l:1as e 10.11- êncla. meetra da natureza, enquanto a
'odo o ar 2D du 'proieto'
1'10, não hIl. tempo material suflcil!nte Vável no geral, .cada vez nlais .e está Ji'slcologla e a HistÓria abrem caml• ,
•
para que ela entre em vigor em 191>4 reduzindo
ensino secundário a slm- nho às ciências do homem. Ao lado
JI>tII.'lclltiva
e por isso provocam ;Jrofun.ia tStl':1- ples e cnda. vez mais acanhada Intrú- da FíSica, devemos colocar a Quimlca
.
d
nheza aa afirmaç6ell em cOllLI'al'Jo, dução ao ensino superior, De funda- e a Biologia, Entre as clênclas -que
re~:~se~u~e:~e~tr: :m~eto~~ provenientea do M1n1stério da Educa.· mental que. deverá ser, cnda vez mais guiam o espírito a l'espelto do homem
.• )Lo. 9 "03 ~e 27 de ma10 ele 19(6 1i- 910. Só mesmo de afo;adllbo, e CJ)ll1 se
vai éle tornando meral\1ente e preeiso acrescentar, ao lado da Psi•
• cand~" reatabe1ectd06 08 exame.' de .t6claa as 1nconvenl~nclas dessa CII- apendle~, como o demonstra :l prlÍ- cologia e da História, a Geografia Ru.
licença E' este
motivo ela presente cUlllltlwc1a. poderia o respectivo pro- tica a.boliçao do latim, Ol'a pretancllllJ.. mana. a Sociologia, o estudo tias linemendá.
Jeto vencer os trtmitea.le.al& no~n.
"Diário de Notlclas" de 04-3-5-1.
guas e. dll8 literaturas nacionais e es·
Sala da.:l 6e/IsõC3, 8 de m:U'ço ele greIIO. chelar à sançao presidenCial,
trllí.1geiras {contemporâneas e clássl.
1954. _ j'erfl(lti.rlo N6brega;
ter algumas de suas dlspoaiç65 reguADMINISTRAÇAO E ENSINO
cas,. Denominando. êstea dois .grupos
•
larlzadas por portarias ministeriais de ciências (natureza e homeml é pre·
!'l.o 24
e .começar a ,Igorar daqui a uma
"UESASTaAllA. A REFORlllA .Qtn: SE COGtrA cÍSo dar um lugar a paJ'te às ciências
Substltua.se no 'art, 1." do projeto aemlll1a, que 6 quando sellllc!,.aln U
FAZER NO mSIHo SECUNDÁRIO DO PAis" destinadas a c1esenvolver o raciocinlo
li redação pl'orKl8ta para o art 14 do aulas ~ C\ll'lO secundário. Nil.O Vce fornccel'·lhe inStrumento IndlspenDecreto-lei n,O 4.2.', pela aeaulnte: mos, p 5, em que se estriba, o MI- Decl41""~esdo "'ro!. Alberto "ovai _ sável ao rigor Intelectual. Vê-se que
A~t. 14•. O eurso cOlegial abran- nistro da Educaçio, quando atlnlla
~..
••
as "matél'ias" fundamentnlssão .reiagel'á. () enslno obrigatório da. JSeltUin. eaperar a vllêncla. da reforma em
"Constitlào projeto séria ameaça· à tlvamente pouco numerosas. E' pretes dlselplinas:
1854,
=a:r~rl!,,~manistica. da jtlventllclto ciso nlio e.liquecer os exerclcios de
1 - Port\l~ês
se isso acontecer, todavia. por 1'I\j.
Educação Física, deat1nados a dar ao
FrIn~ACêa
Jagres Que eacapam à !:l0ss&. :»ercepçá',
Ouvido _pela reportagem da FOLHA .:~rfooee :~~'bslliendC:cldoeS._ hNáil.boito!epdaeramProae.
g..,s
pode-se d1Zer Cjue a reforl1llL principia DA
~~.
-~
........
4 - Ma:teIluit1ca
sob péssimos auapfcios Pr1nclpIlJmen, ....... lóbre o pl'ojeto de I~que da. Educação Fislca a iniciação a cer·
S
ceosrl1:fla
te porque revelará que 11l! elaborad'll introduz modl1'1cações na 1eaislaçao do tas artes comoo·desenho·.& dança
6
1llstoria.
com abIOluto desprho às Cl)nt~bUIÇÕ\lll ensino secundário do pala, re4t12lndo a mÚ5iéâ. A arte n40 é "mals qU~
~
~~~ca
que professOres e educ:ldores. auterl- O nmnero Ile matérlaa bem como sua uma forma de adaptação do· corpo e
li _ Hlatclria .N:ltural
dades do ensino e entidades de classe, se:rlaçio. o pr~f. Alberto Rovai. técn1- dos C01·POS. aos ritmos da. vida uni·
,
IlOderlnm trazer para melhor .nlução co de Educaçao da .Secretarla da Edu- Vel'sal. Por isso mesmo é umen'D
lIo assunto A supreas§.o de (leterml- caçA0 do Eatado de São PaUlo. rcs- a supresslio aos '1'rablllhos Manualll
JustiJicativa
. nadas cadeiras: a criação deOUt1'ls:poDSAvel pelo Setor de Relaç6es PÚ- do Latim e da. F11080fla.Essaa d18~
o dedoEclucaçio de cipllnllS. como u restantes, Illio rrecesO atunoque termina o cura0 Be. & dlviaio das matuias M1 obrtga~, l~ .do
cundário e pretende 1nrreIaar nwna' rlaa e optatlval,etc. _ tudo ~1l4 é
a e
OSQ
s probl'""1M I sárlaa à. lntelt'aç40 harm6nlcB ela :per;
escolall!lPerior deve estarem CClIDdI. aaaunto que provoca controvérslu e educaclonais braslleitos, assim se ma 114%18lll1a.cle humana na contextura da
çilea de ler, t1'aba1h0l elCritQI.em. pelo 56 mecllante acurado exame e euus. nUeate~;.. _..
_._......:_
. . eívl1lZaçlao que pertenceDlClI. TOdaa
menoa, duaa l1naU8I eat1'm1lelras.
tlftl dilCUlIIlliel .JlOCle. ser . .'aIOIv1clo.
-. _o
a lo r""YU·.... que se lIoI c1llsles cultas estio laturadaa do
Dai a razio da presente ema...
Nlll teria tIM um ano· perdido pita COllI~ fazer. no. elWno Iecun~o do saber liso, Só mo· o llbem preteDlDa
sall dl\l BeaII6tI, • de março de lo edu_O, ee ~le f6ID totalmellte pa1l, Â W1Ica coisa aceitável no -técDlcos" llemJlfe emfUlas. com' a'
1115... - Fl!l'undo N6br'gA.· . .
d~tlDadll a ct1acuIe6eI eDl t6rDo· da projeto ae refere .. relluçia do nll- SOciologia' EdUcaelcmal, ••
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J3ARBAROS os PRCGR:"MAS
fcssor Al~xandre Corrcia, em lance ác~ I é ~alardoar os ignorantes do latim lingua - todos sabem - é em nCl.'isas
VIGENTES
1melhante: "Meu Deus! até onde· com um di plomoa, Quenpeuas siz'nifi- e.scolall o resp'lnsável pelo fato de
"AI'm dos bárb'ros rOp'\'ama' vi- I h'emo~'!!" .
.
carla um vex.ame." para quem tem que, ent.e nus, ate pessoas bem im~" . c
'os"n-"l'Ps :: 'b"l' do' ,"Pulha ela Manhã", de 5, I\lulo:, bnos culturaIS. Mas" SI',. Vergal trUldas mal~,'al.am o Idioma pit1':o d"
....... h~w, ...
l",ol.~'"
... ~...
"Ao....
ry 1954 ). ,
'l:llli,nO
s~~unuar.o
_ pross8gu.U
o de •'13'-.la ti e ter . o.s eu .111.: 1'",lvuz.'n110 contra um mo d (, quc s': d cscon h ece em ou"."
. ,'_ ".d'les c.o. ex~esso
B-LHETES DO RIO
o_lat~m, e ha quem Most.. elll lI~e.ltl'os.lJalses,
,';ae se ,-ompreende I)
..,u" ,.,.~, .••. ,', ~":' ..
..
1
.
nal) e porqUe sabe a. 11l'lUa _ pOIS motivo ~ur ~ue a comlSllão nomeadll,
t,&e ~l;!J.a::i, .l.elJ.aaO::i, .a. a.. . LU ta CJ.\ os. ~tc.,
Reforma do ensino
nunca se ViU um qlle 5,We.)(,l" con- . agora 'pe.o ministl'o - são SClllpl'e .113'
..,~~ .. ~_••" •• u~'I"U "o' "no.no ha 4.U,:
~o ' . '
tr:l...
.
. ! mal1a:luuas CO:1I~SÕes - tratando da
.."o....'::
, ". ~"<l."~ 11", u.. ~u .n":"".,l,,
. HI?, .• ~ D~P., A. GAZE~A). - Dis:remos confiança ~m que o,s ini-' 1'eformadu ensino - :;empre as taIS
~o ",I~""
e nwo .. s~ conal pela I c":.o:_ ll. .• ~,vd.I~' ~~~. In"'~lamas de mlgos do l<ltlm, perder,~tO a causa, reformas improdutivas - pleiteia Uln:l

I

I

1·

'40

j .....

~ . U u"'W)~.t .u...~
•

,\u.l.L-

11'

~~tl ,:4..~~ ...~~I ~l'.ul.~~ l"l...:dl~.• , h ,,1eLoJ.·J,..I~ a 1Ja.~alna P.ossui!nos na, Câmara senhnelas vi- c~l e1iuÜUtH.. UO • .P01' w.na tal 'deia.

I" ' o_."U o".... d'S.lS no a11l,_loal'0 cúlIe'" o lUd.U. l!:' o ,lat,m o gl,mde gllantes do Brasil E de suas tl'adi- ve-se 10g" qUe os carr.jJ'mentes da co<lu ".~-I, .• ,''''1', -lo "'ll;.;t~(),-de·a.unus, .00hlJg~, lJontra ele e, que .se ,oitam ções culturais. Na 'Jcmlssão de Edu. missao deixam mUltu a desejar quanLu COllt.üúO, LO por.ea·o, OUtro ma, dS ll'~'s, llWlS lu....ahlaCJ(\S,
caçáo está o SI', CoeHlo ele Souza to à sua Iduneidnde técnica, Como
I: a 1'1.,.1 "" (,.• tm~ç"o alda~jca e
. O ..euhlanCl~ .da jJ~taJlia CO':,ltl'tl. a solelado lntrépido das ealllp:'lllJas P.ln porém, no que diz rcsJl~ito a eomis~
<l~ C""J"~'~(:"O ,," .es,o!'~,;Js rio corpo 1m;;",,, do. Lac,o esta Jla~ lllaos~o prol da cultUra l1lacional e gaúchl) va- sões entre nós, pl'lmamos pelo lirismo,
~Ucen_". ..,a e.~ce.emes cor~os ao- ,)elJU,~ndo ~YoSt, men~bro da c01~lj,ssao lente nos entl'everns parhlJlentlucs. 11ãCl me admu'u de coisa alguma llbs'-.lllcSlI4" u,'iu l'1'ociUi:en: o que pO~ de.. ;.Quca,~o .1'. Cuhu1'a, dr. CRmara
"A Gazeta" de São Pall\a. 22-2-54. tl'Usa, ne.ste toca.lte, Estava, preci_
""."',,' ,,''''''''''!' lJorque ca".l proles- ,·.ú~,al. ':' sa.olClO, t:nd'etanto, que
O LATIM EIS O PROBLF.::MA
samente no desventurado Piaui quanb.l' tn\~a"lO. elll COm,)ll1'LÍmemoes-! o J.?eputa~o sUl-ri;O,gra~dellse .apenas
A l'eformà projetllda e plunejadr. do vi dentUótas e.fa!·macêuticos ~omcat ... lqUC, . agülclo como se os OUtlOS txec,':.'~ a'~ oS,ues.6D,lOo ~o ~I. An~- pelo MinistérIo da Educação estâ pro- dos pal:a auxllIares_ de engenheu'03
l-.~ •• ""v"""· ll~o.ex,s"sS",I'l. ::;aO. tern- ".u 1e~xe".~a, genJ? ;.lspi~lldm.,.de [O- vocando R manifesb1ção do protes- l;uma ee!eore coml.ssao de estudos pa'e•• uô "ll,ls~~,,~nClaS aeHe mal. >vle- "as a, ca...pan,1.1S anti-e!'pltltuallS- sorado paulista, ce['tamente o mais la locaçao de uma e~trE'da de fel'l·o.
l·,,~e '''1I"a Se,el'R cl',(;ca o aos"nG~is- .as no ~ommlo 'aa Inst~uçao, O Se- interessado, uma vez que se coneen- Ora, as nOSSD.bCOlnISliOCS, n:eninJsl
11:0 Uol O".~Il.Hçao ~Uuc,l:,onaJ ate ago- ~U~:~IO o.upa,. ~0.1:, poslçao, de 'illOl1l,e tl'am em nosso Estado mais de Co plJl,l Fossemos ~Purar o que e!as tel? feIto
I"l, en',e nos. mais ou menos lieco- I .ek,o . no . se.Ol .•c uCRcion.l1. Sya In- cento dos estabe;~cimentos de en. ou, melllo., .0. que nao !él.! re,to, tel..~ .• 'a, bel·'1l1.10 os seus e11':;OS pu!'::: l1uencI(t' e c1eCI~I'I'l. na soluça0 dos sino secundário de todo o Dais, e f01'- riamos matel'la vasta e gaiata. pua.
a sat.s,a~ao I.e inl~I·0ssespol1ticos.
I a~jlec.c;.s aclml~lo:~'atlvos dn ~d~ca- mamo~ n núr.leo de mais del'aelo ui· todo um novo Domó!ulXote ou outro
."
J'"
çao e ll~ ·onell.a;ao que:\o:W:iI!lstll- vcl cul,",'] .dla Na('ilo'.Rocan~b~I~: E esta ~:;urn, da centêJ.:,"'.,v"'.......AL,ZAÇAO NO~M ...T...VA 110 do 81'. Ba:bmo cabe lmpl'lllUl' &li plvergem as opiniões, Para un0 SlIna e.O.I.la Lt, ensmo gmaslal, pelo
"t:Ol1,anCle um,,:., ,all1ellCR\elmente, oo,sas do ensino. Dai sua mnuênciao latim dc\'e ser llbolJdo definitiva:' pa~o de amostra, já n03 eliz o que
o 1"'"_",''' .. descell'......zaçao aam,nlS- ,losl't;mos da discussão do pI'ojeto i mente: para outros, apenas rcr\\1zido ser~ o resto do e(11ar,o. ~limjnal' o
tl,,,.',,,,- COlll "descem:'a~,za<;ao 1101'- ~e 1'e,0l'l11a, 11él C ll1al'a.
no númcl'O de aula~, .e l'mitadoao Lnc,m de um CU1'Nue 11,\;l1lamclades,
lud"\ol '. ,," aquem e uta e a~onseE.e aquI que q..eremos chegar, O Cl1rso clássico' Dara outros será .um em UI!. paI.;. de latinOs, nao creio halllll.'.e., es~.\ e l1o~,va e condenável. 31'asll e um paIs de. fOl'maç3,o catô- c['ime a eltrlÍJsão de' tlll.dl~~jplll1ll, ve~', em ltl~tel'la de ellslr:o;·mais, u:-anU cn,;n,u, "~cunu"'I',O eto1'mativo e ,]Cu,. :;'uas elJ;.e~ estao il1"p1'egmld'as consIderada. fundqmental pal'~ a fo\'- taJado p~ladoxo, Ramalho Ortlgao, o
11,,0 ut."lal',O, cal'[W,cnstlCa esta. qUt: I de sao e b2neflco e0nseryadorlsllw. macão
humanlstica do inu\vlduo. nllo e el udlto lntelec!ual luso" excurp,,,,;wce ..o "{;ll.s,no lllédlO", Isto e. ",eu po'/o ~Clucau-se 'ao balejo dJ es- Par" "'stes, sem o.latim, o mundo esta slOnanqo pela IIo anCla, contou, como
a0. cW·s~·s I'ro"sHolla.s, ASSlllI, não ,;U'ltO' cl',stao .. As uorm'u que regem perdido.
ele, sabm contar, que eaSJ nla..s SUI'po..e o C"-''l'.C\HO sBculJdar.o Sü,,;rel' "ossa vlda Vlel'am de nossos aute. .
pr~endente que ~e lbe Cleparou em
tULUc:'l.tllemo SOO pL'cLe:,tos ecoonônü- ,;assados. Se, sobo. aspentil :10\)1'0Parece-me que. há. um pouco de A~,lll, numa colaç~~ de llra~ da ~nlcus. ~' 1Jrei~lWel que o estudante 51'esso materl,al, mUlto há que. call1l· nalxão. nes~as afu·n:,ativas. e pontos ve.sldade, foi, ouv.u, em latim. cla!lllco Ahl.:.zom1s, conclu,Clo • gInáSIO ou .:har para c'legal'mOS li POSSUIr um de vIsta precstabelemdos, o que torna co,os dois dlSC,Ul~OS pJ OtOCO.l'UCS dl\
o cOlegio,esqueç:f' ou julg~e tempo padrão. ele clvili~ação igual ao que, C'S 1itlga"t,e~ h'1'edutll,pis em suas po- ~~mposa, solelliaaue. 0'11 velO asaperCllull "arte úac!Uilo qi,;" ongatol'la- L hOje tem I.S. llaç:Jes fiat.. adiantadas sl~ões. Vamos ver o oroblema com
r que ,todos os documentos lfictlLS
mente a.··'ndeu e fo' Cull~'d~raela pro- Inada temos lIue inwjar li elas quanto pprsnectiva, sem "parti \]rls".
das Aca"emlall da ter:'a dos dlqUea
VCI"osa p~~ estuClan:e ao ".0 urande "-5 virtl:alidades Intelectuais e às posO latim, em 51, como matéria Un- ~r~m v1sados no idlOll1,a do LáCIO.
's 1· 11 ue t'~essQ. el't'l:adO de sibllidaeles de culminação moral, Do O'\lfstlca, e se aprendido. em profun- -I'la aqu lo uma tradiçao da .cuitll.
d~. U,
q
.1._...
. . Estrangeiro pcderell10s receber con- didade. é de !!rande ut.ilidllele para o gente ~atava. E tal e 'alllanho.foi o
~,..J ~nde·Ja. ~ J:um~:ll~mo tem s~a: tl'lbuição de no\'os métodos ou um conhecimento do vernaculo. tr3nsfor- seu pasmo, qUe, ao \olver a Portugal,
l~ZO~S que ~ 1~~~_0 u~~c~n,~ece",~;;.n_ contingente dt; t'xpcrlências relativa- macão lenta epro~resslva daquela I se d~~ pressa em denunc,ar o enorme
clp~:mellte :~. laz.,~. CI. ce.:~.s o o~m mente a proce~sl's psico-ped;1gôgicos, lInguR "Ul!l"ar. levada p(>los soldados crime de se descUl·a.· li cultura ,do
ccs ,'" ~ut.os ,à-:eltos a).es.nta o .110 tel','e110 da dIdática Mas não pre- de Ci"lão à Qmlnsu!:l Ibérica. Mas Latim .em um paiS atavicamente latlpl·oJeto.
emcnoar.a t"mpo, eespa- cisnmos de 'l U,;; :'05 'venha de fona "arR tanto, é fundAmentalmente ne- no, Não se compreendia l!uenações,
ço seu eX~I~l.e. A~Ord~tl:os a;:e~[is Ia indicação <lo ruteil'o para 11 nossa r.pssJrio que. seJa conhecido com per- cujo . instrumento de expressão nrinium, o do CUlSO secul1Clàl,iO ~oc;uno ll1ocldad:', de que nos sopl'em ir.spl- 'elcoo, (> "''lI) aoenas na. sU[Jerf,cI~- dade alguma ~OSSUlr.jO, co mo Jdio,lIl cmco anos., ~ue aosuldo. O raçãoaliel1ígenn j;aJ.:à aquilo que a !idade o-cllnatól'la C na. conjugação ma .dos Cesal'es,ú dessem ao mundo
it.. ~al sel'la a aoollçdo ~o 11l1smo 11.0- nós nos cabe 1'esol-Jer dentl'o das co- \'e\'bal. porque é Isso flue se E'llSina, culto o ellerrplo de amor ao vocabuturno. Como, p,;Jrc:n, e JUStO attn- ordenadas' fOl.tes e nl:idas dellosso I ntualmente. no' curso secundário. lário, que constitui o mais conciso e
der aqueles (jue so podem estUdar a passado
~'.~R ll. forl11aeão humanlstlca do In- harmonioso dizer universal :l'ão sei
noite,pol'que tl'a~alham ele dia, o
' .
"'ivíduo o latll11 como m~ terIa não tieo de um dClS seus maiS notáveis
Ora, o sr. Anisio Teixeira repre- '.tri llúlidadp, 'O aue Importa' é o se a Lusitania OU/lU a clamor patrióI'dnedio nâo esta em a.C116al' a dum, Ção do curso, mas ,;m abrev~á-la, Os I senta, elelltr.o qo. tnaiselev~do órgão ~s"írlto da latinldade. que se r-stru- intelectuai~. :No Brasil - terra tam-·
,que estudam li aeite .s"o gel'alment3' da admillistraç'w (, orlentaçaO elo !ln- 'lll'nllt,1'Rvés do estudo deH!stória bém latina - .pode de.xar-se de reIlJultos, com. algum lastro cultural e ~1l10 no Brasil, uma corrente de ideias da Civl1lzação e pátria. ,Principal- novar. n:esma atltude tle Ramalho\'
p1'esum.velmente ,de incomum fôrçn de avessa ao que temos' de mais 110SS0, mente esta ,dlsciollm devrrã te~ um
Creio quellão: Nunca pude comvontaete. Logo, o ceda seria oferecel- de mais . al:l'a.lga~amente· brasileiro, cunho SOr.iRI. didlitico-pcdnl;ô!Zico,.e preender essa ojeriza, qJe muitCl.'i volhes um CU1'SO intensivo de dois ou nosso ptrunomo llltelectual. ~ t:a~'al, não cultural. como até o presente mo- tam l10)e ao Latim. Certo, a matéria.
trés anos, uma eS;lecie de "curso de subs~:,utur~d~ p2la :"1S1S SOl,lda. ~~r-, mento. f. não se pode neg~r que o e algo. cJmplexa , os mestres ~on
maduresa" decente, flexivel,que tra- tTIaGa!l el'lsta. Ten.ar, agola, vila~ lmportanteéa f0J:l11aC8o de uma tempol'alleos, ao _ in\'es dos antl~os,
ria,. entre OUtras \.:antagens, .aextin-I' a 'proa .da nossa ,na~. q..ue, hâ. cluasl '!l~;?talir\'de fundnmentael~l l'~s tra- com ralaS exceç?~, ag'l'avam, o ~.
çao das "arapucas" ora ·cxistentes.
qUll1hen.os anos smgm agu:a. mans~s. dicoes da r~eoa e da fam111'l. n"o im- coma pouca plat.ca do en~,no, ,&'
,
nllll1 roteirocel'to para fr con~ecuçao Tlortanao n lrn~ua Clué lc'~,rvitl ele ele- quase tudo. decorado e inexpressivo,
AUD.'WIOSA A RE?OR~L.-\
de. seu dEstino, é realmente uma em- mento de civl1lzP~ã:l. Ou t!credlta"e" 1s.s0, porém, .n~o ju~linca. o que preU:'lr ,,"~~"':\L
p1'em aUd~closa. e .temerária.
mos na ~upp.rlor~dade do ltltim sõbl'!' tende a conuss<\:o relormaool'a, O que
• ... 1J:ó...
E como e p.cssl\·el 'Jue per.dur~, z:as as líu(!uas ::el'm?nkas.. Dor r:,emplo? se faz necessáriO é. selecIonar ·profe.sMa:s largas' eonsidcro.,ões poderiam co;sa~ do ensll'JO, e~S:l nme~çll. a m- O fato verdadelro e Incontl:stãvel' sores à altura da :I1sc1pllna, e .orgarl'tsel'de.senvolvidas em corno dos pon- ,tegTidade do nesso pl'ltrlmomo mte_ é II neces~idadp de nã'l tomArmos de- zll.r-se progl:ama razoável, ellmmando·
tos aboruados e. de outros. :Mas ph-· lectunl e moral? Saberá o. !'ir, Antâ- cisões preciplt!1das e np'lixônadas.
rece que já falamos bastante. •'\:le- nlo Balbino a responsablhd:tde qUe Vamos ver o "ro~.lema com cnlma· e se o que e:dsteatualmonte, Que 50
Jl1ais,- aCl'escl'ntou o proL Rovai tem sôhrc_ os 0n:i:lros cons~ntlndo q,u~ objetividade. Ql1al é fi importância. volte, neste pa'··icular, ao método an_ de nada adianta a voz do .bom- :l-- ~d\.!ca~ao nacw!'181 veleJ(' à melee do ·latlm, ~m .1, ,como lillgua, e C01110 ligo. C011' o dt .loje, alunos semmes. aenso num pais e numa é:;oca em de ventes Cj\le ye~n de outros qu~- veículo de 1111'' 1 ci'/lll~aç1io? Valfrã n ~es' práticos t;,io. poderão aSllimil1ra
que a levillnnade é senhora absoluta. clrnnt9s, C0111 o deslgnlo claro de antl- tlena mantê-lo: de'l'emos exclui-lo um idioma complicado, e dai - extotalmente: del'emos torná·l!' .fneul- plica-se t'àcilm"nte - a tal o;erlza.
O ensino 110 B\'asil, em toàos os ra- br~sileirismo?
J),lOS e 'graus, está reclamando uma
A bn~l~a do. ~atlm é uma esea- taUvo; .Re!''''t . melfior comiderá-lo Estudei .Latim quando' a escola. era.
reforma de amplitUde e profundeza. l'amuça smtomatlca da guerra. que como útll URra a formação- cultural risonha e t nca e os profeôsol'es saPara tanto foi 'elaborado 'o projeto I ora se leva-nta contra tudo que temos de uma elite, apenas?'
I>iam transn'.Itir o ensino com profi~
ce lei de airetl'izes e bases da edu.· de conservar para honra d~ nossa,
AINDA E S"""'RE O LATIM
flência e en~L.~las'!\o. Não eram mecação nácional: Não se compreende "nça, contra tud09ue tem')s de nmls
.
;:......
ros tomadores de lição. Não me lemAssis Me11lc5ria
b1'o de' colega ,nenhU.11 que detestascomo se teve a ousadia de mexes nosso e lança raizes profundas na
alma do Brasil
.
se o falar e~Uellto de Cicero e de Tália viga-mestra dessa constru9li:0 . '
'. .
A Convenção Nacional de Profe.s- cito e o v~l'sejar sonoro e in.sp1rado
·0 curriculo do ensino sec':!?darlo ~
outro dia, o SI'. Campos Verga!, sores está. protestanc.o contra o pro- de HOI'ácio e Virgílio.
Rebaixar o
.,Iabendo-se que, em eonsequencla, ha- Deputado por São Paulo, fêt na ca- jeto de reforma do ensino secundário. idiomp imortal a um simples estudo
:verá o desabamen:t(:do rel>~o, ore- mara um discurso violento contm o Um dos motivos do protesto 'é a qua- facultativo, como está opinando a tal
':,bollçono ensino prlmá.rio,no ensincl latim - quando precisamentc em Bua se ellmlna;ão .da llngua ,latina; o que, comissão reformadora, é prât,camente
"médlo, no ensino nomal e noensi- terra se glorificava At!chleta, C1 prl- com muita rat8.o, consideram como eliminá-lo, oiJ é por Isto que idéia. tio
':'.JIOsuperior, .com a rearticulação de .melro proteSllor dess~. hngua na Pau- 11U1 atentado· contra' a nossa' cultura. abstrusa estlÍ senc1ií motivo de proles,cursos, reajustamento de programas, llcéia, O DeputadY quer que se acabe E ~ a.pura. verdltde .. 0 conheclmen- tos. Que o Congresso NacIonal"';' on.readaptaç§.o de compêndios dldli.ticos, com o latim e se àê Jubileu .. todo. to, ~eamo quenli'o seja profundo, de de sei'lue. figuram latínl8tllll de .escol·
-.': . redestr.I'oUiÇ§.o.OU dispen.s.a de profea- OI estudan
...tes que.. tre q.üentam. ai IlU- .La.tlm.~ condlç§.o lndl8p enst..vel paraj ~ n.lo ap~ove tll,lreíorma.• Não terl..
.-ores/etc, pobre ·Brasi1l ~ó me.- ·las dcasa. cIlsclpllna, sal~ ou - nlo o do~ínlo ·completo de qualquer idlo- da. pal'teaellllBta e culta_ dó Brasil o
::2110: exclamando como o emerito pro-a matétao. O que o Deputado Q.uer m"ul:o-latIDD.,' .1ll o abandono de tal menor. a~laUllo" m~. lIim, causari.,.•
l
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mal:! justa estranheza expressa, mui
O anteprojeto de reforma do en- uma reform~ do ensino e ~utra é ter níio estivesse h'mr.nado a cultt<r.l li'
·a pro;lÓlllto, na famosa exclamação de, sino secundá.rlo é uma per!eita capacidade suficiente e lsençao dc h,umanldades antigas Sêl'lP. uma ca..
Vieira' - "Miramur quOc!i"
monstruosidade. Em sua elabot'açâo ânimo para.t-Iaborá-Ia em conson';.m';a sem fundamencos, um Olncv IUl'ae
"Jornal do B~asl1í, de 23-2-1954,
não foram ouvidos os professõres d~ com a realidade histórico-cultural do um barril de bolhas de ~abâ(l. E MANIFESTO DOS' PROFESSORES Colégio Pedro II: não conllou, para Brasil.
esta sublimidade da l'eforma C;<j~aI1C'
CONTRA A REFORMA Do::> EN5I- a slta feitura, com a exueriênc'a .dos 'Perdõe-me o SI', Jost, mas o se\r ma que o Sr. Jost, Irmt,v fieI (o'.
NO SECUND~RIO
prof:e-~ôres de ensino pârticular,. d!s' ante-projeto ê até l'ldlculo.
"sinagc;:a" dos "su;:e~f1ciuis", c;u~• •
semmados pela Imen~ldade de todo
Onde já se ouviu fui ar em duas os- I destruir para angústia e nJCSqUlnllP',
Lançado pela Convenção Nacional da ,o Brasil: é calcado num pragm!lti~- pécies de cursos ginasiais no m~sl1'.o Ida intelillência da Pátria,
classc _ "Antcprojeto primaríssimo mo, hoje scdiço e qucfalhou rUl- país, um ,de quatro anos Curante o
Se a referma CUI:anema não tpr,~
e tremendamente prejudicial" dosam ente .em todo;, os lugares em dia e Lutro de cinco à. noi' e?! S'~l'á dado frutos opimos, as causas do mr,;
Perfeita monstruosidade"
que foi a!llicado: nao leva em conta CJ:Je o Sr. Jost é aclc'lto (1) Cor50? não residem na reforma em si l1eM
.'
a existência das Faculdades de P;- I~so é justO? E' ló'!lco? NãJ, é õinl- nos seus all,tores. As causas ao m/.!
A Convençao Naclonal de Pro~es- losofia onde se realizam e.stu:los plesmente ridículo. E por,quc a ino·/a- slo outras bem diversas,' conhecida,s
sôres! reallzada há pouco, na Capital agora amearados de Inutllidade, das ~áo tolll de poder a tercehll sél'!e co- ~té dos cegos.
'
mineu'a, cot;\ a pres~nqa de reprcsen- matérlás qué o anteprojeoo ellmlr,a: leglal funcional' junto à ec;cola suA leI do Sr. Jc~t n~o form:!rá a
t:tnt~s de dIversos ~llld!Catos declas- exclui o estudo da língua espanhola, ]:I:rlor? Qu~J é a ut!l!dad~ prática personallda(e, Integral, não acentuará.
se, d!scutiu e term:~ou jlor conden,ar qllando. através de pronilnciamel1tos dis~o? Será incrementar ainda mais o nem elevar(\ a consciênciapatrlótl~:l
o anteprojello de leforma do curso oficiais, vivemos a gritar pela ne- fabrico de "doutores"?
e humanitá:'ia da adolescência )latI!secundário, em andamento no C0!.1- cessidade de maior elltendimento e
Já es~am05 fartos de "doullres" qtle c!a. Eis' o motivo primor,i!:\! por !lue,
gresso, Nacional. lançando' à Naçao int€rcâmbio entre os povos do nesse escrevem "cinco" con "s", 'óhistorin" !em rebuçot, a acoimo de desonesta,
o ,~e3umte_ manifesto ~
t'
Continente: elimina, prãticamente. o sem "h" e "cumprimentO"rom "o",
A nprova':ão do ante-)lnjeto Jo~t
A Nnça~, ao Co?ores~o Nac,~nnl, e.studo do latim. lfn;ua·mater do Isso é-.querer, queimar muit:l cêl'a a !3rÍl a de"rr.dação total do ensino seno Minlstél'lo, da Eaucaçao - Estra- portuguêll; cujo estl',do consti~ul defunto ruim.
(undário no B:asil. e em consequência,
nbo e exqu!slto o anteprojeto de j'e- e~erclc'o Intelectual dos mais 11::0-' Por oue o s~. Jost no seu a "~l'alho~- ,ma tralçb à cultura brasileira.
forma do ensino secundário, apre- "eillosos: traz enorme,~ dificuldades do anté-proJeto procura prâilcamente t2la-se, exar line-se cada artigo do fnsentado à. CâmlU'a ~os Depl;ltad08.
de ordem econômica e social, p Jr-'Fllminal' a IIngua latina d,)s nossos mlgelado ar te-projeto e observe-se
Trata·se' d~ COIsa Wllvelmtl;Jte que jogar! violentamente ao d€s,:n- cmnculos secundários? Estrl
foc'ia que de todos eles l'essumbrA. a UoglcillJlr~nda, '!'azla ou qU[llquer suos- urêgo os professôres de espanhol, 'a- antl-clá~sica do Sr, Jost é um ates- d'.lde, a incc:1gruêncla, a :Iesonestld~tancla fllosoflca ~pedagóS'ica.
tim e filosofia. reduzir.do. ainda. os tado triste de sua cultura. Confesso d'). Haja vlt:a ao lU'tlgo 21. i 1.0 ,em.
Exquislto, e mUlto, que tal ante- venc!mentoR
daqueles
profess~:'es n'mca 1'1 tanta tolice reunid,l em ar- Q'le o Sr. Jc~t pretende crill.r uma caprojeto apareça exatamente, quando cU.ias matérias serão reduzidas no tigos.
(i'Jira de "E, ~udos Soclals",procuranapÓll árduas lutas, os professôr~ número de aulas semanais, come a
Meu combate ao ante-projeto do lio alterar c:':mlnosamente o cu:so na[l,cabam de ,obter memoráveis \-lto- geografl3. e a história. o frnncê.~ e o Sr. Jost será sem tréguas.
tural de du:\s ciências disr,mtar.,a
rIas na JustIça do Trabalho.
Inglês :qual1oo à História do Bra">i1,
c"!omC:lto-o. não, por amor EO dlnhel- Ge0?1'aflae ;'\ História.
::l!: bastante estranho que. se en':le em sua autonomia. é indls;Jeru:á'!~1 l'jnhoqlle me possnm render as. aulas
Nl:o há. dJvlda de que há Inteira.
à
Câmara
tios
que
ela
permaneça,
com
aulas
f:'eele
latim, mas pelo Ideal su:,lime do correlação entre a Ciência GeográfIca
semelhante projeto
Deputados, quando, naquela Casa, qUentes. pol:! somos uma ,ci.,iIIz9rão amor à cultura clássica e I:!ent:fic:l, e a Hlstódca. Como eX9llcar, por'
ainda n5.o se conclUiu o estud'l do em um plan11to para onde aC'l'r~m embora seja eu um auto-dldaia, porque e::emplo, a geografia urbana de 1'0anteprojeto da lei de Di1:etrlzes e as mais di,'c~so.s correntes Imlgrató- neste pnis desgovernado não se pode ma, Menas ou 4lexandrla sem o conBases da Educação Nacional, ;>!ano rias de oodrs os continentes, al,'m ser outu coisa,
cm'so da Hl~tôrla?
complexo que abrange tôdas as mo- de, técnicos especializados, quer ras
Não EDU advogado da atu~1 leI. de ,Como mln:strar uma aula de hlstódalidade.s do destino, e que, a mln- c!~nc!as ex)e~imentals, quer I:o.s ensll1o. Rec·,nheço que ela ,é demasia.- rlll acerca dr" c_onqulsta das Gálias ou
S'ua de outros méritos, e produto de r.ienClas que dizem res'Jelto à no,sa drl defe'tuosa, maS.é melho': Que o s&bre as Inv:J.soes ~ermânlcas ~em o
estudos prolongados' e de consulta e formação cl~'lca, e foi exatamerte ante-prcjeto mutUado do (eputndo naxlllo da G20grafla?
_
critica dos setores mc.!.s int2ressqdos porés~~s p~ndel'ávels motivos ~:le ~(,úcho..
' , A Geogl'afla. e a História sao cU!nno desenvolvimento da educação do as fôrças armade.s tanto se emr~- Não j:~dece dúvida de que h! ne- c,as correlatc.s, mas considerada! RUBrasil. '
nharam pe'o restabelecimento al:t:'l- c~ss1dad'] urgente de uma refJrmil' no tonomas' em ,'odos os palscs clvlll2a"
.
nomo àa H!S~órla do B:asll: denu'1.- ensino f 2cundârio, mas uma reforma dos do mun:.o, 3.000 anos antes de
Nas Vãrlas vêZes qu,e "se reun:ra~
clando S1:as origens, isto é. a i'1~ j~ta, .h.[nesta. racional, de ac(;rdo ~om Cristo já. os.chineses as estudavam
em congressos. os diretores de cole- fluência Imediata dos Dh'etores rle a renhckde ,histórica e cultu:-al bra- se,1aradamenb.
gios particUlares prt:,CJnlZararn vee- .coléglos particulares. o ~nteprC)je ':0 sUeira
A GeografIa e a História sg,o duas
menllemente a reduçao do currlculo n~o cogita d~ at1vidade,~ extra-curri.
cU~clpllnas ql'e fazem. parCe dos esC&col!1r.
Desc:obrlram, nessa ;mm- culares, hó)e. em prâtica em toe 1S
Melhol' fôra que o Sr. Jost cuidasse tl'dos clássicos e modernos; cm .todar.
dêncla, a soluça0 do ensino em nosso os 'Calses chtJizados, prlnclualm,,"te em ajudar ac:! seu colega Mctzler na as nações cultas e em todos 08 tempos
pais, Nunca esclareceram qua!s as aquelas que dizem l'eSIJeloo li Uter::.- rp.E'U1amentaçao da trltlcultura_no Rico têm sido estUdadas _e ensinadas em
matérias que deveriam, ser e1llro,na- tuta e às artes.
Grande do Sul,. pois que. mais me ))Ih cuieiras cUstlritas. Só agora ést~"lU
tias. Também. jamEl!8. jWltlflCC.Do exposto conclul"se que o al'ial re::e um colono da zona do trigo tI~ rnlnoso Apolo" do Congresso Di'asllelram com argumentos soclológlCOSOU llntellroleto de reforma do. p.ns',no que Um técnico em e n s i n o . ' '1'0 ousa reuni-las numa s6 I'stlelrn soo
fl1osóflcOll .a .redução que pleite~v.am. secundârio. por. prejudicar vlSem:llNão será sômente êste comentárh 'a deslinação balofa. de "Estudes 50. Nestes ultlm~s meses, o MlIllSté- mente os estudantes eos profeEsõ. que tenho a fazer sObre o paupénf.. clals".
..
1'10 da Educaçao resolveu encampar res e, por' conseguinte, 'a educação me ante-projeto do SI', Jost desti'
Isso é outra' toUce do Sr. 'Josté.vldn
as resoluções tomadas pelos Con- e o ensino. deve ser totalmente' l'e- j~ destinado a fragorosa derrota, Olt- de inovações desnecessárias e .1r.utClS.
gressos dos' Direllores de, Colé,;lClS 1'lucUado pela. Naç~o bras1Jelra. pelo tI o~ comentérlos, outros arr~zoadcs E' outra desonestidade cIentlfica,. po·"
Particulares. Todos os meIOS de pu- Cong-resso Nacional, como, neste T!10- mUlto. mais convincentes surgirao .:!')!n arte docUabo, 'conceblda nl\ cachola
bll,cldade foram moblllzados paTa o mento, desassombradamente, o far. a o fim de pulverizar aquele feto erJl "areJada" do Sr. Jost. "Estudoll ScMlnlstéfio da Educação t€ntar de- Convenção Nacional ,de Professô~ má hora concebido.
.
clals"l
monstrnr as mirabolantes vantagen.~ res" "Diário de PernambUco", de 1e· 2
Como anda "soclallzante" o Sr. Jost.
de um currlculo reduzido, fazendo.
"Correio do Dla", de Belo Rorl- de 1954.
, Q u e m dera·ter conheelmenb do pas110 mesmo tempo acerba critica ao zonte. de 24-2.1954.
sado e do 'presente dêsse "esclarecido"
que chamaram de enClclopedlslno
'
REFOR.~A' DO ENSINO
deoutado pOis o lSeu ante projet jê,
balofo e inútil da reforma. Capa;.
REFORMA
no ENSINO
SECUNDARIO
me' está 'Ie'vand o a pecar -por pensa~
o
nema.
,SECUNDARIO
Val/Teclo ele Li.s!)oa
mento, Quem me poderia, ilVl'ar do
OfereCendo agora malor e melhor
Vai/redo de Lisboa
Inferno, escllU'ecendo algo' a respeito
II
da. pessoa dêsse Ilustre :lesconheeido
:lpóio aos propósitos dos :Diretores .t>e ante~áo. declaro oue svu condos colégios particul.ares, o Deputado tra o ante-nr';jetode reforma do enConforme reza ,o al·t!go primeiro dl que.' para não flcar apagado de lIodo,
Nes!or Jost, .após entendimentos com EinO secundllrto da autoria do senhor: Lei Orgânica, a fmalidade preclpua. õ, produziu tal "obra-prima" para em6rgaos do Ministério da Eductl~âo Deuutado Nestor Jost.
Ensino 8ecundãrlo é "fol'mar, en panturrar a Int-eJigêncla nacional? I
encaminhou à Câmara dOll DepuOponho-me tenazmente ao refenr!o prosseguimento da obra educativa dJ. (Dlá.rlo de 'Pernambuco, de U-2
tad~s um anteprojeto de reforma do Dnte-proleto, .que visa. a alter'lção dn EDsinoPrlmárlo. a personalidade In- ele 1954):
.
en,slno secundário,
Lei OrgÃ'lica do. EnsIno Secundár;,o te,gral dos adolescentes", e, "acentua':
INSTRUCAO POBLICA E
O anteprojeto ,a que nos referimos ora em v1!:~n':1a no Brasll,porque r:e e elevar na formação espiritual .de:
EDUCAQAO
é prlmarisslmo, tremendamente pre- me parece lnJusto, Incongruente, e at~ aclolescentes, a consciência p.ll.trlótlc-:
A UFOIlMA ~o ,ENSINO SEC1INDÁBÍO •
judicial ao ensino, aos professOre8 e mesmo dcsonesto, sob o aspecto cultu- e a consciência hwnanltÍlr~(l,.
.
de tal forma, que ninguém ous"'u r a l '
..'----Só um eSEirlto obtuso, de alma :vaz:l P~ofeSSÓTes da Universidade de'S6.o
defend~-Io com argumentos de. ordem , · e consciênc a nacional relaxa~a pode- ' Paulo protestam' contra a supresfilosófica, sociológica ·ou pedagógica..
E'. inlust,o, pols,que,sendoaprl)va- ria .obscurecer ou negar a sub.lmldadq são da Hlst6ria e ria Geografia como disciplinas llutcinomaa do curSace-se, pelas entrevistas do MI~ 1'C', delxar!\.. milhares de professos;es da Lei Orglnica em vigor que ~Isa a
n!stro da Eduraçlo e pelas conslde- l:m situação dlficl11ma em todo o PQ.Il, educação da. Juventude brasllell a sob
rfculo oinastal,
.
raqões dOll que trabalharam em se_l!l' incong:uente, porque não conalz, todos os .lU!lleCOOS esplrltuaiJ e hUlJla-.
grêd.o no anteprojeto que os alunos absolutamente. com a formação cul~ nos. Eis ai a sua principal Vlt'tudel
Ao presidente da Comissão de
andam sobrecarregad6s sem temllo tural e es'.llrlt.1Jal do. povo 1:lrasile!l·o,. O 81'. Gustavo Capnnema, que mui_ Educação e Cultura da CAmara dos
com excesso de matérias sem pôs~ nobre rel;ent(l da raça latina. E' in- ta sente. Injustamente,' apelidou de DePutadOll· Federais foi enviado on' '. .
s!billdaeles 1l0rtanto dê c!ualqu~ (,l'ngruente aInda, porque carece de "ca1leça de pau", na sua Lei Orgânica tem o seguinte. telegrama:
nssimllll.ção. Deriva: dlLi ~·ú OI plailiflcação lógica,' clentlflca. e pe- do Enaino5ecundârloj traçou nlag1S"Ao tomar conhecimento do proelaborlldores elo anteprojeto. :t ne- dagóglca.· Conscientemente,. conside- tra1mente e caminho. retUlneD ,da ~'er- jeto de leI referente . to l'erOl'ma '. do
cesaidade de uma' clréstlca '1cção 1'0-0 .noclvo à educação -intelectual e dadelra formação cuIotural eespirl, ualenslno secundãrlo, na qualidade de
do currículo eacolar,
Tratã:~e de e6ll1r1tua1 da jUventUde patrf~a.
da mccldadebrasllelra, com afim de profess6re.s cntedrdtlcoa. da Faculdaargumento que. sobrevivendo .'1eterE' desoneato,o que ireI provar· em lhe proporcimar IóUdas bases que de-de' de F1losofil\, Ciências .. Letras ela
minar' daqui' 'a. mais !I.'em,o outrós comentários irrefut'velll.
veria usentU' o Il'ande edlflcloda Unlversldade"de &o,l'auJo;petUmol
nova reduç!io no currlcil10 do ·curaoTaIVez. o Sr. Jost tenha dado.s JI1I, cultura,eral a.travü dOeatudo dasper~slo a V. Exa.;plira proteatar.
com'veeme~cla., contra: a . 111\11'_10
secunti1rlo, o que acarretarA srande lque1e monstrengo de reforma doen- humanidades antIgas a, modernas.
pl'ejuiz, .para a formàçlohumanra- sino com a melhor dlUl intenções, mas 'Uma reforma do ensino em ql1e od~ HistórIa 11 da .Oeo!t1'aflll cnmo diat1cada Juventude:
.
UDln:colsa é ter lioa l1!ten~~~~~z_el' cultivo dlUl humnn!dadeS ~ode.ml\S; Ci,plinlll autOnomaa, do CurrIllUJo, .1-
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1>...;:;.1. T.ll m"U;';a, CO;l,riu:l:l ::.. L"n,·
Há c:.~;a de 3 anos o es;udante
cl~,,,,.~ ~~ .~.~ •• ~~ ... ~ ..." r~~-~ -~""... ,',iJaü": 1",lto FiUppi, foi pessoalmente,

~
~
1.< ,,__

Maio 'de 195~
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Distribuição elas matérias
que devemos a essa fonte de enslno.Se~undo o anteproj~to' do acadêmico mentos e de cultura, Saber Lo.tlm .é

__.,.... """ ....., ... ~."~, ._••' ":,, Gúmara dos DCflu~advs e npl'esentou Ada;;'rl FllIppi ' a .e~ulnte l\ distri ter a seu dispor algumas das mala
".~,L.U
<'1[:,11..0'''. ilma te3c dc l'eforma do ensino secun· , ,d
't ,e, • c
belas obras da antiguidade, clássica.
I'
j' ' ,
o"':"nte do Gl'e- o~llçao
crIas"secundál'lo consta-, R orna, h er d'
- gre~a,
e ,"l.r ,,;:'C.(03
(lC>;
'arlO,
""n,...o,
co I'n o ur.o,w"
1. 0) _ asOma
ensino
el:a d li; c IVI'lizaçau
~u",~... ,,::> .. ,) &'"U" .1110 :B:stl.;dancil Júli~ ele Casti!;10s, ex" l'á c:~ ,dois (2) ciclos: um ginasial e' mCh.anmlou R si branac parte do patIlti.u" • ..,_.,,_••• _••• ~~ ""'.,:""... "",c '.e- pôs perante a. Com:sslo de Educação out~'o colegial, SClldo o priroeiJ:o ~on.s-I ,o o intelectU:l! da velha Hela~e.
~'" Iv"'''''''' .~o llifellz e ino,;o.-tull:l d uCámal'u as ]Jl'etcnsGes da estudan· 'itlLdo d' cin~o t51 sél'lcS anuais c o Em verdade. o d.sconheclmento de.so.
ll:lCI" ....' e.....am:mte
no momento tarla gal1Cíla. cuja sin,ese - um an- ~ • d d d'"" (9)'
hngua e mcio canunho andado para.
em l.ue os C"ULoCS ,e as'pesqullias 1,,0 cepl'ojc;o de reZorml, do enõino stcun. .Cgl,? o"
lla,",: 'd
seguintes a. ignor;i.ncia das obras que re<>:elll
c..m"o a" .dJSô,UI'Ja c 'la ueogralla del':O _ ain:l~ iá se enconlra. Agora
2,) ...er o nllI:JS.l'f. as as
o pentamento humano há mais" de
~
por CIclo:
s O ,a
f t o d c cIau di C:lrClll.
nJc:J.LçUlJJ, l::lll no:;:::,o PaIs. um a...mio - de]Jut~tio Nestor Jost ela))c;;'ou um dJs~ipllnas,
a) no ciclo
ginasial: Matemática dois
' nlll -ano,
1';1> e. ~ nUllca l'eglStra~o a~senvolvit d
t i '
t"
I ..lê G 'na. ,sua pronunCIa os bacharclandoa
lJ.l~n.{), que sor,leilec "'lde 11onmr, a anteproj~lo con co Jen~re ou ;'as co· Po:tugues, La "m, ~~anc!.'s, llc ' s, eo- dn. faCUldade mineira é do se sintoma.
l:UllU'U nacional. AO lazel' o pl'es~n. saB. o. opção peio estudo do latim, gl'a,fio.. HIs;6::~a Clancla.s e. Descn:Jo: de extl'ema gravidade.' P~rca-se tudo
"erle
• se perca o gôsto dos estute ):.l'o.es,o e.tamos, cel'tos ue IDeCl'· POr este motivo. ouvimc:s o academi- aSSll\1
" distribuIdas
'
. ' por~~,'
'ê mas nao
pret:,l' o per..samenl.O aos h..s'ol'lal1o- co Adaul'l FllIipl em CUjO anteprojeto 1: Sé;',e.- !I.a,e:n~tl,ca, port~gu s, dos,clá,sicos, Outrora. era primor dos
l'fo'l " d..s <;cógl'a!os de todo ó Brasil. figura exatamente como embasamento I:atl~! De.en:lo, Gcoglafia. Gelai e estudantes falarem Latim como se o
Res);;e.wôa.'l, .auclaçues. taa) E, Si- do cW'l'iculo. o ,e:;tl1do do lat:m, Eis Histona
Ceral",
mutuassem com Cesar ou Cicero Ent
1llóes de CaUla. pl'ole,;;,sol' de Risló- as razões cio seU anteprojeto:
2.a SérIe - MatemátIca, PortugUês, Latim falavam os doutos e entre st
ria da (.;ivl1izaçào Antiga e Medieval;
-O antepI'ojelO de reforma do en- ~!1~lm, Desenho, Gc?grafia Geral. Ris- ne carteavam, O Latim sempre foi
J!;al:al'do Cle oüveil'a lirança, profes· sino secundário, de autoria elo depu- .urla Geral e Francês,
~ uma espécie de pedra de toque do sa1101' de Histôl'ia da Oivilização Mo- tndo Jost. em sua pl'lncipal .ll'pl"esa, 3,~ Série - Matemát~ca! Portugu.s, ber, d03 que acabavam de sair das
(lema e l,;ontempol'iLnea; AIltl'ogÜdo cemo ja. foi ressaltado na. adlçâo ele Ladm, Desenh?, Geoglaha Gcral e escolas e universidades, Não se adue lVlelo. Pl'olessor de História da Ci- Latim CJmo disciplina optativa, Não H;~,;6r~ri~e~\\!atemát1ca, português ~J~~ P~~lsq:leqruepUronnlubnaCclarha,relanf~o nuláCl
\lll.zação Amel'icana; Alfredo Elias podemos ...ceitar essa inovação. Para to Im, nft I
Geog 'afia do Brasil
.. •
a orm a.
oooor "'e
"o, CIVi. nós abolição da obri:;a ti'"
I~
, vulgar dojuramen,to, No Latun'• ,st,;
-:, Úllin,',
- ..r.'W,
'--~
... H'otó"io
.... .. ....
'01' e...ll.de d o La- I:l:ia'"t6ria"",sen
Geral10,e Frances
..
lização J31'a.slleira; João Dias da SU- tlm Impll1a, nece&Sariamente, em li- ' t
, áti'
t
• a fonte da vida literária: Apuciaste es~
\'elra, pl'o!essor de Geografia FiSica;
E'
I
4:" Série - Matem, ca. pOr ugu.o$, fons vitae, - Berilo Ncves.
fill. mitação de eultura,
cr ar camp~ Latlm, DesenhO, ~istoria Geral. CI.n"A Noite" de 29-1-1952
, oIori França, prof~r de Geo<M'a,
D'
propiCio para que se estude menos. ,E' cias Francês - somente le1tw'l\ e tra•
llumana, e Haroldo de Azevedo, pro· mesmo motilaMio da colt()ra hIiMaOlS. dll"âo) e Ingl.Ss,
REFORMA
7"
t áti
p tú •s
tessor de Geogl'afia do BrllllU".
"O Estado de Sãs: Paulo.!' <li! 13-2 tlca. para o es~uciante brasileiro' antes
5," Série - Ma em ca, 01' gue.
DO ENSINO SECUNDARIO
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de mais nada, não jlodemos perder de Latim, Desento, HIst6rla do, .. Brasil,
vista. 'que o objetivo preclyUO do ensl~o Ciências" Francês (somente leitura e
ltamllr Vasconcelos
e g •
l'iWTESTO CON'l'RA A ,REFORMA é a cultura. E cultara ó exterlorizaçao trabd)UnÇãoO)clCeIO~~II:gSial' matemática fi- Depois de longos anos de espera,
DO ENSINO SECUNDARIO
.:11: conh€CimentOll. Ela nlío nos assiste ,
'"
1 d 'h uma vez qUe data de 1948 a remeasll
.....ere os direitos dos lIcenc!ados das no ato ela. informação dos a3suntoll, Slca, qulrnlca, história natur~, i~in o ao Congresso do Ante-Projeto de Di.
: 'Fciculdades de Flloso/ia, a. IlUpres- mas quando tentamos exterlol'12á-los, literatura portuguêB,a-braslle ra,
oso· retrizes e Bases da EducaçãCJ o MIsão da Geografia e História" expô-ios. esplana-Ios, aplicá-los, enflOl ria. sociologia, história das ciências e nistério da Educaação e CultUra acaTelegrama de catedráticos "'aulis- í: que a cu1tUl'a lIe eVidencia, li: 1SSo inglês (s6mente leitura e trad~çíio) as; ba de dar um novt;l passo para a retas.'
r
se realiza. idealmente. através da pa- sinl l1istribuldos, curso clen.ifico. 1: forma do ensino
lavra a qual aprendemos a manejar série - matemât:ca, flslca.qulmlca, No entanto" .:1eixando de lado o
Em vista do projeto de lei que ora estudando a nossa' lIngua' que, lnso- hlst6ria natural. filosofia. ~ese"nbo e pt:0jeto citado. resolveu o senhor mitranasitana Câmara Federal, ,cul. il.llmavehllente, exige a concorrência do inglês (leitura, e tradução), 2, Sêr1 e DlStrO l'elormar, apenas, o ensino sedando ela l'eforma do en::lno secun- L i
mesmas matérH\s com programas mais cundárlo• .Não saoem08 qual a radário. Vál'ios professôres' tia. Unlver. at m.
adiantados - Curso clássico 1," série zão dessa. med1da pois a.s Diretrizes
sidade de, Sl:J Paulo en7iaram um Se o argumento que induziu o eml- _ literatura portur;uesa-brasllelra, fI- e Bases da Educação constituem lunllo
telegrama à Comissão de Educação nente legislador foi buscado na nano lúsofla, sociologia. história dns ciências exigência da próp;la Constitulftão
e CultUl'a l1a Câmara dos Deputados ça, pais que !nstltu,iu o Latim como hlst6ria natural (sómente blOIOgi,a) e que estabeleceu o principio da' Jes:
l"ed,rals, vasacio nos seguintes têr- mataria áe o.pção no seU siStema de Inglês (sómente leitura e traduçlío: 2,- ceDtraliza~ão.'
'_
mas:
ensino e que parece ter llprovado. não série _astr.esmas matérias com Pro-E' bem verdade que o Ante-Pro"Ao tomar conhecimento do pro- nos é convincente tal lato para o ncs- Il'umas mais avançados,
leto encontrou no Congresso um..
jelo de leI l'eterente â. reforma do 80 caso, Basta ~e se atente terem os
O LATIM
grandereslstclncla, por parte daqueles que são .:ontrário.s à descentrallensino secundá.I'lo. na qualidade de franceses assim procedido com a fi}:rofessóres cate:lrá.ticos cia' FacUlda- nalidada do desenvolvimento do nu-, O caso aconteceu em Belo Horizonte zação, baseado sna tradição brasileira
<le de Fllosofia, Ciências e Letras_da manlsmo bas,eado no. ,sua própria 11n- e é expressivo ,dos tempos qUe corr~m e, ta1lll;ém. na própria interpretação
Universidade de São Pauh" pedimos gua, Ora, tentarmos nós uml\ cultura I o diretor de certa faculdade ofiCial dos preceitos constitucionais que re·
permissão a V,Exa,. para protest~(~· ~luman1stlca nestes moldes. prescu:- rerolveu abolir o juramento, em Latim gem o assunto na carta de 18 de
com veemênCIa, c~ntra a supressu" dlndo elo Latim, por~anto, é sem duo dós bacharelandos nacerim6ma. de setembro ne 1946, Como reflexo dêsse
da História e da Geografia como dls- vida um contra-senso, um I!oglsmo, colação de grãu em virtude de estes combate. tivemos o famoso parecer
cipllnas, autônomas do currlculo gi. uma. heresia, Aprender o idIoma plitrlo cada' dia "claudicarem mais no ve- Capanenla, que deu lugar à conv1nnaslal. Tal medida, contrária à ten· sem o lÍu~sidlo do L:ltim, e mormente, lho e sonoro idioma do Lácio. Duas ce,nte resposta do Professor Almeida
ciência da totalidade doS llalll~s cUl- com o escopo de ser,vlr de, suporte pa- entidades sociais encontram no 1oa- Jun1or, ,
,
tos. ao mesmCJ tem;:o que prejUdiCa 1'0. l\ formação do humanlsmo-:-é. nâo tl1ll seu id10ma próprio: a Igréja e Agora, qiJando o lógico e natural
lunl1amentalmente,o enslnodaque~ há ne~ar, instituição de uma f6rm~a o Direito, Um Padre sem Latim é seria que o Ministério procurasse falas discipllnas, além de fel'lr direitos que atencie apenas ao interesse de fa- uma aberraç~:um Bacharel Bem zer caminl!ar a L~i de Dlretrizea 11
dos licenciados das Faculdades de lcUldades escolares. O receio que pOSBa Latim é uma allomalla, O Latim foi a Bases, Já tao estud~da e debatida em
Filooofia. Lamentamos sincera.mente ter o legi.slador, certamente o mesmo IIngup, da Idade Média, e, portanto, congressos e reunioes, tai4 como a
seja tomada .tão inlellz e inoportuna que a.parece em "Dil'ctrizes e Bases da allngua da. Clvillzaçio. a defrontar- I Conferência Nacional sObre a Artiiniciativa exatamente no momento .Educaçíío Nacional", ,Isto é' receio de se com às hOl'daa bárbaras vindas do culação do Ensino Médio e Superior.
'em queoa estudos e aS pesqulsas no cometer o "erro de perslstlr numaobn- Norte da Europa. Em t6rno' do La- o V, Congre.s.so Nacional dos EStabelecampo da,Histó:'ia e da Geografia al- gatoriedade "antlpsicol6glca, "antl- tim, como de uma cidadela. ajunta- cimentos deEluiino e as Reunlõzs doa
cançam, em nosso pals,- Uln admirá, pellagóglca." "inutU" "prejudicial e que ra1ll-se os povos, os hcrdelros do gê- Magníficos Reitores das unlversi<la<les
vel e llunca registrado desenvolvi. leva o' nosso apare1l10 escolar a um mo romano e" do seu 'seto brotaram, BrasUelras possibUltando dêsse m0d&.
mento, que sbmente pode honrar a permanente regime de simulação é sim- não só novas nações, mas novos 1d10· uma reforma completa e bem estrutucultura naclonal,Ao fazer o presen. lesmente argumento especioso, lIenac mas Graças à lôrça intrinseca dessa rada de todo o nosso organismo edute protesto estamos certo.~ de Inter· jocoso, em se referindo especifica e lInllúà sem "'\l'. continuou-se. nas caclonal, aparece umareformaz1nha
pretar o pensamento, dO.'! historiado· justamente ao Latim. ,Como justificar com\llÜdades ,oCldentals, a história es· do ensino secundário, como se só exIsres e dos geográficOS' de to do o Bra· a obrigator1edade do, Canto Orfeônlco plritual de Roma. Mais tarde. COIU o tissem deflciênciu neste tipo de en·
sI!••Respeitosas saudações, (aa) E. e ae conformar com a sUl)ressão do La. de:leobrimento da América, os her- sino.
Slmoes de Paula, professor de Hlstó- tim? Como conceber que, não haja deiros do Lácio plantaram, aqui, novas
O novo projeto que foi eneaminhado
1;,Ia "da, Civilização Antiga e Medieval; lembrançp.. da inclusão da., Sociologia e naeionalldades, que prolongaram :\que- à Ctmara, pelo deputado Nestor JOllt,
Eduardo de Oliveira França. profes- aceitar sejp o'La'tlm matéria optativa? la. lIngua através dos últimos ramos nAopossuias qualidades da Lei de
aor de Hist6rla da Civlllzação Moder,
' , ' ,
, da gigantesca Arvore gl6tlca, O por- Diretrizes e Sases E' uma' modif1.
na e contemporânea: Astrogl1do de Nosso llll.lino secundário há. multo tuguês, 'por exemplo, no exa.to dizer cação parcial da, âtual Lei Orgãn1ca
Melo, profe.s.sor de História da C1vi- vem se caractilr12ando por um patente de cam6es. nada mais é Cl.ueoLIltim _ Decreto-lei na 4 244 de 11 de abrll
llza.ção Americana; Alfredo Elias JU- anacron1smo, Agora 'em se efetivando "com pouca corrupçâo". O francês de 1942 ou melhor ,uma alteração
nlor, profess.or de H!.St6rla da Civ:, o que se pretende, teremoa nio só o Italiano, oespanho), o galego, o para PI~r, dtísistema ora em vigor.'
llzação, Brasllelra: Joao Dias da, SU.: Ilnacron1w:o no nosso ensino, mas tam· provençal, etc" são. ainda" a mesma ,O deputado Nestor Jost pl'ocuro-:
ve1ra, professor de Geografia. F1sica, bém retrograclação.
Lingua, . falado. pelos senhores do antes de tUdJ. diminui!' o número
'
Mundo e transmudad.a através da de disciplinas -do curr:culo secundá.
Ari Françll, professor, de Geograf1!1
:Humana. e Aroldo de Azeve~o. pro- A~inal, é mais uma r,eforma ou ten- lenta evolução dos séculos. As mes- rio, considerando as ,matérias em
fessor de Ge?gTaf1a do, Brasll ,
tatlva de reforma que, ainda que mas nações perman1cas prezam o obrigatórias e facultatlv.lls. A geOgl'll"O Diário', de Belo Horizonte. de atendesse ao desej,ado, não resolveria Latim e lhe reconhecem a necesslda· fia e hlst6ria foram altrunadas numa
17~2-1954.
de todo o probl3ma, J)C>1s certamment~ de da sua preservação' histórica. FaZia ,única cadeira, com o titulo de "Estut1NIVERSITA'RI,A S ,
RUI flcoll com a raZão quando dlAe, parte seu estudo do currloul0 supe· 1 dos Sociais", segulndo assim a nDrma
"O eos:'.... como a justiça. como ajrior do oficialato alemão. Na Ingla· adotada em alll;uns palses da Europa.
Lll,tl,m,', ,- De",e,rcí o,u n,fi.,o se,r df~c!~~O :Jdministraçâol prospera, e vive muito terra e-nos Estados Unidos. mantém. Apena~ "uma ilngua estrangeira será
I
,fiO p,rogro.m4 do curs/) Seeun "r,.,
mais realmeme da verdade e mora.- se semelbante prática. Em bOa hora obrigatória _ francês ou inglês, O
, DePlltado Nestor Jos~: - Não.'
lidade com que se prll.tica do que das o govêrno federal restaurou no curso latim seré., facultativo. Os Trabalhos
,Acadêmico Adaurt F1l1ppi: - Sim. grandes Inovações. e I~elu reform:1l secundArlo o estudo daquele idioma. Manuais não eonstltulrão mll.!.s d!BPor. Wilson l14uUer.
. • ,que.e lhe conaa;ram •
, ""ra crime grave o esquecimento do clplina do ,C'.1r50 secundArlo"
.
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E' bem verdade que, para. muitos,
única deflclên.cla da escola secundária brasileira .l'eside no número de
disciplinas exigidas. Todavia, em
qualquer pais do mundo, a escola secundária tendo por finalidade dar
cultura geral e :fol'mar a pel'SOna1!CUlde Integral do adolescente, tel'á. for·
çosam'~nte, de abranger. grande número de disciplinas, Quem já estudou "Educação Comparada" sabe
disto. Os Liceus Itallanos ou France·
ses, os vários planos das Escolas Se·
cundárias Inglesas ou Alemãs ou mesmo os Rlghs 5ch01l americanos nã.o
são educandários com três oU quatro
dlscip:inas. A pouco tempo tivemos
em mão um certificado de conclusão
de .curso expedido por um Ginásio
de P..aga, o qual tivemos de encaminhar ao Rio, para que o tradutor
oficial fizesse a devida. tradu~ã.o a
fim de que o portador do mesmo
prestasse exame de adaptação exigido pela legislação brasileira.' Tivemos a preocupação de contar as matérias constantes do certificado e
eram onze, no último ano do curso,
E....iste, porém, uma. diferença entre
as escolas brasileiras e européias: é
que enquanto no Brasil, adotamo~ um
único turno, com três ou quatro hol'as diál'las' para cada série, n;t Europa o curso secundário, em geral. cxige dois turnos para cada série.
No atuaVregime . ,poderá ser feita
UUla melhor distribuição das disciplinas, pois há, realmente, alguns
absurdos como dUas cadeiras de História (Geral e do :Brasil) no 'ultimo
ano do curso colegial. E' ureclso contudo não tornar o currículodemasíado elementar, com o cOlte de Várias matérias, so:' o pretexto de simplificar o curso.
Outro aspecto que deve ser encarado no projeto Jost é o· problema
social do desemprêgoque !rã determinar caso seia aprovado. Sabemos
que hoje já existe no Brasil uma
classe de ProfessõresSecundários '
Classe (jue se foi formando a partir
da criMão do Re~isto de ProfessOres
no M. E. na época da reforma Francisco de campos. Posteriormente. com
o Decreto-leI n.oS. 777. de 22 de 5anelro delS4il e n funcionamento d~s
Faculdades de Filosofia foram exigidos certo~ requisitos para a obtenção do registo .
O ensino secundário deixou de ser
11m gancho para bacharéis, médicos e
en~enheiros fracassados e passou a
constituir uma profissilo. Profissão
cheia de sacrlflcios. pois os seus membros têm que trabalhar multo. pnra
ganhar pOuco, Em Ç,IIS0 de doença
ou invalldez, o pl'ofe5sor do ensino
secundário particular fica na miséria. em vista da irrisória ajuda' prestadn oelo Instituto dos ,Comercluios
• (no BrasU, professor écomerclârlol.
Entretanto a classe tem· aumentado
cotlSideràvelmente nos últimos anos,
contribuindo para isto o exame de
suficiência e as fornadas de J..lcen.-eIados saídas. anualmente, d2s :n Faculdades de Filosofia, das Escolas de
Educação Flslca, dos Conservatórios
de Oanto OrfeOnlco e dcs Cursos de
Formacão de professOres de Dese.
nho,Trabalhos Manuais e EConomia
Doméstica.
Caso seja aprovada a reforma em
perspectiva multas pI'ofessOres. como
os reglstados em, latim, filosofia, espanhol, trabalhos manuais e econo·
mia doméstica. vAo ficar sem' trabalho.
Diz o senhor ministro, se~ndo se
propala, que cabe aêle unicamente
zelar pelos Interêsses do ensino., nada
tendo a ,-er com os lnterêsses dos
pl'ofessôre.o.'
.
Podemos Indagar, porém ao senbor
ministro, se s. excia. acredita que
o proJeto do deputado Jost .será co·
paz de, criando novos problemas, re.
solver os antigos?
E' um assunto ~ara ser estudado
~uldadosnmente.
Da. nossa parte
achamos que a maior deficiência do
ensino secundário no Brasil reside na
eltuaclio do professor. Muitos dêlM,
sobretudo os que estão sendo improli

"'s

visados no lnterlol' a. fim de sllt!sfaO Sft. fl\EflIDEV,TE:
limplicitamente. chamava
fÕI'Ç';l8
zer a ânsia por Ginásios. são autodiarmacias d· reacionárias, não :1..
datas. mal remunerauos, sém e5timUHá sõbl'e a mesa e vou Bubmp.f,er Inada de estranhai' que a nossa qL',elo e carecendo de preparo técnico- a votos o seguinte
rida mocidade do Purá, rem es~n .lc.a.
profissional at,uallzado.
'REQUERIMENTO' : pelos seus ~tuc:'antes, envista, desa·
Era o caso, portanto, do senhor m i - .
Dl'idamente, usando li gr"~n C.,,,.~L,
nistro da Educaçfo. zelando pelos InSenho~ PlesIdente: "
'~.
o escámco contundenta e até olmo·
terêsse5 do ensino. procul'ar. IniciaiRellu~lro a V. Bx" audl~ncla das ral e o debochado e:lnt~'a lima aüto·
mente, resolver o problema máximo Comlssoes ~e Tra~sl?ortes ~ de E:.:o- I'ldac'e. cujo presente limpo e p3S·
da escola braslleira de grau médio nomia, pala o plOJeto n. l-A. da· Eaco abonador, merecia r"spei,;o e
_ ou sej" a melhorIa do seu profes- 1951.
_'.'
consideracão
sorado, uma vez que sem bons pro·
SalJa das Sessoes, em 10 de maiO
O SI' AI" P"
ti
fessÕl'e5 n[io há bom ensino.
. de 1954. - TenOrio CaV(tIClluti.
que o eX_MYlnl'stll:OnlJ o. -GV'1 Ex," ,diz
,
,
d
P
b
"
d
24
d
o
ou <ll't C,la·
("DIáriO e ernam uco
c
e
mou o Exel'cito de ono
r,acloná.riQ
feve~e~ro de 195'.).
O SR, ROBERTO MORENA:
SR, LIMA FIGUi;;IREDU .:.. AI
N,o 26
senho/r presiciente. p~çJ a palaVl'a. Fol'çc~ Armadas.
,O Er. f"Y Pi<:ombo - O
MIRedija-se, no artigo primeiro, c
O SR. PRESIDENTE:
m~tro Jaao Goulal'~ não c.l..mou u;
AI't. 13. que passa a ter llova l'edaFo"rça~ A;rmadas de reacionáüas; Sua
ção, da seguinte forma:
Tem a palllvl'a. o 11001'e D~pulado. Exc~iencl,a d]~lal'ou que as lôrças
l'caclO~árlas o com outiam, es~as mes.
"Art, 13, O Canto Or~eônlco, que
será acompanhado de atividades que
O DEPUTADO SR, R.OIWRTO mas forças reacionárias que coraba.
MOP.ENA PPOFERE LJ/S(;t18S0 tem o salário minlmc .. H:t lT'Uitll dI.
despertem e deselvolvaUl o gõsto
pela boa música, constituirá pl'lttLca
QU;", ENTRZGUE A Rf::V/Sii.O fel'en;a elltre fÔl';:as reaciont.rlas e
educativa de caráter optativo para
DO O.'lADOR, SERA PUBL1- ~?I'ças ~rmadas, mp.u caro cvlega. O
todos os alunos de pl'imeiro ciclo".
CADO OPORTUNAMENTE.
;OI'. ,Joao Gouiart referiu-se a. fOI·r.as
Justificação:
O SR. PRESIDENTE'.
r~~C1onárlas, ao tu ~nrOl'!ato, tlOS Ílati oesreacionários que não querem de
, A voz é , um Edom
e
êste
pressupõe
P
'
f,orm, a alguma dar ao tr~....,'"'all'.adc),· bl'a.
Id
t
t
6
assa-se
a
segunda
parte
do
cx
uma aptidao. '! en emen e que s pedientt'
• slieu'o a vida digna que êle mere~e.
pode praticar o C'lnto Ol'feõnico
Tem 1'. paJavra o SI', Lima Fi.
O SR. LIMA FIGUEIREDO aquêle dotado do dcm da voz. e, gueil'edo.
V. Ex," talvez não tenhia ouvido uma
em conseqüência, de aptidfioe gOsto
palavra que usei - "implicitllm~nte·'.
para a música ou pelo menos para a
O Sr, Ary Pitombo _ Mas preci.
boa. música. Tem-se visto durante
O SR. LIMA FIGUEIREDO:
samos colocar as coisas nos devidos
O curso secundário a diminuíc;âo de
Senhor Presidentc, o brilhante ma- têrmos.
média geral. para aluno que, embora tutlno "O Jornal" que se edita nesta
O s~. LIMA FIGUEIREDO _
apllcado, não obtem boas notas na Capital, D,a edição de ontem, puJ:ili~a V. Ex," deu o seu aparte A""
disciplina de Canto Orfeônico, so- umdep\\lmento do General· Inácio peço-lhe OUça a resposta.
'
.ola,
bretudoporque se os respectivos re- J é V ' r
Fiquei
d d
"entes não descel'em ,â. ,tolerância de os' erlSS mo, um dos mais CUlt:J5,
d'
°
gru a o, ao ráctio du::mt3
b
id d ti
t I t honestos e eflclentes do nosso E::Sr- o. .,a l~ de mala Ouvi não só a.
aceitar alncapac a e o es uc an e Cito. a r.:speito dos recentes o.con:e- decl~ra~ao, qUe talvez .fôsse escrita
&~~m:dii~el~e~f~c~d~~:dofi~~ ê::~ cimentos .de Belém. O depalmer. :0, ~ Pborl , pelo Sr. ,João Goulart,. como
curso. no ·cõmputo geral.
como êle mesmo assevera,' é des:i- am em os seus dISCursos sem pé nem
E então perguntamos: Que culpa nado al:l1l homens de bem do,) no~so cabeça, e ~e lembro perfeitameme
cabe ao estudante com vocação para pJalse está vazado em linguagem de o ter OUVIdo dizer que esta\'a em.
ser médico, engenheiro ou bacLarel, elevada, sel'ena e convin~P.1\te. Len- brulhado !la bandeira do. Brasil do
de não ter boas notas de curso por- do-o nesl~ Casa, para que conôte (1)5 !utur~. Nao pude entender esta ex·
seus AnaIS. chamo a atenção dos pressao, Talvez êle, com Q r~pública.
t I'd'ao .p ar a o canto lhe meus
que a i napas
pares pa ra 11 gravid ade do' caso sindicalista
prejudicou
médias?
outr 1J d gue pretende cI'I"al', t· el1h~
A nosso ver. é louvável o intuito que. velo a furo na garrida e querida
?- an ,eIra, que não o nosso pa·
do Projeto de de§pel'tar· e desenvol-.. "cidade <.Ias mangueJras", com:> poà,· vllhllo aUrlverde.
1 b
•i
e I' sse ria explodir em qualquer recanto·· !lo
O S A
i
ver o gOsto pe a o,a mus ca, .' - pala já contaminado. pelos efeitos ';a
. r. rV Plombo - tle não quer
gurar ainda, à mocIdade a mmistra~ criar república nenhuma
ção do Canto Orfeônico. -Mas, para onda. de desintegração aloral qt:e
O. SR•• LIMA FIGUÊTREDO _
aquêles que quel'em e .podem apren- tenta avassalar e destruI; os J:llICel'- Ouça V. Ex." o qUe tenho a dizer
cesda. n.ossa pátria, São fl'UtCJS tia Depois, permitirei apartes.
•
dê-lo.
Deve, pois, ser optativa essa. dIs- época sazonados pelos calor pestiVossa Excelência acompanhou o
clpllna porque, de resto, se não tem fero das irresponsabilldades dos !lO- caso dos Coronéis. Da· solução do
o estudante o dom da voz e a ne- vernos. bel)l cara,',rizado pelJa In- mesmo resultou a salda do Sr. João
cessária aptidão para a música, não fiação incontida,
peias negociatp.s Goulart do Ministério do Trabalho.
há lei que lhe,arranque da garganta despudoradas. pela h1Versâo dos va· LLganclo-se um fato a. outro pode-se
uma nota, por mais desafinada que 10res espirituais e intelectuais, pela filcilm.ente concluir, dentro' das .x;.
~
atmosfera do golpismo. pela míngua
s
d
se ja.
de produção, pelo CLlOS econômico, pre soes o meu discurso, que aquelas
Palácio Tiradentes, 26 de ferel'eiro pela política ,financeira do zlg-zag e, "fOrças reacionáriJas"bem poclem ser
de 1954, - José. Guimarães.
sobretudo. pelolmperiallsmo. dos. que as queV. EX,a citou, mas· que .dentro
N.O 27
mandam, eujás ações não tCnl me. do pensamento' do ex-Ministro' esta·
dlda moral _ vale tUdO, desde que vam as FOrças ArmadaS. Considero
Art. 44 .. Retlrar a expressão "em se salve & popularidade, trunfo se- o discurso do Presidente da Repúblic3.
Educação Fislca" da parte flnal onde
naquela ocasião. como um desafio às
se lê: "incluindo Edu\',çilo Física. guropara now.s batalhas eleitorais, Fôrças Armadas. S. Ex," foi, na:j,uele
Música ,e Canto Orfeõnico".
'
Nosso. ~oder politlco se torM dia momento, um bravo, um. impetuoso,
Acrescentar um Plll'áO'Va!o -<-'-0 adia ma s con:fuso; nosao pode;,,' eco· porque, não sei, baseado em que f .....
wm; nOrn1co não encontra um camlnll:I
""
coma seguinte redação:••
çaa que o poderíioapoiar desatioa
"A freqüência em Educação Fisicll para. crescer, porque pel'turbado ClJns- os cd1'onéls, que haviam ft'it(l mag•
será computada separadamente da tantemente por maléficas ,sançõ,es go- niflco manl!esto. o qual nem deveria
freqüência nas disciplinas. não po. vernamenta~; nosso poder pllICO-SO· vir 11 público - era documento in.
dendo prestar exames em prUneil'a cial se avizmha de zero pela falta terno, destinado apellilS aos chefeS
época, o aluno que ti\'er faltado 11 ~e s~eçã~ do~ v~ores e pelo I'cinado militares. Desde que a população do
25% ou mais da totalidade das ses- ese rea o a
cODlpetêllcia: _ ri osso. Brasil tomou conhecimento do milSOes dadas em Educação Fislca";
poder mpitar, como uma funçao dos nlfesto, pois foi publicado nos jornais
Salll das Sessões. ,23. de março de demais ,:arn.bém eantlnha pelas cotas a oração do Sr. Getúlio Vargas rol
1954. - Coutinho, Cavalcanti.
baixas.
n:f
.•
. uma resposta altiva, uma "e.sposta
" 28
E nessa co usão geral ,estll sendo tlue não mede· conseqUt'nclas
'
criada nossa mocidade, sôbreeujos
..
..
,p:urt
N,
Acrescente-se onde couber:
~}pbro... rePdousar,- o futUl'O do :Bra· ~~u::~r hOav~~mfe~:o e~kees~er~ug~~
...... N..o po era crescer fOl·te em corpo caçA0 do memorial que causou lJ _
"O currlculo do turno noturno :.\~- e alma, capaz de vencer, neste muni:lo:f d
•
li
1'0
r~, à semelhança do diurno. de qua- conturba to, as barreIras qUe u'emos un a lmpress o na opinião pública
no anos, podendo,. porém, cursá-lo topar na. escalada para atingir os J;fn. diO pais,
aquele momento que qUI:!'
sàmente menores de quatorze anos. Cillros do nosso, glorioso ~eslo'!lo. O r a ressa var, elevar e alcllndbrar
Sala das Sessões, 7 de maio de melo 6 mefitlco, campeiam com fui. Sr. Jolio aoulart, ~eu candidato à
1954, - Ponciano dos Santos..
.gor maldito' os .que se orgull1am de Presidência da. Republlca.
segunda c!iscussáo do Profeto pertencer li con!rarlada avenca, cujo
O Sr. ArllPltombo - Devo de71,0 l-A, de 1951, que institui o lema. é cantado e decantado "sombra clarar a V • Ex.- que essa hlstOrla.
Código ,de NuvefiClÇ{iO Comercial;, e água $'esca"...
. de manifesto dos coronéis é coisa Intendo parecer. fav~râvel . da Co·
E' melhor prevenir do que· reme· terna e quem podia :falar em nome
missão de ConstitUição e Justíqa dlar, diz o sabio I1nexlrn .3'- esta· do .Exército já. falou. era ti Minis(Anexo o Projeto n;o 1.199-51) mos no comêço do .fim. Enquanto o tro da Guerra que disse que o lugar
(,Requerimento de audiência, dl%8 próprlo presldent.e da República tenta do Exército é na caserna e do no
iComlSl:Óes de Transporte!. Co- desmoralizar o Exército, enquanto o melo da. poUtica. O Exército está na
munlcações e Obras P:!bllca8 ,. Sr. João Goulart nos seus algara· caserna, como declarou o Ministro da
de Economia).
ventosos dlscursosde 1,., de mal." Guerra e se aliUl18 eoronél.a redill'f·
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11I.m o documento com o fito de.po- p';as pe~so:ls, lJOI'qU? as. F.",·çus Ar-I da Ol'demC:os Abvogados que é lideI' Mas o chefe de Polícia se d1liSfI
pUlar.dad-e...
, ...... 1.," . .17h.......!ÜO ""... 11'",0...
.~~t(UW(I), '.H.l LUO!'O que se l·clcria..às, inc(l;,t"e,ellte 'PCll'a agir porque·havia
O S~. Lr~A:~, plGUF.IRF:DO - C 1 ( ) ",r. :. Jit~/.'b,~:,'''''~~''''.~ J:'D~.qUCI' mOQas ql.<e t,·aU:l.lham na SUlJel·inten· 1'.~êlJ'úO 'OI'Uêraou tie.cre,ill',o do !1lque ne\o. acre,L.o.
,o~
~ ,~ .••• d,1 .~I1l ~"tuH'la~u e, d~ncta da\iaJOI"~~lÇl:o do Amazonas cel,vl' ~ oJu.,.ça pal'a nao mtel'''I' .".
. O Sr. A/y Pl,ombo- ... :J 1'.11- .d... ":"'a '''•.•e,
.
e [jLle re"res~ntava uma muiher grá- jla~"êa\.u.
n1~tr,o lla G\m:L'~. p ll'~r.I:~I!~, caoa.~ I, lJ oJl. ,~.J.. oJ Coelho - , ... da Pá- oiua" sool;e..o dístico. "ESTOU HA ..... a.... dessa ltusGncia de aç:io pl'em.n.e essa nssd~lva, p.),.,,\.,~ com, ul"- IIU. '1.,10 o......oUl "'OI,la.s sagrado. ",E!I:> ME;:,ES NA VALO~IZAÇAO' vent.,cl, Uo uç"o CClmo,mnll. li ll<lll!Cjwr
tenl declat:t:U. o F,~.e~c.lio nr1fJ
.t~etc tle ~hL:. ..::' 4UL.Ulg4l,!(;:1, lf.e InRlS, \-~llno~ çtc.
'.;.nele ,.u;: &V.J.c",a Ul.guo' Ut;DS~uom~ em cmnpedçllcs .P'JIit.IC'·S, o M:e!~I~LJ I ""1',,,"-1', ue 1'1l\,S U.VllloJ, ~llrque 11
~ntão, desde logo, pela prójJria es- "0>1 o "0l1HU1".mee ao. Regiao outro
está. dentro da ca,c:'na e u \'01. a') I ~ "'.'''- c",~J ú~ ú.... uu. lIa ~ ..'" \:on- truLul'a ua passeata não se estava' ap 'io'
.
~i.lllstrn rl~ Gl'arra ~ a. m,o'~ .a~\t"I·'-1~u ..::t..n~.;:;;;'.J,. n... , que possui de. n~m,a. :ie~tad.1: moço::, de numol' aca-. I .:. ~üe.êle transm.Itlss.e ao secretál'1o
z_da ctpntlo das cl~SI.es_ nr.lllld~~. ct.WiJ. Vl:JUo V. ~K,", pOI'.anto, que llemlco, ue cnlste es~udantll. Estava.! do !I .:,or e Just.ça o petliuo pal'a,
Q\Jun.~o ao fato do SI. JO~,o?oUI~I~ .r.~o~. ac,· .. , 1'.~da ij<-lUlt"o lia saláno- I se dIante de um propósito de des. " 1'."': ,,, OU cU'Ca~.
decla:ar Ino . ~;~ dlsc\1rsO q~.e :t~ for 1!l!llllrhO, envOlver o nome tias ..'Ol'ças i'eSpelto, de int1iscipiina social, a~
h;e'tltll.l"u, Iletl." lULura, que o preslças leac,on~.lJ_s f.stavam ,~n,la ele: 1'.,'ma"a~. LlllS sv~"C .. a.. :llll ta,s as- Jl-l)~I,,,O u. o.·"em mOl·aJ. J:4 saneio
LIa "'I'úem 'lO JIClVlJKIUIOS e uael'
dísse·o m~l~~ I:len~ pOrql~. aqU?le~ i suMes, e at.e c~.·to ponto concordo assim tanto podia ser feito por gente ,,~oo.. ~u _ mnla, pessoalluell.e, COlllO
~ue o cJm a ir~lm Ínin.~m f\,!,lU t~~~ ;~'1l1. v.' EX,-., ~e !·ealllle.lte o NII' Jl1llplôS como por estudan.t.es, tilnos da ""."ll .nforlllOloull, ~onsej[Ul. do. elos lllucat8~ld
sa .I ~ ryê_Jo1 IJ~ na~. lIo .1.I~'~'O JoolO UOUI:utCjUlseSSB referil" cl:te ua c.uaoe, POl'que o que vaUa 1:0S - il ret.l·aua tie Illll letl·B.l·O qllB
~u ~ •. ; e~t~ar~~llaà~dO POI' ~ll~;v \1da JC as <"orças &'ma.. D.~. ele t~rla pra· nl;O eram, 08 ele~entos componentes •• <: Ju.. guu 1I."11JllVO a um pntlre de
,
",
.
P '" t. b Ih d" br I. 'Ica...o WI1.':llnw I.l~ I~sil,,,,atr.a. pOI'q~e oa. passe,,;R nem o seu fim aparenta lOele.n.
mlp.lhor paro. o la a a o.
as :lS .iioirças· A:mac:as sao a própria I (!esta. ele CaioUl'oS) mas a 1ntan"ila . !'14U el'U demais 'pols o que pedia.
,..·ria,
t · ·..ta& ten
h o COnV!CçllO
. ' pena,
1
.
. . o ""mu•• ua~ü~ úa ~cg!ao.
•
l el'O
O 'Sr Leopoldo MacieZ _ V Ex" ....
aeagravo.
que a. animava.
me ermite um ap~rte;
. . , porteI' tstado COll1 S. EJ('" o dia
AC1'~scente-:Je a 111110 que, nessa
.MOiS Ú b"ll seguua.o "po!O caiu tamO p SR: LIMA FIGTmmEDO .' tOllO L.e 1." lie l~lIUO. a~ co.!,muar. as- ~a.sse~ta,.llav,a ·~.Na de c.llqUentu ,..;eul !lU ,a~'O, y &olCI'etaJ:ICI a.u ~nterlClr
Permita-me que responda nrimeiro, SI1\l'"lla luta. a.prOl uO SlIlauo-.mmlmo. .S.Uaall."", CoJu.pJctl\lllenee cm~naza-I" "u~ ..,a .e 'lIS".'I,eom.. e.~!lte, por
o aparte do nobre colega:japutado .;ue Jamais "Ie jJaliSUil pelh :mag-11laçao ';os, COlStl.oosel'vada Pai' mUlta gí'!llte ,1aVtr l\;':~l<ldo OI'Jens pel'entorlas !lO
Ary P1tombo, Não estou tahndo em .JCIll', lIO l1\enOS tle le,ve, no manto ,nsuspelta «a claune e peJos. oUelais gove.nal.lul Uo Ji.m,uCI pal'a n..ll al.tel·ar
nome do Exército mas não vá V. Ex." ~agl',l\do, l./ue cobre a~ Fo':ças Ar;nadas. ,l;ue tomaralll contactu com eles,
." j:lIsst,na .. .tO que &ua excelencla Di',
imaginar que o represent:mte <10 povo ülmg~oo II V: .K,... '. "
I
B) MeCll~as .lomadas ;pC10 CMT ilcnllV"- lIl~.~me Ull cIdade. Neata !'e~não pOSStt vIr 11 esta tri.btl1"'3. para
O cR. PI\',:l.:o.u~~TE - Peço a
ela r;cgiuo.
"0~'1I .llll, uuas co.sas a u~smallU':
.
falar aqulloaue slpta, mesmo que r.tençaotlo ~lo~l:e ori1Qor para o fatu . Caracterizada a mtençuo desrespei_ a. U1uelicaae~a (leia, PO'll o pcenvolva as Fôr~as Armadas.
.
de que dl~poe ,ue l~ m:nutos apenas 'osa. ela pllS3e~ta o Comanl1ante áa tllaO 1-iai·....a '(Ia mala alta autor.daàe
O Sr. N~~tor nuarte _ Muito bem ~ 08 apartes J~ tomaram todo êsse _tegJüo W!ICltOLl ao Chefe de <,oltcia ,,\lutar na Guarmção,
O Sr. Ary Pitombo _ Nln~lIém' t e m p o . .
~o Estaao o ten. ce!- do Exercito_ o: a prova 11""" em :Belém,niio
estã.neguntlo ésse direito a V. Ex,-.. O SR. LIMA FIGUEIREDO - \VALlJ~MAtt At..~XANDltHW lJií!l.-1 nav,a aUttinUaCle, .Nao lluvlaquem ae
O Sr Leopoldo lIfaciel - O Se- Ml1lto oOl'lgadopela advertência d~ VES -,.. 11S m"dlUas necessíll'las para Pl'OJCtllHSC em meálua1l ae Ol·u~m. àe
nhor General MInistro da Guel'r:! V. , E x . " , .
. a l'etll'acla tle wn cal·taz otenslvo às lilOl',UICluue SOCIal, de de.esa das lUSdisse que os militares estão na ca- AgI'adeço lia refer~ncia do .De~u-I Classes A.\'madas~ E as sol1citoU em ,.tu,çoes fllIclonlllS.
sema, e disse nlulto bem: mas, atado ?1ímo ,;,)oelhe e. asex~l1caçoe~ tuas razoes: aJ ele era a autol'ldade
E a!:lllm, ue I'cll~ente, se f1:z v vácuo
que S. Ex. não d~claroU foi qlle _03 Ci1!e deu a respeito. ~o Bentlclo dos maIs grauuada entre os gl';ludes' co- jllü'a o ~ulllallLl ...nte .u'a Região:
_ ue. um IUdo um grulco de estuml1ltarcs, como parcela. da Na9ao, Ulscur.sos de .51'. Joao OoUlart no mundos lmiltares c, por. isso, o resestão Impedidos de oens~~ poU+,lca- tlia l.u de maio. .
ponsável por qu;tlqucI' colltril-llleaida dUlltêslentl'e os quais cél'ca 'de 5ij ,
mente em favor. do Brasil. .
Que os anjos do' t!éu ,dliam amem ue ill~ultll a elas, OJ éle cOllflillerava UC;1Qa...oS) msultlU·B.lIl as ciass~ lira- SR. r.!MA FTGUEIRF:DO
às Intenções .da t:x-Ministro do 'l'l'a- o ato aos estunantes como inOW'iO no Oluaas'
:M"itc nhrl"'.!1~ a
~x" jJeJo :'ol1n.rte, B:\lho!.
artigo 14, áa Lei IS02, de 5 de j:meiro
_ n~ outro duas autoridades, QUaO Sr,Plzn!o Coelho. - l'Tatural·
AS gloriosas 'FOrças Armadas. cons·lao ano ll~D.UO que aiZ textuamlente: Ilficauas pell1 lU!l~llO, ll;uovando, pela
mente, gostaria de contmuar ouvindo tltuem o fulcl'o ela nossa nacional!- "provocar an"moSldacle contra as elas- l11.~rCla e pe1a. ~l;,a Incapacidade de
',.
o dlscur~o de V. Ex.", com a mesma dade, aqueles que estii.oprocurando sei lU'maoas", "ou delas contrllo as açll,o aqu~.es U1o>u)tos
religiosidade com que o faço sem- eradL-Ias e, dell'moronâ-Ias estão ca. classes cms i . '
. ~O:OCt\.lelO nesse llllpasSll ,o Coman·
pl'e,..
vando o tumulo ele nossa pátria.
pena. Reclusão do I a 3 anos.
uante \1;\ ~eglàomandou .um oficial·'
O SR. LIMA FIGUEffiEDO _ E' Dito 1sto, ouçamos com atenQlo a E .POdl~ o CQulanàante da Regito '001..1' contae~o l1i!eto com OD estu,:
reciprocll. essa atitude quando V. Ex.! p!\lavl'El da ~nerul Veriaaimo, um dos conslderl\l I) letreirti àos estuàantes !lances e obter deles a retirada <lo'"
celêncla está. na trlbur.a
I ~l'asllelros elo maIs llltopadrAo mo- CDlno 1n~Lll'SO naquel~ artigo?
Ical'taz.
O Sr. Plínio' CoelliO _ :.. embora ,ral, .uma. das reservas .morais do
Não hli. dúvida algUDll\. O letreiro
U I:l.mtacto fal aparentemente· fellL
disc.orde da al'quitrave, <la. viga. mes'j Bras!l:
.
erEl o seguinte:
AlKUl1S elementos do lJiretól'loacortra como no _presente dlsCU1'SO, A
. '
O ESQtJE.."IU DO INAOIQ
UElI'am, aBSae lOgo, e o yllcllu l'etirouadml1'a"ã.o porém, o respeito ou quase OS AOONTECIMENTOS DE BlilLIi:M
se para 11 ~, O. JíI retirou-Ie (lUlotecuJt~, que' tenho para com a. InteU,
General .. ,............... 100 V?,tos se aqu!J li~UI m~J!llo veritlcar De •
JNDIi'EREN1ES AS AUTORIDAllES
COI'onel
,...... DO
,iromessa havul. Sido cumprida,
gência, para com a cUltura de Vossa
Excelência...
AOS CARTAZES llESRESPl:I:rt)SOS
Lúlvll~~lra ..
O..
Mal, IlPUI1l' da pa1avra aoa mem-,
I oper
io
,... 000
lu'oll ao ~ll'etórlo, o cartaz continuou
O SR. LIMA FIGUEIREPO - Obietioo da "CUI.eata elos eftudantes:
e o me.mo odc.al relOI'na ao conMuito obrigado.
illCltar o óctio contra aI c:laases arTOTAL .......
Ditadura MilItar lacto com a pllllleata e fez um leO Plínto Coelho _ '" me olu'lga
madas - Amplo reZctodo generul
,~tão, li pretexto de fazer humol ,unao apelo • .IUl1da n1 houve, entre os
Que eu o escute silenciosamente. E'
IgnClcio Verisslmo.
a~ torno de uma frase que fol ..atri- .,.tuaantes, lf.uem.1e mostrasse mcu110J'tll1lto
pedindo desculpas, que
"Ao. homens de bem de meu país" >Jwdl\ no Omt. da Regl:!o pro· AatlO a alU' atença.o ao petUl1o.
aparteiO' pal'a dizer que estive no
' V iSl!
' .ocava" no tim:
.Pela sc!gW1dll, vez o oficiai to! ludia 1," de maio acompanha!-ldo todos ~UI~e::;:~ J:n~;tlãa ~111::' s::;::;
- "a lUun:?Sldade contra as "Cla.s- ülDl·laC:Q. U caJ,'taz continuou na. pasali paasos do MinIStro João ooull1l't,
B I'
ba d
m:t
édl ses Armadas •
seata, sem nenhuma alteração.
e nem ao menos uma vez quer no Ienl e em, l\ca
e, por
erm o
"e deblS contra as classes civis".
Mas po..co depoJa çllegavam ao ~
churrasco realizado a). entraaa da
~~~fn;:~~~ÍI pr:g~ oso:eg~~:~:n~:; Porque enquanto êsse letl'elro se 11- '-lu"".d u"nera1 tia Regina ClIlÇO
11el "o r..eme quer almla em Petróld
lt 1
•
mltou, ao Eaquema do Isnielo; Gene- ~btuaante8 que penetraram no Oab1poUs, 5, Ex:a se referiu, sequer de' oc~rr
nam;~~ \o:-r::~t:os etc ral 19ua! fi 100 votos e Coronel a DO nete tiO Cllete lia Estado Ma10r e
pasiagem,..a6 Fúrças A.:nl>.das. Q.;Iero 1\ claSse ji me dirigi atr~vé1l de relata - nâo hr..v!a ? que. censurar, mas apresentaram, em atltuàe .llltempesU- .
crer que há llpenas uma 1ntoxlcação. especial Agora e a ocasião de pres- Cl.ua~do êie ,~creocenta.
I'a, um protesto pela lntlomlSSl10 do ..
ülgamos assim llolltlca no pemamen' t '
. d I ent
h
d
- lavadella '" - zero
Oolllando da RegUlO na paueatll dêa1
to de muita ll~nte que ao ouvir falar I' b o d~e:;e:Ppo
o aOI omens e
- ope!'áJoio ... - três zeros e Totallles. E llSSeiuravam que não retirariam .
em reação colocá lmpllcltamente o em
•
IgUlll a DITADURA MILITAR, nâo Q cal'taz.
.
.
E:xército, como bandeira da reação,
2, Pat'a ser ciMO dividirei êss~ de- hil. dúvida. alguma que a cl'itlca per. Invertla-se JÍOls o papel dos atores:
no que aão acredito. E' preciso eon· \' po~\e~o p~~e~t~ll~: :s:Ja~~:;' bJ Ideu o seu ClU'ater de brlnçadeira, parll O 11lSultador protestava contra o de·
vir Cl.ue ~e está crlar.do no a·U!'K .\:.Jdldas tomadas pelo comante da se h'~l,18I01'muI' eln provocação como seJo á? IDsuitado de não ser msul.
UIl\1\ opinião diferente da que se deve R lã' ) O
d O fllt' 11) D espeCIfica a lel~
.'
tal1o.
'
ter .ôbre as Fôrças Armadas. Nós, a~f n~infa d:~~ad~' :)n Asoinfàmlis A Interpl'etaçao está exagera(Ja.?,
1"01 nessa ocasião que o Comandante
Que nos Cl'lamos na provlncla e nos d'1VUOI d s . ela Imprensa' /) Afma.1 ,Está também doturp~do, pelos me- da ~el:lll~ deterlllinoU que doIS oílcials
afeiçoamos' a ver n'O Exército, nas d
!la a
t ?
'
lmdl'es de classe, o chlst~ dos Estu- ue seu BscaaQ Mator (o malor AnFOrçu Armadas o gênio tutelar da e que se a II
dantes?
tônio' Barbosll, de Paula Serra. e o
Pátria que lhe dá amparo em todoS
A) A Paf8ollta· .
Isso é aSsUnto que escapa a qUenl majorl'asso Vll1ar deAqulno) partisoa m~mentos dlficel.. nji,o poa,~m"Í
V'01 feita. com" festa de calouros, insulta llat'a ficar apenas naquele que :sem p:llU' o lugar da passeata e. aiJolados ugora POI' um Pelotáo, eXlgisse.lll
aclmitlr, em absoluto, 1100 se lv~!!a mas se cnracterl:IQU. pelo (lesrespelto é Insultado.
criar da Exército a opinião de wn às autoridades, Ssse desrespeito está .S> fato é que o Comandnute da. Re' a retlraela do .cartl1l!l.
"bloho.pap!io". Ninguém pode refe. visivel nas' letrelroa. nos dlsticos dê- illlO Julgou inconveniente o cartu e ,CJ
Causa do Conflito
rlr-ae a um general, por exemplo, sem les,. na espécie (lepessou atlngldaa. sobretudo porque (é nOl'mal em caaos Mas paI' mais estranha que parellll
qUI o general diga logol "V. Exce' Asalnl entre outros, .havla um que semelhantes) clIbla a Policia vroceder o confllto não na1lceu da retlrllollil do
ll!ncll\ está Insultando o Exército"• chamava o Superintendente da Va- a uma, censura prévia como se .faz çal·taz. l;tllSceu do fato único ele ~ue;
Nlose pode faZC1'uma referênl'la 9 10"ização da AmazMia, pessoa. da em Préstitos Carnavalescos, em peças - quando o major Tasso VllIarde
um homem. que tenhLC uma o.,,'<\a mo,tls alta respaitabl1idade, de marl- de Teatro, etc.,
.'.
Aqulno e o major Antón10 ·Barbosa de
no ombro sem que êle dlsa: "V. ~- (lllinhllS, que 6 em Beltm expr,eSSAo
Mas Is!o nlose fêz e o COmandllnte F.a'" ti FlC'l'a. encontraram a Rasseata:
. ello estavllj:arada em frente ao,
cc16ncla estA lnlultllndo ai F6rçal deprimente. H'outro que insulta um da RegiAo foi surpreendido com um
·Armadas". AI FOrçai. Armadas . pai- deputado federal; outro que tocava cartaz que villlvellllente "provocava a Pn':lc!(,l do OQV~o:
.'
ramllluito alto, estio multo além .,dirnldade de umuoerdate(1 que anlmollldadedos elementoa civil can- -·e· um' oldadão ,qullo1qullr""de
'. dOI toQue., bumanol da. DOPai IlrO- f Clt retirado a Dedldodo ,Preewfente tra ai "Clwel ArlUaclàa",
mlc:ro!onelliado,lnaul~vli o Coman-
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daute da. Rcgião, atacava. l1Il clc,llIlcs
b)" impossibilidade. moral Üe
:Maa nfio é só:
OSR, CARDOSO DE MIRAND.":
llrmadas e afirmava que o quc elns til'ur essa tropa antes dadlspersáo
e) um juiz no Rio alh'ml'., oom. 'l1a
(PrLra expllcaçáo 'Pc8so((1) (Não. foi
qu"riam el'a a lmplanLação da Ilitadw'l\ da mUltidão;
.
autoridade lle magistrado, que o.
revisto pelo orador) _ S:', P:'csi:knJllllitar.
c) a invasão do Palácio do Govêl'l'o manadante da Re!lião é integlHlisl,l e te, vou encaminhar à MtS'l projeta
•..,.no.emos êste incidente, Umll. ~as- pelos estudantes coma anuúncla aa pertenceu à Câmal'a dos 40,. No en- pelo qual o T~souI'O Naclonal en~e,m, ue estuaantes CIO testa decu.Ou- Guarda Militar do l'aláclo e m"õ.no tanto. êsse juiz mente Nunca o co- campal'á os débitos. do Banco Flu;nil'OS, POMui um microfone lll~"ulccio fi!?, de lnúmera~ Ilutol'idad~s do Estado mandante da Rcgláo'pErtenceu ao- ncnse P,'odução I,a Cai>.a de Moblli.
1rente ao »alúc.o do Governu e la ali presentes;
intelZrallsmo, E como êle (> conh~(:ido 7a~50 B:mcãri9, F<'sa pro,,!dfmc:a )0.
"parece alguém, na hOl'ame~l\lO qae
d) os insultos dirigidos li bopa e o no Exército e lóra dêle nüo será dl- gal é a única que se impúe e ,iustifica,
buscai as I
'Ih e d
d to"es d
ela para, que se acha Ilutorizado a lançamento de projéteis ImangaS, eLe,) flcll a êsse m9~lstrado
'
,pelos e'studantes que jnv:'l.·'ir~1ll o "'a,.
-.
.'
para que ml ar s e pro u.
,o
Iltacal' as classes a1'1na d as e a 1'p,pe,lr
.. ~
•
proyas para o desmentir:
Estado. do Rio e peCluen,s lnd\lstriais
ne5llc llLaque, a Provocaçá'J existente lácio.
f) os ,;ornais publicaram que deu e agricultores tenham a ."ua econono cartaz a que me tenho referido.
el o desacato e a tentatlv'l. de o comandante da Regiéo várias en- mia saln. e há de, por' ce:'I'o, reprl'.
jj; por que esse ataque'!
_
agres5âo feita por um estud'iúte con- trevistas, e lêz várias declaracôos, No cutircomo uma impo~ição de ,1u.st.lça,
~ue havia' feito, até e~tao, o ,Co- tra o COl'onel Chefe do mstado Maior
t t 'i
II d
mandante da' Região sem,) soliCItar, que fóra ao locai. tomal' medidas de en an ode e( se ltconseld"ou cla 'l, o d- nos meios !\OVel'll9menta:s e soi)retu"dem
e se ncl,ava fal'dado',
apCSlll'
os nsu os e as c1 Umas e do
e
t
O
I
)01'
dUa.s
vêzes,
aos
~tUl
an
es,.
I.
s•
que
lol
\'ltlma'
leil'o- espero - no Parlamento brasi_
1
f) a .~ç;;o
. 1 ' -um
'
,
·
" " dos elementos d'o "
... "
, ',',&
) ""'l'm
'Iorn I d Ri
.
!)Ollsávelspeia passeata - que f 05se
O Sr, Tenório Cavalcanti - Pcrl'ctll'a do o cal't az que e·1 e. jlll
. ",a"il~ il1- Cl'tO contra o agl'essol' que foi ret'l'ado
,
êl ri h auI ah
d , a od o que
d
,ultuoso?
.'
com llgeil'a escoriação:
e ava c ama o os estu ante~ e m.ita V, Ex," um al)arte, apenas pal'a,
E maiS, Que êle julgava dentro elos
g)e por fim, o. discurso deprotcsto comunistas em documento enVIado d'7.er que a medlda leg'al II sei' 1l)'lJ:-.
ti;nnos mesmo da LeI l.U~~?
feito pelo pai dêsse estllclante, flue ao MinlBtérlo da Guerra, E·no .en- cada no caso do Banco Fluminens3
~ue fizeram então o MaJoI' Tasso e assistiu acena de agressão de seu t~nto isso é mentira, e sêlbre Isso se da ·Produç: o - e não vai nisso desQ N13Jor Serra?
filho e a reação dos élell\ento"õ elo fIzeram os mais veementes protestos, consideraa~i:o a V, E'X," - é reSUO:1sa"pl'ocul'amoseu e o major Senil Exército e pai que é em Eelém, Fl'eF) AFINAL DE QUE SE TRAT..\ ? bili::ar o OO';êl'no Que, com)anto bri(diz o Major Tasso em se.. reJa,o) sidente da Ordem dos Advogados e
,
lho, V, Ex" apola n::.sta Casa ,Se
concacto com os l'espon.;iveis peja "Ieader" católlco,
E:s ai um capitulo que pouca gen- houvesse realmente go"érn'o,·se o Sr.
pllsSeata"
O) DA AUTONOMIA DO· ESr..\I>O te tem j}ensado mns que e:V[)llca, de I Ernanl do Amaral Peil:,'to houvesoe
"no sentido de conse.,uirmJs a rctiDiscute-se multo sóbre cl'.~e tema e forma profunda, a atitude úoComt, assumido o Govêrno do E~tAdn denois
l'a..,," do cal'taz e a cessação dos ill- se conclui que o Qomandante daRe- ela RegJão,
,
de eleito, o nro1>lemn ti'riasldo r~sol
justificáveis ataques ao ComaIldnntc glão a desrespeitou a, com isso, exnrpOl'oue a verdade é que a vida s6 vl:lo com pôlida, pol'Oue é um' caso
ela Região e àS classes al'madas"
bitou de suas funções, Mas ·unde in- é pOsSivel em acõrdu, em harmonias simplesmente de 1JoIíC:a,
"mas não logramos -enCJlltó'ar os teJ.'Veio o Comandante da Região na reciprocas, em atitu~~da~exlstênO Sr, Celso Pc,!anll!l _
Quero
lesjJonsáveis"
vida administl'atlva 'do EStado? Bril cia. E assim, _ na vld~ s~clRI, e n~ desde já assegurar ao ~obre orador
"ali não havia chefe"
que lugar? Em que momento? Rc- vida de I'ela~oes !ndi\ldua.S, tudo e todo o meu apoio ao projeto que está
·'todos eram iguais" (teria dito um agindo policialmente contra u'a massa ac6rdo, Ac61'do taclto ou cscrito - a1)rescn!ando à considcração desta
dos estudantes)
que queria achmcalhar as class~s 1,r- mas acõrdo,
•
'.
c·asa, 56bre êste aSSUl1to, que ,iul'!/)
Já a. êsse tempa(continua o Major madas? Reagindo contra essa massa
E é a soma desses aCol'dos que cria da mais alta relevância para o EsTasso em seu relato)
após solicitar, das autoridades do Esordem jurídica. 11 ,ordem moral, a tado do Rio, tlve ocasião de pronun"O Major.sel'l'a e eu eramos com- tado, a sua intervenção concillatórln? ordem financeira, enfIm, a ol'dem 50- ciar nesta Casa quatrodi",cursns, toPois nesse pedido não está. .1mpll· 'I
I
d
•
pletamente envolvidos pejos ebwdl!.n\es"
cito um. gesto de respeito ã eMa au. Cla,
dosêles foca izan o asltua,ao p~r
"entre oS quais,. grande númel;" de t o n o m i a ? '
Mas essa ordem p,'essurõe co~rd?· que passam cêl'ca de .32 mil depo~l:
·bebados"
.
E também se agindo pollcia!meJ1te naeão' de ~for~os e êste.~, SUbol'dina- tantes do BRueo Flummense da ;,'I0.
Então aqui o que se vê é o segulnte: fêz uma' intervenção de tato, que:'o ções funcionais, Subordinacões de I duçao, V, El(,' dcve estar lemb. ado
- dois olicials ~uperiores J') Exér- declarar que, todo o dia, o Estado, competências de responsabllldades e de que, da no!te. para o dia, se fe~to:
do Pará é tocado em sua autonomin. de privilégios. Logo, a ordem tem chou aquela "arapuca" e a economl:1.
- colocados à distância da r.1lUlsa Pois todo o dia Unla patrulho. do para base uma hierarquia de indivi- f1u!11inense l~i sa~l"'l'adll; foram opeeioll estudantes;
Exército percorre armada as runs de dUoB que exercem, ~ucessivamente, !,arlos e la~"1ad01 es, c~merclantes e
- notam que, en~e êlcs, há alguém Belém, intervem em conflitos entre uma certa soma de autorHade,
mdustriais, homens, enfIm, que ~usdizendo, ao micrOfone, um discurso civis e milltares (e o. caso em t~la tentavam a economia do nos.~o Esinsultuoso ao Comandante da Regiâó era absolutamente êste) r'fetllapl'lE, assim, atacar essa autoridade tado que perdera mnaquele Banco,
sões e exercita ação policial, 11: para abatê-Ia na sua açáo ou desOlO- ·que tinha de início. o aPoio do Goe às fôrças armadas;
- aproxima-se do grupo ciéles e quando, em muitos casos anterior"'s, ralizá-la na ·sua majestade, é quebrar, vêl'no do Estado, as suas economias.
procuram alguém que chefiando pu- o' Exército age prontamentecontril.a de chofre R ordem, ou seja, o funda- Devemos lembrar neste instante que,
desse dar um plU'adelro aquilo.
• perturbação da ordem pública. sem es- menta o mesmo da harmonia social. três dias antes do fechamento das
Mas não há. ésse alguém,~ 'ao con· peral' pela solicitação estadual e reMas hoJe.no Brasil nãc se pondera portas do Banco Fluminense da Proil'árlo de qualquer entendimento o que força, com a sua ação a pr6»1'in Po- essa necessidade. E anda-se com a dução. o Governador do Est~do com~e vê são aquêles dois olicials envol. licla do Estado - essa. ação estA bôca cheia da palavra liiJerdncle p,arecia a uma das sedes do estabelevidos por um grupo num~l'o,;o de estu· capitulada em desrespeito à autonomia "sem ocorrer que. liberdade não.é fim c.mento .em Niterõl e, fazen~o um
dantes, entl'e os quais mUito elllDI'ja- estadual?· E o que aconteceu não Joi de vida" mas apenas uma das condi- dlscw'so, falava ao povo f1umlDens~
gados. "E' fácil compreender - (con· mais que uma açã!l policial, Ação çOes dela
da segurança daquele e;;tabelecimen.
tlnua o Major TaSSO) . ..
de suprimento à ação que a P o l i c i a '
to bancário. E, mais amda, .naquele
E campeia o licenciamento, .11 Imo- momento, o Govêrno do Estado depo.
_ "O clima desagradável que vl.e. do EStado devia. realizar e que apesar
mos, levados, por fôrça
eh'cill18- dos apelos do comandante da Re:;ião, ralldade, a, ausência dI: rellpelto, a sUava..um milhão de cruzeiros, dand<J c.
tâncins, a enfrentar uma multid~!J". não realizou.
falta de decbro - e dai o espetáculo a impressão a todos os fluminenses
"a termos que usar de ener~la para E) AS INFAMIAS DIVULGADAS degradante de dissolução sodal na de que havia estabilidade naquele
:não sermos massacrados por ela"
PELA IMPRENSA·
esfera dos governos,dosparlamentos, órgão,V. Ex," está apresentando um
, Foi nesse Instante, ou sej'l, fOI na·
do ensino, dos pais e de inúmeros projeto que deve merecer a consideCjuele momento pi6r em qUI! dois ofiPor éssetlpo de imprensa que devia Institutos que a . aocledade possui· e ração desta Casa. porque. desta triCllis do Exército, se achavam mo curo- saber que o seu fim não é trnnsmlllr que. hoje. não afloram, nlio se m~n1- buna, já afilmei que acredito que a
]lrimento de um dever de ordellll - a notícia mas,a vel'dade, E 18110 por- festam, não se fazem pr~entes a Superintendência da Moeda edo Créumeaçados na sua iDtegrid",de flsica que a primeira pode ter a f"ma de bem da ordem social.
dito tem responsabilidade I).a.falência
.
•
dos Bancos,
Essa. responsabilidade
e na 'sua dlgIúdade como mllltares boato, a lnsplIaçãa da lntrlgn.ou a '
E por isso. um grupo de e,."wl.antes decorl'e de ler aquêle órgão o fiscal!- aparcce o Pelotão da Policia do crueldade da oalúnia, En(Jullnto a
""-é 'to
segunda nasce do fato rio exa:ne
pode ·insultar as. autoridades ! per...... rCl ;
.
.
~. ruas de uma cidade levan- zadorbedos
bancários,
derado
dêle, do'
conhecimento.' dospon111- correr. ....
à "encaixes
1
ls
ific Ora,
cessos que o constitui, e exillt~, no do consigo grande nClmel'O de em1>rla- se ca
que e organ .mo ver. ar a.
- usa de cassetetes';
- "para consegnirlaflrma /1 Ma· homem de bem, como ó ~eu tl'lIro gados - . sem encontrar pela frente, :~~~~ c~~rtoa~oscJ:êr::n;o~es~~:
jor Tasso) penetrar nar.lassa e abrir mais vIslvel. No entanto seespalhõu como elemento. de censura, de em~- sabl11dade de lalvaguardar os .inte.
um claro em tOrno de nó," .
pelo Br~sll afora:
.
cllho, de oposição - nem o Govel- rêsscs daqueles 32 mil fluminenses
4) como· noticia. que havia .18' es- nadar. do Estado, nem as autoridades que perderam . da noite para0 din
Foi ai e sõmente ai a 'e s:,'eru'am
três estudantes e todos 't:lescom 1e%1~ tudantes fel'idos gravemente. No' en. policiais, nem os profess6rea das Es· as sual economias
'
mentos leves.
tanto a verdilde é que Só houve 4 e colaa, nem os pais - nem n a d a . '
•
E foi também. por. culp." da pro- iMo
Lo
t d
g1'
O SR, CARDOSO DE MIRANDA
"ocação do orador que insultava. as
mesmo levemente:..
go. o comandan e. a .Re ão, na _ Sr, Prealdente, os &partes me 11fÔl'çn.s armadas, e da. -tmea!la à in-o
b) . como noticia que a tropa me- atitude •que tomou, fo.. em tudo isso sonjeiam por partlIem de dois em!tegridade fisica de dois oficlnls _ que tralhou os estudantes, No entanto a a. única. e última bar.""'II1'a .. desordem, nentes numinénsel -.os Sra, Depu.
o conflito se criou,
verdade é que os elementos do Exél'- E êle nlo se arrepende .do quefêz tadOI TenÓl'io Cavalcanti li celso peLogo a violência. que hou\'~· nio cito usaram cassetetes. e 86 uma YCZ. apesar de tódas as aparénciaa de lIe· .çanha, meWl'ilustres amigol,' que re:foi 'causada pelo Exérclto.:tste a.
c) como noticia que a Passeata foi gaUdade de lIeu ato. Porque sUJ,leran- ,presentam'o meu Estado com brilho
usou como efeito, como conseqUência desfeita pelo E1cército,. No entanto a. do easallegal!dadf.havia legltfmfdade, e dedicação pelo interêsse púbUco.
espontãnea dallituaçio de ameaça verdade é que aPa88eata estava em cio ;flrl1lcíplo da ordem ..e· da defes8
Sr Presidente ·depois 'de ter estl1"
em que se achavam ..01 'oficlais.~E seu fim e o Exército a6 interveio para maTaI da f718tltulgl%oll.ue êle· repre- dado' dedicada e 'minUciosamente a lIi.
IISSim pode-se concluir que - o Pelotão salvar a vida de .dois oficiais:
lenta."
tuação calamitosa a' que o· :Banco
do Exército -tl!i como. que'~asplrado".
d) como noticia que o comandante
Era o Que tinha a dizer. (M Ito Fluminense da Produção, em ma
pelo confl1to criádopelos estudantes. da .RegiAo nlio admitiu, por.excesso bem; multo bem. PaIm",,)
11
hora, levou milhares .de fluminenses,
O resto sio pormenores que não de- autoridade uma clitlca a ~a
_
~:::.&._Quehoje curtem na. anllÚlltla, .! Da.;
quebram a essência dos IUCl!llllosf·
pessoa. ·No entanto como verdade
O 8R PRESIDEJfTZ'
~
privaçlio na derrocada financeira'
c
a) a vaia dos estudantes contra.· a' haVia umcartaa que provocava lo de. ,. . '
"
•
. 'C .,
elaborei projeto de le~CcUj"jÜlltlfi~:-/E
tropa que se retirava e8 necC8llldadli lI&rmoIúa 'contra 1\lI
..• 'Cla.ll.lIeI arm.adRl
paua-s.e ...• expliCR* ·peuoa1..
caçA0 está. amPlamente.'de.senvolv.ida
dela fazer uso, pela lIegundavcz, de explorando uma· .mentlra inventada
Tem a palavra ... Ir. Cll1'dOlO MJ- e cUj~ térm<il do projeto, de ac6rdo :";'
cassetetes (a~ semnenh~ ferido): por um jornal1st&
. ,·raDeIA,
.
com a técIúca- bancAria" usratem.Jlér,:,. 'i,,'

:a-
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Ceitamente a solução do prohlem'\, \ dito em atlv:dáde no Estado do Rio de' tos, o, conflito que v~m ~e.sa!iandO,! A am~a.ça permanente, pois. inalF.stou certo de que lev3do à conslde- , JOllcll'O, Dispondo de vasta rede de atrnves dos séculos, a mtehgencHl dos ternda, palrando sóbre a economia de
:ação dll-~ ComÍ8Sú:!S d"sta Casa Le- 'ag~no"ls, que Sç espalhava por nume- homens: o conflito cntre os ditames modestos produtores' de 'meu_Estado.
~15i:tt"a há ele a provi:i:incia mel';lcer ros;;s munioiplos fluminenses. e apa- da Justiça e os do Direito.
Há, contudo, uma justificativa para.
tp~ovnçi'o dos ór~ãos t~cnlc"s e, de- rentando pujança financeira.. , nada
Na presente contingência. há que as- o Poder E.\:ecutivo: fez êle o que le-)01s, submetIdo no plçllíl'JO, ob'erá mais- =tu:al era que o Banco Flu- sinalar, ainda, a' Imensa repercussão galmente ih~ era posslvel fazê-lO, em
,lEio só a atenç:o, como também o mincnse inSplra&l:e confiança aos seus públlca qUe ensejaria a cobrança ju- favor dos meus conterrãneos Intereslotn d~ tod~9 o~ 81'S. D~outa:ios.
\'umercsos clientes.
,. dicial iniciada pela Caixa de Mobili- sados, Todavia, a. solucão definitiva.
Convoco os cuida ':()S dos coleO;!ls da
Niío obstautt!, por circunstâncias que ,za~ão Bancária. sobretudõ quando os tem que ser legislativa: por· isso que
Jllllcadlt Iluminense e dos demais I nào vêm' aô caso sallentaJ', o Banco interessados considerassem que êsse importará, para o Tesouro, na enDeoulados pam a sltuacão a que fo- 'Fluminense da Pr?dução. a partir de órgáo nada mais é que simples man- campaçáo de dividas rssumldas por'
:am levados, inconsciente e inculpa- meados de 1945. vIU-se a braços com datál'1o do Pilder Público, Acre;ce no- tercclros junto à Caixa de Mobilízi).i3ll1ente, milhares d~ lluminenscs yaves dif~culdlldes. que o levaram a tar que pessoas menos avisadas. ou ção Bancária.
lue confia am no Banoo que se de- recorrer. repetidas vêzes. e em volume menos conhecedoras do formalismo
Dai o projeto de lei ln9hrso, de
;envolveu em tcdos os rincões do Es- cada vez maior, à ajuda financeira da Lei, poderiam tirar, do casô, Ilações sentido e objetivos eminentemente
;ado do Rio, de.suertando a confiança da Caixa de Mobilização Bancária e levianas. mas' de qualquer forma ca- human(l<;, cuja justificativa se identl:JOu111ar e que, de um momento para da Carteira de Redescontos,
pazes de causar espêcie. 'como decor- fiea com os mais comesinhos princilUtro, nor malsinada administração,
Disto, todavi)l, apenas' se apercebia l'ência do fato de nparentemente a pios da -Justiça",
IÜvou êsses fluminenses a perderem pequena minoria de pessoas afeitas à Caixa de Mobilização Bancâria. ou
Na justificação, como se viu da
luas economias. Milhares dêles já na leitura e interpretaçª,o de balancetes seja. o Tesouro Nacional, exercer mais leitura, Sl'. !'residcnte. largamente
:RSe de falência dau(jeleBRnco, se bancários. Ultla vez que as operações imediata e rigorosa, pressão junto debati õ assunto" Fiz o histórico do
.proximat·am dos seus !l'ulchês e, aI!, de empréstimos, realizadas pelo Banço, àqueles que, de boa-fé. cumpriram as Banco Fluminense de produção e o
!lonerbmentc. os que deviam solve- revestiam-se, invariávelmente. de ex- suas obri!l'ações de devedores. Jimltan- histórico das operaÇÓ's aU realizadas.
:am as suas dívidas. Aceitaram, po- tremado sigilo e de aspectos especiais \ do-se. porém, a assistir, pràticamente que acabam de levar o pânico a tan:él'1. 11m recll:o provlsót'io, alegando que fugiam à compreensão da grande de braços cruz'ldos, ao lento desenro- tos lares fluminenses.
•
mi
i '
'i
Essa :-:uestão, que se prolonga por·
) B anca Que SetlS tltulo.~ cambilL\s es- maioria dn llOlluli·çao flu nense.
1m: da. falênc a do verdade1ro Crlm - tanto tempo, debatida Ila imprensa.
lavam ,cal'llionn,dOR na Caixa de MoA~sim é que, na qualidade de mu- noso: o Banco que indevidamente se nos meios governamentais. desperk'1nbi1l~a"-fll) B:lnllária e que depois os tuál"Ío da Caix~ de Mobilização Ban- apossou de quantias devidas à Caixa, do interêsse louvávcl. mas até agora
devolvl'Tia. Não o fêz. entretanto. cárie., o B:mco Fluminense da Produ- e. em cOl1seqUência. ao Tesour,o Na- inútil. das autoridades; essa questão.
Sua s!tua~ão de falênci" Impediu "iío. aue ora se encontra em e.f,l1nrl f'l..,. cional.
Sl. presidente. que afeta tão profunFinalmente, não há '!legar que o damente a milhares e milhares de
providilncias por p'11'te do Síndico. e limeIÍtar. caucionou àque:!t instituição,
hojl', Sr, president.., não só os depo~ mediante endôsso pleno, numerosoS fato repercutiria desfavoràvelmente na conterrâneos meus. que levantou em
sltantps. aqllêles que nêle confial'am titulas camblál'los de que era legitimo" economia do EStado do Rio, por isso todo o, Estado do" Rio de Janeiro
e para lá levaram suas economias portador.
'
que retiraria substanciais quantias imenso clamor de .evolta de sua poAntes, porém, de sobrevir o regime (nada menos de 60 milhões de cruzei· pulação, exige pede, conclama a toestão I\ravemente prejudicados n~
fruto do seu trabalho, como também de f;llência para o referido Banco, e ros) do natural e desejado fomento dos os deputados ilumlnense que dêm
o qUe ainda é mais doloroso e vexa~ . até mesmo já em período de falência. das atividades produtoras do Es~ado, apoio ao projeto. Estou convencido
túrio pna a organizaç':ó bancária no recebeu éle, por sua Matriz e Agén- para utilizá-las, segunda vez, na liqui- de que o éco dêste apêlo encontrará.
na consciência dos representantes -do
Brasil, êsses devedores do Banco Flu- cias. dos responsàveis pelos titulas em dação de iitulos já resgatadoS.
min!"nse da Produção. que honesta- causa, as quantias respectivas, mediEm face de tais e tantas consiã,era- povo nesta Cãmal'a uma corresponmente solveram seus débitos e aue ante' recibos I!rov!sórios que passava ções - que, se não encontram ampa- dência sincera e patriótica. Não pode
:r~ceberalll uma
quitação leO'itima nos coobrigados que efetuavam os pa- ro na Lei. encontram-no, pelo mepos, continuar, desta forma, a ser prejuestf'io, não obstantt!,,, sendo cobrado~ gamentos. Deixou~ contudo, em nume- na Justiça - eminentes personallda- dicada, nas suas fontes mais sag;a.pela Caixa de Mobíllzação Bancária, rosos 'casos, - eVld~ntemente à reve- des públicas de me,uEls~ado ergUeram-Idas, a eco~omi!!. do mel\ listado, e
fine llr,,:umenta _ o flue r~almente lia dos emitentes lUteressados - de se em deksfl dos lllteresses lia ~I11U- sua populaçao nao pode ser levada à
do ponoo da vi9ta juriclic~ ';;tã certó recolher à Caixa de Mobilização Ban- nidade fluminense, Ilustres dep~ta?os. miséria pelo crime cometido por um
asi - que, tendo êles pago m~l, não pa- cária, nas ocasiões oportunlls, as quan~ que honram esta casl,l com a hmldez lwnco fiscalizado pelo governo
:,
gnrnm. '
tias recebidas em liquidação OU amor- de seu caráter e o brl1ho de sua cu}- l e i r o , '
, Pt'rmioo-se _ ler. neste mom~nto, ~iza:.ão dos títulos caucionados, os tu;a, sena,dores devotad?s à c~~o~~; Aquêles flUminense que nesse blmpa'"ll a ate!Jçao sobretudo dos Depu- qURlS, de~sa forma, permanecelr! até bUca, emmentes jornalista!!
_ co, fiados na justiça que proteger'a
tados flumInenses, que hão de. segu- hoje exlglV~ls, face 3;0 que estatUl. sô- apelaram pro:a ? poder Público, s~_ o: seus direitos, fiados sobretudo na
rnmente, desenvolver junto aos ou~ bl'e a materia, a Lei Cambial em vi- citando a sustaçao, pelo menos .e~. - 1 fiscalização por parte do govêrno aos'
tros representnntes nesta Casa cam- gOl',
ráter provisório. da cobrança !~ lc~a bancos com licença pro:a funcionar
panha de cs~larecimento e de' n~êJo,
Nestas condições, vis~ndo :t natu;al iniciada pela Caixa de Mobl1lZaçaO em território brasileiro, entregaram
os poucos artigos dêste projeto de lei salvaguarda de seus maiS leglt~moS 111- Bancária.
' f ' suas economias ao Banco Fluminense
as._Im redigidos:
" 'terêsses. a Oaixa de Mobilizaça,? Bau- _Felizmente - mnn~n a JUs IÇ~ ~: da Produção" OU honestamente ali
"O Conr;l'esso Nacional- decreta'
eária. tão logo tomou conhecimento se diga _ o poder Publico se nao
resgataram seus débitos. hoje estão
Art. 1." Fica a Cab.:a de Mobiliz a - do fato. decidiu-se a promoyer, por surdo ao clamor" ievantado. mas~ ,ao sendo obrigados, por um órgão do
11'1.0 B~nct\rla autorizada a lel'ar a Intermédio do Banco do Brasll, a. co- contrário, expressou o ~eu p~OPOSlto p der público _ a Caixa de Mobilidtlblto do Tt'souro Nacional' em con- brnnça executiva dos titulos venCidos de encontrar solução satisfatona p~ra
es zaçáo Bancária - que não toma em
ti' a êste aberta naquela instituição que lhe haviam sido,caucionados pelo o caso, Assim"é que. em declaraco Iconsideração o recibo legitimo que
até o limite de Cr 60,000 000 00 a~ Banco Fluminense da Produção, mui- amplamente divulgadas pela imprensa. têm ém mãos, a resgatar de novo êsquantias relativas às liq~ida~õ~ e to embora grande parte déles j~ Uves- o Sr. MInistro Osvaldo Aranha~ ao se ses c'ébitos, a arrancar d~ ~eu, suor
a,;nortlzaeões feitas por terceiros, e se sido resgatada pelos respe~tlvos co- despedir de numerosa delegaçao, d:;: e do seu sangue,' da subsIStênCia de
'nao recolhidas li _menCionada Caixa. obrigados. contra a entrega de recibos classes produtoras do EStado do d~e~ sua familia, aquilo qu.e ga~ham. ma,l,
de titulas cambiários a ela cauciona- provisórios..
,. ,
representadas por membros de
, apenas para essa subslstencla, dmheldos pelo Banco F1uminense da Produ- E' de ver, porem. que essa lr!edlda'l rentes associaçoes comerciais .e 1'~rllls. ro sagrado. p!'r,a pa~ar por uma ,se-s
se, por um lado. encontrava mteil"O que o haviam procurado p~t:~, ttlltar gunda vez dIVl'.as Já saidada~. ;,9
ção, ora em f'Stndo falimentar
Art, 2," FiCa o Tesouro Nacional amparo na Lei, - corresp~ndend;o. do assunto, afirmou cntego;'lco,
ois o~tr.os. os peq~el:os lavradores. l1ldus"Voltem tranqui!os e co~f~antes. P os trlal~. comerclár~os, llomens da, classe
autorizado a encampar. em montante mesmo,-a. imperativo a que ~o podm
correspondente às quantias Que lhe rugir, normalmente, a Admmistt,'llção que o Govêrno nao permttIrá que es!. ,mêdll1 e operári?s, que deposltara;n
vierem a' ser debitadas por fôrça do da Caixa - por oul;ro lado implicava senhores pagem duas vêzes um~.~ de no Jija!?-co Flufmense da r~ua.a~
nrtlgo anterior, as emissões feitas pra em consideráveis prejuízos,. inclusive ma divida" ("Correia da Mau a
deconom!afls, SFo''1,aS, porque erf~~...,.a.
nt_en der ao f"manclamento das opera- d e 01' de m
moral
de 5-8- 53) •
o saCI"l CIO de suas esposas e uum>.
, para nlllhares
d tores
.'
,
_ viram suas economias de tantos e tão
c?es da Caixa de Mobilização :Bancá- pequenos comc!clantes. e p~o: 1'0- ~ com efello. p~uco d,el?OlS .d~ tao dolorosos anos perdidas. No entant6.
l'Ia.
do Estado tio Rio. que ja haVia Pd inCISivas declaraçoes mllllstenalS, o até hoje a inconsciência dos responA1"t, 3,° A legitimidade dos 'Pnga~ eessaáo o pagamenEo. em boa-fé, o~s Conselho da ,?uperlnt~dêncinda Moe- sãveis por essa situação deixou ao
ment?s feitos por terceiros. ao Banco titulos q~e lhes haViam sido co)Jrnd é da e do Crédito. exam!,,~ndo o assm:- abandono, relegal'.o, ao esquecimento.
F!ummense da Produção, em liquida- E o hav~am feito.. por !ng~nu:~t:i~a_ to, resolveu, por unn?-:mld..ad,e, autor~- êsses pobres compatrioios que tanto
çno ou amortização de quirógrafos ignorânCIa da L~. COnfllll1 o 1 ere- zar 11 Caixa de Mobl~lza9~0 'J?an~árlll trabalham pelo meu Estado. realizana sustar .11. cobrança JU~lclal miClada, do com destemor e esfôrço 1t prosp,,-'
caucionados à Caixa, e cujo valor por- mente 'na hone;stidade do Banco
ventura tenha deixado de ser recolhl- dor, que, <:rlmmosam~nte ~elxo\l t1= sem preJu!zo das med!d!lS ind,icadas ridade do R'} de Janeiro, (Muito
do aos cofres desta Instituição, será ihes restltUlr. tempestivamiln e, os
á 'Prese~ação deseus c~dltos ol'l"?dos bJm; 1nuito bem, Palmas).
aferida mediante rigoroso exame na tulos liquidados,
da cauçao de titulas que lhe fez o
.
escrita do Banco. exame êsse' a ser il:sse aspecto eminentemente huma- Banco Fluminense da Produção _ tiO DEPUTADO SR, CAMPOS'
processado
sindico da respectiva no' dI;!. questão, envolvendo ínterêsses tulos êsses que. assim, contiuarlam,
~~~G"i:'N P:~JJ:EADl;ii!fs~~ I
falência. de boa' parcela da comunidade flumi- como, de fato, continuam, plenamente
DO RAD~R 'i'ERA PUBLICADO I
Art. 4," Esta lei entrará em "igor nense. despertou, como era natural. exigiveis.
OPO°.RTUNAÚENTE
na data de sua publicação. revogadas imenso clamor público.
_EsS'a resoluçãO' da SUMOC tr.o~e;
J .
J
as disposições em contrário.
Sem dúvida, a n!nguém assiste a es· sem d\1vida. 'Il}omentãnea tl:angUllldaO SR, LUCfLlO MEDEIB.OS:
Assim me exprimi na justificação; cUsa de ignol'i\r a Lei, assim como a de para a comunidade' flununense.
(Para explicação pessoal) (Não foi
"O presente projeto consubstancia ninguém é I!cito eximir-se aos ditames Todavia, não solucionou o assunto e_m
providências tendentes a solucionar, dela. quando vigente e soberana; mas definitivo ....... procrastinou-o; e nao revisto pelo orador) SI', Presidente,'
de vez, confrangedora situação crjo- se é certo tudo isto. também é inegá- eximiu os clientes do Banco Fluminen- constitui velha aspiração dos assoeia- i
da, para centenas de modestos comer- VI'I que ao Estado incumbe conhecer se da obrigatoriedade de resgatar., se- dos 10 I.A,P C. em Mato Grosso a'
ciantes. lavradores e "industriais do de situações vexatórias ou dolorosas gunda vez, os titulos desua. coobrlga- c'lnstrução de casas para moradh
Estado do Rio, pela falência do Ban- que se ofereçam aos seus jurisdiclona- çáo - mas apelias·transfenu o têrmo própria, -:Iá 3 "anos o Instituto dos
co Fiuminense da Produçlío.
dos. como decorrência da interpreta- fatal dêsse llegundo pagamento para Comerciários iniciou gestóes com vá- 1
Era até h~ pouco o Banco Flumi- ção - ainda que exata e pacifica - dias futuros, que" não-se sabe v~nha:.n rios municipios daquele Estado a fim j
nense da Produção um dos maiores de eventuais disposiÇÓelI legais, E' a. ser fixados dentro de um. dOlS, três de ser cedida área para tais constru- .
senão o maior estabele~lmento dt r- 't,lando se configura, em fatos concre- ou mais anos.
cões" Ainda. na. administração do Sr.
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l-lcnl'ique dc La Rocque Almeida fo- \ êsse dinhciro, tC1'Cmos. um P, T, B, i tempo, das repulsas. populares que n' t.m para justificar a. necessidade imn~m ccle.Jl'aciOs ciJovenlos com os n1t~~'1 nmis fone. Uln qOVél'l1o com rnJ.~s l t2111 n.!n~ido enl p Ú "lic;u, e!!l \,.~j,t;,), l.JerioSu. ~a. ele\al..:::lo ,das til1'11asl
niclpios de C~mpo Gr,I.lc!.l', Corumba,. recursos para sua propaganda elel- i memoruvelS, pl'ocul'hndl. levar o p I' o I A malOrm dos Estad~se dos MeICuiabú, 1'Jculldo o nsWtuio de cons-. coral no pleiLoque se upro:üma,
i ao dzsvail'Hmellto para o c;laCl11al',. nicipios, sel~â<.,. a to"lJ.d3de, lera. de
tn1i:' de imediato, ascMas para 05 1 Est.~l, a \.'erclade que desafia C:l11trs- Iaparecendo como. defensor da ordcm' elevar o.s tl'ltutos. pois, fat:llmcnto.. "5
ll:iSO~,adJS U' LA,P.C.
.1 tação dos áulicos OU mesmo dos turi·llegall
~,es';eSi\S serão dUlllicadas, o qt:c rml'S
I:)feJi~mcnte.
aquela mcdida tão I fcrários governamentais, os quais, A Nação. depara-se, por. conseguinte, . ace~eral':í. o créscenno de tod,:s os
esperada vem ~entlo protelada. Acabo Iqu,.ndo abordamos êste panto, v"rtla-!'na imin~ncia de cJnturbações ele con- 'I custos.
d~ l'ece:Jcr, dos comerCiáriOSdcCO- delrp.mcntc
fundamcntal, J:refercn.,l ze3 Uênc.ias im~revisIYeis, mas a N",:~o ,O pior, r.orém, ~.,~rá r. <I1'e.d.n !no'.'In:mbá, pedido no sentido de que 1
Il1fHrtl\l'-so do I'oclnto, para nuo aC;I-1 nua
é o homem que se mtltula sru ta"el das exportar'oes. O ~xorbltOl1te
transhllia. cJ,c3ta Casa 80 atual PreSl- tar o desaflo no picadeiro tia dls· senhJr e julg-a poder afo;:é·la num custo dos produtos e~oort:wels afa'1
d;lnlc, Sr. Rodrlgo Barjas, apéla pa- cuss1\o.
. (' oceano de tormentes e a~l'Ul'as!.
,tará ]:01' fôrça o país d< eon"ô~to d'· ~
1''' que faça construir .êSS2S grupçs'
Pos isso, \'cnho procurando mostrar Todos quantos e::erc~m parcc:ns de.' caD';peticóes, mpsmo com a ~csl'alori.
l'~slclc11ciais tão necessarlD.S àqllelesaD op.cl'ar:ado, at.ravés. de artigos pU~: autol'idad~, na entl'osagem d.o re~ime'.12at;ao do UUZClroem as~e~~a(> ecnt:col1tribuin.es do I,A,P,G.
blicados na Imprensa, ser êle jogadol'I n1\o podem fic~r do. bra~o5 c!'u"adrs !lU"l,C:>~O v~m sendo posl'"lvada,
O despacho que r.ecebi, como disse e m.rol-ta vleiada: a .roi:ta é o . lnS.['1 cOlltemnlar o reSi'alamcnto. do pais. João G'lu:al't, fO.!' n~. mtant'J en~lde num"rosvs comerciários, de 1U1llnll titui;o: o banqueiro, o Govêrno, cIente para o cáos!
'ec'do na hipócrita sat:da~ão no pl'ole·c:dncle, está assim concebido:
do número que va1 dar. O operário Urge uma reaçfa c}:emnlcr ~ue c':!~e ,:a~:ado!, ..
"D~ll\ltac;o Lucilio Medeb'os - Pa- r:recisa C.[UCbl __ essa roleta, pal'a S~ a hecatomb.e urdida pelo m.ais cru~l
!;"obrenondn-le aos den:a!s ~c. derp5
l,'cio Tiradentes - Câ.maru DcputadIJs libertar da sangria permanente, veri- dos brasileiros!
da Rcpública, ferindo em cheio a
_ Rio, D,F,
fica da· em suas economias,.
\ A Pá-tria está apunhalada! O 1m- 'Conslitt1l~ão, o S~·. Getúlio Vari'ns, 'ir·
Qua:,dade cOl'umbaense apelamos Alndaagora, o Instituto aumenta a :ir..to de conservação exig'e que sc;a i nou-se, as~im, o Stalin nacional, dis,'al,aso prestfgto vossencil1 sentl:lo lO- quota dos mutuários: homens quepa- freiado o desvario governamental,
I 'Xlndo-re a elllPinar m"smo os S~ll!
t~l',rerir junt(l Prcsidente. IllStltUTO ."'a.vam cento e poucos I'.cuzelros POli A Nação não. S\lool'tn a lut.a. cc .Cln~•. i mels. intimas ami'los. dcsde ql'e se m lComcrci{,.l'los aiim 'ser iniciada IllalB més. passarão a pagar quinhen,os r ses que o SI'. Getúlio Var;;as icnJa nifestem c?ntr:l-ri~s à. s~rll', de (l"srtiUl'<ve posslvcl 11ucl:o reSIdenCial cln- t~ntos,
_
aClTrar..
nos quc resultara o elo s>;olpe l'evol'lqucllt,a casas nossa Corumbá.. Coniu- Ima;::inemos o que nao fará o S!
O opernrindo B~ E"frim~ntos fl'("en· clo'lériode 1.0 ele Maio!
mos sua intervcnção ben?ficio 1<IOJ·. João Goulart, em sua poIltica, C0111 "6, tará se fôr levado a emoater com lIS, Os dignor Coronéis do F.:"él'clto, e
rlosa classe comercilíria. Abraços. :-: i bllhõ~s a mais nos COÍl'es dos Inst!-: demais classes, A' revolução preconl- i~eu denodado chefe Ge!1?!'"l Zenf,h'o
AdcmClr Lima. Frederico SCltI'CC,1l i tutos, à ·dlsposlção de seus pelegos' 2adn pelo Sr., Getúlio Vargas para i ~aC08ta, Atentos à fe1icid~de da PII- Ami. Tircsan - pedro Valle"
para' ll1anejá-los como melhor lhes garantia do re;llme terá de serabor- .h'ia e à estabilidade das Inst1tuicõ~'
Era o que t1n.m a dIzel'. (.'11'uito oelll, a~ .'ouver, na próxhna campanha.
tada no nascedouro.
!\e!'1ccrátle~s, nunca Imaqinal'am oU~
muito bemí.
I Por esa razão, escrevi um artigo
TENORIO CAV.A.LCANTi!:", o decantado memorial vleose a <l1~
intitulael,o - "0 engôdo do SalárIO
No dia 7, publiouei: "Conse"ü~ncI3~ mc,l'~em a t~nto descnlabro, a Ulll~
O SR TENóRIO CAVALCANTI: Mfnimo", publicado no dia li do COI·· de uma dcsumanidade", em que aborêo, vindita tão calamitosa!
'"
'.
,l'ente':
Inclusive, o idlscUl'so proferido pelo S e - '
T
.
"
(para expltcaçao pessoal) (Nao JOI
.0 sr, Getúllo Vargas vem de ~ol- .nhor Getúlio Vargas, PIISSO a ler êsse
TEN6RIO CAVALCANTI
ret:sto pelo orador I . Sr. prZSldl:1lte, pear fundo a estabilidade do regime, 'comentário:.
No dia 8. ~screvi sob o titulo _ lo A
csgotaye: o tempol'egunental ,da. se:;-'urovccando a luta de classes, fome~- i "O inconstitucional e afrontoso ele· 'dE':'l'ocada fatal", ~ seguinte colabcrasão, fazendo nlguns comentállo, e...., tando a anarquia, pregando a desor- creto que. eleyou, dfscricionàriamente, ção:
torno do salário minimo,. :le que tan- dero e convulsionando. a economia na- Icomo \'ingança m~qulavéljca, o salário-, "As clasaes tmbalhistas reconhecem
lo se vem Ialanda nesta· Casa c com cional, numa arrogante demonstraç~o lmlnimo, começou a SUl·t1r os seus o lôgro que constitui o malsinado de[IUe tanto so, tem preocupado a !Dl- revolucionária. LutUbrlou n.smass!,-s efeitos malévolos.
ereto de €levaç~o do sal3rio.mfnlmo,
lJI'eI1Sll do PaIS.
trabalhistas com a ilógica elevaçao Obra de pUI'a e premeditada dema- ante o aviltamento dos preços de tOEm aparte a vários :Deputados e em do salário-mlnimo accnando-Ihes a es- I;agia, afetou danosamcn:eas classss da~ as util!dades,
'
ar~lgos por mim esCl'lto~ insertos ~o calada do poder, na antevisio de que trabalhistas e média, A rel)Crcussão
O povo já sabe que êsse decreto
~cllnal que tenh,! n homa ~e dlri,;.r"o deL"mrá mals exe~l'ado do que se en- nos Estados foi tremenda, pois, pro· foi feito menos para atender no proJa tl,ve ens,eio .e demonstlar Q~e o contra! ' .
voccu a tomada. de medidas dl'lÍ~t:~~s, letarlado do quc para salvar os Instl;;Ui{u'IO ~umo baixado pelo.G?~cr~~ Seu discurso de 1,0 ~e M!lio, é uma p.orparte do comércio, da~ diversas tutos, que em insolvência, carecem de
da REilub}ica . poderia bem s.r !:Jns. nfrontaà.:qac;ão. Apos tres anos de Oe8soas jurfdlcas e, prinCIpalmente, renda para cotrir as despesas eleitodel'lldo, '1110.101'11 o.Tespeito que !!ve- desmandos e bambochatas, ao ~erad. das pequenas indústrias.
.
.
rais do P,T.B. E a únka fonte de
nlO~' a N~çao,. engodo para o traDa· vertido pelo. deca.ntado Memona! das
Iniciada' foi a .dispensa em mas.!a renda de que dispõem, é a contribuiJ.lador blasilell'o.
das Coronéis do Exercito, recuou como dos asaalariados, O desemprêg-o pelo eão obrigatória de emntCgados e emQuem conhece a situação r~a;ficits uma fera fel'lda e pre1ibouuma inves- que se prevê será de tal vult, (l'ie pregadores, e do EstaClo velhaco Que
lutarqu,as, quase tOdas d~omâo ode- tida mortal, çoncebendo a mais l8'Oó- poderá molestar u. cstabilidade ao re- nl'nca pagou. não paga e não pa7ará
fabulosos, em vésperas
n
P o bU das vinganças, porque nela envol- glme,
sua cota, enQuanto o povo ,ão desl'em prestar :ssw~nci;o~e::~seBSSque; veu tóda a nacionalidade!
..
Os preÇOS não foram cOMelados. cobrir e reagir contra êsse jÓgo fur.
clados, J n..o
O pais estâ' em estado de pu.mco, pelo meuos na altUl'a de um semestre tado
medicamentos indispensáveis ao trtt Não bastavam, ao selO .desgovê~o, anterior, para gaudio dos que imnu- Po~ outro lado. a. medida que se
tamento de se~ males, enfim, llrà
el'lçado de crimes, a máquinr. fatldlca nemente exploram a economia popular. tlassam 08 dias, quando mal se decamente em falencla; quem sabe. lI~e da inrlação no prOpQslto de levar o A expectativa que se desenhanns ,':1~ senham oseon~eqüentes realustameno Es~ddonão ~hes p~aa~~ofarpC:r~ povo ao desespero, o empl'êgo Ilegal rios setores. daproduçáo e do tr..balho tos, o custo da subslstêMia vai em
e a. ,n nome n se
I. dos AlJÍos cambiais, as receitas ~esba- surge com aspeetos 8lnlstros, pois, crescendo desordenando, atingindo toadnumstrar as autarquias, oas qu:e: ratadas dos Institutos de prevldencla e mesmos os que. continuarem no tm· cios os nlvels sociais.
recdebem d07c~msre~~~~ribUi~1.0 ~rsti- das entidades controladoras da Eco- balho não suoortarão a elevação geral Depreende.se a gravidade da precl~
ga ~r 6 e 'l e arte. désae dinheiro nomia, a orgia orçamentária I AUfJ:r- .e espantosa elas utiJ1dades. O espectro tada resolucio, desde que nâo foi ela
11:\0 o a ma or p.....
d slne- tando discrlcionárlamente o 8a lU o- da fome e da miséria. circunda. ne~te Tlrecedida do con"elamento dos nre~al'(\ sustentar â~i )"'so m:~~~c~c1a de mlnlmo, forçou o Rument,o, na mesm~ momento dezenas de ml1har~R de fa- cOS, como bemadvertlram os slndlcurismo urocr co.e 11
:mdávels.proporçlio, de tMa a escala de sRlúlos, milias, enquanto o Sr. Getulio Var-eatos dos trabalhadore~ aue n'lo ~llo
negôcios trem :;m!er~u~c~~mIl1lltitUt04 vindo paralelamente li elevacâo dos goas, saboreando charutos de luxo, lloza subordinados às. .nar.ohras demagõglque" esdllipõa
de recur508 11 fim de vencimentos dos mintares e do f':r- sorridente IlS.coDSe(ltlências nefastas cas do MlnlsMr10 do Tral:'>alho,
já n o
e
tos de seus ópria< eionolismo cMl, bem como de to 05 de sua desumanidade I
.
Obrigados serão os llOder~s pú!:'licos
pagar OSd vCl1cim~~lflea que
fOrt;; quantos percebem ordcnados nas ati- As ondas de famintos oue Se ergue- a elevar os vencimertos dos servidoemprega os cd ·
a anda poUtlca vldBdes várias.
'.
,rio como protesto li calamidade de-I res civis e militares, .como obriga~lllu~a~~;:ld~te~~
~epúb1lca COI1- Tendo levado oS InStitut~~ e Caixas 'cretadll, deeerto serAo r~oelldas por tório serA o aumento dos ordenados de
si°;)1'. tlllUente nesses Institutos t li insolvência vai duplicar- es ~s
baionetas e patas de cavalos!
quantos abraçam as demais atividades.
st~ exa desespero do oovêmo' ac celtas com as porcentagens que rcca No Distrito Federa: tão vexat6rla é Calcula·se que o orp.amento fe;~~c:b; que lua obra se esboroa do ~bre os aumentos.
" a elevnçlio dos, preços que já se pode deral da deS'lesll. terA de ser 111010~em atinar para onde ir, em face d;ela Nada escapará ao pandemônio. que eon8lderar anu.ado. o aumento do sa- Tado num mínimo de Clulnze,· bllh/ies
e como está arruinando não 80 11 5eu célebro ruminou, nwn. 81l~neio Ilário.mlnlmo.
de cruzeiros, o qll,e foreará n. Rl'll'lpnprodução do pais, mas a pró)l1·11I. esta· tralcoeiro de meses, anÓ8 o gestopa- A medida que se forem operando os Ito dns tributos e novos impulsos inflabilidade da vida do trabalhador; quell1 trlótlco dos chefes militares. .
reajUltament<>s dos. demais saláriOll, clonistas,
ensôes , Tendo lrrefuta1vel finalidade eleitoral
conhece tudo isto, nâo pode cruzar As pequenasindústl'las não supor- dos ordenados. ve~clmentos
os b r a ç o s . ,
farão o pêllO de tamanJ.1a des:::raça e h'á sendo agrava a. a cares a, eon: o decreto majoritário, muito antes do
SI', Presidente, o salArlo. minimo as de malol'l 'p?rte ~~rad de d~edu:~ ~~3~3g·Alb:l't~dVJ:t~~I~n~~It~~18Cl lllelto de :. de ol.tubro, evldencin.rá tPT
foi apellRs uma taxaçAQ de. IDlPMto o mais. poss ~e os .. UI 1'08
S
. . . k" d
In: nacional Os ~ido contraproducente, pois, ficarA()
em favor dos Institutos, porque, se o operârlos. edtlemaltStselli'vid ddor~, o~;~ 'tu~~~es 'd~ 1~~~:ll\s e do eomérrio Insatlsfeltlls aS reivlndlcaelies das e'aspatrão lhea paga 7%e O' empregado mo oeorren o na o a 11 e os ° d l s di 6
d COFAP e d.. WJ trabalhistas. EstabelecendC' o clroutl'o tant;;, na base do salário mini- eentridos ddetl'a:l~áe pr~~~g~~·Ii~~: ~~;Fs~rasi~:~ nsamalorac:õesque culo vIcioso, all'ravadas as dificuldades
mo unterlor, sendo o .salárlo min1mo a v ate opa' es agi'
bi des- bem quiserem e ~ntenderem :.1a sua de vida em todos setol'es da economia
ora decretado. duns· vezes maior isto nnteon m começaram a su r..
d
f d. anànela
nRe!onal, a reaç!lo das urnas será fail~porta na dupllea~ão da al'l'ecada. medidlllUednte, lOS e~stos
di
e
t\
~80d~~e~~ e:~~~~ an~vos jactos de naneI- tal, Impelindo fragorosa derrota ROS
lle
Q
d
çao p::ra as mesmas au.tarquias.
necessi a "ls,e evac o há
e,um _ moeda contrn 11 vontade do Ministro candidatos que n~ romn.erem prêvllltuava cont nl1ament e
meses..
~
,"
mente c m s ea d
d
1 t
. 51'S. Deputados, 116 o Gorérno tem onda de desemprêgo n!\o uoderA' ser ria. Fazenda, como os que vêm sendo social. o o
Usa ores. o ma -es ar,
mterêsse em aumentar eSSa arrecada- ;mpedida tendo como l'ellultante o laneados.
'.'
"
,.
.
'
ção e o (mico melo paru atingir êsse, ·enervamento das massaS ntlrada8 b. T6das as classes que nlo v!venl de As noticias dos Estados s~o desolaobjetivo é eriar isaesalAl'io minimo, m!.érla, advindo fatalmente 11 sub- rendas, e lucros, ameacadas, ,m sua doras, por saber-se que o desemprê6em congelamento de pl'eÇOS,
.
vP"são ria ordeni \)ú"'liclIl
sublllstancla ,exigem Imediata maio- 110 jA iniciado recrudescer! com .0. marSI', Presidente, vão cs Instituto! No afã de se.investlr novamente na racllo de seus proventos, ante o dele- cha dos reajustamentos públicos e prlpassar aarrpcadar, agora. na base do figura condenável. de ditador, ésse qul11brio alarmante dos Cll'l:am!'.ntos do- vadoe e com 11 ImpolISlb11ldadedeaenovo sn!ál'lo mll1lmo, drCl\.· .de ' 11l homem, que lltinglu o mnlsRlto grau nt~~t1cos, enouanto .n.' oue eltlllorRm os irem 8tancadaa li emlas!ies fiduch\bllhõc5 de CI'UZCÚ'os anuais' e, com, rl~ lnsenslbiUclndl', vinga-se na mcsmo diversos sl'rviçospublicos jê.ae a13r~· '; \118~
,
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"'. esta altura dos acontcc!mcr,t0.5 se cxclusivasdo Poder Le~isl::t;ivo da úbra dissoJvc4he. no qual é acenada dissl) 115.0 co:;iLOU, quandCl menos;:ll'e·
f6r em:.,recndld.. J "ongeJa:l,entCl <lOf, Unl:to.
'
a umE! única cln.sse a escalada do iu- ~ando as ~:cel'tadas advertências dos
Ac03tumado a baixar decretes-leis, üuro governo da Repúblical,
clle{es li1ilitares lavrou, contra a re9.·
preços,· na m~dla de niv~is d~ 1.953, a
reação dos produtore5 fará desenca- I na p'ática da. c'tl'leata constltulção de ,Os reaJustamento5 Imperl050s tra- lidado dos fat05, o decreto da discÓl'jul::;a-se a;nda com pJderi!s dita- r<.Cl cons~clUAntlaS apavorante5 porque dia, encerrando em seu bojo fatal
dellr uma cl'Jse 5em p"'eci'ctent"5, vor
que RáJ11ente as ~rande" 11"dústl'la8\\0- tor:ais. No açodamento de responj~r so pO.tel'ao seI' cuncedld0.5, nas pl'~- convulsão s"::iil-econ.ômica.
de!'fo suportar por al;:u: n )lTIPO o ~o .;ntl'lót:co Memorial dos Corolléis do pOl'çoes ade'lUaClas, com, a elevaçao !Illprev!sivei.! serâo asconsequên.
deSe11111ibr', ndvindo. Por ~u~:s ~ue se E:,6ccltc, .tel:do c\cspl'ezac\o tô:.lR5 os 5U, dos Imposto~. que 4'ecalrao lndlstln- cins do dest:mprêgo em .ll1lUlSa, como
p.r~t?l'dn rncon~l'a" solu~oes r,leEmc. 'l~.~'k5 tecn:C:ls que nl1sc111tavamos, talmente sô])r. tod~ as classes ~ocJ.als, já teve Inicio em ~ina5 _Gerais, RU·
aleatória5, par,. fi s;'l\a~1io ~r,t'ca ,'e-I iJllcr~s'cs da N;IÇdO, entrcllou a feitura ~~~~~~~O~d;~ ~~~lmd;orlm~5S:e~~o~~ ~~ne~fo el~I'~~l:~lleeV~ec~;ade:esg:;~e~
su1t~nbl'- ~ se •• t'I,,-~,,~ I'" t,~1"l'~!'"
"l"j:io " in~pcjae à ignol'ância ;I~olc absoiuto dus preçus!·
.
.Iei dn \;ece&<lidade' dita a violacão das
l\(,~"",.*h:~·h·o, p-. f; 'n~ de",'~ '~~17~;~iQ d~ ádlcm, (Ivido~ de tiradas demaI16-Tudoi.!Sc.foiprevlsto. estUdado/leis pcwlis, r!os preceitos méll'ltls ~
d~",~'·~'~~ll~,.v~c.~t~~+~~n~rj~l,.e n~~
gicas. A sua única preocupaçãO ioi c;nl\;uJado por entre .•'Ifo)·ndn5.de cha~ me.~mo d.e.: "redos .r~1igi0ll05..
.
!T' l' ,': c. s d: ~ ""'I"C. das C'~'101"" 3meno.'~p~ézQ les c'~rividel'tes '1dvpr- lutos, nu veran~lO de Pctropo1Js, come ,A an,~.lç[\, da 1TI1scria coletiva c o
r.~r ' q c", ~'n:' 'I t~v~'stirá 'a érlspdc lênciJs dos chefes nilitnres.e n eKaltaçiio re;3llcalio IcuvavelmemoriaJ dos che- qt.!e ctta apal'orando todos C1uantoa
r<1es a.~., ~ de~ ,o,'s' o C'lstD das· lm:\as 'arràncadas pueri5 e ridíCUlas d~ res mllitares e no al'á de ser I'eadqui- ~ao Rt Juraram o amor à. Pátl'ia e o
!T'a 1rI' "'1 a .. ~ ,I. ". .
~
.- .
. ..
.
1
l'lda a p\lpulal'ldade qloe raiava pela lespelo !lOS tundamentCl5 democráti.
T'~"'.~rl~. pl!'vnr-se-ã I,.a prnoorr,ao d:> Jovem esti1nClelro que ,nturau por a guns eliminação total.'
cos, mcnos ao SI', Getullo Vargas e
n"'''~~a''', ""
!T'oeda,
mes,'S n pasta do trabalho!
Enquanta I 'NaçãCl se encontra es- aos 5eU5 ClUliCC5, Um país que sofre a
T<"g", co,,",,)1p!vld.d. d" t:es111tantcs A Pr"vedén~'a Divina, c~.nf:r:n~n~o tanecída com a Imln~ncia de uma 5e- mlIlgUa d.e I?l'vdução, para fazer face
1'00 foi r,Pl'cel,lrll\ ~pb Ch~~p da Nv· ,crença de que Deu5 é brasileIro, mflulu I tubarões do enriquéclmento !licito es- a SUb5lstt:ncla de SUa população vê
."q<t ao p~nm"al'_l'o~ tlnm" ero °tl ele- I cie certo para que o malsinad,o dccreto quêncla de desgraças e tormentos os agrava~-se o descQUilíbrio cntrc 'essl\
v~r R ~"'of"'oc.ap do l'uln'J3J aecreto ."6 venha a e:ltl'al'em execução cte11tro ,ão radiantes.. .
'
Pl'mluçao e o consumo, pelas resul.
de 1.0 dI' M~ío.
1 p' de sessenta dias.. Seu5 e!eitosmnléfi.
A del'l'oc..da das peQuenas .indús- ta~,tes cle umn ··u1ta.se" do Podel' Exe·
Corn'-é,p no Con~p~~" NMI'l!'a . ~ n
..,'
'"
-'tiv',dos cm trlas. a Queda geral das prOduções cu IVO.
r"t·~o de ta",t1O, p".min3T' o~ l\ng-u'IlF c':s Ja sa~ n~ efiLan.o po~,.
à. agro-pecuá1·ia.~ c extrativas, a maJoO .'lue. advlrá dêsse atentado t\
da c\o"~n~.~a (l"C. se a,;>rov\ma, Vi5tl' d,lVCl'SOS ~,ntlos do pal5, levanrtll o p : l'aç~Cl das t.arifas de transportes, are- COnstl~UIÇ~O da República PCldc:.rá. s~}o·
SPl' ev\.1onh. A l''''r''n~AO de .rcderp • nl(:o a todas. as paragens e arra.ta~ uuçao _enl nivel imp"evisivel das ex- uT coltej~ de horrore5. de reaçoes te.
",orntle n rl!'C!,pto f"!'c.to ... tt.:::~011 con· do a uma CrJse s~m precedentc5 t~das I portaçoes, todo o cortéjo tétrico tle tl.C'ls·e 11IinOllas., Empregadores e
t"A as s1185 prel'l'Ogatl v 8s cot1llitu~lo- :as fôrças vitais da Na,ao. lmpcl'losoj de.sajustam 'ntos, virão multiplicar DIl empre~a10.5 EentelD as bol'l'~cas que
nals
'ê por conseguinte uma representação I lucros dos grlmdesõ capitães doa In- se aplo"( mam, mas o c18mografCl do
.6ti'\l,nl~:;o ~l:clusiva dn !,pc:>;15'at1VO I ao o o o d a .
dÚEtrias e do comércio, que terão ao Catete sÓ eEsi.~ala bonança, para gau·
11 dp. '~t· a fiyq"lill rln 5a1"; flnmf111mo I
S lJlrmo Tribunal Federal nos sei I alcance os favorell doa Iln.ancia- g;~ ~~~~llballoes, paJa a euforia doa
r"'" r'tnll n ctll1"plalT'enttl .0'lC()..... ': aoao Su~remCl Tribunal Feqi!r~i, n~ n~ent08 dos 3ancos ofjei~s e a obten- ~os llulacl:ll~~sam o cofre, das gra·
tft".'G rI'la preças das neces8ldRde~ es . n I o decreto fantasma que est,(Í con· ~aoi apadrinhada Ilas d.vlSas estranOs manifesto. "ue . '
d d'
se..o1p1s
.a
.'.
Ge r:rs!
id
T""" Vem. sen o' lIi·
. p~"l1~~n 11,.11'0, talve"'m!ll~ ~ficl~ntl' turcand:o a econ~lma nacional e
Não tardará 'I hora das ma1diçõell
os à ~8Ção pelas nlertadliBclasaes
ser~, n ~". vlp~ p ~ar dlrlllldCl :10 lO,,· jet~ndo consequencl.as de suma gla I da eclosã.o do desespêro!
. 'd~~ervie O:I~S esteriotipam a reall·
1I
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pr;o:

~b~la~ã~~~ãe~:~j~es;:::~ ::l~et~~~ ~~ t:p~~tar.~~ad~sP~l:te::r~e:~:

de 4!l horlÍsos 6r,9ães dlrl.1
Ç
dCl sequer uma pá·
i.. ,nT'~Ht,"c\ona1idpde dCl'peC;(rnln(ls~elo;pmes do Comi'rcl01 ~a Industr18, da lItico govertlllntental, se lY Classe5 lida e SOflstmacr
dpto:'~ ..,~,!I~~ -4.,"•• n, TT",g. ve7- orr,r:'l- Lavoura e da Pecuarta ~~? prom~v~. Armadas renunciarem o dever de sus- .por reci ualC; a tontradlta. T~ndo
l"'. orl~ R incontl'~t4,vpl lnnN's·j.""I~'''''r~m perante o Poder Judlelarlo dcclsao tentáculos da Lrdem civil e da vigllân- VCl5 ~leit~a1S In~ d 'de cOIlf oPJet1·
i i1
1'c1ade P.r'll!' a Sl1snpn~tio 1mprl~At' d·. "ôhre a lnco.nstltu~ll,)nAlidadc dI,) pern!- ci~ do~ pl'eeeltos eOl1lltitucionaJs!
ma18lnac'o d.eéret, ~o~deiad~asses,too
81'\1 p'(!"C1,rllo, ReO"\ir.~o-á ort ,'0J'~- ~loso· decreto. na qualldade de repre- soa ~,~~:~~t:; ben',ficiosdas clas- dDll 011_ qUadl'antes doterrltôrlo e:'~IO:
l'il.p... ~ R~rp"p"tp~ã(l d~
I:nOf'a~,,' 1s,ntante da Nação asitaremos o aspecto mas
di ld
terá desaparecido. nal. na.o poude serdefend1do mesmo
mp'It". P.Tll vlrt.l1de dp flc~r c"mpro· Ijur'dicod; lJ1iltélla, nas esEeras da Cã- Ilnla t~ans~~t aÇ~" .!1ac ional .. forçarã pelos mai5 desfibrados col'1feus do ge.
varlA A ''''1''''aC~t1 dp. .poderr9
; "O
d'
d
. ' S ' 'f i '
a ao, lazendo Com que tulismo. No próprio' Congresso '"N
('lq "PR"on.q~""IR pela e5.l\ol~id't:I'" dr. mara dos eputa OS e. o cgres'o LI- a .e t,ço vire contra o feiticeiro I
rional as vozes dos· Que oU88m~~·
r"'7lmp 11~1l 1'10"""' permA"I'I'''· tn1lfp- pr~mo Tribunal. Federal.
,
2'enório Cavalcanti"
trariar os esmagadores ar menro,;
~11~~ !lO Il,qll('ctc "P.011Rt 1tlltlIO'o1ll.1 de A CoustitulI.:ao Strâ defendida por nl~~~ sair amanb!, sem que Isto slg- elos parlall~entares de bom ae~; nada
dp"~~'rndn Il." lio 'l:''("""tiv.o.
U111 impet'ativo do nosso deveI' de lhos e cprofa,~~nda
de meus traba- definem, IJnlltando-se a vagas ctulSi.
n decrt'to-'.\ (l1'e 1I1stlt"'n n ?alolt·lo- cid'adão.
.
pré 'o'lfS ::v
1i',spectro do Desem- deraçõesem tomo do Imperativo da
mlnlmo. n.o t,~l11l)() da Oltad'lrné 'e'Ten'::rio Cavalcanti.
· " O . gESP.e:J~~on~oEc~iFtes t.êrmos: faáes~a da vida. quando o atual ea....a ",,,r.t. d"sr'~ a \)roml11',·:a~lio d9... Haje tinalmente puollquel "05 TuA miSéria-rond
SEMPRE:GO a.". e COl1sas resulta uliicamente lIA
~""•.•it1'I,.itl'l Fpdp~al. c"mo l~t,"n morta barões:p.enhora.d.aS, Agredecel11!"· na- 8«5 '_.'OPUlntC>s d:SdC: ~Jea fdF mas-I~n;r:la e. dCl5t desmandos gavernamr·n·
é tMq lei ot1e ,,3n se har"t'lnl'll?n r.om I turalmente, ao Sr. Getúlio Vargas, cios, aente; b;Uxad
~ o, astu- ~ , mormet1 e da catadupa de emls·
R 1,r."'ca e n 1'It!'10 da realld..de em pOrque serã.o êles osbeneflciadC'5:
nal ucr~rp.to de 1 ~ ~e omai~o~titUClt; ~da~çf~l ~Oed:. impulsionac;fora.
que vive p fn... ~ ilp o,'p,"rnU"n"~.
·"A preconce:.ida convulsão social al'l'ont.o.su das oStentaÇÕes Í1e~a ~ai'antesl
laCa ra os preços exol'bi.
T~óRTO ~AVAr..CANTI". que encerra ofalI'Jgerad" decreto de ':::151
...
R .
F!YPl"'t"""O o M'Ject'1 dq il1cr'lnsti- 1. de maio· fixando cruel e desor- .Nas· g1'andes e e uen . ecorramos ao PClder. Judiciário
.""onallil.de dn tlD~l·ptO. tl7nubliear denadament~.ccm d1Sparidadesincri- tl'abalbadal'es lia P i~lnê~Ci~ld~~es dos g~~~ ~uc I~ecfete a inconstitucionaU.
on·"1'''açâCl de Poderes", nSSlm eon-, vela. 08 dtve;'sos 5aJáriCl5-mlnlmo5 no semprêgo são lncontávels.
. e· p~ctro do
reng~, ~tes quedo Cõ··
ceh'do: .
.territól'i011ilcional, numa flagrante
Perderão o. meio de Vida não si)- rnmento os. n~mp~d~O, e~e ao ~a1.
T.·o nlle 1ev(\l'ta!'1()s relatlv,\ à 1'1- violação.,da Constituição Federal, já mente 05 que venciam o salário miSI' Preside 0llS
s»e fome.
COl'stit,ucionoUdadedCl r1o,;r~to "'~e fi\'- caU50U ,o m1.l que poderia causar, em- nlmo, mas I~llhare~ d05 que aufel'iam vena'o. Póctem~ac~~~:i:~~~~~ e5~re:
mO\l. MV,1S bRses do Sqlarlo Mlnlmo. bora res\11tem aindaconsequênclas o. 'gallha PRO em nlvelS llúperlor~ rem: podcm dizer que sou cCln~uá~
em t"do terr;tôrio n~cionel. vem· dese~ maiafun~st:loS.
porque o reajustamento dos qUanti~ ao salária mirJmo. Saberei defe:d::~
~rçuíd<\ nn Istitutn .d05 Advoqado!l, na
O objetivo prlmaclal está, alcança- tatrv05 da escala ascendente será me e núrentar fa18aa acusações, po':.
Imprens,1 de São 'Paulo e em diversas do - oentl'echuquhe, das claSSeSj~on- Ill~iari fatolr. do desemprê;!;o do que o que é nosso dever, jti. que não se pode
d 1
. ' 'servadoras e tl'abal Istas, como ... se propr o 5a a1'1O lr.lnimo fixada l11'bi- abril' com uma pua o cl'ânl d
.
A ssoclações e c asses. a no5so ravor. vel'ificou eUl Belo Horizonte onde o tl'àrlal11ellte..
esvó 'obnub'l d ' I . o 05 llue
A c?m')~.,;;ncia para. le.q islar s6bre I grosso 'do operariado, Ih':.didÓ com a Não ~~i.;tlndo no pais seguro .de ofi~al,abrir:l~e~ per; ::ne~~~~aJ;n~:
o SaIiÍr"'l Mlnlmo é exJuslva do Con- morfma do ato ma9u~avel1co, atlroU- desemptego porque o pseudo gover- l'açao um orificio pClr. onde penetr ao
~resso Nacional, em d"~orr;;nda· do ar~ ~e contra as assClclaçoes. cconômlcas 1'0 traoalhMajan:ais disso cuidou, luz. da I'crdàde quanto a éste PI'O~
tillo 157 _d~ .Con5titlÜcão l"eder~l!
que, evidi!nciarllm o Pl'oposlto de ser a espectat,iva .que ~e desenha nos cen- ~a que nfto ,pl!ssa de grosseira tap:iá.
Diz o .texto constttucional Que "a l~- amortalhada a economia de Minas trCl5 de t.labaJ110 e apavorante.
..
ÇiW contra o Pl'óprlo t1'aoalhador I)raRaro é o trab~lhadDr qu.e nã~.pos~ silei~o. (MIlito bem: muito bem).
llislacão do trallnlho e da prpv[d€ncl:l Oer.ais, pol.s em'alg= ~eutros a ele,social obedecerão aos sequlntp.5 pre, vaçao fOI de mal8c'e .re;entos por sua a I>CU encalgo a 5ub51Stêncla de
O 8ft PRESIDENTE:
..eltos, além de outros que 'Vl~em a me' cento! No Norte, algun5 l!;Stados de UUl" OU 11111l~ pessoas. acontecendo
v'ciu. à l\\FE' e estando em re"\ll1e
... .. d
el'ç " . d
t 'L lh d
fraco poder econômico, também ~oram que elcvada. numero sustenta ~amilias de urg~l1eia..t a In] . Ir o ' .
•"orla a ~n, I a0, ?S . ra,a. a oras. garroteados com majoraçõe5 superio- numerosas. O ,cruel "pai dos pobr~" I;uinte·
,.
prID1 o se·
1 - Salarlo Mmllno, conIormc as I l'e5 àIl firmadas. para São PaulCl e Rio
concfições dc (:lda regl:lo, as llccesslda- Grande do ~ul·
Projeto 11.0 4._044-C-54
des normais do. trabalhador c de sua
Mesmo que venho. a Ser· refundido
família. T'
o anárquico decretCl, a situação não
?tetflica aLe! n." 2.135, LIa 1~ rIe de:~pl!Jro ,te. 1953 que estima
.
.•
.. I
5e modificará, perduI'ando a maléfica
.•• I;e~e!(a e j!Xll a liES!JeS(( r.,a, r',1I:"" 1',:rao exercicio financeiro
Houve. portanto, c.ara e t!lJudívcl discordância. entl'e empl'el:ados e em·
i~ .9,,4,tendo parecer da CI)',1ISS'1O de Fmancas sôore emendas dI
usurpaç:\o de poderes, num flagrante pregadores.
seg;mda d~~eusMi,?: {aliorável às ele nó', :2 a "lO e contrârio à ele
atent.ndCl contra a COl1Stítuicão Fi!d~·
No caso de ser decr~tada 11 Inconsn.~ 1, COIII emendas darejeriria (',J1II:s.uin...
. .
tal. Bail'ar decretos. administrativos nllo tituclonatdade da absurda usurpação
PROJETO
N.o
4,044-B/54F:um;DADO
~~
2,'
DISCUSSAO
é legislar. Se sômente por lei· são fixa - de podel'e.s•. o mal não ficf-rá 'sanado,
cios oS vencimentos do funCi'jnali5- porque no cur~o' da expectativa da
O .congresso NaCIonal decreta:
'
,
mo civil e militar e s6 por lei podem execução, marcada para 1.· de jull:!.0,
Art,
.1.°_.
SáClfeltll6
11<0.
seguIntes
retificações
na
Leln.o
2.135
de
t( de
~er nlterados. como ~c IctJ 1,~.1' em de. O custo de tôdasl18 necessldadea es- ~[;2Cmbro de 1953:
•
,
nearllos .que n~o· são do Erário PÚ- tará agravado. em escala intolerll:vcJ
l',
..
...
• '
.
pal'a tCldos os que v.lvem de salárl08,
:bllco, como bem sahcntou o crudito ordcnadDll e vencimentos.'
ANEXO N° 18...,. MTNISTtRIO DA AGRICULTURA
lornalista Mauricio de Medeiros1!
.. A luta de classe, 101 desencadeada \"elba '3.- S.ervlçoa.e En.cargOl
,O SI'.Oetúllo Vargas Incol'euem peJo mais sórdido procer.so demasóp
IrrerUtâ.vel Crime de res onsll.b!1ldaJe, glco, num gOlPe. Vib.ra.do.contra o r.e-, .
Canslgnaçio 2 - "'uxl1JOII 't Subvenç!lea
1l1vadindo, com o mostrengo de 1.0 dcglme democrát'co, CClmo ae veritlca nol
·Subconaigna.çllo 03 ... Subvenções Extraurdiná.,./••
Maio, •as,atrlbulç('les e· prerrogatlvas aatl1nicodlacurao de apresentaçflodA I
13 - Mato arDllo

gg-I"

'à:

'1·

I
I

°

~exta-felra 14
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E:L

Onde se Zé:
Centro operário
Centro Rural ~.
l.eia,se:
C,rculo Operário
Circulo Operário
23 Onde Ee le:

OnrZe se li:
Sociedade Beneficente S. Franr,LEco de Paula

!

Rural de· Vál'gea Grande e
S. da GUIIl
..
Rural de V~l'ZfH Grande e
Rural de G'll1l
RIo Grande 00 Sul

~J.lto

ParaJual.

Leia-se:

I Sociedade Beneficente S. Vicente de Paula de Alto Pa1'acual

Cr'
'75.000
130.W(J
'7'7.000

I

06 ..;,. Ceará
Onde se li::

çr•
20.000

.l\ssoclação Rural de'General Câmara
-,
ABllociação Rural de São lelór.imo
Escola, NOl'ntR,I, 'R.urqJ ~ar~tan~, _ Igtiatu. ',1.' •••••••••••
.ABllocm.,;ao Rural de Triunfo
,........
Escola Rural Normal Santana
.
l.ezu-se:
Leia-se:
.A'Bllocla~ão Rura: de General ClUI1ara
100 000 . Escola Rural Normal Sant:.'Qa. - 19uatu
.
.P.ssociação Rural Sáo Jerômmo
100.QOO
Associação Rural de 'l'l'iuJ1fo
100.000 I
23 - Rio On.nde do Sul
Consi~nação 3 - Serviços tnl Regime Especial de l"loRllolamento
.
j
. Onde se li::
Subconsig-naçâo 1~ - lrngação e Energia Elétrica
Orrdeselé:

I

~.OOO

'I~.OuO

.

13 - De9a!tamento Nacional de Produção .Vegetal
03 - Dlvi.5ãode Fomento da ProdUção Ve.etal

Colégio Sal1tólnáclo-.Salvadllr - MJntenegro
Ginasio ·Anchieta. - Fêrto Alegre

, LeIG.-se:

12 - .Depllrtamento Naclonpl da Produção Mineral
\ o1'1a 3 - Serviços e Enf'.arJ:CJl
Consignação 3 - Serviços em Regime EIl,eclal de Financiamento
SUbconslJnação j 4 - lJelenvolvimento daProduçlio
J:i - D~p',rthmf'ntr NaCIonal da produção Vl'getal
03 - Divl.são io i'omento da :Produção VegetaL
Onde selé:

Leia·se:

Sociedade LIterária padre AntOnio Vle:ra, sendo 100.000 para
.' .o. Colé~lo Santo .lnácio. Sá.o lSalvaÚol', Muruclpio tie Montenegro, e 10.000 para o Colégio Anchieta, Pôrto Ale:l't'e ...
V'l:1 ba a - Serviço., tEnclor~rl~ .
. Consigna;ão 2 - Auxili I e SU1)VI nçõea
SUbconslgnação Q3 - suovençbe.s .tiXtraordlntll'illJl
C6 - Ceará
Onde se li::

.

1) Despesas de qualquer naturezlI, etc

,

.

Cr$
43.S!5.0\10

.

U.350.0CO

.

300.000

LeIa-se:

li Despesas de qualquel' natureza etc

,

Cr$
llW.(/OO
10.000

.
.

110

.

Crt
40.000
30.l100

..

'10.000

Onde se lê.:

47 - Instalação de um POsto experimental, etc
Le1u-se:
.
47 - ·In.stalação, etc
Na mesma Verba, conslgT.aça.:o, IUlJCOlllilgnaçflo e
Onde se le:

..

departamento~

ABIlOclação Pró-Melhoramento Rural de ~nrro"Barro
Socidade Pró-MeIJloramentIJRul'ai - .1:1"'1'1'0

282.000

Soclel!âde Pró· Melhoramento Rural Ca ~arro

.

17 -

128 2Z0.CCO e 129.720 ooe
O total da sUbconsignaçáo 14 - Desen\'olvlIuento da PrOdução .
Onde se U:
3oo.9:>7.0CO
Lela-se:
'381 642.000
.
Ve. La 3 - Serviços e Enra~~""
Consignação 3 - serviços em Regime Fspeclnl de Flnanclnmento
..~u"c .. n.<)gr;)~!\o II .... Irrjg&~o e Enerll.a Eléllica
12 _ Del'artampn til 1\ aCJ(\nal oa t'ruouçâo Mineral
02 - DlvUiâo de Aguas
Onde.se lé:
Cr$
57 •050 .llOO
Total do Departamento .;
;
.
'l4.850.ODO
Total da Subconsi~ação
I • • •' • • • • • : • • • ·• • • •,

Leia-se:.

Leia-se:

Asilo Sáo Vicente de Paula, .para obl'3s da Vila Vlcentlna,

ponta Grossa.
18 Onde se lt:

'I I I I

4

n

11 • • .: I

890. '799 507
1.525.435.713
8911.334~~7

.

Total da Verba 3
..
'1.525.435. '713
lIerlJa.3 - Serviçol:! ~ Encal'~r,a
ConsIgnação 11 - Diversos
.
.
Subconslgnação (16 - PremIas. diplomas, condecorMllcs e medalhas
13 - Departamento NaclonM Oa Prl)du~ão VeJetal
03- Divisão do Fompl1t·o da ProducãD Velletal
2 - Instalações, etc
130m Retiro -

Santa Catarina

Leia-se:

] 1 - Itaja! - SlIntaCatarln:r
Verba 4 _ Obras, EqulpamentOlJ, etc.
Consignação 2 -o'. Obras
subconslsnaçáo 02 - pr~gulmento, etc
07 - Departamento de Adminllitração
el3. - Divisão de Obras
24 - PrOBSeguimento, etc,
1I11.300.~

82.265.000 e 96.765.000
Onde se lllt

Leia-se:-~

,

Total da C'Onsignaç§.o 2,
Total âa Verba 4

u

'.4.f"".t ••• ff

(~

,

.

.

r'

I

,

t ••-•••••• ~·

~'

2c4DO

,23 - Riu Grande do Sul
Onde se lt:
.~BIlOclação.Glni.slo Concórdia...,. Pórto Alegre
..
Colégio Concórdia - .POrto AJe;;l'c
.
Casa da Ju\'entuae ao 'Glnaslú í\l,cllif.ta - porto Alegre ••
Socleaada Lit~l'àrla l'lldrf: Jl1lrOil/U Vleh'll, para Ooras do co.
légio Ancll1eta - POrto Aleore
.
SocíeCl",de Cultula! JerOmnlel~Se ._ rrO bJ1smo Secundarlo 8io, JerÔnimo •••••,., •••'.', ••.•••••••••'•• 1, ••• t •• " •• "
~
Sociedade. CUltUl'n1 JcrolUmellse - Pró í!:nSlno .Secunaarlo ..Ginásio .Sâo Jerônimo
.
SOcldade de Educação e CUttu\:a - PÓlto Alegre .•••••••••••
soeldRde de Educação ·e Cuh1lXa _ portoálegrense mante·
nedom do Coltglo l~raelit;l..Bl'ilsJleirLl "'" Pôrto Alegre ••••

30.GOO
50.000
10.0\;0

880.000
30.000

••

150.000
i5 ..000

Cr.

Leia·se:

I ••• 4

.

80.000

.\SaoclaçAo GináSio Concórdia - Pôrto Alegre ••••••••••••••
SOciedade Literária Padre Ant:ulo Vieira, sendo 10.000 para a
Cua de Juventude do ColégloAnchletll,e 880.000 para
obras do Colégio' Anchieta
..
SOciedade Cultural Jeronimenae, PrO mino secundlr~ -

.

!?ta1. daOonstsnftç"o t ."
.I.otal da. Verba 4 ••••'." "

.

Leta·,e:

Onde se U:

01.800.000 e

1,1' • • • • • • , • • • • • • • • • • • • • • • •

",11"

Onde se lê:
f). -

"....•••
Pernambuco

Instituto Padre Faustlno c .Traplá-o'. Carua1'U
teta-se:
Instituto 'São Faustlno -Trapiá. _ Ca:'uaru

.

Total da consignação', 3

70.000

I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • '• • • • • •

73. 250.(J~0

I ••••••

LeIa-se:

. CT$

Vila. 'Vicentlna '- Ponta GroSEa •

55.850.~OO

Total' do Departamen to
..
Tctal àa Subconsignação
u ••, •••••••••••• ~ ', •••••
Ondn se lé:
.
Total' da. Coru:;ignação 3 •• , ' I ' I • • • • • • • • 11 • • " • • • • ' " " • • _
Total da Verba 3
;

Paraná

Onde se lê:

.

.

.

Leia-se:

127.48S.0CO e 128.&85.000
L.ela-se:

O~O

~..
l'~.'lOO:(l(JC
156;011,11116

810. Jerônimo •••.•••••• '" ~~
,
i,"".
380.ÓGO
Sooledade de Edllcaçãr C! C-\l!cura POl'toalegrense,. manténedora do ColégIo IsraelltaBrasl1elro - P~rto Alegl'e .. ....
lllCl.OOO
""rlla 3 - Servlçoa l' E1.(,'o1'itllll
OOl1slsnaçllo 3 - se!.v1r,Oí em· Rellime E&Jleclll1do .Flnano1amentc.
01- Acordos

27 -.1. N. E. P •
3 -Inicio ou prosseguimentO lie obrae em-elCOla de enilno

"jf.·".l~r.:-,

,........
i........

118.665.000
158.538.1&8

ANEXO N.Ó 19 ..,. J4DlIsniuo DAJWUCAOAOE CULTtn'l4 ,.
VU'iJa 3 ..,.ServiçCll; e Ellr.nrgO!l
Consignaçlo 2- AuxlUOI' Sub\'~GeI
Subconalgnaçlio 02 - 6uIlvençOea Ord1D4r1lii
- 13 .... MatoQl'o.o

'1

a90.000

18 Onde s.e

médio mediante acOrdo
mentol de emlno
Pernamb.lIco

com

~

lIeIulntea· eatabelec1-

U~

I) C~lé~lo cle CumlrU ••

11 • • • • • • • • • • ai

Z,eflI·,e:
I) colqJo de, Caruaru· ••••••••••" •• ~.:

" ••••••

·u

·

~
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",... ~ e€l::~a-1eira
.--.,- 14._._---...",="""'=,.:.=====~===~-~*~~"!!!!~=========~=======~.,
Onde /le lé:
2 - Para linhas telegráficas em:
4 - Gal'anhuns - São João - Angellno - PalmelriDl
Canhotlnho
..
5 - Sel'ra ·ralhada e Catumbl ,'" ••,
, ••••
\'1 .- Caruana e Riacho das, Almas • u •••••••••••••••••

Yel na :l -

ServJços e EnCllN'IS'
10- Ol'g~OS autárquicos, etc.
Subcanslgnação 02 - .... Iltar~uj:{s eaucacioll....
119 - .Depal·tsmentodI: Ad:nlnlstraçâo
O~ Divisão do OrÇJ.menro
1 - Dotação para atenaer, etc.

Consi~n:lção

Onele se lê:
..... Cr$ 100. C~O.Co ao IlIstituto cl~ I~.ldocrinologia dafo';:culd~de de Me-

.

- •. Centro de Pesquisas Endocrinológiclll da 4.- Cadeira de Cllnlca Médica
eia' Faculdaae Nacional de Medicina da Unlvel'sldade do SI'asil".

Consl,:;naçâ:o 2 - Auxlllos e sul;ven~ões
02 - SUb·.enções Ol'dlnárlall
05 - Departamento de Ad:nlnistl'aç~1I ,
04 - Divisão do Orçamento

Caxias do Sul

Leil1~se:

lOt.aoo

ANEXO N.O 25 - MINIS'NR!O DA SAúD!
Verba 3 - Servlçoa e Encargos
.
Consignação 2 - Aux11ios e Subvençllet
~3 - subvençON Extraordinánllli
C4 - DivIsA0 do Orçamento
Onde se fê:

23 -

Clt

130.000

cr$
.

80.00'

50.COO

.

Leia-se.:
Santa Casa. de

MI8erl~ .. rdia

23 Onde se lI!:

"",:,Ribe!J'ão Claro

.

~

..
.
..

150.000
30.000
40.000

Hospital de Caridade _. Slio .JerOnlmo· •..•...•.••••••.•••_
Sociedade Hospitalar N. S. AparecIda - Musaum - Munlclplo de Guaporé
'."
"
..
Sociedade de Educação eCaridaeie. para o H04l'ltal SAcI Salvador
São Salvador.,.... Mõntenegro
..

%50.000

210.000

Leta~se:

ças'

40:000

.

6O.UOll

18 - PernambÚl'O

60.000

-

·DeUl •••••••••••••••••• : ••••••••••

,

Rio Grande do Sul

I

• • • • • • : • • • • • • 40

~.

Serrll~adâ

.

3.000.000

',

..

16 - Rodovia São JerOnimo - Encruzilhada - Bagé - Serrilhada
~
; •• ;
u
•
3.000.000
Art.. 2.· O Conaelho Nacional do Serviço Social e oa M!nlstérioa lia
Educação e Cultura e.da Saude considerarão como relacionadas com as
atividades dêste Illtlmo, por serem destlnadaa a ilUltltuiçOes médico-sociaIS.
as subvençlléa ord.1nárlas consignadas. sob n.o 23 - Rio Grande do Sul, no
orçamento' do M1n1stério da Educação e Cultura, as seguintes, entidades
III8latenciais:/ .
11) AaaoclaçAo 'Carldade, que é .mantenedora do· Hospital Slio Patrlcio,
de ltaqul, Cr$ 50.000.00;
.
b'sociedade Beneficente' FrederlcoWestphalen, cuja deslgnaçio':erta
ê Sociedade Beneficente do Hospital 'de Caridade, Frederico WNtphalen ~
Palmeira das Mlsslles .... Cr$ 10.000,()a;
.
c) Sociedade Beneficente' São pedro CanIslo Bom PrIncipio _ lIontenep-o - cr, 30.000,00.
,
Art. 3.° A prelJente lei entral1.em vigor na data 'de .auapubUcaçllo"
Art.. 4." R!!voiEam-se llI,dlaposlç6esem contràrlo.
Bala."AntOnló Carlos". em 19 de abril de i96'- ... I.rael 'Plnheiro, PreIJl.·
denee.. '-Clóvia Pestana, Relator,"'; Pa.rlila/ Barro.o.- pon1e, VieirA. -- .
Manoel NOlJaes.":' Jodo Agripino. _ Dolor de Andrade. -Artllur Santoa•.
I - Pott.ce de Arruda. _ Clodomi, MlrZet. - Carfos

r

·...;~1
rt .

, , ' • •-

200.008

Leia-se:

'ANEXO N.O 27- MINISTtRIO DA VlACAO E OBRAS POBLICAS
Verba 3 - Servlçoa e Encargos
ConslgnMlio 10 - Orgios .autãrqulcos ou sob Regime ESpecial lo aerviços' transferidos da UniãO ..
04 - . Serviços Federais 60b Regime !'Apecial
10 _ Departamento dos .Correios e Telégra101.
3 - Para ateneier eiespesl1ll coma execuçlio daa 'seguintea
obr~, em conjunto com o Plano Postal Tele3'1'Afico

• L8UI-ae:
.
--14 ;:"':'srejoJda, Madre de 'Deus ••

.

se f6:

18 _ Rodóvla Ba.g.ê -

Hospital NOBsa Senhora das Dores.;... Itabira ........ "'~'.

-;B~e'jo·'dEL·~ata·de'

Torlcuêjo --Araés .'

23 -

Onde

Leia-se:

Onde I~lê:

~

30.000

14 ...; Mlnu Gerala

'0

.

." - Ponte sObre o rio Passa Vinte na rodovia Barra. do Gar-

Onde se lê:
Hospital São Vicente de Paulo -Itablr......

..•

500.000

Oli
, - Ponte Barra do Garças' -: Torlcuejo-Alréa

Leia-se:

,

2.500.000

Rio Grande. do Sul

Hospital de Carldaeie Slio JerGnimo
;
Hospital N. S. da Aparecida Muçum - Guaporé
.Hospital São Salvador - Montenesro

14

2.ooo.lIIio

4 ..;. Obras de saneamento na cidade de Irai
.
2.000.000
6'- Oorl1ll de saneamento na cidade de ltaqul •.••• , •••.••
2.000.000.,
'I - Obrllli de saneamento nomunictplode Santa Cruz eio 5111
2.500.00.'
11- Oorllli de saneamento na cidade eie SãO Jerônimo ....
500'.000 ,
Verba 4 - Obras, Equipamentos e aqu1slçlio de 1m6vels.
Conslgnaçlio7 - Or;4oa autárqulcos ou sob Regime Especial
01 - Autarqull1lllndustrlaiB .
32 - Departamento Nacional de Estradu de Rodagem.
1 - Para estudos. projetos, prosseguimento e conluaio de
obras, desaproprlaçâo e aquisição de imóveis, obrai d.
.acesso, eie lIavlmentação, de complementação, reparos e
outras obras nas seguintes rodovias:
2 - Outru rodovias

Paraná

Hospital de Caridade - Ribel1'ao \.ilaru
Santa. Casa eie Mlael·ic6rd.1a· - Rlbelrf.o Claro

2.000.000

Leia·se:

olo.lJOO
90.000

Leia-se:

se M:.

ti'. lU

Rio Grande do Sul

." --Obras contra inundação na cidade de. Ir/i<
~
6 - Oorllli contra as inundaçOes na cieiade de Itaqll1
.
'1 - Oorllli contra inundação no município de Santa Cruz
Cruz. do Sul
I
..
11- Para obras contn inundaç§.o na. cidade de SloJer4nlmo, no Rio Grande do Sul
,
.

Ceará

Associação Iguatuenae da Assistência Eoclal e de. Proteção à
. Maternidade e à Infê.ncia, mantenedora. da casa deSaude
e Maternidade Santa Terez.ln11a, de 19uatu ••••.•..•••••••
17 -

100.003

.

Onde se Zé:

Associação Iguatuense da Assistência Social e de Proteção k
.Maternidade e à Infilncla mantenedora da Casa eie, Saude
e Maternidade Santa ·rerez(na. dt 19uatu
.
Casa de Saúde e Maternidade Santa Terezlnl1a, de .,(j1latu ••

01t/le

.

23 - Rio Grande do Sul
I .- Para linhas telegrâflcas em:
4 - São Jerônimo - Barra do Triunfe - Sertã. cfe
Santana
.
Verba ." _ Obras, Equipamentos e aqUisição de 1móvela.
COllsignação 2 - Obras..
.
02 - Prll&Segulmenlo e sua fiscallzaçlio
I
33 - Depnrtamento Nacional de Ooras e SanealllellloU

.

Orfanato Santa Terezlnha do Menino Jesus ;,.,.·Caxlasdo SII1

06 -

.
.

Le!a-se:

23 - Rio Graneie eio sul

Orfanato Santa Terezlnha -

-

I

ANEO N,' 22 -- MINISTt~RIO DA i "lSnçA E NEUóCICS !rfTli:RIORES
Verba 3 - :5enIços e Encargoa

Onde se li:

tO.OO'J

Leia-se:
:I .- Pa:'a ilnha! telegráficas em:
~ Garanhuns _ São João - An;ellm - Palmeirlna
Canhotlnno
I) Serl'a Talhatla e calUmbl
7. - Caruaru e Riacho das Almas •••
Onc!e /le lé:
23 -Rio Grande eio Sul:
:lo ,_ Parll linhas teiegráflcas em:
4 - Sertão de Santana- Barra do TriunfO

c11cina"
L"ia-~e:

BII,UI)'J

600.000

, 200.000..

1."".

',.'

":'

Sexta~fe!ra

14

DRARIO. DO CONORESSO NACIONAl: '(Seçlo I)

;El';IENDAS - DE 2.· DISCUSSAO 'A 1 Consignaçã.o 1 '"" Servlçós de TerQUE SE REFERE O PARlilCER
I celros
N.• 1
1 10 - serviços cllnlcos e de hospitalização.
Minlstêrio da ·Ar,ricultura.
11 Departament:l Nacional da
Verba. 3 _ Servl\1'J5 e Enc~re-os
Produção Animal,
•
Onde se sê:
subvenções extraordlnária:S.
B?bia:
(}.I _ Divnsão de Fomento da ProOnde Be diz
( dução Animal - 20.000
Associáção RUral de Ituaçu - 50.000 i
Leia-se:
(}.I .,;.. Divisão de Fomento da Pro.
Diga-se:
b'
'
dUção
Animal - CrS 70.0(10
Assoe1açao
Rura I de It a~..........
bl Vet:ba 3 _ serviços e Encar.
60,000.
gos.
.
Em 9 de abril de 19a4. .,.. Ruy SanConsignação 2 - Auxilios e Subven.tos. - Eurico Sales. - Vieira Lins. - ções.
Pctulo Sarasate. _ Alencar Ararillc. 03 -- Subvenç5eli extraordinárias
João Aarip!no.- Arthut Sántos. _
14 - Minas Gerais
VctSCO Filho. - Arruda Cllmura. Ónde se lê:

Maio de 1954 2727

=

Onde se lê:
1 Leia-se 'Patronato Carlos' Chagas - JuJz de Centro Operário Rural de Vdrze~
Filra- 50.0l)0.
Orande e Círculo Operárlo' RW'al de

IG~~a:-

Leia-se
Minas GeraIs.
.
Educand.ário Carlos Chagas - ·JuJz . Onde se lêde 1''Ora - 50, 000 .
Anexo
25 - Ministério da Associação F:.ural de Ul:e·
Saúde
raba. .. .. . • •.. . . •.. .. .. .. 3a~ . !)~O
a) Verba 3 - ' Serviços e Encar·
Úla-8~ 'IgO~o!lll~gnação 2 _ Auxíllos e Sub. Sociedade, R:u- al do Triân·
venções
guIo MlneÍl o .. ~.. ... • . . • 300. OO(
02 _ Subvençõ~ ordlnál'iaa
Verb~ 3 -:-Servlços e Encargos.
26 - Sergipe
gi.;~n~:;l~? Je Fin~e~~t~:e;:.Ue·
Onse se iê:
. 14 -Desenvolvimento da Produção,
•
13 - Departamento NacIonal da
Associação de proteçao à Maternl· Produção Vegetal.
da.de e à. Infàncla - Estàncla. 03 _ Dlvis::io do Fomento da PrQ~
180. DOa
dução Vegetal
Associaçlio de Proteção e. AssIsténOnde se lé _
Leão Sampclio. -- Osval(!o Tri,guelro.
Uberaba.
ela
à.
Maternidade
e
à.
InUnda
- Caelho de Souza. -' Heitor BeUrllo.
Assoclação Rural' de
(Maternidade Leopoldo Araújo)
_ I 1 - Desp~as d; qualquer
- Guilherme Maclla(!o, _ Humberto 300'.000.•
E3tâncla - 150.000
natureza, e.c. ...... 43.615.001)
Moura. - Fernando Nóbrega. _ Cunha
.
1.eia-se Machado. - Pontes Vie!ra..... Luiz
Leia-se:
Leia-se:
1
DeslJelias de qualquer
Gctrcia. - Joaquim Ramos. - Rondon
Soclealide Rur:l' do Triângulo Minatureza, etc....... 44.300.0011
Associação de Proteção e AsslsténPacheco. -Amando Fontes. - Nestor neiro
300.000
ela à. Maternidade e I, Infân!la da
Onde. se li! _
Jost. - Adroaldo Costa. - DÕlor àe
C) Verba 3 Serviços e Encar- Cidade de EStância <Maternidade '1 _ Desenvolvlmento da
Á7làraàe.
gos
Lec:>POl<!o
Araújo)
~tâncla - ••
cu 1t ur a do chá.
ConslgnaçAo 3 - ServIços em regi- 330.000.
N.O 2
Caeté, Minas Gerais,
me elipeclal de financiamento.
03 - SUbvenções ~xtraordinârias
em colaboração com
Suprimir c!a r.edação "ara 2.'
14 - Desenvolvimento da Pradu- \)
26 - Sergipe
o Estado .... ...... 1.000.0~1)
discussão as seguintes llartes:
ção.
•.
1) "23 -Rio Grande do-sul.
1.e!a-se 13 - De,artamento Nacional da.
Onde se .Iê'.
Prô:1ução Vegetal. '
Desenvolvimento da. '
Onde se lê:
03 - Divisâo elo F:lmento da Pro~
Associação de Proteção e Asslstên- '1 - cultura
do chá em
8ia à. Maternlda4e e à Infância para
AssocIação Rural de General 01· duç!o Vegetal
Caeté, Minas Gerais,
bara -.. '15.000
a Maternidade Leopoldo Araújo e
em colaboraçlio com
eOllBtruçAo do HOS1lital Infantil ane.
Onde se lê,
D MUniclpio de Caeté !. 000 .000
ASSociação Rural de S:io Jerôni.
1 _ Despesas de qualq~er natUl'eza xo - EstâncIa - '700.000
Verba 3 .,.. Serviços e Encargos. '
010 130.000
Consignaçlio 3 - serviços em Re.
etc. 43. &15. OCO
Leia-se:
Associação Rural de Trlusfo ilme . Especial de Financiamento.
r7. 000
Assoclaçlo de Proteção e Asslstên.
Leia-se:
Desenvoivimento. da Produçâo,
LeIa-se:
.......
d
I
'
.
t
ela
à
Maternidade
e
à.
Infância
da
1
, . - ..,..,pesas e qua quer. na Ul'ela Cidade de EstA i
.
M t I
Onde se l~ _ 44.300.000
.
..nc \' para a
a ern·
Associação Rural de Gener al Ci • etc. On4e
ae lê'
dade Leopoldo Araujo e cOlUltrução do
127.485.000, 128.985.000 e 38o.s07000.
1I18ra _ 100.000
•
.
.
Hospital
InfantU
anexo
Estãn· (respectivamente, totais de OS _ Dl.
Associação Rural de São Jerôni·
'1) Deaenvolvimentoda cultura do eia ..... '100.000.
visão
do Fomento da produção Ve.
JUo" - . 100.QOO
chá, em Caeté, Minas Gerais, em co·
Aprovada esta emen(1a, o projeto getal;. 13 - Departamento Nacional
ASSociação Rural de Trilllfo _ laboraçlío
Eataeto
1.000.000
ficará
.isslmredigldo:
com
o
da
Produção
Vegetal e. da sub·con.
100.0CO"
Il1gnaçlio 14 - Desenvolvimento da
Leia-ae:
Onde se lê:
Produção).
PROJETO N.· •• 044-54
'1) Cesenvolvimento ela cultura do
b) 47 - Instalaçlo de um P&to chá,' em Caeté, Minaa Gerais, em co·
Lela·se Retifica
Cl
Leinlímero
2.135,
de
Experimental etc - 300.000
laboraçlío c.om o Munlcipio de Oae- 14 de de2embro de le5a. que estl· 128.170,000,129.670.000 e 381.592.00m
te - 1.000.000.
Lela·se:
ma a Receita e IIza a Despesa lia respectivamente.
Verba 3 - ServiçoS 8Encargos~
4'1 - Instalaçlo etc. :... 282.000".
União pera o ezerclew II7Ianceiru
c) "Conslgnaçlio 3 _ Serviços em
Conslgnaçliô. 3 ... Serviços em R&
lIe 1954.
Ane:ro n.o 19- Ministério da
ElIucaçáoe Cultura
.
gime Especial de Financiamento..
Regime E&Pecial de Financiamento.
O Congresso Nacional decreta:
15 - Irrigaçãó e energia . hidrAu·
Subconsignaçlio '15 - Irrlllaçll.o e
J:nergla Elétrica..
Art. 1. o, Sio feitas as seguintes re. lIca.
'.
a) Verba 3 - Serviços 8 -Encargos
UficaçOes na Lei n. o 2.135. de U de
Onde se 14Onde se lê:
dezembro
de
1953:
ConsignaçAo 2 - AuxJ110S e Sltllven~
5'1.050.0008 74.450;000 (respectiva,
.... .
,.
13 - Departamento Nacional ete çbes
ANEXON.o .18 _ MINTSTtB1() mente, totais de 12 - Departamentc
02 - Subvenções oró1nárl~.
Produção Vegetal. OS DA AGRICULTml.A
Nacional da. ProduçAo Mineral e :Ia
Divisão de Fomento da. Produçlio
14 - lIrIlnas- Gerais
:setal.
Verba 3 _ serviços 8 Encu,OJ.
referida IlUb-consignaçlo 15 -- Irri~
onde
se
lê:
,
Constgnaçlio
1
_
Serviços
de
Ter.
gaçAo
e energia 1114ráullca) •
. Leia-se:
Lela·se 12 - Departamento Nadonal da Socleda4e de Silo Vicente de Paulo c e l r o s . ·
Produção Mineral".
- Dionisio - 25.000
ltz~~ã~ Serviços clinicos e de hosplta· '55.856.000. e 73.250.000. respectiva~
d) "Verba 3 - . Serviços e Encar.
Leia·se:
11 . - Departamento .Naclonal da mente.
....
/,:0& •• conslgnaçlio 11 - Diversos.
supcDnslgnaçâo06 - prêmios, dlplo.
Conferência de São Vicente de Pau~ Produção Animal.
.
/
. Ver.ba.· a ... Serviços 8 Encargos.
m1Í.5, condecoraçõeli e medalhas.
lo - Dlonislo - 2'5 :000 ,
Onde se lI! '.
13' - Departamento Nacional da
b) Verba. 3 - ' Serviços e Encar~...
.
./
Onde se U -.
.
Produçüo Vegetal. 03 - Divisão do gos
04 -. DivIsão de Fllmento
5'1 508 806
890 '199 507 ,
Fomento da Produção Vegetat.-2
consignação 2 - AUXillos e Subda Produção Animal.
20.000 1.525.90Ô.713 (totaiB. rêspectivâm~niê.
- Instalações, etc.
venç6es,
.'
Leia-se Ida Consignação 1 - Serviços de Ter.
03 - Subvenções extraordinárias
04 _ Divisão de F
t
celros, .da Consignação 3 - Serviços
Onde se lê:
14 - Minas Gel'ais
da Produção AgI~i~ ~
70.00f' em Regime Especial de,Flnanciament~
Ti - Bom Retiro -- Santa Catarina.
,
Verba 3 _ Serviços e Encargos.
e da VerlJa 3 - serviços e Encar,
Onde se l ê . .
Consignação 1 _ Serviçol de Ter- goa).•
Leia-se:
Socleda.de de São Vicente' de Paulo celro,.
LeIa-se ...
'l1' - Itajai- Santa Catarina".
e) "23 - Rio Grande do Sul.
- Dionísio - 20.000
Onde se M _
5'1.558.806 _ 890.28•. 507 e .......
Onde se lê:
Leia-se:
1.080.000 _ total da sub.conslgna. 1 525.435.'713, respectivamente.
16 - Rodovia Bagé _ Serrilhada
Conferência de São Vicente de Pau~ pçft:~~Ç~) Serviços, clinlcos e dehoa~ _Q~ii~:o ~;-~%~:: equipamentos •
,-- 3.000,000.
•
<'onslrnação 2 - Obras.
•
lo - Dion1sio - 20.000.
Lela-Ile:
Leia-se .
. 1I2 - ProssegUimento , 'Conclusão •
16 ..,. Rodovia Slo Jerónlmo .Ane~o n·. o 22 .,.. Ministério lia 1.130.000.
_
.
.
!lUa J~~~U::Çt2'_
Encl'uzl1hada - Bagé .:.. Serrllhada
.
Verba 3 - serviços e Encargos:..
'8
..
. ' . .
Justiça e Negócios Interiores
Consignação 2 _ Aux1l1os e S b1.800.000, 98.300.000 (totalll. re..
- 3.000.000.
venções'
. . . pectivamente, da 07 - Departamento
Incluir mais as sesu1nteli retifica·
a) -03 .... Subvenções extraorcUnA~03
•S b . G
t
dinâri
de 'AdrnlUstraç40 e da .rnetma subo
cões:
rias
13 ::: M~v~~o::o.exraor
ai. conslgnaçll.o 02-Prouegu1rnento.
Anexo n.·18 - Mlnlstérlo da
05 - Departamento de Adrninla~
. Onde '''~14 ...
conclusAo e sua flscal1zaçlol
àgrlcultuta
traçA0
Centro operArio Rural de Vl\rz~a
lela·,e - a) Verba 3 - serviços e. Encàr·
04-Dlv1slodoOrçamentq
GrandJt e Centl'oRUl'al N. S • •a . 82,265.000', 86.'185.000;reali*IJva:~,<_
goa.
1. - lIrIlnaa Gerais.
.. .
Gula.
mente.
. . ". . '. •

n.·

.I

a-

I

~
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Verba 4 - Obras, eqUipam;;n~h e
Lei.' se i
Iq111s .çf:o de imóveis.
InsU't;.I São Faustlno _
Onrle se lê 'l-rapi~ - Caruaru .. . ..•
., 400
'110 .~08. nOI) e I5S,07t 5M (tr.!:\is
23 - :aIO Grande do sul.
re,see5,ivammte: da Con'igllu;;:io 2
Cnrle se. lI! _o
Ca.a~ e da Verba).
Associação Ginásio ConcÓr.
Leia-se dia - ""ô,to Aicgre
30.000
118.6éiS.CCO e. 155',:;35.555, respectl. ;:;c,~~;,~ Concórdia - Pôrto
, \'amentc.
;:;~ã~~~ JüvêlÍtude' 'dó' 'ói: 50.coa
ANE:;;:O N." 19 - MINISTÉRIO
násio Anchieta Pórto
DA ED'L1CAÇAO E CULTURA
Ale3're..................
·10.eOO
30cieclade Literária Padre
Vel'b'~ 3 .:.. serviços 'e Enc~rgo'.
~,
AntonioVieil'a, pa,'a obras
Conslgnaçác:l AuxlÍios e ::l~b·
do . Co.êgio Anchieta v~nções.
P61·tO Alegre ....... :.... S8J.COO
02 - subvp:nções' ordin{.1·ias.
Sociedade Cultural J eronios- Ceará.
mense - Pró-Ensino Se·
Onde se lê So~~~:J'~0'cul~:I?a/e5~~~1~
30.000
mense - Pró-Ensino SeEscola N"l'ntal Rural Santana - Lguatu .........
20.000
cur.dário- Ginisio São
Escola Rural Normal SanJerônimo ..
150,001j
tar.a - Iguatu
50.COO Sociedade de Educação e
Leia-se:'"
Cultura - Pôrto Alegl'e ..
55.000
E:;co~a Rural Normal Sar..
3oclcd:::ie de E:iucaçãO e
talla _ Iguatu
'10.000
Cu I t u r a Portoalegrense,
1~ - Mato Gross~
m!\!lbncdora do Colégio
Israelita Brl1;8l1e!ro - PôrOnrles3 lê to Alegre
75.000
Sc::iedade Beneficente São FraneisLeia-se CO de Paula - Alto Para:;Uai.
!ssoclaç:1o Ginásio Concór.
l.eia-se d:n ~ Pêrto AIrgl'e ......
8/1.000
Sociedade Beneficente de São' Vi- 30=ledade 'Literária 'Padre
tente de Paula do Alto Paraguai
Antônio Vieil'a, se:1do '"''
14 - Minas Gel'ais
10.000 para a Casa de JuVelli:Ude do Colégio An·
Onde s~ lê chieta e 880,000 para as
!1ocl;)dade de São Vicente
I ooras do ColégIo Anchieta. 890.000
&iel?au!o _ Dionísio....
25.000iSocic:lade Cultural Jeronl.
I mense - Pró·Ensino se·
Leia-se cundál'io. - São Jerônimo 180.000
Conferência de' são. Vicente
í:1oeiedade de Educação e
·
Dionísio
211.0"JCultu:a
portoaie;:rense,
d P uJ
_aRioo Õrande do âúi:
." mantenedora. do ColégiO
Israelita Brasileiro • 'PôrOnde se lê to Alegre
130.000
Colégio Santo Inácio - S:l1Verba 3 - Serviços e .l!:ncargos.
vador - Montenegro ... 100.000 Consignação 3 - Serviços em Re:ime Especial .de Financiamento.
Ginásio Anchieta -POrto
Alegre
10.000 01 - f,côrdos.
Leia-se 27 - Instituto Nacional de Estudos
Sociedade Literária Padre
?edasógl=cs.
Antonio Vieira. sendo .;..
3) Inicio ou prossegUimento de
lDO,OOO para' o Colégio
obras ein escolas do ensino médio. me·
Santo Lnáclo. oSalvador, diante acôrdo com os seguintes estamunlclplo de Montenegro.
\lBleclmentos de ensino'
18 - Pernambuco.
. e 10.ODO para o Colégio
"
.
I
110
00
."
Onele. se l~
Anchieta - Pôrto A egre Verba 3 - ServIços e Encargos.
Consignação 2 AUXílios e Sub.. 21' Colégio de Cumaru
200.000
"enções.
.
03 -Subvenções extraordln~laa.
Leia-se De _ Ceará.
2) Colégio de Caruaru
200 OSO

Onde re

I
-I

l~-

11OBPI1a1 Silo Salvador ..
Montenegro

Orfanaw S:lnta Terezlnha
- Caxias do Sul •• , ..... 100.000
Leia-se . Leia-se _
Hos,ital de Caridade São
JC1'ÔnimO
.. 150.000
Or!anato Santa Terez!flna
Sociedade Hospitalar N. S.
do Menin" Jesus _ Ca.
da A,pareclda ..... MU3Sum
xias do Sul
100.000 - Munlc!plo de Guaporé •
30.000
Verba 3 -Serviços e Encargos.
Sociedade de Educação e
,e~gE~~~naçiio 2 - Auxillos c Sub· Caridade. par~ o Hospital
São Salvador - São Sa1
03 - Subvenções E'xtraordlnlirlas.
vador - Montenegro
10.000
05 Departamento de Admlnis26· - Sergipe.
tração.
04 - Divisão do Orçamento
Onde se lê ....,..
14 _ Minas Gerais.
Associação de Prot-lção tl
ASsistênClPo à Maternidade
Onde se lê e à Infância, para a Ma?atronato Carlos Chagns _
50.000 ternldade Leopoldo MauJuiz de FOI'a
.
jo e construção do Hospitai Inf:uitll anexo - Es·
Leia-se tã.nela.
.. ~oo .000
,Educandário Carlos Chagab
Juiz de Fora.
Leia-se
50.
DÔO
...... ' ..
Associação .de Prciteção e
:ANEXO N." 25 _ MINISTtRIO
Assistência à Maternidade
e à Infàncla da Cidade de
DA SAUDE
E8tê.nllla.
para a Matp.rniVerba '3 _ Serviços!! EncarGos.
dade .Leopoldo Araujo e
Comignação 2 .<luxilics e Subvenções.
construção do H'ls;l!tal
Infantil anexo- Estância ~~O.DGI)
02;"" Subvenções ordinâriar
26 - Sergipe.
ANEXO N," 27 MINlsTtRIO
Onde se lI! _
.
DA VIAÇAo E OBRAS pc.
BUCAS
Assoclaçãó de Ptot~ão Ao
Maternidade e a Infância
Verb1 3 - serviços e Encargoa.
- F.!ltai.ncia,
180. Doe Consignação lO ..... Orgãos AutárquIAssociação de Proteção e
cos ou sob Regime Esoeelal e ServiAssistência il. Maternida:le
ços transferidos da União.
e à Infênela - <Materni04 - Serviços federais sob regime
dade Leopoldo ,'..raujo) especial.
Estàncla
:... 150.000 30 - Departamento dos Correios e
Telégrafos - (Decreto-lei n. o 8.308,
Leia-se de 5-12-1945).
;t.ssociação de Proteção e
3)' Para atender despesas eom a
Assistência à Mat~rnidade
exectIÇíi.o das segUintes obras. em con.
e à Infância da cidade i1e
junto
com o Plano Postal Telegr6,fico:
Estàncla. _ (Maternidade
18 - Pernambuco.
Leopoldo Araujoj _ Es.
1)
Para
construção. etlt.
tância............. ..... 3aO.01lC
Verba 3 - Serviços'e Encargos.
, Onde Se lé Consignação 2 Auxfllos.. e.Sub-1
vençóes.
114 - Brejo da Mata de
03 _ Subvenções el.'traordínárias.
Deus o
•
:!ll'.DDO
06 ..:.. Ceará.
Leia-se Onde se l~ 14 _ Brejo da Madre de
AS I I
t
ti
Deus ••. _ ........ ;
200. GOlJ ,
soe a!j\l\(l
gUa uense
e
2) Para linhas telegráficas tm:
.
ASsistência Social e de
ProteçAo à Maternidade e
Onde se U Infância, mantenedora
da Casa de Saúde e Ma- Garanhuns São
.
J ..
A e1In
ternidade Santa Terezlp~fmei;iIlanll_ ~
nha. de Iguatu .........
40.000
.
Casa de Saúde e Maternidanhotlnho
..
de Santa Terezlnha. de
6 -~U~i 'ralhada e Ca·
Verba 3 '-Serviços e Encargos"., ' 19uatu
HI" ',' I,:.... ....• 90.0GO 'i- Ca..-uana •. ê··..·R1ã.CJiô
Consignaçiio 10 _ Orgãos AutârqulLeia-se. das Almas
cos ou sob regime especial.
Associação I""atuense de
,,Leia·se -lO ODe 02 - Autarquias educr~lonals.
. Assistência Soclai e de
) - Garanhuns
São
.
09. - Departamento de Ac1Jninia· Proteção à Maternidade e
João - Angellm _'
30.000 ~ração.
a Infê,ncia. mantenedora
.Pa.lmelrina _. Ca.
04
Df lsJt_.. oit
da Casa de Saúde e Manhotlnho . •
..
86.000
..'-: V lW ...0. çamen o.
ternldade Santa TerezlJ_ Serra Talhada e Ca1) Dotação para atender às despe·
nha, .. de IgUatu
130.ooC
iumbi
..
8Dl1.oo8- .
'lO.DDO se.B com diversos encargos da Univer· 14 - Minas Geral8.
- CaruatU e Riacho
sldade do Brasil, etc.
Onde se lI! _
das Almas
40.000
Onele se lI! 23 - R" ,,'xande cio Sul.
••• Cr$ 100.000.00 ao Instituto de l[ospita1 São Vicente de
2) P.''':I;·~ ,as telegráficaS em:
Endocrinologia. da Faculdade de Me-I pa.uJo - Itablra ••••••••
M.OOO
OI.. se lo _
20,?OD-'\dlcina.
Leia-se ,,_ Se., J de Santana
. .' Lei e .
'll:OSPltal ~ossa Senhora das
- 1-:'5.0 do TriUüfo
100.003
.'
a·s Dores - ItRblra .......
~;OOO Leia-s2'
,
... Cr$ 100;Ouu.\I\J ao \JentrO. de 1'1 -Paraná.
4) São JcrOnilr.... _ Barão
~ COO :1 esquisas Endocrinológicas. da 4.- CaOnde se li! do Trl&J1Zo _ Sertüo de
"eira de Clínica Médica da Faculdad"
.,
tOO-.OOl)
It'&.clonal de Medicina da Universidade 1 )spital~d(' Caridade _ Ri.
Santnnu. •.•.••••••••.•••
It o Bra~U.'
I beirA0 Claro............
80.00r Verba • - Ocras. qeUi,.
. f ~nta (lasa .de MIsericórdia
pamen,os e aqUlSiçlo de
'lO'·~I.\NEXO. N." 22 .,.. MIN.lSt1:P.IO D'A
,Ribeirão Claro ..••• .••
50.COO cC:r;~~ção 2 _ Obras
JUSTIÇA· E NEOOCIOS IN·
: Leia-ee \)2 - P:roaseeulmerito e con_·
TERrORES '.
"
f .mtaC3sn de tnserlcórdlt..
.
cillsão.e sua. flscaUn;'
.
o'
Verba:t _ Serviços e Encargol. \ - Rlbell'ÍlO 011U'0 ...... ,Ult.OCO ç10.·
..
signuç!o '2' '1,'
Auxilios e Sub- 23, - Rio Grande do Sul.
33~; ~p~~~en~o~~;::'
•
:tençcea.·
Onde ,se lI! >'
I 002' - Subvenç15el. O1'cIln4rlal.
:l'osplta: 'de Cacldade- SIo .".
23m..:n~IGQrãndeé:lo SuL
,
o ~~ã;;:- Departamento de- Ad1Jl1nlI· I. JerOnlmo
i50,OOC
Onde ae lê:
".

1

8

I

2;

I

a

C;:

oi

Onde Se Zé !.sSoclação Pró· Melhora·
menw Rural· de Barro.
B
Socr:J~de. Pró~MeIhô;âDi~:
to Rural _ Barro • ·.0 . . o'

Leia-se dociedade Pr6-Melhoramen.
to Rural de Barro .......
H _ Minas Gerala.

Onde se Zé Sociedade de São Vicente de
Paulo- Dionlslo

Leia-se _
Conferência ds São Vicent6
de. Paulo - Dionlsio
17 - Paraná. .

vná

Onde se U -

Vicentina
Grossa •..

- ' Ponta

Leia.se ._

.=s: ~~:n~: C!:IlS~:

101110 Slio Vicente. de PluJa.
I-

- -...... 1:1

.......~ ......~'i>,:Onde se

ueo.
'(l!...

i'~~~':"~'"

f

I-

-n:

I C0!1

...

'\t

li =ã'I."l!:.:3. 'A;'~:

" :J"~'"~ 'lt..~: '••:... "..."'::'

'='''l. ~:. I,,,",'"
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:;1 Obl'lls contra as lundações na cidade elc Itaqui
7) Obras contra inundRção noMuni~ipio de Santa CrC"l do Sul
:111 Pm'a obl'RS contra iundação na cid?de de São
Jerônimo, no. Rio Grônde do Sul
LCI'·,I"·C·,
~
<!I) Obras de saneamento na
Cidade de Ira! ....... "..
ti) Obras ce sancanlentona
c.dade de ItaquI ...... "
7) Obras de san?amento no
munic'pio de St.- Cruz..
111 Obras de saneamento
na cidade de Itllqui ....
'/) a,bras de saneamento
no municiplo de Santi
Cruz ..... ,..............
111 Obras d e sancamen to
na cid3de de São Jerónlmo
Verba 4 - ObraI', equipemelÍtos- e aquisição
de
Imóveis,
·Consignação '/ - Or~!\08
autál'quicos ou sob regime
especial
ClI Autal'quias lnl1us,.
triais.
22 - Departamen toNac~o.
nal·de Estrad35 ele Rodilsem.
1) Para estudos, projetes,
prosseguimento e conclusão de libras, de!:,,propriaçãoã .e aquiSIçãO
de imóveis, obras de ac~·
so, de pavimentação, de
complementação, rep,rOl
e outras· obras nas aeguintes rodovias:
21 Outras l'odoviaa:
13) - MaIo Grosso.
Onde, se' lê:

-1

-I

tllur Santos.- Ollnto' Fonseca. . - . -União OperárlaBacabalen,e
raCtJ NU1les - Luiz Garcia· - RI/V AlPontes Vicira. - l'arslfal Ba.rros.o.
Bacabal - Cr$ 40.000,00.
meida - Pereira Dini;: - D!o~t:;cio
2000,000 Abelardo Mata. ....:. Manuel NOI'"is,,!Ali
. . Duarte-Robe1'to Morena - r:'l.Y Scm_
Rapllael Cincurá. - Walter Athaide.
a.s~:
...
,
,tos - Armando Fontes - "cinl.a:) ,Ili_
- Humberto Moura. - PalLl,> Ramos. I - Un.ao ~::elália Bac.balense -Inior -. Plínio Coelho - Fer,~tm[ifJ t. cr_
2.5GQ.OOO. - Ar! PUmnvo. - Curlos (':·L,t. - 1Bacabal - CI~ 100.000,00.
rari -- Nestor Jost _ Oslo/!.!. R.O!I~SJ.:i
j'.JanduhY Carneiro•. ~ Per:ma Dini".
Galdino do Valle - Ost'aLr!", ':1I.f/uel- Clodomir Milet. - AfonaJ M"t,,~.
JustiJicação
Ira _ Willy Frohlich - Dam,.t ForarflC
' 1 ' - COU 1l Nunea.
As emendas supra visam n corrigir co -: Fernando Nóbrega '"- N,l'Il·Cl'.·IJII
~oo.I,)On I
Inccrreçôes,
quanto à dell'illl_11<lçiio I Falcao.

I

I

:N." 3

-

I

das contempladas na leior~1TJcntárj"
fí b 7
vigente .. As três entidades em cujo
I •
lavor li pedida a. I'etlflcaçã~ dc que _Acresccntl'-se as _segUintes l'etifica·
tratam ,as emendas, tê.Dl na realidade. ,çocsa LCI. n. :.l,13:. de 14 df. clelkmos segumtes nomes:
101'11 de 195a:
d'
E O 1
E lI~andário Coel!1O Ne!o; Pia tTllic!o i
AN X
9
do P~~ d. e S.anto AntonIO; UI.~lü(,
Minl..térJo.. da 5ducação 'e !.'tJltllra
Optru.rza Bacabatcnse.
Verba 3'"7 ser.viços e. encargos.,
Sala das Se"Eões, em 22 clc~lJril de
C0!1slgnaçoes 2 - AUXlllo,;.t: I:>ub_
1954. - An"enor 80gea _ .411trmw vençoes
Costa Rodl'ilJl'es _ Plinio Coelho _
02 ~ Sl:bvcn:;:õ:;s Ol'dinár.a
Alfredo Ducdibe -Ponce ele 1rruda
06 - Ceara.
"
A "
l' 1 111" ',.
.uy ralLJo au o
~~ un WIJ .Onde se lê:

ANEXO N. b 18 - MIN!STl~R!O
DA AGRICUL.TURA
O d
r
2 000 000
' n e se e : ·
.
.
)' Verb:l 3 "7 Serviços e, Encarl!os
2,foOO.OO.U. ConsJ:;n;c~o 11 - D1Vel.'S03
.
C~- Dmsão de Terras. e Coloni
2,OOO.OOt zaia~ Despesas de oualCIuer natureza
'
.
- . ..
,
- d'
com a lnl:t.a.laçao e man~tençao ?"
2500· 000 seguintes .';uclcos ColoniaIs e Cair..
,
n:as Agl'lc(l!as:
1) _ Núcleos Coloniais:
3) _ C(llônias Al!'l'icolas:
F~avlO. de Ca"~ro -~r1! • :tOl.'I,lm ~OO.OOO
9) _ Smgradcuro, Mato GroEso
Vu:.torl1l0 .correa ~ 1I1lrocte~ crlts
Leia-se:
Joao A gr:,11tno - A!cldes CCl.1'1leIW Verba 3':- Ser~lços e Encargos
LUIZ Garcia - LaUl ~ Cruz -:- ,~lannel
C ns'gn ç'o 11
DiversosPe~xoto - Jose Flemy - Edllt_r/') rtl'
~ Divl~ão de-Tenas e Coloniza~ Castro - João, d'Abreu. - Orl.ando
ç l i o · . ,.
j Dantas - HenTlCjue Pagno1/.celll l' _ De:~pesas .de qlil\I~UP.1' nat'lre.:.: .4rtllu~ Santos - Monteira .~(CQ~tro
za com a instalação e manutenção I - Placido Olímpio -- Nest, o Duarte
dos seguintes Núcleos ColOnllIlIl. e Co- i - Dilermando Cru;: - Caslll/lo Ca.
lónias Agr,icolas:
i bral.
2) _ Colôni,s Agrl~olas:
- IN," 5
9) _ Sangradoul·o. Mato Grosso, em
convênio com 300.01.)0' llB Missóell SeProjeto n. 4,044-54.
Eln.enda.
lecionadas no Estado. ' . . "
Ponce' de Arrulta- Mendo/lça Rra-,
Mln~térlo da SaUde.
2,000.000

I

.

I

I

I

1- ..

V.

-I Co~l'e

o:

ya - Alberto Deodato' - .'and.'Jhu
Carneiro _Paulo Sarasate _ Sá CaOnde está,:
valcantt- Leâo Sam7laio- Clodomir
"06 _ Ce:tl·é.
Santa C:.S3 do
Mlllet - ParsiJal Barroso - .G11II1mo Cralo- Cr$ 25.00~,CO"
do VaUe- Lime FlllueiredrJ - Et.rlDiga.se:
.
co SaIu - Orlando Dantus - Daniel,
"Casa de Caridade do Crato _
Faraco - Mendonqa Júnior - Mau- Cr$ 21i.OOO.00.
nelo JOfIflert da SIlva - Ruv Arou10 - Joãll AOr1pino - FerllD.lIdo Nó·
Justificaçáo
brega - Carlos Luz -Plldadelp'lO.
'.
.
Garcia - Virgilio Corr~a ..,. José
Trata-se de .corl'lgir um ~qulvoco
200.000 Flell~1 - Antenor Bogéa -Allredo quanto à quantld1de a que se destina
DualfiJe - Pontes Vieira.
,
.
a verba.. .
.

de santa Luzia. FOl'ta;ez~ .. :
:~
Sodallc.o ?~fl e Santa Lu
cla. - FOlt.leza ....... ~.
Sodal1ci~ Cofre Santa LUZIa
- . FOltaleZl .•.......• ".
Lela.se:
Sodal1cio Cofl'eSllnta LuzIa
_ Fortaleza .........•• "
.

-

Onde se lê:
Conferencias Vicentlnas de
Jam.Jal'a ,
.
Socieclade de São Vicente
de P3ulo - Jal'l\ ... "....
Lela·se:·
Svciedade de São VI:ente
de Paulo _ Jara

10.00a
6,000
10.000

25.000

10.0CG
6,000

lUCO

Onde se lê:
Confel'êncla srto Vicente de
Paulo _ SOIU·f.$ Mangabeira
;
_.
4,COO
Sociedade d Sito Vicente
ot) Ponte Bal'l'a (to aarc;u
de Paulo' ede .Soares de
_ Tllricuejos Aires
Mangabeira
'
20,OQO
,'
Sociedade de São Vicente
Leia-se:
MINISnRIO DA EDUCAÇAO E
No anp anterlol' obtl~emOS idêntica
de Paulo de Mangabeira.
.() Ponte sÔbre o rlo.PasCOLTtmA
retlflcaçao,. mas, agola se repete II _ Soares d MangabeJ811c
Vinte na rodOVIa
er,ulvoco. A "Santa Casa" do Crato, ra ....•••... ~ • ~ ••••.•.•••
20,000
Barra. do Ga-rças - TortCOllllelho Nacillnal de 6C1'\'lço So- é a, "Casa de Caridade" como -1:11 reeuejo _ Araés. ..... ....
200.000 cla!.
.
gistrada em cartól'io e no Serviço 50LeIa-se:
Verba 3 - Serviços e EnclIl'gõs
clal...
Sociedade de Sâo VIcente
Art 2.0 - O 'Conselho N'acillnnl elo Con.signaçno 2
Em 9-4954. _ Arruda' Ctlmorp. de E'.ulo _ Soares de
Servll;o Social e os MinistériOS d a .
Flávio de Ca.~tro _ - Paulo Nel'lI Mangabeira.............
44.000
Educação e Cultura e da Saúde consi_Auxfilos. e Subvenções
Negreiros Falcão ..,... Paulo COlltrJSala das SCS8Ôes, em8 de abril .de
del'3rarõ,0 como· relacionadas com ar SubC(lnBlgnações ,02 e 03.·08
Henrique Paflnoncelli _ Plácidu O/im- 1954. _ Leão Sam"aio _ ,,"ulmundo
dividades dêste .último,. jlUr terem
Con&elho Nacional de Senlço 50- "lO ~. Franc.isco . Agttiar 7 - Godou Pallil1La _ Flacido Ollmpio _ Art/lur
destinadas a institUições tnedlco-so- eiaI. .
'lllul - Daniel Faraco - .Ir!! Pitam- Santoa _ Osto1a Roguski - Coarucy
ciais, as subvenções ordinárias c:01Wg1) Ordlnárlaa
bo _ Dfoclecio Duarte ~. Luiz Gar- Nunes _ Paulo NeT1/ _ HtIYj) Carnei_
nadas, sob n .. ~3 - RIo Orande do
""............
ela _ Manoel Pelxato- Oaldino do 1'0 _ Pessoa /te Araúio ..,.. \Volham
Sul, no orçan1ento do Ministel'io da 12 - Maranhão
.
Valle _ Jo~ê Fleul'U _ Alberto Deoda- 1tletzler _ FerreireLima';' Ulysses
Educação e .Cultura, as seguintes enOnde se lê'
to - Lauro Cruz·....; Adahll Barrato - Lbl8 - Netto Campelo ,.- Raul PilIa
tlc3des assistenciais:
. '.
.'
P/n/leiro C/tagas_ Menez~s Pimentel Philadel7l1lo Gercia _ Llcio lJorrolllo
aI - AssociaçãA(l Caridade, que e <pt.r. 250, setuagêllima lInha.do tu- .:.. More/ra da Rocha _ Augw;t" Mei-. - Virgilio Corrêa _ LucWlJ 2I!edeilnantedora do Hospital .São Pat1'lclc, to):
.
ra _ Cardoso de Miranda - Menflon· I.ros _ Humberto Moura _ Flavio lie
de taqui - Cr$ 50.00fr,OO.
-.
coléglo~ Coelho Neto, de Balsas -ça Júnior.
Castro _ João de Abreu - Guilh.el'.
b) ,Sociedade Benefl~lente Frederl- Balsas -. Cr$ 00.000,00
N. o 8
me Xavier _ Luiz Garelr. _ RU"
co Westphalen, cuja designação certa Leia-se:
' MnlISn:RIO DA SAtJDE
Santos- Lldz Viana.
/; Sociedade Beneliclente 110 HospJo
tal de C1ridade Frederico westphlllcn
Educand~rio Coelho Neto - Balsas
Subvenção Extraordlné.rlllo
N. 8
- Pa.lmeira dllB Mi.';:;ões - Cr$. .... -CrI 60.000,00.
Onde se lê:
.' Emenda ao Projeto n.- .. ,
10.000,00...
,............
Ministério .da Justiça e Negócios
c) - Sociedade Bencflclente Slo
2) Extraordln6.rillt
Hospital Silo Vicente' de PauInteriores.
'.
Pcdro Cnnlslo - Bom PrlUclplo;12 _ M,aranhão
'10 de Itabaiana .... ......
~~:OOO Verba.3 - consignação 2 ... 02
MOlltenegro- Cr$ 30.000,1l0.
Onde se le: .
Sacie.Clade Mantedora .:lo
Alagoas.
Art. 3.0 - A presente lei entrlU'il
HospItal e Matemldade
Onde aele.'
CIÚ vigor na data de sua pUbl1ea~àu.
(P~r. 283, 58.' e 59.' linhas elo .tellSrto Vicente de Paulo. de
-Associaçlio Bêneficente de Proteção
,Art. 4." - Revogam-se "la diSpolSI- tor;'
..
Itabaiana
150 .. 000 à Infâneia. dê TatuamlU1l1a lE'OrtQ de
çoe~ em contrArIo•. - ".
__ Pia Onl/lo' de Santo AntCntoDiJ:a-se,:
Pe<!rllB) ;
.
JlAstlJlcaC;bQ
Sãll Luiz - 01'$ 50.000.00.
SocIedade M'antedora .....
Lelá-se: .
- Pia 8A
OntAo-do
Pilo debl'Santo·.An...,
aociA"
d ,ene
B ti cent e de Prot eCoa0
"
Propõe-se BI·lUpre.ss6cs acima men~ tA-:'
Lu!
c1 16) ll:ospltal e Mate~nidade
Ç\Oae
clonadas porque as retiffca~6es pre- .....0 - "o
z(parao ai 80 a ' Slto Viéente de. PaUio, de
à InfAnclade Tatuamunha/PCrtode
tendidas envolvem altera~ê.o ,do Ol'ça~ -Cr$ 20.000,00.
Itabaiana
200.000 Pedras). ...
.'
. . ..•.. -mento· nAó se trata.. navel'daàe,. ~e L e i a - s e : .
. .... ".,' H •• ,-,.1.
sn.l&. das S~t!li lD ,de -_a~ril de. 1954 ..,',"
rclifiClUjÓU'
- P4c UnIão do PAo· de. 'suíto .An~
ti/icc Do
-Mendonça· Jutlwr. - Mendono;:a,-<
t6n10 Silo Luiz (sendo Cr$ ....
.
. tiS
,ç.
. Bra~a. - Al/redo DuaiUbe - AtI": ..·.
Aprovelta~se •. oUt1'l)ssIm, a. O::8I1Ao. 20.ClOO,OO para obrallO:la.ls) _ Cri •• ' Trata-8eclameama'S:-'~r.l!~com tenor Bogéa.· - Paulo. Mllrall.lldo•.,-·";:.
}Jara apresentar novaa retlflca~6ea,re· 1000000'·
nome8diferentes;
' V l r g l l l o C o r T / ! t r . - poaraC1lNvnu".~,,;'
sultantf.$de enganOl aioraverlf1::a.
• •• .
' ....
'.
. . . . . LG/a1/ett, Coutinho. -' BaphoeJ.'Cm.'·' ."',
dos na Lei de MeJOI.
' "
Onde ae.!ê: .
'.
..'...
Salllo'das Sess6es,em 9 de abrll de curá.- Celso Peçanhll~ -l'dUbi!rlô\::'i
Sala d3s SesS6es,em 9cSe.ab~11 de (PIII. 283, 2.' colulla,.lI.'e 12•• \1- 1954. -: João Agripino PIn/Lelrll deClls1ro." -BartllOlomevLiZIJtldtij$1:~-j.
1954. - lsrael Pln1Leiro.... loãl) Aori- nha. do. texto):
. '.' "
. '.. Clulgas- lsraelPlnlLelro - ,António ....; Oallallfo7'rtlliullro•. - 'BendltO'."i·!;!,
ptn(). -.Silletrlrfo Pachero. -Pavio .- tiniAoAl'tlstlca de Baca\>a1 - (}orr~1l - Aliomar BaleeirlJ -:' BrenoVaa. - FrancíacoAlllAiar. - Ba~r.flt;~t;
'~lI.rasate.. _ TrIBt4u 1iG. Cllnha,,- Ar-Bacallal· ...
80.000,00.
.' .. '~. " ,da Stll.'fir4-.0rla7ldo DantCll"~· Leal. - PellroFi
Neto~ <7:i~c.;Ç~
-'.- . ~
',. ',~,
.',:,;,,~,_ "",'~,
- ,-"
""2'-~~:~':'_~:~[~~~;

i

•

.'

.•
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OI.oUUO DO CONORESSO NACIONAL

,--....

(Seçlor,.

Mai~

.

de 1954

IM .d~ t!1'zrmie. - r.O!lo ('/leI/lO. -- I PARECER DA COMISSAO DE
n/o Coelho, - Alberio Botlno.
Oscar Cal'1lefro. - Aliomar Baleeiro.
AUI/llsto 3Ip,ra. - J·Wlle/'''l'iLCio ai- I
FINANÇAS
João Camilo. - Nestor Duarte,
- Augusto Meira. - Flávio de Castro,
• aglia. .- Plinio CoeUlo. - (,;"1'I!0•• 0
Lima Figueiredo. - Paulo Lauro •
_ JOsé FleW:lI. - Antonio Costa RoRELATÓntO
fle l:!i;·a7u!a.
COIII'OCY Nunes. _ Novelll Júnior.
drigues. - AI/redo Dualillc. - PaI/la
N." 9
Em 2," discus;ão. foram o.prescnta- Ne1s07~ Olnel1na. - Lopo Coelho.
Ramos. - Alonso Mlltos. - João Ca-:~S. no Plenário, 10 emendas 0.0· pro- Ciodo17lir MlZlet. lris Melnberll' banas. _ Dilermando Cruz.
Acrescenle-se, uI1de com'ler:
eto n.' 4.044, de 1954. que retifica a - Vitarino Corrêa. - Jaime Aral/l\!ülisU·:o. da Educ~~lo e ClJl~UI'1
V
Lei n.O 2.131;, de H de dezembro de 10. - Castilho CabraL
Anisill
Verba 3 - 'S~"viços' e Enl~::\l'goS.
CDnslqnaf1ào 2 - Al.ixllios e .~llb· ,::.~Z. que estima li. Receita e fixa a Moreira. - Carlos VlIladares. - Arp'ROJETO. Nb 4.0a-B
Des~esa da Umão para o exel'cl~IO tur Audrá. HildtJbrando Bisaglia.
\'enç~es.
M.da Saúde
- Clemente A-ledl'ado, _ Baguelra
li!' ê.l!cclrocorrente.
Sl·bcol.~i~naeões 02 e 03. 06 - ConVerba 3 - Ccn~lgnnção 22 - SubGalditzo
do
Vale.
Afonso
Leal.
A
enlenda
n.o
1
transfere
II
5ubvenIlelho N:1cionni de sel'vi~,o Soci(....
cr,o extraordinli.rla de Cr$ fiO. aOO,Cll, Matos .. - Ruy Palmeira. - Leopol- cOlUlignação 02 e 03 - Subvenções 2
2 - E:>tl'aol'dlnÍlrlas.
l~ncedida
à. &soclação Rural de do Maciel. - Bias Fortes. - Mon- Extraordinárias - 1-1- .Mlnas Oerais,
Onde ~e lê:
.
23 - Rio Gl'ande do Sul.
!tua ~tI •. para a Asocia~ão Rural de teiro de Castro. - José Neiva,
Santa Casa de Silvestre Ferraz JOOo Cabanas.
IW·cal'á. na Bahio..
Ollde se lê:
II
Silvestre Ferraz - CI'$ 15.000,00
A emenda n." 2, SUbscrita. alem de
Leia-se:
- GilláSio Pio XII. de 1'I'~s de outro., Deputados, . por quinze mem·
EMENDA
Asilo de ~. VIcente de Paulo· (para
Mo.io, Santa Rosa - cr$ 40 JOO
bros desta Comissão. visa, prlnclpalSanta Casa) - Carmo de Minas - Socicdade de r::\Útul'a Mo,',,] ~ 1".lel1te,.a l'etil'nr do pl'Ojeto o que não
Projeto 4.044-54 de Retificação do cr$ 15 000 C•
•
:r:slcu. -manLenedora do 01náslo J'lO e simples rctlflcação.
O''ÇIU"eDlIJ.
• ,u.
XII, Três de ~aio, 5a nta RJ~Cl ... eUlend:l n. 3, aIl5lnada. em prl·
\I t!l'oa ~ COlUllgno.ção
2,
Jurtijicação
110.000.
melro logar, pelo nOll5o pl'ezado cole·
Au.'ulios .e SUb.-ellçQel:l.
A Santa Casa dell5a cidade é man,
~a Ponce. de A1Tuda, pretende ·que a
1) Ol·diná.ria.
Leia-se:
clotac;~o dest.lnada
a dcs;Jes3s de
ld _ re..nambuco.
tida pela Instltu]çl1odenomlnada Asllt
- Sociedade de Cultura \111l~ale Fi. ":ualCl.uel· natureza com. a Instalação
Onele esta:
de S.· Vicente de Paulo e o MunIclplc
sIca, mantenedora :lo Ginásio Pi, Xtl. d, NUcleo Colomal de So.n!l'raaouro,
Soe. Benencente São Joaquim _ de E'llvestre Ferrllz teve o seu mudadc
Tl'ês de Maio, Santa Rosa ~ 150. 0lJ0. Mato ur~so, seja aplicada "em con- São Joaquim do Monte .. :lv.OOO,OO p:ra Carmo ~e MIM! na últl.nll dlvl·
vi!nlo rom o.S Miosões SlIleslana! no
~'lgl1-5e'
5..0 pdmlnlBtlatlva do ~tado de Mi·
U
•
.
.
nns
JustiHcação
E'stado"
Socled~C1e Beneficente MortuárlaSa.la da C'1mlssllo. 23 cieabrll dI
Finalmente,.
IIs emndns lUl. '" a 10
Trata-se dellimpies unifica~ilo de comgem enganos quanto li. denoml- Mista /j. Joaq~m - São.Joaqu!:? 11954. _ Rodri",~es Seabra. _ Albert/
dotaçõ~s destinadas a mesma. ellLi,",°2 ) ·~~~~aôrd~'~~·····'·· 20.uuu,O I Tleodllto. - .roâo d'Abreu. _ Napol~ã/
nlleão de entidades.
dade.
'Pelo exo6810. manifesto-me pela
Onde está.:
.
. \ Font~n.ele. "7 Fr~nclsCfJ Agulm'. - Ril,
Sala das Sessões, 22 de t~J'jI dr a :ro\'ar~o .das emendas citadas, ex~c, .tfenelicente São JoaqUIm. __ debr~lId(), Bzsatllza. - José GUIOT?tard.
ceto
11'
dc
nO
1.
porque
transfeere
11
1954. - Daniel 1i'at'lll;o: ..,.. Di,t.~ 1_:111:
Sâo JOaqUlm elo Monte , • .lU .UUO,OO ."" Alll Pitomf:Jo. :- .Me1ld01lea !Imlor
- Napoleão Fo7lt.~nele. - Nc"',:/.rrlS suhvenção .dc uma associação para
Diga-se:
.- Ph Iladelllho Ga
Paulo Abreu
Falalio. - ~'ictorino Corrêa. - Jflse outra.
Soe. Beneficente Mortuárla Mista -: Ctmma BlI~71~'."7 UI;lsse.~ Ouima'
Neiva . .- Alfredo Duailibe. - An" Pro~onho. outl·os..~rn, selam acelta~ S. oIonquim- l$ao Joaqull11 do Mon- ral!.\·. - Nnl1tJ llz.•/7I,nlOr. - Ostuja Ro.
tenor Bogea. - Ruy Araujo. .- PIl'ulo '11\ emendas oferecid as nesta ComlS- te • •
lU.OUO,QO !luskz. -- Adullll Barreto. '7 Dolor di
Maranlltio. - Nesta!' Jost. - Plar.l~'l S3.0 l1.'l,t,II. ItI. V c VI e I·ejeltll.das
S. S., 2:1 de abrI! ele 19~ •• - AtOl: Andrade. 7' Rondrlll PC'C}h,CO. 7' AI
Olímpio . .:.. Ostoja ROQuski. .- Men- flS de m. IV e' vn, por não trato.rem 3aln1Klio. _ Paulo :iarasate. _ Os. "erio Bottlno, - Arna!dn ~cr~e:Ta. ':'
donça Jtlnlor. - Virgílio Corrêa, - de s!mules retlflca~ão.
vaZào Fonseca.- Joaquim .Ram/». I Baguclro. tear.. - Joan ag~lpl1tO,
Benedito Vaz. - JOSé Fleury.Sn.la . "Antônio Carlos". em 12 d~ _ Waldemar .RuPP. _ IlumoertC! Oswaldo Trigueiro. - Lopo CoelllO.
Coaracy Nunes. - Orlando O/mtas maio de 1954.-' Lauro Lopes, RelaNeto I
VI
Moura. ,.... Mário Gomes. Ferreira Lima. - .~ulliz Falcão. - tor.
Campelo. orlllndoDantas. .".
POllce de Arruda. '- \Valter S/i.
PARECER DA COMISS~O
Bonlton Pllclleco. _ Clodotl1ir Mil~~ncnda n~ • PI'o)eto .n. o ~.C4~. d
- Moreira da Rocha. - Ranzeri MazA Comissão de Finanças opIna peÜI let. _ Uriel Álvim. _
Dfocleclo ;90" ou eret.flcaa ~el n. _.13;), d
::illi.
aprovação das emendas ns. 2 alO lJuarttt. _ Heitor Beltrao. _ Laur" .4 de dP.2Cmb):o de 19,3.
N.o 10
e pela rejeição da de n." 1, tôdaaLopes. _ Placido Olímpto. _ E1IuOnde sele:
,
a'Jresentadas em Plenário,dul'ante ao lia Carlos. ~André Fernande4. _I Verba 3 _ 3 - (lI - .9 - 3) Es
Anexo 19 .,.... Ministério da. Saúde. ~" discussão do pro.jeto n.O 4.llU-B, MllnOlJ! Pelxotó. _ Álltõnio Maia. \col,as A!!'l'{col~s .
Verba 3 - Serviços e EnC.l~·gOS
de 1954, Manifesta-l;e também favo- _ Jandul Cllrnelro. _ Sá Cavalcan- .•) Escola O. E1lSeu ~ende8. no Mu
Consignaçâo 2 - Auxllius c Sul- ràvelmente às emendas oferecidas ti. _ GlIldino. do Vale.
Ostoja lllclnln. ele PacClt!, Cear" - Cr aoos.O()(
.<
vel1ções.
. .
nesta Comissão ns. I, II,m.V e R
k'
D'
L'
r.eza-~e·
C3 .,.... SUbvenções ~xtraordiiliri:1S.
VI e cont!'àriamente :'ls lUl, IV e VII. ogus 'I. las tns.
Verba 3 :.._~. _ Dl ~ 19 _ 3) ]'.s
13 -- PCl'nam'cco.
Sala "Antônio OaloS", em 12 de
III
I colas A!!'l'!eolas
Onde se lê:
mala de 1954. Israel Pinheiro,
ENDA A· O ....ROJETO·. N." 4.044-5~'1_1).800E!'occ()0Ia .. 0. E~lseu ~!endes, Cear
?rel\\dente. - Lauro l.o1les. Relator.
•
Liga de Combllte à àTubercillcse _ _ Pauto Sarasate. -Wanderte" Ja~ QUE RETIFICA A LEI N.o 2.135, DE
Sala' "";tõnlo Carlos". ~m 28 !!
Crs 60. C\lO,OO ,
nior . .,:.. Abelaràc> 4n.dréa. _ Clodo·
14·12-53
nbrll. ele 1954. _. Paulo Sara.ate. _
f
IJga Pernambucana contra li Tu- mil' lIfille • - Aloysio de Ca.~tro. (ORCAMENTO DE 1954>
Abrl/1rdo Andr~a. _ JOMufm Vj~ga.
bel'culose - CI'$ ';0.000.00.
T,flmetra Bitteneourt. ....;. A.rtúr- San. .
_
. _ Fermlrl. 7./ma. _Mendonea !h'a{J1
L
tos. cClm restl·!cõe-q. - Amalelo CerMinlBtérlo da Ed.ucnçao e Culturn i _
Clodomi1' ~'i!1et: _
Bpniot/li
tlta~t;~~~' englobando os ·jols QU:\T,· deira. _ Artur Audrá.
Verba 3 - SerViço lleEncargos
"'l1rall-. WC!ltcr Sá. -Ilinclêci
c~nslgnação. 2 -:- AU~.iJYiClS. e SUllv~n- . .1'\tlart~. _ ,.allro.. Lones..- ."i.'1I111
Liga . Pernambucana contra a Tu~OAS ADOTAOAS PEL1~ çoes - SllbconslS'naçocs 02 ~ 03,06:- TcíVOT/l. _. SM'~it!" Maris.
411red
berculose - Cr$ 90.000,cn.
CO!-USSAO DE PINANCAS
Conselho Naclo~al doSel'vlço SOCIal. 1)tzallbc. _ Jlnnlr.q . Vicirll . ..,.. ,lnli
Verbll 3 - Serviços e Encd\'gcs
(Ns. I, n, III, V e VI)
2) Extraordl.narias
11·..(.lIrin.ino. _ Her!lprt teVtt.':- Fernar
Consignação 2 - Auxillos e Subt
14 _. Minas.Geral.li
do Nrihrl'''ll. _ POllr;llntl dl>s Santo
venções.
Onde. se leem;..
,
_ ,11li!o C""'1i!ac :... Alberto Bottlno.•
OI _. Subvenções ordinárias.
Emenda. ao projeto ele Lei nilmero
c.on.ferencla de ;:,ao Vlcent de pa lhO ., MclriO. A. 'Uri. le. __ .,MO oab. tJlla.~. ~ AI
. ..t8 - Pernambuco,
4.()44 de 1354 que retifica a Lei .n11· de S..Pe~ro .dos F'e~ros - CI'$ 50.000.00 t/llLr At/tlrlt. _ rcrrelra Martins.•
Onde se lê:
mero 2.135-53
Orçamento da e Conferencia de Sao Vice.lte de Paulo 1I1m'e/rl! àa Rocha;
.
.
Uniâo de 1954,
- S. Pedro dos Ferros ,.... Cr$ lll.000,00
. LIlta de Combate à Tubercu.I03~ Leia-se' .
.
.
A 'PR'" .....T'DAS· ...
Cr$ 00. coo,OO.
~UNlS'l"l::RIODA JUSTI(:A li:
Conferênéia VicentiI1a "S. Pedro".
EMEND S" ."s.,..- <'.
'"
NOOOCIOS INTERIORES
. \ RF.JEITAO.4.S NA C0M188AO
Leia-se:
' .
da Sociedade de. S.ãO. Vicente de pa.Ulo
DE FINANÇAS ··.(IV li: VII
Onde se lê:
- São Pedro dos Fenos .•........ , ..
Liga Perna.mbucana contra a Tu.
Cr$ 60.000,00.
'IV
berculose-.cr$ 50.000.00;
02 - Subvençi5es ol'dlnArll\!.
.
.
... .
O"
05 - DepartalUento de AelllllnlsU·(I.- .
Justi/icaç{Io
'
Emenda ao. Projeto. n.:, 4.....~
Justificação
ção.
.
A emenda visa li dois .ina: ;etitil~al': ;954. que retifica a~~ n. 2.13D,
Não existe, em Perr.ambuco n/!.
04 _. I>Ívisão de O~ç(l.mento.
o nome da entldad~, que saiu errado: I A '~n~:Z~~~? de 19,) .
nhwna Liga de Combate à Tube;'cul~.25 - São Paulo.
elidir as duas sUbvençllCll em uma s6,I Vel'bl\ 3-3-ll1:13.03.1):
se:e, sim.:Liga. Perna.mbucana contl'''
Vera Cruz Instituição de Asslst@n- fugindo, aMim, à .prolblção do art 191 '8) Pel'nnmbuco _ '3.400.00
-Tuberculose. Em face do equivoco ela ,Social e Educa.çâo Rural Cr$ .. da leI de suovençoes (j.4~~. de 13-121 •
.
'
'de nomes, cumpre que Ila~~e :t flg',U'Br, 50.00D,OO.
191\1) de uma Instltulçio ser beneficia.
Leia-se: no orçamento. " nome :real
Lela-Ij,e:
da mais de uma vez CQm ,ubvençáo ·i..-erba 3-3~Ol-13-03-1): .
. Sala dasSe~SÕe.e. - Pontes ·Vieira. 'Vara Cruz Avaré. ~ !.ristltulç'o de ordlnál'la ou cxtraOl'dinl1ria, como o 18) Pernambuco - 2.400.(l0.
- Pflflce tl'.Arrvdll. - Benedito Mer- A&.~têllcla· Social e EducaçãoRW'al casa do Ol\,amento, acontecIdo por P:::-a o Posto de ColonJzaç'~ de P,
Ililh.40.- Pe/fl'tl 1'l!'lIIl1n Netto. - _ .'\vllré •
50.000,00 lapso da Comissão .de f'inançu, que i.tr~':'la -- 1 000.00.
'Fernando F!!rran. -- Melldll7ll;lI .IÚ·
.,.. .
..
.
.
I não somou AS verbna.
. ' Sala Antônio Ca1'108, em 28 de- abl
NOIJelUJllnlm· .._ DI~..l:,lns.
Justificação.
Sala das Sessões, em 29 oe ar,!'1 delde 11M4. . • Severil!O.Marb .. -.11
Clotlomlr Mil/.t. -- .410nlo Ma.
Visa li. emenda' a corrigir não a/l. 1954. -JoM Call1llo. •• Clodolllir Mil- Fitmllbo. - Frelta.~ Cav41ctlntt •
. tOl.·-JOfINIJhHJ. - Mendonçcr. mente .. nome da entidade que saiu ~t. - Arthur Audrá. - CastolÍl/) Ca- r,ug .Palllleba:, •.- Alberto .Botlno.
:.;'
>·'Brllga ....;.. ·.4r1l Plt011lbll. -- V/ctorino truncado,. como ClIpeCialmente oonaig- .brai• •- ~Iontefro de Castro. _ 'Leo- Os.010 RO/1uskl. - Herbcl't LeV1J;
.CrnTéa. - JOIIfl J'lttury. _. Alberto l1a~: I. cla...de em que situada ames. 'POldo .Maciel, _•. JalCl Macl14do, - A/acedo S.oares e Sflvi:. - Getu!
~ ~;;.:.~ : Deodtlto. - pluadn (l1t1'l;J:~•• --:- Nr:.. ~a~ 0, que nlo r.onatou do Orçamell- Ferreira Martins. "., ,iliasJ~ortes. .- Moura., - J08~ .Pedro6\1, -:.Clodotr
fGr JI)II, - N."w.OI • ~".t'''.
tAl 'd! 19M.
...
.
.'
. Nestor Dt,artc. _ PaI/lo -Ne,." ._ .los,' M.Illet. ·-Artllur Illldr4 • ...,. FerMn,
~'~'" ' C.,1Dt Valad.,II. - W:1lth",_('tllald.,. S.ftla da~ 8w6N.em 27 lIe abril de NellltJ. - Coo.racy NUneB.- ,LuclZir "errar!. - Jarbas MaranMo.,.... Ja
"''''''''. ~- PlIilau'pllo Otil'c:ta.-Clltlrllcl/ 1~54 .._ ll'erra ·l:orf,111• •_ Cam/lOs Medeiros. - Mallhiies Bllrreto.. -Cou, 'fl!' Carneiro • .... Dllnton CoeI/tO.
~~:.:.. ItJlIftel;
Vt'I'lJtll. _ Manl1de,Bl1rrelo. _ PU_I tlnllo Cavalc4nti. _ AmAdo Fontes. - .Flores dA ClIllha. - S4CCl\lAICClnl

I
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Anexo n,o 25
Verba 3 _ Serviços e Encnrgos COllsignaç[io 3 - SUbconslgllação 1:1-05
- 16 Paralba,
Gnd, ~e lê:
2) Itnbainna - el'$ 200,000.00:
Leia-Ee:
Inga - Cr$ 200;000,00,
Justi/tcaçlio
'Houve equivoco na proposta do 00"êrno, ou melhor d, Poder Executivo, O POsto de Saude de .ItalJo.i:ma Jã.' sc .nChl\ ccll~,ruldo e em
\llcno funcionamento, enquanto que
o de Ingá estã em fase inicial ele
cdificnçli.o e sem recursos pal'llo sua
conclusão, .Donde a pl'ocedêncla da
clnenda, cuja ll\lrovlIçAo se tmpOe por
ser útU aos intel'esses elo Estado da
Pnralba,
S, S, 23 de abril de 1954, - .Tandullll Carneiro. - Arl Pitoml7:>. Aclal! Barreto, - André Fernandes.
- Coaracll. Ntm~, - Alfredo pualibe, - José Neiva, - Vc:sco Hllto.
- RuI Araújo, - Paulo Marttnlldo.
- Ronrton Paclleco.
Rllltril1ues
SeaDl'a. - Pllulo Rllmos. - A/OtllO

Maros. _ Negreiros Jo'lllcdo. -

gusto Petroto, Novelli Jtin/or, -

Au·

JaIme Tei.1:elrlJ. -

Arntda Câmara. .AUl7ll8to Meira. - Bagueirtt Leal. Plárldo O/impio, - ostofa R\I.f1uskt.
- J1lo/si:> de Cattl'o.

o SR.

PRESIDEIfTE:

~gotadll.
~essão.

II

llor4 vou levllm... a

DeIxam de comparecer os Scnhore,,:
Ama-onas:
Andre Al'aujo - POC.
Jayme Al'aújo - UDN.
Pará:
Deodoro de Mendonça - PS!o
Epilogo de Campos - UDN.
NélSon Parljós - fISO.
Maranbllo:
Afonso Matos ,...PST.
Antenor llogéa - POC.
José Matoa - PSC.
PlaU1:,
Chagas Rodrlgues - PTB.
Dermeval Lobio - PTB

ceará:

Armanelo Falcão - 1'50.
Gentil llarrelra.· - UDN.
entll Barreira - UDN.
, Octávio Lobo - PSD.
Moreira da Rocha - PRo
Pa1'lllfal Borroao - PTB.
Rio rande do Norte:
Dioclêclo Duarte - 1'50.
José Arnaud - PSD.
Dix-Huit Rosado - PRo
Paralba' Elpidlo dê Almeida - PL,'
José Joffily - fSD.
Pereira. Dlniz.
Pernambuco:
Eclgarcl Fernandes '- PSP,
Ferretra Lima - PSP.
Hélio COutinho - 1"50.
Jurbas Mnranhio - 1'80 •.
Magalhães Melo - 1'80.
PeàrO da Sousa - PL.
Pessoa Querra. - PSO.'
Pontes Vieira . - PSO.
l'JeverlnO MarlZ.
Alngoll.ll:
Freitas Cavalcanti - UDN "
Mário Gmnes - UDN.
Mendonça Brasa - PTB...
Munia Falelo - PSP.
Ruy Palmeira _ UON.
Lenndro Maciel -- OON
Sergipe:
Leite Neto _ J?SD.
OrlandoDantaa - PSB.
Babla:
Berbert. de Oaatro - 1'80,
Hélio Cabll1 - pn.
Eduardo CatalAo - PTB,
Luís Viana - J'L.
ManUel Novaes - PRo
Neln'elroa FalcAo - FSO.
Rafael ClucurA - VON.

Maio de 1954

2731

,.~."~-~..,....."..;.~=-""...--~

n.o 1,199-51) CH/.)qucrimcnto de aU-l 16 - Segunda discuss;Ío do ."rojeto
ciência das COl1ll.>sõcs de TI'ul1spor· L," 2,55~-B, ae 195~. q\W extlllgu~ •
tell, c.omunicações. e Obl'as Públicas e \. Call1al'a(\~ .deajus,amc.Hu L~vl"..llICU.
de Econom:a,.
17 - Prlme;l'iJ. wscusSÍlodo Pl:>jeto
5 _ PI'imeira discussão do Proj~to, n," 1.19.-A, oe i951, qUec.J.lced~ esde RCS<lJução 11," 5..0, de 1954, que nega I Jritura de propl'ieciuoe aos posseh'os
licença para. o processo contra os I oas tcrros ctenominadas • Fa1\mda dos
,Deputados Euvaldo Lodi e Lutllero 'I Munizes", no Municiplo d: R:u ~
Mi'lIlS em's:
Vargas,IDa Comissão de Ce>llstitui- :l1to, EStado (\0 Rio tie Jarleiro; tende»
ção c Justiça). (Inscrito o SI', AzIl' "areccres: da COll1;SS"O C'C '~ellSl,'.
Atons" Arinos - UDN.
Alberto Deodnt~ - UDN.
1\1al'on) (~5 mjnutos I ,
~.lÍ;:o e Jus,.,:! qUe op:na pcla sua
6 - Discussão Única do Projete constitucionalidude e com em"ndas tiL\
Antônio Peixoto - UON,
n," 1,O&9-A, tie 19.9, tio Sellado, que Comissi:o de linanç:.:s, co.l1 declal'aBenedito Vnlndnre.' - PSD·
Euvnldo Lodl _ p8n.
ettencie os. beneficios do Decre'J-ú~l. ~ão de voto d'o ::;1'. Jo~o A.gripmo.
n," 3,347. de 12 ele JUllllo ac 1948, e
18 - PrimeÍla ciiscussão do Projeto
Fellclo.no Pena - PRo
institui o l'egime de benefícios de ln- In," 1. 33~-A, rle 1~bl, Que aUlOl'1Za o
Jo!io Camilu - PSD,
mllla aGS segurudos do In~tjtmo oc Foder Execut,vo a ins,alar truas Es.
LucloBlttericoul't - P!'a
P;'cvldéncia e Assistência dos Servi- ~olas !'ó'rlcolllS no Es,ndo Cle pCl'11amMnllR1Mes Pinl.o- UDN.
dores do Estado \lPAi::iEi, II"S I;mpre- IlUCO, sendo uma na cidade de Tri:lnMário PlIlmério - PTB,
SUdos 1\ serviço da O\'delll a' Advo- lO e outra lla de Pesqueira: tendo paPinheiro Chl\gas - psn.
(;t,c\os do BraSil; tendo pnrec~res la- l'eecrcs com emenda da COmissão de
Trl8tão c!~ C',,"ha - PR,
vora.vei~ das COlllIss6es de Servl~o PÚ. COl1Stituiçáo e Justiça; favOI'aveis das
Va.lconceJos Costa -- ~SP.
bllco, Civil, cem voto vene.do 60. ;ar. (,;()mi~sõ~s ce Economia e ti'e Serviço
Waltel' "'~I(le - pTB
840 I:'r,uln:
PonCiano dos Santos. de ConstituiçÍ1o Públieo Civil e contrário cia Comi~.
e JUlitlçn e de. Fi?ançaS,
SoO de F-inançu6,
Ã11)Cl'~ B.... l1o PTB.
7 - Discussllo unica. da emenda do 19 _ Primeira discussão do PI'ojeto
Anisio Moreira - POSO.
senado ao Projeto 11." 1. 411-C. tla n," 1. Ci8':-A, de 1~~2, que cna o Im'Carmelu D'Agostlno.
1951. q~e lIutol'iza o Poder Excc~tlvo Viço tele~I'aflco nns agências postais
Cyrlllo Junlo)' - PSO.
1\ abril, poelo Ministério d!1 JustIça e ;te Ounruntã, Calelànti1a e Oe.ulina,
Cunha BuC!no - PSO.
Negócios Intel'1ores,.o credito suple- Mr;niQÍpios do Estado de São Paulo;
F'tnoelra Martins - PSP.
.Frota Moreira. - PTB,
menta~ de 011 44.000,00 em l'efór~"l tencio pal'eceres Cia ConlJiSÍlO tle Consda Velba 1 - Pe"soal, do ",nexo ~-I titulçb.o e Justlc;a que opina pela sua.
Loureiro JUnior - PSP.
mero 21. da Lei. n," 1.249, de 1.0 de, constitucionalidade; favorável da CoMário ~ Aprile - PTB.
MArio Benl _ PSP,
Dczembre» de 1950j tendo parecer fa-" missão de .Trunapol'tes. Comun.icaçbe&
Nellon Omegna - PTB.
VIO.~~vel da. Conuasão EspCC.ial CReso- e Obl'as Pílbllc.as e contl'ârio da Couç..o n. o 3611-53'.
{ - d FI
Ortlz Montell:o - PTB.
8 - OlsCUll8iio única da emenda do m;ssao e, n~nças.
'Paulo Abreu. _ PTB,
se1.ado ao Pl'ojeto n ° 1 508-S d
. ~ - !'llmel1a cU_scussão do Projete»
Pedroao Júnio\" - PTB.
I951;IQdue nlacnténl a ciecls,ão do ''T!1i~ ~~;r,81t~;~u8:0 1~;)2r~~~ci~~to~pl~'a~
Pereira Lopes_ UDN.
bunn
e antas denegatoria ao re- -o i bill' "
r d
Plinlo CavalcanU - PTB.
glstro do contl'ato flrmado ent
M!' es mo ..IlaS l'ea lZ8 as pelo CluRomeu Louren<:1I0
n1stérlo da Agricultu1'llo e J~ °c - oe Naval: tendo parecer da Comissã.o
Ublrajara Kentnedjlan - PST,
ceição de Limu e sua mUlher. M on- de Con~titulção e Justiça pela ~U_
Goiás:
Fel'1'az de Lima' tendo p rec' I una ~nst:tucionalldade e rejeição do. lU'Galeno Partlnhos _ UDN.
râvel da ComisSão EspeCi:l. er avo- tlgo 8:° e, com emendas, da C:>tnissâo
Gullhenne XllI'iel' - PSD.
8 _ Discussão das emendai do ~e- ge F\~anças" com ,oto venclclo do
JoAo d'Abreu - PSP.
nado ao Projeto n." 2,713-C de :.aS2 ~r,Joao AgrIpino.·
Mato GI'OSo!o:
Que alcel'a o Plano SALTE' e dispõe :1 - .Prlmelra discussão do Projeto
Phlladelpho Garcla - P8D.
sôbl'e sua execução; tendo pal'eC~l' aa n. 1:94;)~A, d~ 1~2, que cOllcede l)e, pooce de Arruda. - PSO.
Comissao Especial favorável à emen- nelJclos a EstanCla Hid1'o-m,nel'ai. de
Paraná:
da n. a 1 e contrãl'io à de n.oll tRe- Caldas Novas. no Estado de Oolál.
Aklides Barcelos - PTB.
soluç~o 368-53).
c provê ao seu melbor aprovertamen.
Fernando Flores - P"sO.
0\ r.ontageln ae tempo para efeito. de to; tendo pareceres: da Comissã.o de
Paramo Borba - PTB,
aposentadoria dos llaSociados dOll I1lS. Cunstltulçâo e Justiça. que opinll pela.
Santa Catarinu:
títutos e Caixas ele PI'evídêncla so- sua conatltuclonalldadej la votáve1 da
Jorge Ll'Ieerda - UDN.
cíal:tendo pareceres contrários das Com1ssão de 5aú~e Publlcaj llom
Rio Orande do Sul:
Com1&sôea de Legislação Social e de:m enda ,. d~ C~mlssaode 'I;ransporAchyles Mincnronl - PTB,
Serviço Público Civil ao· projeto e A .es. Comunrcaçocs e Obras publicas, B
Brochado da' Rocha- PTB.
ementta de pauta
.
contrário da ComlS8ã.o de FÍIlan"as,
CellU' Santos - PTB.
11 - Segunda discussão do Projeto
_PI'1mel1'a d;scussão do pr,ojeto
'Clóvis Pestana - PSO.
n,O 744-A. de 1951, que cria, no lIu- n. ~.IS"-.~, de 19a2. que cria agelll:1a.
Germano Oockhorn - PTB
níclpio de Diamantina, Estlldo de Mi- radlotelegráflca na cidade de Pontll.
Jolio Oouuart - PTB.
nas Gerais. uma Estação' de Enolo- de Pedras, MUnll:1pio do mesmo nome.
Guapore:
gia;tendo pareceres: da., Comissão &ta~o do .Pará: tendo parecerCl\: da.
Aluizio Fererlra - l'TB (101).,
de ConatltUlção -e Justiça que opina CDm1SSl!o de Constituição e. JuatlClI,
O SR:PRESIDE!lTE:
pela sua ~nst1tuclonal\dade e inopor- que opina pela sua ..:onstltuclonalldllLevanto a sessAo deslgmmdo para Cunidade.e lavorâvels das Comls66es de; favol'ávei4 d811 CnmJ.uõe.~ «lI'
amanhA. a. seguinte:
'
de serviço PúbUco Civil com voto ·1'ransportts. ComunicaÇÕeS e Obras
:venc1do do Sr. Lopo coelho. de Eco" Públicas e de Serviço PúbUco Civil e
ORDEM DO lUA
nomla e de Finanças.
.
contrário ria ComlssAo do! Financlll!.
1 _ Votaç1io, em pl'imelra. discl.lsse.o,
12 - Segunda discUSSão dó Projeto 23 - Primeira diseussão do Projeto
d~. Emmda. COIl8t1tuclonaln.o 14-A. R.O 8O(/-A, de195l. que eoncedepen- n:"2.1~6·A, cle 1~52,que cria ..geude. 1954, que acrescentadlspositivos ao sAo mensal de Cr$ 3,~.OO à viúva Cla radiotelegráfica na cidade de .Bar....... C tltu i
i cila Morais Dutra. vlúvaào Diretor carena, Munlell'lo .do mesmo nome.
~~~~;:iS~~~';o~lao~~ ~~r~da Caixa EconOmlca. Federal do R.loEostado do Pará; tendo pareceres: da
Federal): tendo parecer f!Lvorável da Grande do sul., Dl'. Vicente Outra: Comissão de Constltui~ e· Justiça,
Comissão E511eclaL (3." sesalo).
tendo parecere:l c:om sUl)st1tUtIV05 das que opll1a pela sua constltuciollalida2 _ Votação, em 2," dlllCllISlo, COmissões de Conat1tUlçãoe Justiça. e ;Ie; favoraveiadas Com1ssões de
tloProjeto n,o 1i.944-B, de lS54, Que Eapec1a1 (ReQuerllnento n."1.572-531. ~'anspol'tcs, Comunicações e ObrllS
retltica a Lei D. o 2.135. de '1tde D e - '
.
Públicas e ele 5ervlçe» Públlco Civil •
,1953, "ue estima.a Receita 13 - Segunda dlccussão do Projeto contSl'lo da Comiuão de Finançll.ll
zembro d ~~..
n,· 1.1SB-Ai lIe 1950, Que dIspõe sõbl'e
..
•
e .fiXa li. Des1lesa. .ela Un110 para· o ~mpréstimos. a. agricultores tjuc' te.
~4 - Primeira. dlscusslo do Projeto
exerciclo financeiro de' 195': tendo ;la- nham Bllfrldo prejuf2o.s decorrentu de n,o 2, 334·.~, de 1952, que autoriza 110
recer da Comlssão de Flnançaafavo- tempcra1s de granizo; tenào pal'ece- construção d~ linhas telegl.'áflcaa no
rã 'el àlI emendas ns. 2 a 10e con- rll8: com substitutivo, da Comlssãode Estacto de M10as Gerais: tendo pnre. ~"
trtrio /I <le n, 1.' e com emencla da Econom1a e ela Comlss§.o de Finanças cceres contrários das COmlS8Oee (1& ~
CominA0.
favorável ao l'eferldo substitutivo ao onstltU1~ão e Jll.StlÇll, de Tranapor.
li _ segunda disCussAo do Projeto projeto emendado.
° _ ~e8, Comunicaç6es e Obl'as p\\bllcas li
n.· lI,~08·B. de 1953. quO 'autoria o 14 -Segunda discussão do p>:olett. JeFlnançaa.
Poder Executivo. li. 'abrir. peJo MiDla- n.o.,015·B. de 1954. Que autor'lZ8 o 26 - Primeira dIscussão do Prlljet.Q
tério da Educação e Cu1~ra. o cri- Poder Executivo. a abrir, pelo Minis- n,o 2.49{-A, de 1952•. que autoriza a
dito especial de Cr$ 500.000,(10 <qUi- ~rlo da AeNlnéutica, o crédito ene- abertura, pelo Ministério da l\grlculnhentol tnll cruzeü'oal, dl!llUnado à cial ele Cr, 8,208,790,00 lolto mUblies, tura.do crédito espee\al de.
AIIloc1açlo Brn.sUeira de MunleipiOlduzentos e olto mil, atecentos e. no- Cr$ 5.(IOO.ooG,oo pttra os poatoa
para eu.stelo 'tIe dell]lllllaa eom • ,mli- venta eruze1ros'. para paiRl' a panal1' pccaàr10s e .sementfs subordinado" ..
zação do III conrre&lO Nacional. dOI do. Brasil S. A . ' .
. Seçli.O cio Fomento As'ricola da DI.I.
lIotlUliclpioa Brasilelrol.
.
15 _. Segunda discu!8AD do .1'rOJeto 810 do Fomento da Produçlo Vege.
" - Secunda c1IIWIIlo do .PnIJeto n." 130-A, t:le 1951, que d1Ip6e a6bre tal, do mesmo, Minl$t~r1o, DO Rio
Doa l-A. de 1951. que ~t1Ii o C6tUfO o fóro elas causas em que a8 amar_ Granc\edo Sul- tendo parecerea' com
d~ N..... ç~oComerdal; ~llo.pa- qU1aI forem autoru; tendo paTeCer. !1Denda ao artigo' 10 da Comlali .cI ':'.
reter favorável ~aComln4ode ~ com lU1l8t1tutlvo, da ComiItlto. c1e Economia e contrã.ricnta (bm~,
I
tltulçAoe JllStlça (.'nexo o Projeto CllllStltuiçAo e Justiça,
~ançllJ.
'
'
:Espírito Santo:
AlvRl'O Castelo - PSD,
Napoleão Fontene\l - pSb.
Wl1son Cunba- PSP.
Rio de Janeiro:
Fll\vlo Custrloto - PSP,
Pal'Rnl1os <le Olll'eil'R - PSP.
Sntumíno Braga - PSD,

I
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26 - Pl'1meu'a dlscusoüo du Pl'ojet,o, parecores: da Comis.,r.o de Constitui- ExércIto; com parecer contr!trlo d~
5! - pl'imeh'a discussúo do projeto
D." 2.bl~-~, ...e l~ ••, "ue uu,ol'iza 8 ,.:lO c ~Uú~. .;~ que ojJmu peja sua cons· Comissão. de Segurança NacJonal, CODl n,U 4.~ll, ae 1904, que autorIza o Po.OCI'"UJ'", 1_"10 1,1jnls,erio da Vla,ao I ~i~ucionfllluadc e l'avorQveJs das Co- voto vcncid,J do sr. Alvaro Castelc>~er ExecutIVO a abril' o cl'edito espe·
e Obras PU.JI.cl:s, 'o cl'c;i;lo espe~Hul U' ssões de Economia e de Finanças.
45 - prlmeira discussão do Pl'o;eto ~Ial, até o limite deCI'$ 94.000,00, descie Cr$ Ibll,",W,J" para a c:'Jaç<lo de) 35 --primeira ti'l~CI5S:.cO do Pl'o,ete n," 4,UH3-A, de 1a54, que autol'lza .. ,inado ao pa;;amento das ctespesa.'l
J'_g,j,,_.,~s <'(.S"U5 bü dlõ'd"OS Mum-! n. & 1,' ';' A, de 1:.. ",'1"" c~r..,ede lS8n- "oertw'a, pelo Ministério da Via,'lw t pl10venientes de substituições do pe.s'CJjJlos ao 1'.5taoo. ue ,\1l11aS üera.s; ç"'O ue Jb,pOS,O de consumo, direitos Obras Plibll'cas, do cledito especial "e soai do Tribunal de Contas, veril'leatend0 paI'2C~re~: la\0ru'/els 1'IS ,cJ· ue illll;ol'taçáo e ta.~as aduaneil'as, ex- ulf 37'~"8.1'.."OO, para regularl::aç,\u aas no exerCleio de J953. (Da Conus.
IllJSS"'~;; ,," ""'·"'IS""... "s, Lomumca· I ClUS1VC a' taxa de PI'Hldeneia Social. noexerelclo de 19"'>. da despesa (f~. óão de Finanças,
çõ..:..; ~, O~.:a':s L' Ji)l~Cit.:; i;: dç 'E':l",':;O, vara l11~~r.i:.:ltins c uc~.::ó~·;os a s~l'e~11=Ol'l'ente do paganlento Uo aUHu:nlO
55 - primeira ci'iSCU.CUiâo do Pl'oJeta
Fubllca\;lvil..com voto venCl':!J (,~ ,,"I"l11Pol'tados pela prefe:tul'a Mun:clpa. ·....e salárIOS ~os sel'vldores dos ServJ<;l1s n," 4.;1Il•• oe 1~5~, quealJrOVa o con.
nllul'. iL·m:u'~J '-"a.a, e con',' .I'·h: ali I de santa Cruz do <;ul. Rlo Grande do de Navegaçao ela Amazonlll e ·I\ami ,rato celebrado entre 'u Escola pre·Comissuo Ue ,hnan(ias.
I tiul; tendo pnl'ec"res: ult Comissão de mst,raçào do POI'to úo Pura e ·ao 3er· pal'alória de Caci'etes elo Ar e Jorg!
27 - t'rülleiru ~~~cüssão ,do Projeto' cunstltmçáo e Justiça. que op,na pela VIÇU de Navegaçê.o da Baela do l'ra· Aurélio Possa pal'a qUe êsLe desemn." 2.(A.. -A, (Oi! ••• ~. q~i: ,""..... ~'. ,.",,:1 .• ua constltucionalidaCie e favoráveis, .a, enl vlrtuae lJo Decreto, n," ,IO,:'J:" penhe a l'unção de Pl'OfeSsol' ele Porefeito de alJosentac.e,',a, a· conta;cm dc.s Comissões ti'e Economia ,e de FI· Id,e 7~2-52; ten~o j)urecel' 111,orà';el \.Ia ,ut;uês da referiaa Escola. IDa CoCIO tewplJ ao sel'VJçO de ,oua a.lVltlaae ,l:'tlça~.
v(\mlSSaO de Jllnilnças. _.
.
mIssão ele 'fomada de Contasl.
profiss:~nal CX~l'c:Qa; temia pal'eeer
35 _ pl'imeim discussão do Pro;eto. 46 -.,. Pl'lmeua dlscUs.sao .do Pl'oJeto
56 -.,. Primeü'a discussão do Projeto
f"vorável ti" ,Comiss'w de J..e"lslaçâo, n. J,H,.a. ,,~ , •• '" 4"0 wll~ea~ l.en- ~,,, 4,091-A, de l~o4. que aUOOl'lta o /l," 4.320, de 1954, que ap"ova o conI ção de direitos de impor,a~ão e taxlIli • .oeler ExecutlYo a abru', pelo MlUill- uato GelelJrado entre a EScola PreSocial.
28 - Primeira discussão do Projeto' aduaneiras. el;ciusive i\ de fl',,\'ll:ienel~ ;mo da Viaçao e ODras Publlcas, o ~al'Utórla de Cadeles do AI' e GeraldCl
n." 2.. 7.,·....... e l""~, ql1e "",Icede Isen- l,social, para mllterifils lmpm'tados pelu r:redlto espec,lal .ele Cr$ 0.612.790,OU, Llnllares de Azevedo. para que éste
ção de dircitos de im,Jol'taçâo ao eQUI- ! Prefeitura Munlcipai de AJnlOl'CS, Es· ,pa!',a regullU"lZaçaO, no exel'CleJo de :lesempenlle a função de Proles:;or de
pamento tl'Rns11l1.~sol' de ,televlS.io da i taelo ele Minas G21'a:..s: tendo parece· I :903~ da. despes~ decor~ente do r~: Quimica da referlcia Esco'Ja. IDa Co~aalO iteCOI'IJl:l, a,; ,::ll"u pa:eccr,,.;: res: da "0l111oS"O de COn!;,"U1ÇaO ~ ,JOuso ~emanal Icmunel aelo ,aos seI
nis.'ão de Tomada de Contas).
peja constituclClnailoade daComl~são Justlçaque opina pela sua coru;tltu- ,idores do Serviço de Navegaçao da
57 - primeil'a discus3áó do projeto
de cor.stituição e Justiça; com subs- clonalldade e favorá\'els d'as Comul- BaCIa do prata correspondenLe ao pe- 11.· 4.321, oe 19,,4, que apl'ova o contitutivo, da Comis.silO de EconOlma, sõo., de Economia. e de Finan~as.
l'iod.o de 5 de .Janeiro de 1949 a 20 trato celebrado entre o Departamento
com voto vencido C:o .:ir, DIas Lins e
37 _ P:'lmeim disc\.ll;i'.o do Pl'o;e:o Je Junho de 19~3, e determmado por .~aclOnal dos CorreIOS e Telegra!os e
favoravel ao referido suostitutivo.tla n." 3.043-A. ae lu5~, qUe.c011""ae isen- "entença judicial, pa"sadaem julga- ".firma Imobiliária Jose Gentil S.A.,
Comissào de Finanças.
ção de impostos e taxas aduaneiras, do; ,tendo. parecer l'avoravel da Co- , pua construção de .m predlo elestl29 ..,.. Primeira Jiscussão do PI'ojeto exClUsive a de PrevidênCia sociai. para mlo.'.'5. ao de. Fm."nça~,
_
. J
nado a Agencia postal-TelegráfIca de
n." 2,824:A, de .l953, (lue. concede a materiais eletl'icos f' máquinas hl- ~7 - primeIra dl~c=ao do. pro e~ Y.olung,u, no Estado do ceará. (Da.
CompanhIa de Eletl'lcielade do Alto aráulicas importados pela Prefl'Jtura n. 4.1l0:A, ae 1904, que ~lsjJoe so Oomls.sao de Tomada de contas) .
Rio Dôce, com sede em Belo HOl'izon· llo~fo Casca, Minas Gerais; tendo orelsençao de di:eltos paI a Impor·
58 - Primeira discussão do pro'jetCl
te, Isenção. de dÜ'eitos e~e'111:.s taxaf pareceres: da Comissão de Constitul- tação de .um apalelho de RaiOS
IV. 4.~'l2, a~ 1904, que mantém a deaduaneiras, mclu.slve Imposto de ccn- ,ãO e Justiça que o;lna pela SU? us~do, pala Odontologia, uma e~Ulpe Clsao do Tribunal de Contas que resumo Só ore LOdOS os Illater;n;.os unpor- cOlu;tltucionalidade. e fal'oraveis dali }ll,la gaolllete dentano, u,aelo ~ 2.000 cusou· registro ao tél'mo aelltivo ao
tados para exploração da Osü)a .HI· Com;ssô".s de Economia ~ de Finan- :!ullo~ dt medlcame~~os ~iVetsOb li contrato celebrado entre o Govérno
.
Obra Soclal Redentollsta , com .sede Fecieral e o Sr. \Valter WJlhelm LeCl
drelétríca de Salto GI'anáe; tendo p~. ça~,
receres: da ComL'<São de Constitulçao
38"';' Pl'imelra discus.sãodo projeto na cIdade. de c~mpCl Gra~de, Estado Heminger, para êste. desempenhar a.
e Justiça. que o"ina pem sua cons- n" J."~i~A, uo 19j" que aore, p"IO de MatO uross.o" tendo ~alecer lavo· função d'e professor. de Radiotl'anst~tucional:dade; .l'a"ol·ável ria ComlS· MmJstério dati:ducação e cultura, o rá::1 !aP1?~~~~sa3IS:'~~n~~ç~~~jeto ,llissão da Escola. Tecnica do Exér... 296 d 19'4 ueSS,a.. 'V3.
'
•
Clto. tDa Coml.ssao ele Tomada de
sao de Economia e com emenda ria credIto es,eciar de Cr$ 2.5~O.OOO.CO
Comissão de Finanças. •
ôara auxiliar o Congresso Mundial da n.
. I' e ~,~
ajJlO. o con Conl,as!.
d
3() - Primeira discussão do Projeto imprensa, promovido pela Assoclaçâo ~;;oc~l'I~~~ ~ t;p:I~~r~f~eP:I~aT~~t~
59 - primeira discussão do Projeto
n.o ~:a65-"', el.:' 195~, Cj.u:" autol;.~a o Paulista de lmpr~nsa, a ~eallzar-se em ::::arnot p, Hermeto pau constrllçào n;" 4.32J. ae l~"'Í, que apl'ova. ~ conGOl'emo a .ab.lr um c.e,,,to es.....c,a1 Sáo Paulo no ano de 19~4; tendo pa· ::lo prédio para agência postal-teleOl'l':í,- tlato celebladoe~ltre a DlVlSao de
de. CI:$ 5.0:lO.0U~,OO para .~~Xll1o ~r~~er, com emenda, da Comi~âO .de fica .de Caratinga, em Minas Oerals. Obr~s do ~1.lm.st~rlo da Agricultura e
Umvelsldade Catollca do J:)lsm.to Fe F' "'~nça~
..
' lDaComlssão de Tomadft de Conta"1 a fu~a SeI VIÇOS Aerofotogrametrlcos
deraI, por mtermcdlo .do .MlnJsterio aa
39 - Primeira discussão do projeto
49 _ prlmei.a discussão' do prol~to Cruzeu'o do sul S. A" para execuçãCl
E~~cação e sa~de..: ten~o pal'ec.el' con' n." :J:571-A. de 1953, 9ue aUtoriza ,a n ." 4.297. dei954, que apI'ovao con. dos s.el·viços d'e leva.ntamento aerotralio da ,comissa,? d_ .F.nan.a~..
;111105sao de s~los ;l0stals comemol'atl- tI'ato de cooperação celeb1'ndo entl'e fotoglametrlco no. palque.Nacional de
31 - Prtmelra. dlscussao do Projeto \'OS do Centenál'lo da Fundação do "Oovêrno ·.Federal e oSr José Dt!1- Itatlma, no E~ta~o do RIo de Janein." 2.873-A..ae 190j. Qüec:Jl1~~de lSên· Munwlpio de BotucatU, no Estado de fino da Silva e sua mulh~r. re"uian. ,1'0. IDa COlllls.sao de Tomada de
çáo de. dil'eltOs. exceto das taxas, de i São Faulo: tendo pareceres: com· elo a execução e pagamento dasoobras Contas).. .
, '.
Previdencia Social, para a !1l1porta- emendas. das Comissões de Transpor- ne'ess~rllls ~ il'l"~a'ão das terros de
60 - prlmelra. dlscUssao do projetCl
ção, pela COl11?:1nh,a de !"l~:;ao e 'te- tes, ::::omuni~ações e Obras Públicas e I sua~ propriedade;ituadas no lugar ~e' n." 4.3.24, de 19õi, que mantém o ato
celagem de Juta, de maqull;ana des- df'Flnanças.
nomlllado Ouro Vellll) Munlclpio de :lo. Tl'lbunaL ~e contas que recU50U
tmada. é. mOllta~em. na c:dade. de
4{) _ prlmeira discussão do Projeto Gaxias
,Estado do Maranhão IDa l'eglstro ao termo de l'enovação de
Santarem, Eo5t~do do pará. de uma fa, n.0 3 604-A. de 1953. que autoriza (} : lmis~ão de Tomada de Cont~si.
~ontl'ato firmado entre .o Minilltério
brica de flaçao e. t~cela'6em: tendo Poder Executivo a abnr, ao ~1iniste50 _ PrÍJt1eiracl!sc=ãodo projeto da Agncultura e o Sr. Moritz Mapareceres: .da C0ll1lSSao. de Constltul- rio da \liação e O!)ras Públicas, o n.' 4.298, de 1954, queajJrova o con., cl.tabanskl, para desempe,Ilhar a função e Justlça, que opma pela sua)1 crédito el\;:ecial d'e Cr$ 3.000.. 0()0,00, trato decQ\)peração celelJrauo entrc o çao de Me.earuco Espeçial1zado na Oflconstltucionalldade: com emen~as da para aquisição de U1l1 naViO; tendo G:ovêrn-.l Federal e Fl'anclsco Barncs c:na Mecanica do Jal'dJm Botãnlç,'.
Comissão de ECOI!omia e favorav.el ao I pal'ccel' favor:i.yel da Comissão de Fi-. dos Santos e sua mulher D. ZUlmlrn I' sob a administração. d~ Di\'lsão c..f
pro!.eto e às referIdas emendas ela Co-I nanças.
Brito dOs Santos, regulando a execur;ão Mat~rlal daquele. Mmmerlo. IDa Co' ..
41 - Primeira discussãu do prol,eto do pagamento das obra! necessal'las 11lls.~ao de Tomada de Contasl.
missão de Finanç8s.'.
32 - Primeira discussao do Projeto n." 3,654-A. de 1953, quc modifica as à irrIgação das terra" de sua proprle61 - Primeira discussão do Projeto
n.O 3.009-A, de 1953. "ue concede isen· a.rUgoS 6.°. e 7,0 do Decreto-lei nú- da.1e situada na Fa~enda"Recreio" n,O 4,331, de 1954, que aprova o conção de todos Os nibutos, exceto.a taxa mero 7.036, de 1O-11-:9~4.estabele- no Municlplo deParnalba, EstaOo do trato celebrado pela União com Cide previdência Soclal. 'para a mlpor- cendo que será considcradc acidente Piaul. tOa Comiss!'Lo de Tomada de ceI'O Florentino de Sã cavalcanti, sua
tacào de material desnnado a Ig1'C~a de tmbr,lho o que Jéorrer durante a ContaS!.
.
mulher Zilda de Sá Cavalcanti, reguNossa Senhol'a do Brasll, em ,S:r o locomoção do empregado de seu do51 -Pl'imeira discussão do Projeto lando o pagamento da aqUisição e
Paulo; ten~? 'pareceres:. da Conllssao mlcllio para .~ local de tl'ab~lho e 'vlce- n." 4.299, de 1954, que aprova b con- lnst~l~çã,? de. u~a mda dágua nede Constltmça.o e JustIça. que ~'plI;a versa:. tendo parecer, contrano da co- trato 'c,ebl:ado entre o Govêrno Fe- cessana a irrlgaçao' de terras de' propelo. sua constlt~ClOr:al:dade e ~a \ora· missáo de Le;!Ís!acão Social.
deral e Mano. da Silva Leal e sua pl'ledade dos mesmos, Situadas às
veis das Comissoes ae Economm e de
42 "'- pI'jmeira discussão do projeto mulherD. Maria Nair da Silva Lea.l mal'gens do l'io São Francisco, no MUFinanças.
" n , " 3,gI2-A. de 1953. oue dá oova re· para execução de obras de ·ll'rlgaçao n!cipio de Cabrobó, Estado dePer33 - primeü'a discussao do pro!.fto dação ao artigo 1.0 do DeCl'eto nú. em terras de sua propriedade na Fa- nambucG. tDa Comissão de Tomada
n.· 3.076-A. de 1953. Cjue n.utol"l~a o, mero 12.299, de 22 de abril de 1943, ~enda "Macanlu", NumclplO ele'T:::,uá, :le Contas).
Poder Executivo a aol'1l',. !Jelo Mmls- que regulamentou a concessão do abo· Estado do Ceará .Da Comissão de
62 - primeira discussão do Projeto
tério da Agricultura, o credito eS;Jecla! .no l'amillar aos trabalh~dores; tendo tomada d~ C~utas)..
In.' 4.332. àe 105". que aprova· o con·
de crs 1O.000,~O~.~o, para a constru- parecer favorável da t:omissão deLe52 -prlmell'~ discussão do proje i tlato celebrado e~tre o De]J"rtamençJi.o. nosmunJ~lp:osp::.raense.s. ~o g:is!ação Social.
n.O 4.300, ~e .1904, que aprova0 cor. Ito ~e AdmmlStraçao do MlUlstério da
Baixo-Amazonas; de ca~l1J?os. de, mle.43 _ PI·jmeit·adiscussão do Projeto trato cele~laao entre o Departament· Agricultura e a Associação do Renada. e d:i. oUO'as pro"ldt~c~as, ter~do n,o 4,012-A, de 1954. que autol:lza o, dos Conelos e Telégrafos e a firn:a :gistl'O Genealógico da Raça sehwlz do
parecer favorável cta Comissa o ~e .... a· Podei' Executivo a abrir, pelo Minis· Imobiliária Jose Gentil S'. A., pa: a' Brasil. para a manutenção do relorização Econômica da Amazoma e tério da'Ac'l'icultura o crédito especial construção do prédio destinado iI' !istro genealógico da raçaschw12. (Da.
parecer contrário da Comissâc de Fi- de Cl'S 600°. OO~.OO, p~ra pagamento do Agência de !!aixio, ."Jstado do Cea: á. 'omistão de Tomada de ·Contas) •
nanças,
pessoal mensalista do Hõrto Flores- (Da. Comissa o de Tomada de C.JO~
63 _ primeil'a. discussão do Pl'ojeto
Primeira d;scussão do pJ.'ojeto tal do Município de Paraopeba, ,Es- tas).
.
no 4.333. de 1954, que mantém a. de~iõ2-A de 1953 q~e concedeisen- tado de Minas Gerais, criado pela ~3 - Primeira discussão do Pr... jeto citão do Tl'ibunal de Contas que ren. . . .
,i
d' Im orta ão e de- Lein o I 170 de 7-8-50' tendo pa, n. 4.3:lI, de 1954, que aprova o con- c~ou registro ao contrato de emprelçã~d;ax~~ea~~an:l1'as!\~xll~vea de reeer 'favoráv~l da Comis.são de FI- ~ato celebrado entre o Departamento tad:t celebrado entre o Quartel Gene~. m .
cial ara
conjunto nanças.
.
os Correios e Telégrafos e r. Em- ral da 4,a Região Militar, em Juiz de
Previdencia So '.
50()' KVA.ad44-Primelra discussão do projeto prêBa. América deConstruçOes 8, A., Fora, Minas Gerais, e a;' firma Cons"
"S~I:ver;Pae~eieit;ra do Mun'lcipiC n," 4.026~A, de 1954, que consIdera, p~a.dobraDl'de ampllaçlio ,cro edificlo trutora Geminiano Góia Ltd·a., para.
•.. . qu. . p
. pernambuCO '(lara para todos os. efe~tQs, come. de. efetivo se e a
retoria Regional doa Cor- prOSlegu!mentQ das obras ilo Centro
·cft Llm~elr~ ~:erida cidade da Ag- ,ervlço,o tempo de serviço militar relos ~ TelégrafoaC\eMlnasGerals. de Preparação de Oflclala da RelIervll
"f6rça e uz :iendorferWegli<GrOM prestado como aluno dos Centros de eTum DedO dHorlzonte, <Paoomiasliode de Belo 'Horlzont!. <Pa. C01llIsaA.o, de
t b
. fJ:!S~Cr)a~amburgO'
Alem~nha; tendo Preparaçllo de Oficiais_da R~"a ao
ma a' e contai),
.
.
Tomada de contna) ;
1

I

V

i

x:

I

I

g um

~exta-feira

~.

14:

OIARfO DO CONORESSO NACIONAL (Seçllo I)'

.traro de 1964 .2733
-.

I

-~

G4 - primeira. dlsCIlliSíio do projeto
74 - prlmel1'a cl1scu&sio elo projeto construção de um prédio destlnado" !le Il'n~a data, pellls constantes amean." 4.334. de 1954, que mantém a de- 0 ..·.4.35:1. ae lU54,qUe aprova o con· Agência postal-Telegráfica rip. Cedl'o, '118 te intervenção. Pl'emeditava-se O
Cisão do Tribunal ue C<Jntas que ne- trato celeerado ent1l1 o Uepartamento Estado do Ceará. (Da COIl.f>SdO de ,;érco da fome ao grande estado d~
EOU I'eglstro ao têrmo de contrato de aos correios e Telégrafos e a firma Tomada de Conta.s) •
nossa tOl·l·a·. Contudo. Sr. Presidente,
9 - Primeira discu.ssão do ProJeto a intrepidez de Adhemar de Baz·ro:.,
compra e venda eelebrado entre o COn.stl·utora ECI'a Ltda., para cons'
O
::;,crviço do pntrimOnio da União e ~ruÇão de um prédio destinado à n. 4,370, de 1954. que determina a o deSejo férreo de dar ao seu estildl>
Verônica Carllnl e outrospllra efetl' Agência Postal--l'elegl'áfica de Ara- tradução e Impl'ess~.o nos. idiomas os melhoramentos transport:!.dores que
"açâo da desapropriaçâo de áreas com coillba, EStado do Ce,~rá. (Da Comis- francês e inglês do livro "Quem deu l'in11a de carecer. maJg,'ado as mais
benfeitorias situadas na cldade de RIO são de Tomada d~ Contas).
.~sa.s ao Homem", d~ autoria de Hm' l'io1entas e injustas amcaç:,s, não. 111~
Negro,Estado do Parana,
75 ~primeira d1scussúo do Projeto riqlle Dumont Vilares.· SÕbl" a vida Quebraram o ânimo para essas r·:ali.
65 - primeu'a disClIl;l;ão do pr01eto 11." 4.35~, de 1954, qUe aprova o con- do inventor oatrícIo Alberto Santos zações. F'oi quando, em julho (le 1919,
n." 4.335. lIe 1&ó4, que mantem a de- trato celebrado entre o JJcllartamento r:urnont e da' outras provid~ncias. re~olveu aplicar, na transaç::io desses
cJsúo do Tlibuna1 de contas que ne- dos Correios e Telegrafas e a fIrma (Da Comissão de Educa~ão e cul- ~mpreendimentos, papeis decl'érlito
gou reslstro ao termo aditivo· assl- Raul Hirt Sera para a. cOl1Strução tura).
.
governamental, as apóI:ccs da divida.
nado em 14-12-51 entl'e b Ministmo de Um prêdio destinado a servir de
Levanta-se a sessão àS 1e horas. \JDifiCada, para as di~ponibil:dad·'&
tia Aeronáutica e .Fernando Pessoa sede à Agência Postal de Tonlazlna,
r~s;abdoras das obras. Recebera, en.
1i.ebelo, para Clesem.penhar· a função no Estado do paranã. lDa Com~sâo
Ert.ata
tao, entre outl'OS, o B::nco Cl'uv.elro
ao Professor Assistente de Motofes. de Tomada de Contlls I.
dI) Sul de São Paulo S. A. a pro,:or,ta.
(Da ComlSS~o de Tomada de con76 - primeira discussão do Projeto
de encarregar-se dcs 'pagamentns das
tas,.
n. O 4.354, de 19t4. que aprova o con- DISCURSO DO DEPUTADO SR. obras, ef~tuanda'03 pela venda aos
6G - primcira discllSSão do P~ojeto tmto celebrado entre o Ministério da
ARNALDO CERDEIRA, PROFERI- referidos titules, e. isto pcl~,s prct:os
n." 4.336. ae 1~54, que aprovlI o con-, Educação e CUltura e a fIrma serViços.
DO NA SESS.í'.O DO DIA 1~,;;-1f154, da ocasiiio, que era t1e Cl'S 5~D,oa, In.
trato de cQoper' ",iio celebrado entre Técnicos S. A. InstitutQ de Ol'ganiI1UE SE REPRODUZ POR TER SIDO. fUBLl- c~usive despesas, como se poderá vc"i.
CADa
INCORRF".ÕES.
- d b
o Govêl'l1o Federal e OSl', Antônio zação Racial e Contrôle para exe(D, 0.COM
N. do
dia 13-5-1954, I"ág. 2.652, f Jcar d as co taço~s
a olsa .oficial da
ela Costa Siébra e sua mulher, Dona cução de servíços especializados de
lo" Co1úna).
valores de São Pun10. Para. tanto,
SI'. Presidente, era necessário que ns
Maria "driana Moreira, para fins de mecanização da Divisa0 do Pessoal,
irrigação agrícola em SUa p:oprieda- Divisão de Orçamento e da Divilão
O SR. ARNALDO CEIlDEIRA:
título~ fossem em número que, pcls.
lIO. denammada"Pelúla·. sltuadu no do Material. ma .ComissãCl de Tocotaçao citada, SUlll'isse a cifra das
Municipio de Iguatu, Estado do cea- mada de Contas) •
(Lê o seguinte discurso) _ 5r. Pre- obras, que montavam em Cr$ ".".
"<I (Da com1&ão de Tomada cie
sldente, Srs. Detl.utadas.
S44. 521. 240.00, ou seja Cr$ .;"" ....
ContaS) .
. . . PROPOSIÇOES PAR.-4. A ORDEM
Diante dos insistentes apelos do no. 1.194.299.000.00 de ulllficadas.
67 - pl'lmeira diSCllSS~O do Projeto '
DO DIA
bre DeputadO Castilho Ca:Jral não
O engenho, num impulso inventiv"
n." 4.337, de 19;:;4, que apI'O,'a o con1 - primcu·a: discussão do PI'ojeto podia c1eil:ar de atender a ~ua convo· sttpria::td'2fic;encia capitalista. par~
trato celebrado entre a DiVisã~ de n." 159-~; ae 194:1. que ciu;põe SIIbre cação para ler a parte final do meu conseguir o desideratum público que
Obras Cio MU1iStérlo da Educac;ao e as sociedaàes cooperativas e dá OU,I'as cliscurso.de 14 de dezembro, tal e qual eram as me1horln.sfen·oviá.rins . •
Cultura e o SerViço Social da. In· proVidências. .
êle se enco:ltrava escrito naquela época
A operação foi feita com tOdas as
dÚ5tria - SECAP, para a cOl1Strução
2' - Primeira discussão do projeto e que serve ainda. hoje para responder :autelas deixando muito à experiência.
de uma residência ~Durabrix",ern n." 3.925-A, de 1953, que autoriza a BS acusações feitas ao chefe do P. s. fI? face d~ qual finalmente, ~dell
painel pre-fabricado, .de contra-p1a· abertura. pelo Ministério da Educa- P., Dl' o. Adhemar de Barl'os, em fins mrla sua atitude, no desejo de ajudaI"
cada, para o SerViço de Assistência ção e Cuhura llCl crédito especial de de dezembro p. passado eaiora relJt- il patriótico govêrno de São Paulo
na consecução dessas impresclndiveis
Sociai, tOa. Comissão de Tomade. de Cl'$ 91.512.60. pal'apagamento de gra- tidas, nesta Casa.
Contas) ' .
.
tiflcação de magIStério a que têm
O atraso com que pronuncio este obras,quanto IIOS elen,entos contá_
G8 - Primeira discussão do Projeto direito professôres do referido Minis- cl1~curzo deve-se ao grande amor que beis, como foram jdeali211dos.
.1
19-4
. a P o- té" no; t en..o
.. parecer favora\'el da Co- t cnh o.a s'ao P auIo; anali sal' os gestOS . venda,
Iniciadas
as deope.rações.
expostas
n." 4. 338...e
;), Que autorIZa,
cab'anl
cotação. Diante
des.6.
der Executivo a abrir o crédito es· missão de Finanças.
.'
a conduta e ação do atual govêl'no ta o.eorrência e não sendo de••ejo dI)·
pecial de Cr$ 23.523,5:1, .destinado ao . 3 - Primeira discussão do Projeto paulista e de l;1'ande parte dos ho·
pagamento de despesas verificadas nos n.O 3.967-A, de 1953. que autoriza a tr.eos que o cercam é, por mais que se governo deprimir seu papel de .divida
exerciclos ele 1947, 1948, 1950, 1951 e abertUra, pelo l>t1nistél'lo da EdUca- não queira. comprometer o bom nome suspenderam-se as ordens de Pllga~
1952, referentes a salário-fallÚlla, alu- çáo e Cultura. do credito esneclal de do Estado.
menta. A. situação apresentou-se cl1.
1_
t os e SUbS
ti· Cf$ 8;ClJO,OO,pal'a pagamento..das conPrefel'ia, assim, calar. "'~davia,
ai- ficU.
aceItar em red as de custo , venc....en
~u
torno pois
es ninguem
él Iria'bli
tUi,ções a serem pagos /lO pcssoa_1 do tnbulçôes d.o I. N. C. N. à Associa- gunscompanhelros da representação
ses pap s pu cos ao preço
_
I
el
paulista,
desejosos
d~
triste
propagande
Cr$
540.00.
TrIbunaI de Cont as. ( Oa Co....SSaO e çao Internacional de ClLema Cient!"
.
fico. referentes a. 1951 e 1952' tendo dá eleitoral, preferem agitar assuntos
Eis que, nwri gesto de abne"'llç§o
Finança.:,,) .
69 - Primeira discussão do Projeto parecer favorável da Com1.ssão' de Fi- caseiros nesta augusta. Câmara. Acet- so1ucionadora do impasse, os·o Srs.
0
de Resolução n. 519. de 1954, aue nanças.
to, pois, <I desafIO. Já que o querem, Jafet assumem. a r_'11sabllidad~ do
determina o arquivamento do ped.dO
4:" primeira discussão do Projeto vamos começar a preencher. os clarOll resgate da parte faltante da divida.
de licença para proceesar o Depu- n. o 4.017-A. de 1954, que autoriza. o que, ilroposltadamente e em respeito li. . aos emprelteiros, Isto perante o Tetado Rui Almeida, solicitado pelO Poder Executivo a abrir, pelo Minls- São Paulo, haviamos. n6s. detxado souro do Estado, ficando con, ê1ea
Vice-AlllÚrante Carlos penna .Boto, tério da. Justiça e NegÓeloa ·Interio. vaslos.
o montante dos títulos, na esperança.
p.or Intermédio do Ministro da Ma- res, o crédito especial de .... ......
Iniciemos fRzendo a defesa de Adhe. da reabilitação de. seus valores.
rmha. (Da CollÚssão de constituiçê,O Cr$ 205.660,80. para atender ao paga- mar de Barros derrubando as doen. Veja-se Sr. Presidente, a· lisura, ft,
e JW;t1Çll).
..
.
mento de gratlIloação ac1'1cional de tias figuras erlÍu1das pela exasperada honestidade que 11orteou a ação dos
70 - Primeira àlBc1U8l0 do Projeto 40% a várIos servidore.s no perIodo catillnária do meu ex-cOl'l'ellgiQ11árlll Srs. Jafet,
•
n." 2.135-A, IJe 19~2, que aSSeiura aoS de 17,11-50 a 31·12-51' tendo parecer e. desafiando que nos contestem osl Nunca.poderiam pensar os Srs. 3afet
fotógrafos cMs do Ministério d.?o Ae- favorável ela Coomissão de FJnanças. numeras e o quadro econ6mico_ !1dmi. Iem face da lisura e inocência de seus
1'~náutica.o cfireltO '1\. percepçao de. 5 - Primeira discussão do Pro1eto, n1stratlvo descrito em nosso \Utlmo atos para com o Govêrno de São
dzárla de vôo e do er,mputo do tempo n;o 4.096·A, de 1954, que dá. nova te- discurso, .Passemos, pois, a segunda Paulo, no ataque que se planejava.
de serviço aéreo: tendo pareceres:.fa· dação ao artigo 1.0 da Lei n," 1./i56, p~rte do meu discurso do ano àe1953: contra êles. A lisura das operações
Sr. Presidente, Srs. Oeputados~
era Incllscutivel e sua normalldada
voráveJ da Comissão de serviço Pú- de 12.2-52, que autoriza o POder Exe·
bllco Civil e éõntrário da Cozmssão cutivo a abrir pelo· Ministério da
.Dep10ro ter que poupar esta tribuna pacifica, eis que encontrava precedeu..
de Finanças.
Educação e Satde, o créd'ito espeCial para refutar alusoes. Injuriosas. \:10.Is te em outros gOVê.rnos antecesso.res.
71 - .Primeira diScussão do projeto de cr$ 330.000 00 destinado àS des. sempre supús Que outros interesses se
Contudo, num ponto tinham. fina..
n.' 2.197-A, Cle 1~il2, que cria agencia pesaa do CongreSSO de Anestes101ogia: tratassem nesta colenda Casa. que Jidades tllferentes, era naquela em Que
I'::.diotelegráfica na Cidade de Buja- tendo' parecer favorável da Comsisão não. os de menosprezo ao respeito peso 1Adhemar de Barros agia pelo.1mperaru, Municipio 11'0 mesmo nome, !'.li- de Saúde Pública.
soaI, que nela nIio se fizessem acusa· 'tivo da detração de seus 1nJmlgos potado do Pará: .tendo pareceres: pela
8 - Primeira cilscusi:ão do projeto ções infundadas para o ataque a om, llticos, entre êles a autoridade fedeO
constltuclonalldade da COmissAo de n. 4.367, de 1954, que aprova-o <on. brldade alheia. .
.
ral. Se Adhemar de Barros buscava
constlt~ção e Justlça: favoráveis das tr8,~ocelebrado entre o Departamento
Desta tribuna, há cl1as, "Um" Sr. suprir-se de elementos financeiros nac.om1.s.soes de Tr~nsrortes, comunica' de AdminiStração eto Ministério da Deputado fez 1mputaçi5es improceden- ra levar avante a sua tarefa adm'nlsçoes e Obras Publicas e de Serviço AgTlcultura. e Francelino .Rodrigues t'!5 a honradas p8rsonalidad~s da vida tratlva e com ela as carências que sa
Público Clvl1. e, contrA. .'1. da Co· de Sousa e sua mulher,.D. Frnnc:sca pilblica, e privada de Slo Paulo. fa· Impunham ao seu estado, notadamen:missão de Finanças.
Roque de Sousa, para financiamento zendo-ss recair, também sóbre um i te no Ambito .de seus transpôrtes ta72 _ Primeira dJscuss," do PrOjeto du obras destinadas à irngnçlo das l:anoo de reputada Importlncia,tan'1· ,zendo-", pelos titUlas de dlVlda~ pn.
n.O 2,{j4(j'A, de 1952, que modifica ci terraa de sua p1'07'1'Iedade, sltuadas bém daquele Estado. Sem medlrcon· b1Ica I! lUa melhor colocação nãG
nl'til1D 22 datei D.O 775, cre 6 de agOs- no Munic1plo de JUCI1B, Estado do sequências sr,bre a gravidade dO fato, mt'a dlterente de outros govcrn'antes
to ele 1949. que cllsp6e s6bre o ensino Ceari. (Dacomiasl\o de Tomada cre colsapró\lrla de Quem acusa sem jul- proteg.ldosestes. no entanto pelo 00':
d~ enfermagem no Pais, e dá outras Contu).
.
gar. obrIgação Blne /lua "onda .Iegls~ vêrno Federa.l e bafejados 'pela pollpl'ovidências; tendo parecer~s: com .'( _ Primeira dlJcusslio do Projeto lador 'desta casa. acreditou em de1a·t!ca do Jlaja•. Adhemar de. Barros caemenda da. com~ de Sa.ucle ~- 11.° 4.368, de 1854, que a,pro.va o ,con. teres contumazcs; e assu.mlndo ares· gltoll e ruli20u tu o1Jer~de8 com 08
bllca e oo~ .UbstltutlVO da Comissao trato celebrado entre o Departamento jlOl18II:bllldade do seu ato. tornou mais .papéls em condiç6e, melhores e mal.t
de Educac;ao e Cultura.
. doa Correios e Telégrafos. a firma grave a acusação sem fundamento, aceltdVel8, Jnclu.fll>e do que (l(/uelu
, 73 - p.rlmel.ra dJscussão do Pro.teto Construtora.. Ecra·· <+da para ClQ
pois Que a ela juntou a I1'Rtuldadade realWldll8llelo honrado. "ov~rno Ar.
n' 3 131 A. d 1~53
j t
.... ••
seu veículo.
mando Sales ele Oliveira Adhemar
. . ., e
, querea UI a os truQ10GO prédio destinado à Agência
O Qovêrno de São Paulo resolvera de Barros nlio cogitaria.dà transação
proventos. dOi Tesoureiro e Ajudante Postal-Telegráfica de Inhuçu,Estado não parallzar suas obras. ferro.rodo. se nllo 16sse as perseguições· u lhe
d~ TesoUrelrolnativoa do ])eparta· do Ceará. (Da OomlsaAo de Tomada VlAria.sl !W\s, hostJl!Jado pela polltlCA dessem. 1)3. recura08 "Ue ..A'am'ar""II .
menta dOI Co:reioa e Tel6grafos: de Contaal.
p rtiaana d
'Ó1' lo 1 ....,fttW
P
.. •....,
..
t.cndo .parece~:isJ:1a collltituclons• _ Prlmeira ItJsclllSlo do J'l1lIjeto' a
. e. seu
I
e,,_ o, oder LeRislatlvo· Estedualdo Banco
lldade, da C
de CODItltulçlo n;" 4,-8, de 18", 'q....."rava o _.• ~~~tru1r leis. de melai que lhe do BramI: Ie do Banco do' Eltndo .de
(' Justl"a t
állti d _...... d
....
.... - ..,.
....... pe.........em real1zd..lu.engendrou, SIo'Paulo n!o manduss retirar. o
y :
avor
, 11 _ o e trato celebrado êfttre o DePartimento. pelos Utulos· dadl\'1da pl1bllca. OI re- c:!ovêrno Pederal, pelas iuaaaiita.....itu
~P.rv!QO Público CivU. e.· com ~en- dos correiOS! Telfgrafos e & firma. curaol com ·que plIgi·lu aos lel1B em- oltooento~. ml1Mes de eruzelroi"';."r
li, da C.omlaslo de P1nanç8l.
. tm~IlUí'1a 30s6' Gentil S. A, para ~retelros. Vinha tle sendo peraeguido, certo Adhtmar de !lanna n.Li'~..

I

I

Sa!:)S OliveIra eo B~:I ) do Comér· postas Irregularidades. atln1llndo. além tlva imediata. Créditos nã., 'lhe
C!O e Jnciústria de São .f'allJo.
do Sr. Jaffet. O, Sr. Adhemar de eram fornecidos pela Assembléia. que
Mas. nfio bastam, Sr. Presidente. Barros.
Tanto I um
como .oUtl'O negava
d
I
. ao Executivo a tê meIos parllo
'rel' t""be'lu a e.tn
C'"a
s que os ...e'"
acusa
o dh
estava nf uente
no IPoder: ter uma receita que pu.de5lle eobrir
D,~.
~.~
S
h
nhores Jaffilt não se apl'OVelt.nam o r. A emar, em armon a com as despe5as do orçamento. U
em absoluto das operações coin o o Govêrno e o Sr. Jaffet, no Bflneo Não se Intimidou o Governador
GovGrno. Aquilo q:.te se 'mpulava do Brasil. Levantá-se o Sr. d'M:os- Adhemar de Banos, acrescenta, ... e,
c~mo ato de apl'ove1tamento "(lB Se- tino e arrasa a llcusacão e; indo reall:?llldo economias, agindo pelo'
Não se diga, também, Sr. Pret!dente nnor
J ff t
t á I
t mais lon~e, atinge o acusador. Pro- melhores :nelos, "ficou armado para
que os tdtll~s emitidos p9r k!llcmar de J:~or~ndimei~tono'd C9n I' j~IO ges ..o va qu·e tudo é falso e mentiroso.
as grandes realizações postas em I.rádcBflrTcs. sofreram quzdasem seus
I c" t •.
. . ' e Pfjrej ";.08 Esao.s
O Sr. Jaffet saiu do Banco c o tlca pelo ExecutIvo, inclusive a cona/ores. P';/ mot!v~s PTO·PT.;O.S de .cu se.s
In ere~~es el!l oene c o .• ry
- G ê
d
Sã
P
I
t
l · d as obras do Cam:>nde
tad·o: era a recuperllção dos m~las OV rno. e
O· au li romp2 com
nuaçao
!Jovi!rno ll DTc/ue díferi:ntes llã:> foraM, l1eCessâl'los !Jara a.~ obras patl'lótlc:as o Sr. Adhemar de Barros.
Sur~e, Congonhas, Aeoroporto cuja gM!1(\lo"'
as c~taçóos dos que giravam m. época. do SI'. Adhema.r de Barros. '.
então, o IiIcrlvel': o Deputado d'Agós- sldade i!llpre5lllona oa forastelTJse
da Intei'vzntol"i8 Armando Sales, COlllU
Sr. Pr~sldente, respondia tôdas tino, 'esposando as acusações, ql1P êle cujo movlm'.!ntopode ser comll..l'ada
em seguida. na do Sr. Cardoso de
havia reduzido à falsidade, as lanç:1, ao dos maiol'es do mUndo...
:Melo N~to.
as . acusa çÓ3S j do . Deputdado cart,llel,) de maneira estrepitosa. fazendo. alar"As estradas de rodagem, entre aa
'Res,Dondo, pJl'ta.nto. ao mal Intend'A;:ost'no,
f
·10
com
ocumen
cs
f) de de sua linha moral'.
..
provas morais convincentes, .de ma..nu'
a18 n vlda Anch! et a e a vIa Anhanc Iona d o :c: ')útado, que não fôl':l só neira' fitcil, porque tudo estavll na
Justo é que se indague: qU:ll lios güera, aquela transformando o 'párDa gestão ·····,'i.ca de Adhemar de Bal'- superficle da ombl'idade admmistra- Deputados Carmelo' e5tá dizendo a to de Santos em subúrbio d~ SftlJ
1'OS que :. d~l'a a. deprec:ia:;:io dos tiva de Adhemar de Barros e na dos verdade?
Onde a sensatez, li rES- Paulo e esta. rumando para o Intltulos l:_:i:stas, mas, tambem. na Senhores Jaffet. NãJ me foi pre- ponsabilldade. a coerência. o respeito terior paulista. em dlreçao ao Brasil
. ele outros honrados homens p·:tblicos. cl50 Ir ao fundo ou rebuscar sofls- b próprias opiniões? E Isto d~ver!a Central. não tiveram .0 seu curso In~ ".Adhema" d~ Barros' resistiu. hCl'CJica mas e' Insinuações para desma..,carar sder o mlnlmsO apse 7Xlglr de qualquer áll:terromPldo ..., O abastecimento. de
. 'e bl'av~' '!1\~ ao cerco polltlco e fI- a. acusação. Como asàguas IImpl- ellutado. r. res.dente.
guas e servicosde esgotos daciàade
r.anceiro que se lhe fizeram.
das que tudo revelam, :assim es.rol/am
Para n6s .Senhores Deputados ape- foram grandemente aumentados e lia
d
I
sal' de tudo achamoa que os Depu- hospltals, em fase de consu'UCão, roSr. P:'esidente, como senão bastasse os ratos do passa o que aqu lfi,'ln- tadoll Carmelos têm caracterW.lcP" ram terminados j no setor edUcação.
t6da ess:1, maqul!1ação, aos Intercss~s clonel, postos ilvista para quem I1W- já. multo conhecidas na vida l~aclo- os prédios para 'os Grupos Escolares
ele Sêo Paulo. a forma como o eap~z!- sesse ver, não por certo. aquêles aqui nal, são daqueles que só sabem, alle- e Ginásios Estaduais, foram conclui:Dhmam em seus compullmnonto$ ad- trazidos pelo acusador, t~rgiversando sal' e lobretudo. ser governistas. silo dos. além de ser Iniciada e termlnadll
tnln!sLl'ativos, nos de conseguir os e!e- o sentido e a moral dos documentos, daqueles que morrem se não r.orte- a construcão do grende número de
:Jnp.ntos paraobl's,s de suas melhol'lus empanando a limpidez das. suas ho- jarem os poderosos e mortos são na outros deles."
~conômlcs.s transportadOl'as: como se nestas Imposlcôes."
opinião pllbllca por essa mesma con.
Depols afll.·ma: "A figura do ex• recordação desses fatos não fQESe
Sr. Presidente. Srs •. Deputad1)s. duta '" Por isto é tlue não estra- governador de São Paulo tem sldQ
llara n6s paulistas causa cloe confran"
Quando a calunia e a difamação nharemos se amanhã em outro gcvêr- multo dlacutlda, mas uma coisa li
llimento moral, temos hoje o ato d~s- llrmas dos implos, são os Instrumen- no, até me.!mo do Sr. .\dhemar de certa: o Estado progrediu de tal mase d"putado, trazendo·a para este :;,.u- tos que se utlllza para as Inv~stldas Barros, êles. OI Deputados Carmelos, neira. que para alcançar o ritmo de
gusto recinto. sob Intuitos denegrido. contrâ a honra, a moral, a dignidade, vleremdepúbllco manifestar o. seu sua marcha ascenclonal. era ptel'iso
res ao que fora inaudito esforço da- a lloslCão alheia, deve-se, parareba- "repúdio coniênlto" doProf. Lucas trabalhar sem descanso, sem vacilaCluele povoe de seu govêrno parll t~-las. utlllzar.se armas Impleaollas.· Garcez,
ções e com firmeza. O seu gov~rno
Sr. Presidente. admitIr que os nnoçll~ EIs porque, considerando que o DepuAlém dai acusações,. que os seus teve um caráter de revolução,no bom
mentos ~orals e polltlcos, sofridos pe. tado Carmelo . d'Agostino. em d:a~ pr6prios discursos anteriores' destrui- sentido do têrmo, porque fU~u àI
los paulIstas fossem de natureza jus. eurso publicado. no D.. C, N. doe ramo na sua ânsia de atingir !Ius- normas pre-estabelecldas de um contas. êle também, flIho .de São Paulo. sexta-feira. .13 de novembro do "no tres homens de nossa vida pl)bllca, s.ervadOriamo rotJneiro. para envere:Há algo de lscttrlotes nessa persona- .passado, aflrmouque conhecia 0.3 fa- prlnclpalmeJlte o Sr. Adhemar de dar por um caminho de renovação.
gem acusadora Sr. Presidente.
tos. que estaria denunciando, desde Barroa, lançou outros Impropérios e que conduziu a um nlvel sU~ior
Assumindo a "Secl'etarla da Fazenda a data da consumação dos mesmos iracundas difam a c6es. lem ter il CUI- de vida, dentro das posslbilldadcos de
C) Sr. Manhães Barreto. sob o fun(pág. 4.1491; bem como. assp.verou dado de juntar qualquer prova. Os uma democracia revivida". "Em SâII
damento. de que o Banco do Estado que mantém para com o Sr. Adhe- absurdos dessas afirmações são tão Paulo",acentua, "os atos dogcvcrlloderia disPol' dos capitais existmt18 mar de Barros "congênito repúd!:l", grandes que, não f6ra constituir cri- nador Adhemar de Barros eram to}lara ajuda. Imediata ao Tesouro, o que o que confirmou em seu discurso de me, deveriam ser taxadas prnc!utos dos dirigidos para uma filia!!dnde.
~er;a louvá\·el. rescindiU-se o contrét.o, 11 de dezembro, para completa· de- de urna imaginação doentia.
dltll:d~ pelo .seu elvismo. qual seja
Se os ratos que êle pretendeu do- a V18ao de um Brasil maior, por UIa
cumprindo-o porém. sob a maior lI- fesa' do Sr. Adhemar de Barroa.trou.sura, pois de!xou de I'etb'ar mais de xe a esta Tribuna e acabei de ler, cumentar, são mentlroaos, que se dirá São. Paulo grande e progressista".
sessenta m!lhoes de cruzeiros de bonus um compilado de .trechos dos dois dessas outrllB alelvoalas?
Sr. Presidente. Senhore.! Depu1'0tativos a que tinha ainda dirello e discursos aqui pronunciados pelo I .O Deputado Carmelo d·Agostino. tados: As pretensas e aleivosas acusadevolveu CI'$ 51.891.000,00. conforme mesmisslmo Sr. Carmelo d·Agostlno., através dos discursos pronunchdns e çlles assacadas pelo Deputado Carmeconsta do têrmo de contae realizadas respeetivamente. em 9 e 26 de junho cJllStantesdoa Diários do Congresso 10 D'Agostlno, estãoma5llacradas. e o
para esse fim constante do oCiclo de de 1951. Para c'ompletar êssemag- ludldos. disse e desdlsSe, afirmou foram mUito maIs com as suas pr4~7 .de outubro de 1949.
nlfleo tl'abalho de Intranslgenté e e negou, jurou com Deus e jurou prlas palavras e com os hOlll'OSiJ3 "eapaixonada d~'··~ do Sr. Adhemar com o diabo.
.
Im t
li
...
Sr•. Preslàente. o que há de des- de Barros. feito cp elo Deputado CarAs suasacusac;lles se não e'llrem po en Oa j feitos a êste PlÍrlamell_
.douro nessa ·llquldação se atendeu o melo. d'Agost:nonllquelas datas, e com o seu próprio desmentido. ~stao, to pelos nobres Deputados aqlu Clt!Jaanco Cruzeiro do Sul'deSaoPaúlo. agora' simple5mente transcrito, reme. sem nenhuma dllvida, destruidas pe- dos' por mim, os quais. em meu enteaao . desejo de Secretário da Fazenda. temos os Interessados para. os D. C. los. documentos que aqui deixo nos der. tem maior expressão mais brllho
SI'.. Manhães Barreto, se pode êle N. ns. 103 e 114, de junho de 51. quais se prova que nunca, no go- maior realce e são muito mai~ elo~
promover a rescisão de S'cU contrato res~ectlvamente. às' págs. 3 785 e vêrno de Adhemar de Barros, houve quentes do que Q relato que venho
sem prejuízo para o Estado, sem valer 4.408, onde' encontrarão as ,rovas qualquer aumento do preço do !erro, fazendo, mesmo porque hoje. nll.o eso seu direito quanto ao que fOra esta complementares, tão cuidadosamente nos quais se prova ser mentirosa a tão mais conoseo. já quepreferirnm a
bel~eldo entre êle e o Tesouro de São colhidas pelo atual detrator do Sr. hlst6ria da Arfcanduva. nos quais sombra do govêrno.
.
. se prova que as obras da Soreca- AlI leis penlÚ8 antigas puniam ,-om
Paulo. rescindindo da continuação das Adhemar de Barros.
"operações, nas circunstâncias em que
f ' ..
.
I t bana e Araraquarense foram hones- severidade os crimes. de ln.luria. di,
10ra posto diante da perseguiclío poMas, In.elizmente. Sr. Pres den e, ta e prontamente regularizadas, n.:tS famaçlío e call1nla. No direito. gcrm4litlca. que lhe moviam?
se u.ln &eputado. lcobertado pelas quaIs se prova que OI negOclos com f~lco, o culpado era conduz1do à sala
Mister se faz salientar que. embora suas imunidades, lança desta Tri~ os ~itulos da diVida pllbllca foram da audiência pública do TrJbunal
41trlbulttdo pelos açodamentos poUttcos buna, utilizando-se de todos os vel- sempre rigorosamente honestos e den- devendo êle pr6prlo bater. na prôpri~
...
h "....
· ....Iatlvo..
culos dedivulgaçlío
do Podere l.e...e .seus i nIm1gos.nunca A d
emar
as mais temerárias
ca.- Mo
••0
necesaId'd'l
a es na dlá ve"..5 .•..;) boca
t teexclamando em alta .voz·. "Bo'ca''
Barros deixou de corresponder à 110n- r';;losas acusaç!les contra clda iãos Estado, noa quais se prova que o u ns mentido..•• Saindo do Trinãe2 de seUs ·encar/los.
'
volume e o pr,êço' das obrllll no go- bunal devia fazê-lo recuando. como
da mais alta conslderação. acuseções vêrno' Adhemar foram normais e ina.- um homem que. nlio caminha com
··Não hádllvlda. Sr. Presidente. que estas que êle m8.imo provou se!em taeáveiá.
facilldaded1ante de si mesmo.'
,;.
ressumbra a aleivosia da acusação. co- mentlrosas, e falsas, :.ta.cla mau se
Enfim o DeputadoacusaclOr nesta
P 1 lnjuri as
p' ,mo tem sido nas demais trazidas à pode fazer contraêle, a não ser, Jul- altura já. não mereCil e nem vaie ser
:fd
e dlfamaçÕ~B aqui
Decessidde de armar-se de me'os out:os que não os de dinheiro em espécie,
admiOlStl':l.çr.o para
e tudocumprira
isso nD., sua
aCJntcc!'l
ao
2:0VérllO
de
.Armando
Sales
P reclaro
1"'"'
d
· el e O I';C.: •• am,m'~
no que qUl· scsse, já que atendia a. uma Interventoria f€d~rnl.

°

g

I

c' .

. Rovêrno que faz um contrato como o
...
";", de "·30 de outubro de .1948, proteaendo. ,. .. se àvldamente de vantagens e contrO... <,18 .apurador doS valores de seus titu,':' " 10,,· tal cc lê de seu texto e que foral1l
';":;: ClbJetode acusação do mesmo deputado
li.. ./ .4!ederiam, se não fossem o impasse e
,':-·~:e!rcunstâr.ClllS prejudiciais. quanto. àS
""llpMces destlnadail ao pr.g!1mento da~
:;",·'lSuas obras ferroviárias '?
:;....,;. .
: .'
'.
;,<{:-.' c NUnea. por certo, porque o espi",;:'1.'lto. que' regia a segurança d·lsne~::~i,7::;·16clOl era UmIÓ, o de A1hemar de
)J'arroa, patrilltlcamente. defensor dos
~,:~:.:. :..~.1nt.!lrêllses do .Estat!ll"t.anto.. que nâo
iio~W:"quJI que .f6ssem iguall.·em:.vantagena.
.f.•,l.•pi...··.~~.·. 'OI t.ermOl.do contrato: do Banco· do.
fl(&.,j~~elro~ do Sul. com L.rl!lando. de

f,;\ ;

i

~~~:r~ ~o~ ::~c:eg~t~râd~J~°U: gá~goco~°'38~~::

pois, esta c~s~ contestado '"
'.
~~ge~osa~::rt~a P~~~fcr:d~rY:'~ii~~I~
já o julgou e de há multo.'
.
EIs o retrato- de suacnnduta nPlltn irá. sofrer o acusador. Entretsnto.
',Sr. Pre~ldenteti êBte fato. passará Casa. Antes de termfnaruSr'. Pre- além d~quela de natureza ,poliUci\
a hitltnls.· parlamentar como I) .pa- sldente, quero. para de uma vêz por qUe, sutil e inteligentemente, e~tll.
y.~&lI:t.<: l1a InconM/qUênCla e da le- tôdas. provar a Ilsura. o patriotismo Cua de há muito lhe apliCll. o'ltra, a'
vlandade.
da açlío. do .SI' . Adhemar. de Barros mais grave .e maIs punitiva. temos
Analisemos, .entretanto. ràpld~men- à. frente do govêrno de Slío PaUIO,certeza, já. se vai formandl!.·e 'ganhi\nte, .a r!1zãode ser de conduta !lío ,trazer o' depoimento valioso do liuscorpo. O Tribunal da opinião pl\conLradltórla. Afirmou o Sr. dA- treDePutado Manhl\e.s Barreto. que,
ca, onde tem assento. como corpo
gostlno que ,conhecia as supostas Ir- devido te~ sido Secretário das Flnan- de jurados o povo braslle!ro,êsaeporegularidades .desde.a data de sua casdaquele gO'lêrno. falou decáte- 'lO 'conclente e Vigilante, mais intl'l\nCOllllll'llilçlo.Asslm, :quando' (I Sr; dr!\' N'?,l'clo 1lI'alllJ"eloll. ~u dtseurso, slgente Cllm os mercadores de lnjÍll'ias
AdhelXit.~de Barros. estaVl\"~ [lo,' h'~n.!êrlto .n."·D. O...N. do Í!6~~-195l, e l!lfamaç6es, está procedendo ao seu
vêrno. das mesmas tinha. ciência. onde, entre multaso\~as coLsas. aftr- Inexorável julgamento e a repulsa que
Mas calou. Mesmo assim,. tudo fêz mou s6bre Adhemar de Barroa: As~ se faz. lentlr em tbdas as camadas,
para conseguir . um lugar na. chapa !IUI1llnClo o govêrno•. encontrou a eco- frente ao seu pl·oeedlmento.constltul
do. P. S; P., aB8inando,.1nc.I\lSlve. nomia' do Est:tdo. d.es.oorrJ anizad.a e.. as indicio leguro .e Inequi.voco de qual
uma.. carta. de. çompromilso .e"m·of1nanças."oneradu,pOJlli'uma.grande-l.erf. a Ie11tençad!Dal;.
,. .....
6:. Adh~"llar.· d.e Bat1'.os•....Acusa o divida . nutu.ant.e, que ImP.. edld..a .qua~-· .. Br•. presid.en..te ..e. S.enho.res. Depua.
:Hc-ilert Levy t5.!asmesmua'J- qutildéia' de reallZaçllo admlnillra- tadol,·para nós'asmanifea~es que
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, temOA recebido, asqua!.l. traduzem ea- da pequenina. e grtlnde rCl'úbllt:a do Mopte Libtlno, 'de Crista Branca, qUtl aUl1l lntl'all8ponívefl munlhas nf'
tinJ.ulo, lllpotecam apóio li dão inccn- Lm.A.NO- /lua excel&ncla OStl1CCl viu nascer os cedros milenares', . Amé.. Ica".
Uvo' aos que nÍlo traem, aos que nau Camll1e Chamoun, ora em vls:taofl·
mentem, aoo que não Jnjurlam, !lIili elal à no.!Jla PátJ'la;
Grande' República - sim, senhores
E êlcs nqui encontraram o s<:'u ~ha~
que nao'caluUlam, aos que nuo mraPequenina Rej>úbUca.- Iletlvess~. deputados, - onde a democracia' se bltat", Famillarizaram-se com aterra.
mam, 110S que nÍlo peraem a serem- mos de fazer-lhe a estimativa, !'''SP.Il' constituiu a religião de Sellll supre- boa e dadivosa, Vararam-lhe as dJJl·
daele eaO/l que não negociam no é}:.~r- dos, ·tuo sômellte, na sua sUllcrflcle mos anseios, orerecerido-Ihea opor- tâncias em tôdas as dil·eçóes. IdentlCiClO de sUlUlfunçóes públicas, 'I1lU'ot:,( t territorial, lIpellall dez mil e :jüinl1en- tunidade de dar expressiva, lneJtlmá- Clcal'am-se com 08. habitantes natlvos.
lL8l1udo p seu mandato em prOVCiW t~s lluJ!ômetros quadrados, eSIJrenUnos vel e Inconfundivel' ajuda lIO patri-, Introduziram os seus métodos de traCll: /51 ou' das /luas COisas, sllO,Senl",or entrc o mal' e a montanha es~,mr.:Cll- mÔnio ela civUização mUlldlal.
balh~,os seus hábitos ecostnmes ae
PI·e.BJdeIlle, o unlCO e o maia clIrados do-~e cl~sde oRas E1-Nnkoura, no Sul.
Grande RepúblJca _ finalmente. fa.:'lllla., J:'lssemlnal'a}u li cult.ur:l da.
jJl'eOUOS q1.1.e desejamos em nos~,\ nda até o Nahr EI-Kllblr, ao Norte, su- pOl'que ê o balullrte da liberdade e laranjeha, do algodllo, io Incho aa
públlca. Recompensados estáu toclos bindo sempre a. montanha para além d:l. democmcla no desempenho que s{,l1a e da canl1' d:e açücl1r.
os !lOSSOS ~acriuclos, u amal'~or uu.. dos cedl'os, com OS (lUU~ se construiI •
'f"
lh conlou
.
iutas, muitas ;'ezéS com cOUlpunlJ(;I' .rum o templo de SaJomao, ate atingir a sllapas çao geogl'alCu e·
i
Os representantes da Fenlcla mlleI'O~ e al'mg"~ que aluela. e~'lfiHl.IUül:i " I as altUl'as de Urnn''rsállda coberto de Oe me~ldor entre o OrIente e t nal', quais pere.Tinos clvUiza:IO.·eIl, ;:om
queremos oem, atenua-lie c.Jm o apolO! neves ete~na.s numa pujan~aque cs- ocidente,
a sua tê.mpera indomável, ~o:n o seu,
recebido, o qual nos RSIlegul'a tSlnr'!lJltntou e mlll'a\'l1hou o espirlto feDemocl'neta e L[}jerdn.de _ pois, ea-; amor au trabalho, cOlll a donlinaC1crll.
mos certos, ~ellelitRs. pOIS, as nos,sa:; .cundo de LaU1~.rtille na suo.. exclIl'são ractel'izame cOllstltuem o padrão de i conflan9a nas possiblbdades da teua,
Vlglllllscivicas: e graças a D~ll<i por I cultural pelo o,rle,nte,
vidu e de glória da pequenina c gran-' ~onstrull'am aquI, para o1';;ul11oc aester nos hUlph'ado o camlnno danon-I Grande Re;>ubl1ca - se folhearlllos de RepúbUca Libanesa.
.umbramento .nosso, J l'lal'avillloso
l'a e da decência' no momento pollrieo ij,S pág'lnas ~R hlstÓl'lCl, recuClndo III
):u'que industrial de '3ao Paulo, CU,lall
em que vivemos', lMuito bem; l.'lul:" I cempo,a mais de ClllCO lmi unos, paEu
E' o único pais. do orient~, com- chaminés fumegantes 'são o· indlce de
bem Palmas)
.
daI 1I1ic!:ll'nloS a nossa pel'egtmaçao p:>.3tc dum mosaico de l'eligloes~ que um la bOI' Inlntenupto ll~ formaça., ela
paI' todo~ os cO:1ti~entes e tenti1' de vlve::ll perteita paz e colaboraçao.
riqueza nacional,
'L'RECHO DA ATA. DA SESSAO OC tempo,.na mais ne ('1;1)1'0 ml~ Ilnos, P~Ull
Recorde-se que a Indla e o paquls-, COrl'ente imigratóril1 que melhol' se
DIA 11 DE MAIO DE 1954
mapaga~ei, d: elJop~l~ femcia l'?1 00- tão tiveram que se separar. Nilo se Iadaptou ao Bl'asll, cac~nt\ 1I1110., ~ta
dos os ·sctore~ ,da atmdade humana
u n' Palestmll l!.ral;es
tOda parte seus representantes JeQUE SE REPRODUZ \,OR 1'Z~ .~IlJO I'U&Lte.\D1. ,Gr,ande Republica. -. construida. pelo j:~~~a /l<.fe e, gue~'reiul1l
permallente- !tltlmos e destacados, pontlrlcadOB llC
COM INcor.nEçoES
\alol intelectual, moral, s.oeial e hu- mente,
comêrclo, na mdústria, na peCUária, 1130
{D C N do dia 12 -de lllaio de 1954111lano de um poro Ciue nao. rccontlt,
lavoura na.s prorlssões liberais n: li:
, . Pá,;. 2.615, 3." Coluna)
~.~ outl'.O s,enhol', denao o pl'Opl'IO U~lTenha-se em conta que, na ~r·1 ~Íltedl'aS, nas clêne:as, nas letro:;, llflS
,ers:>, pOlque c;Jloca: acima dap. ó· qUlti, os Assirlos e os Arménlos Cus' l'tes na vida politlca e aelnlinmrativllI
O Sft, PRElllDENTI::
prla vida, a prosper:dade, 'a ~161'1a l' táos vêm sendo, massacrados e caçaPais, um demonst1'a p iio ineql1i' .
, 1 1 bem-estaI' da comunidade mterna· t dos em sua.s pl'o;Jl'las residências. No
o
n 11
...
SenhorPre.sldelltc C!lmlJle Chamoun clollal, para dignificação da tel'l'a que Líbano todavia tôdas essas religlóel voca de gratidão à acolhida cll.tlvame
E' Grande hom'a ~ qu" V0.5Sa. Ex- o viu nascer ~ que o verá morrer.
vivem 'em paz, 'harmonia e completa. que llles tem sido disl'ellSada,
celCnClll. cOll1ere à .Cllmal'a das DepuG::ll:de RepubJica - que, ao .tempo r.olaboração, Dal,dizer-se que ~ LiAoser1>1ço do Brasil, sacriflclllll a
\ados com esta VISita ao recmt" de do RelDado deClltlmo, ylu os seus aano é um labor'ltário Internacional, própria vida e Ihellâo .05 mell"ol'es
~UM sessões,
homen.s largarem a plaG'a estreita onde onde se rem;ya, c&da dia, a pro\'a de anos de sua Itlocldade.
Esta Câmara é a que representa cll- floresciam SIDON, T'lReBERlTE ue qu~,hdo o melo é &9.0, o.õdio e
l'il;amente o Pc.vo· bra_sl1ell'o atraves I _.' gr:mctes cidades feniclas - para ~: 1';I...-a sactal'istas desaparecem, ccIrrequietos, corajosos e' incansâvele
cl..s dIversas organizaço~s p:u:tldár1as sJnSI'arem os mllre.B ;i. c.mqulIlta de! dendo lu"'al' à cooperação e li. 501Ida- êles ai estão, à sombra dos eacauals da
em que ~le demoer1l.tlcamente· s~ di-i mundos até então Ignorados peios sá- t l'iedade •
Bahia ou nos centros dI:! Mi1lall (ie"Ide,
bios do Egito e pcloo conquistadores
rals, nas tel'ras'fértels do Paraná,
DlstlngU\ndo~a dessa er.pl'C3slva ma- da C111na: que, ao dilatar o h~r;~ollt
O BtU amor pela Uberdadeedpella Goiás, Santa Catarina e Mato (il'05S0.
Jlell'a honra e dIstingue VO&ia Exce· do mundo físico, em demanda de i independência já se torn?u trli lCO- nas avenidas asfaltadas tia Cllpital
lêncla opráprlo povo do Bl'llSU, que, nov:u; terras, deu.à SUa est:~ita band:; lual. Vale apontar o eplsodlo da lus- {l'ederal ou nos pontos mula ionglncom a cooperaçiiopreclosa e leal, de IItOrea e amplitUde greg:í.l:ia dos con~ tórla antiga, do tratamento r.IlsP\lnsado qnos dos nossos sel·tões, forjand3 a
,e1ementros doutras Pâtrias, cOl1lltrol 8 tlnentes; que, criando a vil;â~ tAiJ I:S-II àS suas colônias, genertlso e humano, grandeza e construindo a 1ellclc1Mle da
sua grandeza e l'eai,za os seus .úes- puito com a descoberta do "lfaoeta•. 1 abrindo universidades, rasgando col" Brasil, perpetuando os fp,ito5 grandiotlnv.s,
.
nos transmitiu a vida pl'ofwlda de. to; I nals, enriquecendo a medicina, naap- sos de se\lll antepaBSados,
Os filhos da gloriosa Pátria ele Vos- dos 08 povos,
taudo-se ao gênio dos povos d'lulina-I
~
lnt
d
él I iU
/la Excelência, 05 quais em número
Grande República _ no mllagr" dos' De tOdOB os Palses doP1'óxJmC'
, na s ese. essa epop . a c v , •
ce'nsideráve'. aquI vIvem, trabalham e esplandoroso de duas vi.'!ões: a do es' orlénte, o Líbano é, !loje p:n dia, ozad.~a, u reencontro de dOIS llO>,,,1
prosperam, são dos mais, .el!tlmados e pirlto ca da matéria.
único Pais que tem um parlamento am...{)s.
.'
.
queridos da gente brasllell'a. e dos Que
Grande República _
peJo grltu livremente constituldo e 111st1~ulçfie8 'Enesta suo. viagem· ao Brasil, Sem:\is e melnor en~enelcm IIS llnhllS ayançado deeultul'a comercial. e de verdadeiramente democrátJ~,ls. Em nhor Presidente Camille Chamoua
llleBtras da c1vlllzaçao que, nesta par- vida intensa flue jamais povo algum voltadêle, entretanto, os ~ulpes.mIJj- queremos, também, evocar a .,.1Bi~a que
te do oontlnente americano, estamos alcançou emlempos tão perdldcll natares se sucedem e persistem os Te- o nosso grande imperador Pedro XI
corajosamente estruturan~o. "
noite do' tempo,
.
gime.s pessoalll, A Imprensa, ali, ê fizcra à sua Pátria,
Daí o Calor' e o cntu.s.a.slllO ch Ic~
Grande Repúbllca _. que llresen-; inteiramente IIV1'e e assume caracte.
.
.. .
com que o povo brasllell"o acolheu 11 '(:iou a descoberta da e<ltrela polar, 11 risticas de dlstihção 94bre a U?hrdade
O slgnUlcadp bist6rlco ... êst~8 lIeonpe3SOIl por tantos tltulos ilUlltre de Ill'Is!ola dos navegantes, nas arranca. l.1e Imprenaa noutros lugares, lIuanelc teclmentos, nao preclllamos ressaltar,
VOSsa Excel!ncla e lhe tributa .as ho- das para as suas aventul'as, CJnstruin- se atentar no cllma r"tnatl~e de cons· eis qUe as nossas Pátrias, <l LíhaIllJ no
menagell8 do altOll.pl'eçO Que consagrll do a primeira fróta navegâvelnos tante persegulçfi.o à liberdade de ex' Prõld!no Oriente, e o Brasil, na Ameao seu nobre pais. cuja vinculação m'ar!! e a primeira e.squadra de gUel'ra pressão do pel1llBll11!11'.O no Inundo oli- rica Latina, têm sido os Cal'llpeôC3 da
.fetlva com· o nOMO hA de lIair ,D),alF I de t<)da.s s. época.s; lIue, carinhosa entalo
. democracia,' entrelaçando os SeUJl d~srobuateeida, e mais revigorada dea, es e ternamente, compareceu. a despe. .
.
tinos, no desempenho -con :unto e na.....
dias memoráveis, que M f!1!tos hlst,. dlda de Silo Paulo para o OCidente,
Se esta visita, senhores Deputados,: mon1080 de um pl1pel iu:manlStfL e
ncos das duas Pátrias hllo de !'egls- nacluele .célebre e pequeno veleiro do de S Ex' o 8r Cll.mJlle C1'allloun ao I clvUizad:lr, onde .e sucedem e se a'l('mLr como interpret~tlvo8 da alma.d' angTa de TIl~arja, em buaca de maior Brasil suD.bollzà o reencontro de dois lumam oa exemplos de tol~âneia e_ée
~uas naç6es~ue, no passado, ,semP1'~ conqlÚ$ta do mundo, levando paI ba- POVOI amllJos, Sua vlA\~ ao l'arla.- colaboraoAo na órbita Ill~Ci"11:i e lla
confraternlziUam através da . meam gagem, táo sômente, a sua fê no evao- mento Nacional a Cltl\ Cssa do Con- esfera internacional.
fé e que 1Ião de conrrl1ternizar Da fu- ll'elho ele Cristo e a confiança na sua gresso," slmbouz'a, por certo, o amor Democracia e Liberdade _ o déturo no sentido da lua IlI'llndeza ( fibra Inquebrantável diante das vi- acenclrado que êstell d,lis prlVOS am\gos noln1l1ador comum da '.10S11& vida do
lia. fellcldade dos. llomena,
~Jsal tudes.
tê . d t d sem'
o
rlnelpios
bal
d
'
Para eXllreSlin1" a VOSSa Excelência
Grânde Repúbllcll. _ ue, sob a dom evoa o
pre a s p
l1OIIO tra
ho,
a \toasa. conellota,.
05 sentimentos da CAmara, dou li. m1naçl\o romllna deu ~o Direito or I da llberclade.
Ilempre patrI6t1c" .e cOnstrUUVll, pela
palaVl'iI. a(l nohre d~\'lIltado M\z ·Ma- seus fundlUt\ent~ Indestrutrveis,' Df
Na verdade, aqui seproces.sa, hoje, o Cinj~~ decl.llIforçoa PILr.'\teallzarOr! que ~. nestn ClUI!l, um lIos l!de- aramada eacola de'-Seirute, onde JUI- reencontro de dois JOvos armg<ll. cujo ~ o
ca e nossos obJe \ os cores do ·Partldo Trallalhlllta Bl'llSllell'o, tlniano fOra haurir, nall llç6es de seUl prlm~contactol'emOl'lta ~ êllOéll dOI una,
',PCllmcs) ' . .
catedrâticos de entAo, Ulp\ano, Galo prlmetrós descobr1lllentoa do Novo
DeaJncumbi d' .. d i "
••
Cf Paplnlano, os princípios' iurlcllcDIl tdundo.
.
n o-me a m SS,,01l118 a
O SR,. AIIZ IUl\OIl'
I que Il!rvlram de .base ao seu r a m O l o ' · ·
.
CfJnara dOI Deputa~oll me confiou,
(Plllmu) _ <ti o,égulnte tÚI- 1 "Oorp!lS Jurls Clvills".
~o -onhO da 4ntérlcacoll1 AUlUlg'::111ea~tt;~e,vSr&x. Pr::ent.e
cimo) - Excelentlallmo. senhor Oa": Grande' Repdbllcll -' que, bllljada proll1e11A1 tent.tloras de fortuna, 1'011, lua própria Oala,' eiI' ue' a ui
lilille .Chamounj 'preclaro Prelldent~ pelo. oceanàe .defendJcla pel~ monta-o & . vastldAo sem 1lnUtCl da terra, tr.- tlnçAô alguma exlIIte en'he'o :eú povo
dli Bepúbl1ca do' Líbano,sr, pr~l' nba, se aentlu num .veNa;de1ro deBel- cUl1da evlriem, e-as DOIIibUldadea de e o JlOIIOPOV(), Como primeiro chete·
djlnte deata casa, 5enhOl'eS oeP'ltl\li~s~ropelàllberdade e, buscando CQD' P'&D4el aventuras, eaüJnuJvam o el- da wna repllb1lca oriental a viSitar 'o
meUll!Senhoreli:
. . . ; : :jÍ1istlLr OI POVl/I pelo CQmércio.e pela pfrlto InqUieto dOi' h0ll1e14. que trs-' BruII; coMeeedor cIaa lides. aria-"
De ':junrtna honras met6m S I1c!iilj:lavegaçAo. pacífica,' criou umestUo zl.all1 no -naue o nomadwno doa mentarea, deque1ciinOl 'lerioloa'de
butadl\ll na vIda, dp.quall~lk ventu-, própj:'io de vida -:.:.., A Democracia.- s6CUlOl, Itoa. eal)anhóis e portulUêeeIl lllM, 111311143 1141' e 111111
I1d
rlla .me tqn .prodigalizado li. Diyinal porque ae ela cOIUlu1stou OI povoa, fuft- .deaeende!1te1 . de 6.ra_~8itadoa pelada eitvergadurá .inCom\im- '3f~tO a~~
. Providência, oenhu~a, seoho .."adepu- dando cidades e Impérios, por êleaele Idéia a a febí'edu delOObe1'tas e aur- prob1emaa 1azendárlOllntemOle de
t.ados, , me sellSib1lli:ou mais, calando 'lllra conqllJltad.a, por ·lhll-.er 11.0 ver- preua do novo. mundo, .embull81'a,m, comun.lollÇ6eN· de lua· Pitrl' WnI
.
f~do - 11.0. meu . ' eoraçll.o, esm ~~ando- da4elra..• caral!terijtiea .de.' .auatlalo- 'oer.to' lUa, entre li' 11'\'.as 4.11m.19r1ntel que ..fol' .da Fazenda' do :r~iel'1or 8 = .
me sClb'o T'>eMde.sualnrinj~6.11ene- nomla.sentimental.
. .
para as plaD1cieadoNo\'o.ilonllnente Oorrllo.ie Telé f"
. 111"
'.
roslda<le~ que eata;1l de vir.~.:,U1. pu1 GrolldeRePÚobl1cl\· - ' que, dllatan- ohe;andoi eob ai bandelràl·deMalta,. falordeclalvo d~arC:vol~;oc
des!8 n a9110 "e·em nome do· U·Jvo .bta- cio O· aeulerrit6rlo·eaplrltUIIJ, COMer- li cOItR~ braailelras e, sob as tllmulU que 101 C01'Óada de6zlt
' . i d ..
sUelro,- d~ aS nollll. ~lndr.s,M"'· ~all-.vava, en~elan.to, 'cl!mocoll8el'va,aln~4e Caateta e Al'aalo ao. ~n:de :r1o. pencl.&nclaqu, o LI": ~c=""
dllÇl\o .l!Jl1iga. e fraternal,' ao. eminen-.dli . ,hOJe, ,a wa'·mama,c4lulllprlml., ,marque,SOlll haVia "deaaÍlliertO' emellt,. _ia . . taueê,:..--"a
~"'. ::;
I.e. ho.memDI\bll.cOqt!e,··llônest'l.esa- I:lv•.. ·a.~uela. <.e.~e.lta f~·'ClUe-·'d . .· 'ODde.;-·IOIIre. '0;'-.411I. 110110 ~àIl4. ·.U'o ·.tIi· oô~~~~dtfort'.n",
.•....' .....
b!Blllente, nriollt.ll r dlrl~e· os ~~st;t!UI.canll& 'lo .~~ . dO' ,iganteaeo8lutlD: ,o_dor,., "'1I1Ia..n.rc11lllladai' Y 1Iir:. 'IYohiIDar
~
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feição democrá.tica do ;''''' cujos des- m,. e11 EUl'ope et eu AJllérique, le
Texto em Português
11~tel'l1acion111 e em wna fôrça de
tinos lhe foram; em JO", n~ra, ClIU, b'.n:üs est it même de jeter un coup
..
. .
llcla de todos os Pal.ses, J)Ilra asse%iu10s,
:l'o~i! d'el,s:mtlc, embrass:mt l'é\'oluO
3R.
CAMTLLE
CII
..MOUN.,....
gurar o respeito às· decíaões. deRsas
I
tion s"llult,anêe de ces deu" conti- PRES.IDENTE DA REP(rBLICA DO ,11Stltuições. Enquanto isso, a gUerra.
• O D:'nsil tem a hallm ias[311o' dc ncnts,
' - iBANO'
permanece o receio donunante dQ
acoll~el- o p:'itneil'o Pres:"~l::u'~e clt' 01t~:".
.u
•
momento.
RepúbEca Oriental cminenlol1\tllte de11 I o
,. d" o 1 'ib' d
t
UI a ete
~Ja OIS .e e c?ns a-'I
(Palmas)
N~a terrível conjtl~tura, o Llbano
l11ocl'atica. que saub;) el'~l:e"o~? llJ ,:OlO fjuclle avance lEs pnys de 1 Améc os Países árabes, bgadas por um.
concél'W das crrnnrles l1a~;,~g rI() 11~l1n· l'i:Jue lati11e o,nt ,nmrqué duns le ,dé~."r, Presidente, 51'S; Deputados,
pacto de solid;::riedade c de ·paz como
(io graças à, -altivez. de sua ~:.rntul'a
I
vc 1oppemen t .]la::1 fi que .d este1at,Ions
~enhllmll circu11stância me po.icl'i:l loque une os Países do Novo ContiDlOral,
lI~t,ert1at,onales !?t I1U111all1es: in v1o)u" ser mais agTadável do que a ~U(, mc I nellte, desejul'Jalll voltar-se para éSgste mandato. de que ora I11C ,le- Jlhte ctu tCl1'lto~re co.n1ll1:. de .l,a per' pel'mlte, neste dia. memorável, tra-Ile.s últimas, ansiosos de juntai' os ~
sncumbo, constilui, camo sallentei, de sonne, mterdlctlOn De lmtenentlon zer-lhes de viva voz, a menSo\<;em fOl'çosdos dois F;l'UPOS numa mlssao
deillterésse universal. Tarefa diflinicio, honra c VemUl'll para lmlll, ,que 30l.l;S, toutes ses formes, l'es:?ect d~s de amiZade· daNação libanesa,
mais fundo me oalaram· !lO r'''"l1ÇUO, traltês et de la paro!e donnee.. eU!'m..
o
cil. sem dúvldll, mas não Imposs!I'el,
esmagando-me sob o :>êso·:Ia 1/1fil1itu condam:ultjon d~ In. g'uel"l'e et en~I"n.lde ,Nmhtlm~ c!rcunstancia me pC'de- pela consecuçâo da qual de\'eremü8
generosidade d<ls que mo outorl;lItam cn r,e de h defense de la palx,
na ser mais encorajadora e mais can- contribuir C01l1 a nossa vontade de
fortadora do que a que me permite I'encel' e coll1 o n~sso espírito de co::E' que, descendeúte >:Ie hm'l:l\ l!li est juste enpartlculJer del'c- per:etrar nesta sal~.. verdadeiro ~an- pcracão em todos os lôetOI'CS políticos,
bal1t~sa e representantc do ;lOVil bras;- colU1altl'e que tandís que le vleux tUarlO da nda puoUca do BraSIl, ( e,51Jirituu!s e econôllúcoS,
leiro, encontrarão todos, nest,a 11l;l\.!1a monde en était encol'e à. la politique ocupar esta tribuna de onde se e!€va
liaudação, o amplexo cC1rdlal ll~und{J des al1lances, votre Pa)'s et ceux dU dlàriamente a voz de seus eminentes
O Bmsll c o Líbano, os povos da.
essas duas gl'andes pátrias s.:.\) Gslaç03 Nouveau Continent entraient délibé- oradores.
.
América Latina e os P?VOS árabes
de uma amizade eterna e Je um lu- rement dans luvole de la solidarleté
A se me afiguram os indicados pal.'a
turo comum e promissor.
l·ntel'~o atl'onale et devenaient, pOUI'
Uma, cm'I'~ll'a p31'lamcl'ltlll'. de :5 iançar a pedra fundamental desta
o.
anos me ensll10u ~ am~r a at.nosfela obra de paz no mundo,
Nela se reUl1em a um ·ô tempo. alns! dire, des foyel's de fl'llternité quente d~ suas discussoes e a (lJ)re,'
Senhores, agradeça-llles terem-me
clar suas lutas e ,dIsputas. En.SI- pl'oporcionado a ocasião .de exprimi1'.
o recaliliecimetlto cio Líbano ao Brasil, lactive.
I!eneraso e acolhedor, e a hOIl1PilB!';em. I · '
1l1l1'am-me elas que estes muros rem lhcs diretamente o q\1e todos sellt:delicada e C1U'lnhosa, do Brasil ao LI-lo
,,,ieux monde.~. s~lvi I'exemple alma c que os belos monlUllellt.os ,q~e mos. no Libano, na Síria, como ,em
bano milenar
I Alnerlc'ill1, Ma15 I edlllce dont les os POVOB, desde a aurora da hlSt,Ol'la, todos os outros. Países ámbes, Se
,
.
..
Natim\S-Unies ont Jeté les blUles est em Roma c~mo. em Atena.6,re~rva- minha vlllita a êste gl'llnde Pais PUO Brasil dos brasU~lras e os 11lJa· encore inachevé L'idéal d'un parle- r~n ~ reuniaa de se,us represent:mt~ der ser útil e facilital' a apl'oxlmaçã.o,
neses do Brasll recebem a V;, EX,a, ment dn monde 'qUi assureralt ,la l'es- nao SRO uma pretenclosa demonstl'açao a cooperação e a f1'atemldade entre
Sr. Presidente Camille Cha'noUll cor:> tauration de tous les drolts en de vlÚda.de e de orgulho, Se as Naçoes nossos povos terei realizado a maior
os braços carregados de flore:1 e com souffran.ce dans I. 'hu.manlté, demeure Iazenl questão de ~rclU: seus ,p3J'la-' tarefa de minha vida e a mais senos olhos mai'ejados de lágrimas - af lointaln et n"apparalt que comme un mentos de uma auréola partlcular- sivel ·aos corações de meus compaláSTimas de felicidade soberana que vague mirage. La securltê .collective. mente esplêndida,. se fazem questão trlotas
há de nos conservar 'trodos e ldentlíi- la grande innQvation dl1 siécle, insc1'l- de atribuíra essa instituição tôdas
ViI'a' o Bl'llslll
cados, sob o in1luxo S"Ullt;lI' dosmes- te dans les lnstitutions et devant l'e- as nparências de solidez· e de pereniViva o Libanó I (Palmos prolor,uamos ideais, para a ·reall2ação esplen- poser sur deux asslses fondnment:J.les: dade, é porque ela se confunde com das) ,
' ,
I
dorosa dos nossos gloriosos destJnoE! la justice Intematlonale Intégrale ;t a própria vida dessllS Nações~ sen,do
O 'SR, PRESIDENTE'
(Muito bem; tnulto bem" Pa!1nM 1'''0- une force de pO,lice intematl!,nal~, n a a sal.v~guarda d~ seus paet'I~ÔlllOS
Em nome da C'llnnra dos Deputados
longalfas. O oraàor ti t'ivll1'1e'~!e ('jlm- nl' encore suiflsanunent penetre les matel'lalS e moraIS, a proteçao de do Brn~il. renovo ao SI', Pre;idente
prime7ltado,)
esprits, 0.1 falt en,tlérement dIS!lro:~I: seus l~res e' llgual'dl:í.· ,Vigilante ,de camille Chamoun os agradecimentoll
tre certames tl'adltions de machlu\'c- iluas llberdades, cordiais e efusivos pela honra des~
O SR. PRESID'EIfTE:
IIsme mtel·natlonal.
Asslm, permitam-me tl'azer-lhes, visita, e solicito aS. Ex,u se digne
com a mensagem de amizade do acolher os nossos melbores votos pela
Tenho a honra de conc~dcr r, paEt pourtant. lcs d~veloppements Llbano, a de minha admiraçã.o por prosperidade de seu pais e. para que
lavra, ao Sr. Presidente CamiUe· Chascientlflqueset la mise en usage des V, Exas, e pelas. Instituições de- se fort,ale~am cada vez maJs os laç~s
1110un,
nouveaux moycns dedestruction mas- mocráticas· do povo brasileiro.
de llmlzaoe entre o Líbano e o .Brasll.
O SR. CAMILLE CHAMOUN _ .sive nousplacent tO\lil devant une Senhores; do 10ngínC[uo Oriente. des (Palmas prolongadas),
. . LIC 110 form1dable a1tell111.t~ve: ou la destru· lugares onde despontaram as civilizaPRESIDENTE DA Rl.Pv B . ,4
ctlon totale l!e la clvilJsation hwnaine ções disseminadas na Europa e na
Lt:&UNO:
ou, !;l0ur I?re~eniJ.' cette deS~UCti~n, América, o Libanês está em condições DWg~~o ~gRE~~~~~~ER~
(Prolongados aplausos).
la ~ecesslte d une réorganlsa on . es dl\ lançar wna vista. de conjuntc.
54
Natlol1ll-UnJes fondee surun parle- abrangendo fi evolUção .sImultânea
NA S~5SAO DO DU 3.l-3- ,
ment mondlal. une cour de justice In- dos dois Continentes, Já. lhe foi
CUJA PUPLICAÇhO SERIA FEITA
Monsieur le Pré.\!ident.
ternatlonale et une force. de pollce de dado verlflcar o avanço dosPalses
POSTEIIIOlU>lENTE '
MessJew:s les Oéputé.\!,
tons l~ pays pour.a.6Surei' ,le respect da Américá Latina .no desenvclvlO SR, Ro-BERTO MORENA:
Nulle ciJ:constrll1ce ne po"Jvalt m'être des declslons de ces dernlel'~ Instl- mento pacífico das relaçOesint~tna-, -SI'. Prwldente, .ontem, na.;>al'te l'eplus agrêllble que cellequl me per- tutlous'. En attendant la guerte reste clonals e humanas: .lnviolabilld.ad~ Iservada aO grande expedle.n te • t!~e
meto en ·ce jour mémorable. de .\'OUS la cralnte dOlUlI1ante du momento
d.o .terrltól'iO. co.mo da pess.oa, pr:llbi-.\OP3.=unidade de teceI' co~deraça.1I
apporter. de vive voix le message
cão da inteJ'\lenção sob qualSijUer em tOmo do pedido de l'evisao da send'anlitlé de, la natlon lIbanalse,
Dans cette terrlbleconjonctUl'e, le forma.6 l'eJlpelto aos tratados e à pa- tença de casIlaçáo do l'egistro do Pai'Llban et les paya al'llbes, llés par Ut1 lavra émpenhada _ en1im., condena- tido .Comunista do. Brasll no Tl'lbunal
Nulle cil.'constal1ce, ne pouvalt étre pacte de solldal'lté, et.de paix comme ção da· guerra e ajuda reciproca ten. Superior Eleltoi'al, Junto a petlção
plus
eucoul.'ageante
pour·
moi
et
plus
i uni t Ies ··pays. d u Nouveau do e:n vlllta a defesa da Paz.
I Ira, que,
.10é.confortante.que .ceUe qui m'a pet.·- celui qu·
feita pelo Sr, Dl'. Sinva I Pa.me
contlnent, voudraient se toumer Vel'S
..
em nome do Partido, dirigiu essa petlmls ele pénétrel' ci!tte salle, vérltablE ceux-ei, anxleux' de jolndre les efforts t!. Justo. reconhecer, em ,partlc\.tllll', ção' ao Tribunal Superior Eleitoral.
Eanctuaire de la·'vie publlque.du Bré~deJl deux groUPI!l! pour, 'une mis5ion que. enquanto o Velbo Mund') se Foram encaminhadas opiniões dequasll, et d'a!fl'onter cette tl'lbune .d'a\ d'intérét universel.
entres:avll. I\lnda 1l poUtica dai! n.li!li'!- se uma centena de deputados e. sene.~~~._. stélêve·· quotidicnneinent lã' voix de
ça~, o seu Pa1s, e as,' do Novo CI')DtJ'!t dorea além da. opinião ,de deputadoa
~ \'08 émlnents Ol'ateurs,
OeUV1'e dif!lcile, sans doute, 11131& nente entravam resolutamep.te no ca- est'odUals e vereadores, todos pronunUnecarl'lere . parlemenêall'e de 25 non ImpOll6ible, paUl' la réusslte.· de minha :da solidariedade .Inoernacltlnal clando-ae pela necesaldade e pela jus,., llpnées m'a appl'is à IÚmel' ]'atmosphe- laquelle nous devrons ·l11ettre 1l con- eac tomavam, por IISSlmdlzer, ce:l- teza da' volta.daquêle Partido à plena
rechaude de vos dlscussions. à gOÍltel' tributlon notrevolonté d'aboutlr et Un tros de fraternidade ativa.
legalidade.
.
c. vos luttes et vos quel'elles. Elles m'ont eJlprlt de coopération dana tous doO Velho Mundo seguiu o exemplo
.Essu oplniOea constituem l\ demollllapprls que ces murs ont une Mie et malnes polltlques, spirltuels et écono- americano, . Mas o edlflclo do.. qual traçA0 de que a atuação dos comu'qU~ les beaux monumenta que les peu-' miques.
.
as. Naç6es Unldu 1lIonçaramas .bllSAS .nistas tem sido' sempre em favor da
.•.. pies. depuls l'aube de I'hlstou'e, à R,Oainda e.st:i inacabado.' O Ideal d~ soluçãO. patriótica' dos problemas eco, . l11e comme il. Athenes, ont réservé à Le Brésil et le Liban, les peuples um Parlamento do mundo que asse· nómlcoa e politi~os .que se debatem
~'i la reunloll de leura l'eprtJsentanta ne de l'Amérlque Latlne- et les peilples lI;urllMea rqtauraão de todoa os em nOssa Pais, Além disto, no julga'~~ IIOnt pu uneprétentleuse démolllltra- Arabes me paró.1esent tout lndlquéf direltoll da human1dadealnda eltá menta m!Úll objetivo demultol'.Sr5_
"i"-. tl.on.l,va.nlté. etd'orgueil.. SI'II!l!. na-I pour poser lei premiére.s. fo.ndat.lon.r ao.. lonBe... ·.e 56 apa.re.ce .como. vaga deputados, há necessidade da presença
"/ :·tIOllll tlennent à ·ento)11'er. "'lI'un d~or de c:ette 'oeuvre de palxdana lemiragem, A aesur&nça coletiva, a legal do Partido. n40 somente nOl de,,; .. ,particuliél'ement splendJde leurll,par- monde,
,.
,. grande Inovação ,do léculo 'Inserlta bates poUticos, senllo também nOll:pré':;'; lemenlAl, 8\ eUes tl~ent à parer cette
o
nll81nltltulç6e4 e que deve lUI8ent~r lIos eleital'alll, pal'a que, de fato, haja
;,:'.fJIlltitutlon d~ tlJutes les appal'ence.'l Je "OUS remerêIe dem'avolr donné em duu ·bUellfundamentllis, a jus- democracia emnONlo·PaIB.
!~," cle)a Bolldité et dc la ll~ennité. C'lllt l'oceasion .de VOUl 'expri~erlllreçte~ tlça Internacional integral e . utr.a
Luiz Ca.rIOll P1'eJltes, ementl:cvlBla
,f~parce qu'elle se confond kVec leur vie ment ce q\l.e nGlIa 6prouvonatoua BU.f6rça de policia.. Internacional, ait\da eonudidll. ao ma.tutlnQ"lmpl'e.'I5l1.'Pobt':nlême et qu'e1le ut la laUvegarde de lJ\:IaII. en Syde, comme danaotOus lei l1em sequer lmprewonou'Oll eIl?lritcl ~1.!lar", dll/le qual.dev~_Eer·1 poslçio
,.. . ;.•. ·,leurll Plltt'!lllolne.s ma.t.érlelll et m.o- auwu paya Arabea•.·. S1ma 'YlIItll.. da.N....nem ,f,.~.Zdel&plU'ec.eremlntelraml!n~e dos comunistas no. pl'oxlmo· pleito ~.
:.!t: . _rlUX,lll'"lu'Otection,de leur. foyer. etvotre Il'and PBY"1louvalt ttr:e,utile eertu·tradiÇ6elde maqu!aveJlllmo :l' de outubro,
~f.,.1a·gt\rdlellne villl1&nte de leura·l1ber- et faclUter le ,rapJl1'OCbement. 1. internaCional. E, .no entanto, .0 pro1>'- 61 . r·.'
~\. IM,'.
o ...
~.
..
.,
caop&atlon:etla fraternltéentrenoa ,lr.reao cientifico' e o·emllr61o· d.~ .no· 1 . u; , e:, I 1 ; ) _
..
~!f'.',.,.::.o:: .A.U&Ii IIlIMez-moi voUla~pol·tet' avec p. eub1el.. j'.urllacicompll.l. pllll·lft11o 'OI:me!OI de' '4eltrulqlo . macl.ça L. nos)
• O voto. MO dé , .um .ddl.f.eit,od' ~~~A.e.
~'.:. JeDleilBIle d'amltlé du ldban,- ce1ui de tl.c:h . de· v1e etla'p chêre coloCam tocIDI~ante de umlt forml-.
,DU, mas um , eve.r. o. CI aUAV.
j:j, 4IIe mon acltDiratlonpour vous-mlme aux_~ d.':e. eompatrIotel
dive! alternativA: 01111.· -destí'ul<;lb
OI. co~umBtM /?aberaocumprlr o
:~·iet.pour lea inItltutlona démocrltlqulI
. .
. . ...
•
total da clV1l1llelo humana, ou, para ' , e u de.ver·,O,l>.artlclo. 'p!l1'tlclpara
t:!/::~du,tJllUple'" BfSllfen, '..
, . : . . . . V I I ' . úll .
. , : lmpecl1r,.,~eII& 4utrufç&o, ADecetl~~
ativlllI\entedae,ampanhn,e1eitorl\l,
t,té/,,'êMdIleura,' '. ... "'. ... '. ,e ~ r ,
o.' ~,di.re0J3anll1ll11:ío 4aI . Nft~~
LutaremCII.·. l)"~,. ,~clarecera.
1ili•.:r'DU loIntaln Odll1t; dea Jleuá,OÍllOnt . VinIl! Lilltnl Wem,.,.",i,j '41"" lIt VDI_ fun~ •.elJl· um. ParllUllent~
grnndesma
o!lerArla~ epopu~?~I"-,l~ .e1,lIl1atloftll' ,.UI 0"+ .-.1-,,." ...) ,
"'lllldlal, em: uma COrte' de. jUBti,n
lnrea, O povo. coI11 seu votQp~derd.,
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Impedlrl}u~ che}uem ao PnrJa~ crática que Oli cúnlUnJ"tns terão. 110 .de debate na l:Iltabelecimento àe uin "Democl'lltlzação das fOl'ças arma0.
Iner.to. e fIOS ·.demais 'p~tos eletl- pleitQ elem,ru. de ~ de L1ucubJ'o:
pou.to bús!cO e comum puta a elaoo- da'l o ~"'Incãn. do exer~jt<l. da marlHIS conhecidos reacional'1os e l\gen-l.,os L:ullluni.lsVIIi "recisam ante" .-açao Q:' um pNgnullu que atenda a II!,~ P. d~aviaçáo oac!cll1al-populare..
t~s d~ JmlleriallSIl;I? ~mel'lcanLl:
d; tuJ.... cUlIIpre'oncicr a lm\:o.t0.n: ~o~g::i,~~' anseIOs dos prtLl'iota& e de- estl'c... ,iellt~ !lgadoo ao povl,'. Que deE;legerll ~~Sl5oas m.leSt,11l de al1ll
U." l>olltica ou campanl'\ll eleitoral) n
l,
.
Ifend ,.J a lJ,lZ. II II1d~pendcnCl~ liaconllanc;a ,
, ( ' > n...o j.Xlupurcu.· c':>',or<;0s para se .• Ar,ulação .de todos "s acordos e c,lunai. e as cunqulsll, demo~atica.
Maj~ adlallte, P~l:n, reVelil.1: :I pol.t1ca.
Ulllr~m as .I"I'ul1dCli .J11UôSali tl'alla-I ~rbCut'os IClilvos
illt(;l'~Sses l1aclo. r" p~>o •. ~ sul:.\atloli. ,os .marinJlelrOli,
tlcitornl. do P.lI t.,do, LUIZ. CarlOS. I
H1adura/). ~?clltl'eCiÍ~lllll e levá-ias II lllllS, ccnciuldos com os '-"S.ados Ur
".?O.s., Sal ~ :nt~s e oficIai, gO'~ara.0 ae
Prestes esclarece a ,u.lhe> pol1,lca a ser 1
vJtórlll. Dt)l!(ll1lUS lIllenSWCal' o dos".
pino d:leltc,s CIVIS .e d: ll~eraades
iegLlida por todos os sZUS memhros, i
"listamento eleit'nal a\)r\'~ CJlerjI,
.
•
,
de. :.tunç"'J. pLlli\lca ,e ter"L1 alisesuralinha que deve SCl' também, de todOS. f
L6rios ~'leI'Pl'ul.s l' .'ai.zar. '0111 '''0''
.C1.011flll.ca çao de todos os capItaIs da3 conCllço~s dl l'lda norma.ls e hu..~ democrata.« e p:ltriotas,
, outros' lItOS' 'tl'\lOOS \l.s~;;d:' de el\lpl'~SUS p;;r.ellceutes ao mUllU- manas, Livre ac~,lso das praças de
r.Iz êle' \Ze)
c
• '1 ' . I u~. •
" pólIo amel'lClllJO que opel',)ll1 no Sm- pl'et 110 u!lclalnto",
• "TêÍdl. a po\lticn de nesso Partido
l>,~mlJl'e e~c Rleccr ali "runJ;S mas- ~u e. anwa,ão dli diVIda ex,ernll tio"
..._
,
I,'
• idade de
del.'SdS e mostrar-lhes.a !1eC~slsdacle JBrtlsll com o Govêl'oo dos Es"atios
' Completa ~Upl.,.IlO d..as olganlza.
se .•aseln IIU :lec~,
, ..
CIO denotar liCUS lllOrcs mlmlg<Js I U ' I l d '
' " ' . , ' çoc puliclals ele l'aprelisao. Ali pollrotar a mmoIla le~clonaua i qU,e
:E;' precUio convencer lUi.n1<was da 1 I 00 e ban.c~s norte-amei, .al1~~ , cin:; llI11ltt.l'es s~l'ii<l dem:lcrD.t,~adaa ,
em nOb[;(' pals realiz~ a pol tlCa
lJacesslda:le. de' 'omplll'ecer às Ur,
"Expulsão do;' Brasil d~ tô;:. 3 as 1:l'tOrjlOrar'abás fOl'ças nrmadas nados monop0J!stM l1~t~-a~e~:~~nus. de cle;el' uS candidd.toscOlllU. missões mil1tal'cs, cU1LUl'ais. eCUIlUnll- cJonai-populares. Ellbstltuir,§, I:'''~ aenos, contll'a ,sset'dPull '1 v ne.diet~
n1Sr.a.s e dos tUlllSOB aliadOll, Com (, cas e. téCIUCllS nu;',e-allle.J"(""'tL~;",.
. mrl.is ol·gnn.izaçóes llolicial.s PlI.a mUldores, ex stenl. o as" as C?,
eampanha ,"~eitoral lel'ul'emOs IÍ.~
.'
.
_ cio. populm"',
'
de unir bl'a5llelrOB de todas lI.li
':md
a
p
d"R~!::lçoes alpistosas e colaboraçl\o
cluSlies e camadali soCiais, indep.~"
g~o e;.(\~I~a.se ~ va~~~;'~:~s n: llac,ilca com todos, OB palses•.·cspee,al- J "JlIstl~a l'.ip.ida e. grutcitacom J~ldentemente de cl'cnças c opi11IUei'
'loltka r " o d.. IlpI' çro·r.
11tl mente com os palSes capaz.li de cO,- zes e tlluunalS eleitos pela povo •
,1
j
' f01'°111 os
'
. ,.,1 ~ 11 a~ ças a . laboral' com o 3r6li'l seln r U l u
~O I.t, cas e ~~ am quaIS.
lmp"I';ali.~tM; anti-feud'lis nn luta Id 'cl'lrni
~"
.~ ~ q er. ~Aoolição de.tó;l"s aS delilóualdapartidos a gUJ pertcn,am, l:stenpelo& objetivos patrióticos do Pro-, ls
nnsao. na llllS. de, plena Igual- des economlclls; scciais e jurldicas que
demos a mao li todOB que queiram
gran\!! do Pltl't!dO",
~a~~ de c ,.ltos e de nlu,uos bcnefl- I ainda pelillIU sóul'e ns mulheres, As
defender ,li p.1Z ~ .1 democ.rac1a e
. , ' ".
co ,
.
11Ilulheres terão dlr .itoslguals nos hol~tm' efetlvamen.e pela em.. n~lpa,por 1550, SI. Ptesi~_nte"os comu"Adoção de medJdas qucfavol'eçam mens.em caso de herança. casamen"
. ça.o· naCIonal e con,ra.a misétla elnlBtas l!'elite pleito, n.presen"tU1 ao de- a lllanut.n.ção da paz' prolb,ição da to.• dil'o.·rc.io. proflssá.O, rar.;os públJ1\ tome que atol'm~ntam o 1?ovo. b~te puhll~o l;Im projeto de progu,- propag'anda de gUCl1'a é punição para cos, etc, O Estado dal'á proteção es. A v~l.otade do pO\O poder.tl. ser m,l que n.tO e, apenns ~os comunls· os propagandIstas de guerra".
IIl~dal e ~ratUlta à maternlda.ie [ à
\'ltor.osa ,nas proxlma.5 elelçoes se tas, mas l}U~ tlata de ploblelllas Iuu-I
Inlãnci" '.
erotomo dessa plataforma patrl6- damenta18. econômicos, polltlcos e I MUItos dêstes postUlados, Sr Pre- i .
.. ,
tlca for formadn uma ampla coU-,sociais. estab()I~~endo, ainda, norm,tssidente, se 'encontram inscritos nn."Estimulo às nilvldadeJl llterárlns,
Ilação de fôrças e "Correntes poli- ,para realmente haver um regime de-I constitUição d.e nosso pais; outros artlsticas. técnicas e cientIfICas. de
~ica.s"
.
mocrátlco: e popular que possa re- representam '!s próprios I'eclamoo da caráter pa0,fico. C0'11 pleno apOlo e
Per"'unt~1'am ao Sr, Luiz Carlcm' solver os problemas cuja solução 01 indepencrência econômica de nossa ajuda elo Estado",
PI:OSt';S se o Partido ton1aria a inicia- povo r~clama, Ninguém podorá. nes- terra, E' a própria necessidade que 'I "Proteção e estlm1110 aos esportES e
Uva de formar uma collga.ção emtól'llo te monlento.•.pcmtular v.otos da massa I!az com que se de! mda, intral1Slgen-... /leducação física do pavo Construdêsse ponto de vista, Resl>Ondeu o SI' laboriosa sem, .em primeiro lugar, tement~. a eeonomla do pais, Na ção pelo Estado d campos 'Ele esperte
LUlz Carlos Prestes:·
• apresentar ao povo e tl. classe operá- COl1ferencla Interamcrlcana. renH~a- i glnáBioli pistas eestádios populares'
.Slm. São imensas as .fOrças ,rIa, como a tód:ts as demais camadasjda em caracas. s; pôs em evlden- i e t c , . . · ·
,
patriótica.. e democl'Íltlca.s do 008- sociais. a manelra por Que encat'a os claa nece~sldade ce defesa da nos.a
.
110 povo, O Partido, pela sua f.lrça probleU1:as naclot,lals, as solUções que emancipação· econômica e polltlcn,1 "Ajuda do Estado fi constru~áode
c crescente prestigio em todo o apresen.a para ehs e a forma pela principalmente dOli trust~s e mono- casus para a povo, de maneira a asPais, jár::erce poderosa. Influen- qual pOderel1l08 sair da situação a~ual pólios norte-americanos. .
Is~sw'ur dentro 10 menol' prazo resj, cla poUtlca e sel'á caela vez malll para uma Vida. de progresso, grandeza N
.. "
I
.dellcla digna e bal'ala para a popuuma fôr~:J. decis! 11 nos destlnol do e bem. estal' para. nosso povo. .
. r:.nfa q~1\an~;rd~def;: m~e~~~rll~~~; laçáo trabalhadora",
Brasl1·~.
05 cOmuulstas, Ol'ganizados, ap1'e-:llopUlal', oprojcto d" pl'ograllla esta-! ·Orgamzúção de um serviço de asSr, Presidente, náo é, por.tanto. uma IsentandO êste progl'ama. estabelecem'jbelece:
.'
'.,
.ISistêne.la médolca a. tôda a POJlUlaçá. o
posição exelusivlsta n que ela conltln1s- como Já se faz pela l!UprJosa e nas "Soberania do povo _ único od~r' e criação. de postos de higl~ne em
tllll tomarão no próximo pleito
Aa trlbunall, uma dlscUSSllO,
um
elebate
1 itlmo"q
do
Ps'
tod1J o paIS, Combate slstematleo aS
_
.'
"
em urno de "randaa e' graves pro- eg
e o Ul; vem
povo. ara endemias"
•
alelc;oes representam um fator de cnorou
..
~
abolido o Senado Fedel'a.!. O Oon'
me Importácl~ na vida po1!tlCII do b~emas que. temos diante de ~dos gresso Nacional, constltuldo pelos re-I "Instrução pl'lmârla obrigatória e
DOBSO pais. Não de trata. apen1\ll.de n 5,
..
pl'esentantes eleitos pelo povo, exerce Jgratuita assegllrada p~laconstrução
~reencher lIS cadelrlUl nM ClUlna Leg1I1- . Não Se trata de examinar pessoas, o pod2r s'lpremo do E&tado. Todos: de uma rêde de escolas. em todo o
[atlvas. mlUl lIe '.kger candids.toa que- nem grupos d2pessoas. ~âo s~ trata' os órgãos do novo regime, dos lufe-I pala, a. fl1n de ']wdar o ltnnl1al:-etlapD85lUn estudllr e resolver problemlUl de fazer poUtlca regionalista ou com-11rlOrCJi nos superiores. serão eleitos pelo mo, O ~tado asBpgurar.l.. aos estudan':e ma~a ImportAncln Que mal'carão blnaçõespolítlcas sem que se exa- povo, Aos eleitores cabe o direito de tes llvros didáticos e materiais t'scols/undnmentn1ment~ os de.rtinoa da Da- mI.neum autêntlco e verdadeir.o pro- cassar a qualQ.uer momento o man-Ire~ a baixo pl'eÇO. Reduçii.ogra:l.atl\'a
;40. como pl\/8 soberano e lndepen. grama' do povo.
.
dato .cI.~ seus representantes,
de tôdas na taxas e3cCllares. C'1~·llnt.a
.1.ente.
.'.
Pode fazê-lo nossa agrem.la~o par. "O Pre81dent- da República sel'á' pulações aborlgenes e defesa (,P ftla,s
Na entrl!"lllta (Jue estClU comentando. tldâriaporque é a única que tem eleito pelo pO"O e o seu mandato terá' terras,.O!l lndlgenas terão d!;elt() a.
(,uJ~~ Carlos PrCJltes traca em rApldna exilltêncla. S3m interr~lpção, de 32 duração .de tluatro I\;.lOS, Govel'11ará orgnniZaçao livre e autônoma. ,
elncUilvna pala\'ras a.8ltuaçllo do Pre- anos, enquanto os outros se .forma- )lor Intel'médio de umOonse1ho de "Ajut: e proteç~o elllleclnl às posldellte Vt1.rgas no prolC1mo plelw elel- ram, se d188olveram, se clndiram, não I Ministros responsâval perante O, Con- PI:.JAçã:oobri?;encs fi ol'ganiz:.tç"o livre
t ~rAI:
.
apresentando l'm quacko permanen~e !l1'esso Nacional". .
e autOnol1'\n".
"Não ti necP.&árlo serpro!eto. ~t:lg:J:~e a~r:; g~eo~~:"TOd(iS os cldadlios que tenham "Ajuda do FlItado, rápido. e ellclenpara predizer a derrota, do Sr grama porque o seu Partido tem 32 completado 18 anos. de Idade, lode- te, às popUlações 'vitimadas pela sêea,
VaryBll fiall. próximas elclc6es, O anos 'deexperlêncla
tle exalll1nll pendentemente de sexo, bens; naclo- Inundações e outros flagelos, por melo.
povo "prendeu multo. nêstell trêl suas aç6es do ponto de vista mlU'lI18ta- nal1~de, ~esldêncla e InstruçlLo, te- princlpalmel.te de concWões de terIlltlmOll llnOll t.,! viu n que valem lenlnlsta e 116m'e seu J:orOll1'ama ellUas l'Ao direito 8. eleger e ser eleitos. rlUl produtivu. de mAqulnu 11 ferra1111 prontel'lna ~o Sr, VarglU, Aa ações estabelece B mais profunda e Qozarlio I dêllte.. tnesmos direitos. os mentllll de traba~o, de créditos· 8em
ilratJo.es' mailSlIs. ~. pulares, OPeIl1-. Sértaauto-erltlca'"
analfabetos,- bem como 08 mUltares. j\l I..... e Il longo prazo, Ass~I;W:al' as
tiOl . e cam1>Onezell. 118 donll8 dp
"
de .-1ualquer graduaçll.o, inclusive ela poP\llaçÕê8 obrlgad1lll 1\ emlgrar deseua
clIlSa. Oi! pequenos comercltlntel r. Portanto.êste projeto de progra- ao.cta;doB e os marinheirol, Será asae- lugarea nata1ll condlç6u Que 11'188 perIndustrlaJa. o funclonnllSJl'lo pubU- ma, sendo relultlido de 32 anos de gurada a representaçl\o proporclonal, mltamreconatrulr 8eua lã.res",
co, os mllit!lrM. R blll"!1.\P"lo na- lutas e de experiência, nll.o é apenas dos partidos pól1t1cos em tOc1u· 1lll. " • -p'l r fo
. trlbut&':".
clonl1l,todcs estilo .eDtll1d</lII!. rle- da cluae operária, mlll de m1lhões' de ele1ç6es",
.'.
nUJ a
e rma
IIna,. com a·
H!Illtl'08nS C<lMeol1ênclll,ll cta ~J!tlcl\ camponues, de '!tnprellackll. e profls.. . .
suptcsall.o'· de todos OS ll:npostol e tado Sr, Var",ns de ooml)leta .ubmll- sio"l111 llberall, de ftmCloDáriOl, ele
OI Jl:stadol, MunlclpJoa, Territórios xas . 1nj~~. _1mtltu1~Ao do ImpOssc.o. a08 m"no1:lóUos Íl.merloàn.. p nJ .tarBl e de téCnicoa de lnduatnall P'ederall e Distrito Federal. terll.o lU- te prOgretllVO sObrei renda e ampl1-,
",,' t
t 'd - t d
t
'
tes
'
r-~lv
tanoma l101itiC(l-admlnJatrattva com tlcaçAo de todo osllltema 1r1blltái'JO.
ao ~'l!lr ,9.:nM". .I) e "'" a o 1101' e e •.omer an, porque, para
er elel~lope1o ~oVO de todOlOl 6....11.01 Implant."lo de contr611 ef.etlvo alIbr
.. e
W d''''
••
....
I
!mrelcllno A vida torna.,e r.ada o . problemas que· temos '. diante de
":!'/l' Malll' Cl':'lt, a corrida Inflaoln- 21_3 6 neceuArlo. que se forme Wl1!\ do po er •
.'
OI preços, medidlll prát cal contra a, '
n'r1alntp.n~ltlca-;e, atnla6r1_ dOI frente 'ÚIIica detlld.. llll8U torçu, de."m' aSleaurada.a lnvJolabUidade da lnf]~ ereaUzav!o di reformamo..
trabRlha"t')r~~ aumenta 'Ia .r.ae'-o tôdu eas... camadlll. pari alcançar pUlOa hwnana e do domicfUo, ampla netO.rla qUe asse.. gura .-a ,eatabllldade
policial 111. afIa abertaJ1'letl.te SUIUI c J prilnelr08 l'eSUltadOl no cllOlinho liberdade de pepsameDto, de palavra, da Jnoeda nacional..
, :'
.·garrlU!, ~ interê88eI1'1'1cionlUl·ex!, cia emaliclpall!o lIaclonaJ..
de rtlUn1AO, ele 8IlIOClaçllo, delll'eve, sr. Presidente, terio 'oportunida4e;
'!@!ft \'l'taclletl lIOmPl','lal" r.om todo~para isso. OI éomuntata. estendem 111 de . Imprensa, de cf.tedl'a, .de crença 1IllIltn, OI 81'1, Deputadlll do· :exam1~.
M I.)ftf~f!S. ellPecla!l.wltecom II D'.iol às demall IlOtrentes·poUtiCuecll1to!.OU.iOIO. ~e movimento e de nar," neaes pontOlqull acabo de'::·
UnlAo Snv1~ttca e li Chlnll Popula.t', que' estiverem deltlnadllJl a .firmar P'21lsdo,.
'.
.enunclar.1I! encontra um " progranaa,,,
mu o ,'l\lvêrno Vllr'l81'1 nllo. " ca.ullY ;pontos . .comuns par.. 1 uma...açl.o bel1.. _
AbOliçAo de tlIdna.. as dlscrlml':1a.~es. capaz de unJttcar ai MtQU. pAtnota.,,~:
, ~e dp"~obedecer M n\,de"8 .doa 1m ~ fica e '.nece.8llArla "11 todo O' pall•. e de, raça, 4e rells1lio. naclonallcllde. dell'ocratu e. proll1'esalItas .do· !lClllllo.••••
pertlllllltlUl. nortr.-lImenC!1!108. o~cada e1lDlada. cadaclallle terl. sual etc. epun1çlo 'lIC\l tranllJl'8lSorea., Jl:' paÍJI, .. Pod' haver dlvel'8encla . . '6bt'e--•• ·,
)lOVO bml1elro,del'rotando-JfarA. reivlridícaç6el'·'ê.peclaJs.
Ilvre a iDatruçAoem 1fngua materna ltWlelr& ~lencarN'tada uma sêr1~,:de<
nu T1r~!lm88el~l.e6e1l .ello~te8t,(1.
.'
,'.,
. , aOl filhOl dOi lmIsrantu eltrlnp1- problemlll .. de
te., de. 1IOV6m1t."
'patrl"'tlM oon'tr". essa.pol:tic(l d~
Vejamos alauDl.pontos, ,No que .e roa!';. - .
'.
. . . , ' . Entretanto. COlDO o "~.OI !lOIDU~,
. ~.&t,.~.tl M ftl{'lnal". .. ".,;,', ...• er~re.' . to pol1tlc~, inttima e to· defea -"Separado 40. Blltado. de t6dU.... nlItu 1'eaf~, ~prop6lltol:<pekI;I',
~(lr .1'l1tlmo" r
ÇllrJ(1Cl .!'r!!tllt.,:l'lI-JltCI9PIiI. :~llU'e~fllllalruna.po~ .q~ lDItltulV611 !81laiOlll"~ .1:II,tadO l81'i QUaIl' ~ .!l&t,em .!I.1II'IZlten.IDOIi·~- . 'i,
'clarece a:.tu~Ao.·Patrlót~~il.e;.deonD.;se~(l.'m!ltlvo. de.~do,,:deexame,le~",... '
'·.c ...,._.
-,.
'aellldo se~'P!O~a:ll" COll~'">
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o~jetivlls e nas luklS do povo brasilei- I "Democratização da legislação so- "Abolição de tôdas as restrições aotlçn. social c humana que IJllCCrra, é
atr>ündo grupos, alianças de ho- cial, sua aUlI>lIaçáo e. extensáo aos lhn'e tra)P.lho dos pescadores, .Ajuela daqucles que nliopodem deixar de
meus de \'i!ri:ls C01'l'entes politicas,. de traba!l1a.dorcs das em~rêsas estataes e pelo 1!lstad? aos pescadores por melo ser bem acolhidos pelos l'CprCSc11t:m"lU'ias camadas sociais que também aos assalariados agricolas, Os :sin- d(l, c.!lnc€Ssao de créditos para a cons- tes dn. Na!:uo, E' eSBa a primeira vea
d€15Ciam a so!u~"o dos problemas eco- dicatos fiscalizarão a justu apllcação truçao de Cllsas, entl'epostos, etc.. e que s~ Fl'ooura. em buse.s posItivas e
nórnlcos, políticos, administrativos, da till legislação. social".
fomeclr.,ellto de 1nstrwnentos e om- equânlmes, amparar essa numerosa. e
seú.de ~ ór~ ~~u7ação ~o po:o,. do res"Garantia da livre organizaçâo e do barcaç&es pt1rD. a. pesca".
ab:u::donad'!' classe de sel'l:iqol'es dn.
P~""D as C?I." u,st~s OM (llreltm; dos livre funcionamento das organizaçôes."Oarantla pelo Estlldo de preços Ullia~, ,CU,lOS esforços anOUllnOS Se
~ .. ~alhndOles, aa, 110 entanto. !;11~ sindicsie, Os sindicatos terão o dl-' mlnimos pamos produtos agricolas c ~oscnvo,vel~l,por todo, o, P~!s no senjNnoo qu; merece espec,;al atençao. reito de realizar livremente contratoll pecuários Ileeessários ao abasteclmen- t:do, de rr.ll;"ar a profIlaxia de mocon~o os comUl1lstas encal.tlU o dosen. co!etjv;lSde trabalho com ns empI'ê- to da p<lpulnção, de modo que per- le:stllls que t.l~tosr:nales causaram ,~o
volHmento lIldepelldente ela ecollO- sas pl'ivndas e estatais e de fiscalizal' mltam aos oamponeses desenvolver nosso povo, .5ao mIlhares, uma leglao
Illl~. naclO1;al, E' um ponto contro- a sua execução".
suas atlvidade..s econômicas e aumen- ~,e !)C{juenos e abnega~os f,~nclo~ável tido, Haos que julgam que anos.
tnr n. produtividade de suas terras lias. guiados pelas maos b~,1laze"as
050 Pais não está e!ll condi~ões de li·
"Assistência. e previdência so~lal semàeixllr .de defender ao· me.smD d: sabioo, ,(:Ol:lO Mario ,Pinott1. T~m
"I'ar-se da opressao ecol10uuca dos ~or conta t'lo Esta.do e dos ca.plta· tempo os interesses da gl'ande massa Pl estado lelel antes servIços" mas, lr:rmonopólios norte-americanos, princi. listas em t6das as formas, inclU!-ndo consumidora".
. .
felizmente, )lermanecem _ SUJei~s as
pa1lllente que não temos amda COI1dl- os. desempregados, APosentadOl'lR e
mais precarias condlçoes eXIstenSr,Pl'esJdellte e 51'S, Deputados, clais. mal. .remunerados, a,'rostando
"õos par~ iniciar a libertação danos- pensão. bem como auxillo aos aclde.nsa eoonomlll; e I)S que não examinam tados no traba,lho, dea~ôrdo com as eis ai pontoS com o qual se. podem lLIl mais scrll18_ d1flc.!11dad~, Pela naou não vêem as enormes pOSBlbilida- neceSBldades VItais dos tl'abalhadores estllb!llecer. ramo dizia, Luiz ,car!Oll turezu, de suas 1unçoes, sao :!eraI111endes e ns riquezas de no/5SO Pais,
e suas famllias.
Administração e Prestes na suo, e,ntrevlSta., alianças, te obl'l~ados at!abalhur fora das se.
contrôle doa Institutos e Caixas de acordos para o proxunoplel~o eleito- dos das repal'tiçoes E.'l1 que estão 10.Nesse p.artIeulal' o progl'ama apre- Aposentadoria e Pensões pelos sindl- ra\. E' nesta bnse. eom êste pro- tados. em 70nas multas vezes panta.
sentll. os se\;uintes pontos;
catos"
gr!llna, com tstes postulados, com sua noo~s o Ima!ubres, Não l·ecebem,· to"Oa1' ntla de liberdAde e iniciativa
'
ação !ninteJ.TUptn n serviço da luta àavia, frequentemente, diárias ou ajua .
,"
111: 'd d
'
"Abolição das formas. de trabalho pela Independ~ncla econômica e pc- ela de custo nem l'OUpas apr"'ll'i~~las.
para ~ lnduslllalS e
C! a e pala forçado, das leis demllitarizaçlio do Iltlca cie no&~a pâtria de lutlLll pelas IH temtJosr.t~âs, dirigl-1ne 30 Dl'. Ma.
u COU1erClO Ul~el'110, p go~erno demo- trabalho e de tôdas. as multas. Indu. rei\'lndieaçóes e dlr'eltoda massa tra- rio Pinotti para expor o que se vi·
crático de, bbertaçao lla~ ccnf18~a alve por motivo ele falta de tralJa. balhadora. de luta continua peJo bem M'l pass..1l1clo em Alagoas em l'elnção
rã as elupresas e os capltaíSlla bU!- lho".
estar da nosso. POI'O que os comunls- aos ,scrVídol'es encalTegados do com.gUe51a nacional., Ent,retllnto, . s e r a o . .
, tas podem e vf.o uo Tribun:ll Supelior bate il es:[ui.stosomose. os quais não
co,l"Ulsendos . e naclOnahzados os, ca~l~o;1St1tuem, esses .pontos u~ 1nstlU' Eleitoral rerluel'cr lt revisão da stn- recebiam vcstimentas e por Isso el'am
tm:s e empre:sas do~ gr3:1des capltalls- m~n,o de unlficaçllo das forças da tença que Ca.."SOll seu registro eleito- obrlgadOll a lldquiri-Ias cornos seus já.
tas que trlllrem os interêssesnaclona!s classe trabalhadora e, como ~ pode ral,~...l as não basta. Isto. Temos oer- redUZidos slllirios, Tive· a g'rata catl!e se. aliarem aos impel'1allstllli amen- deãuzlr 110 seu exame, não 116 amplia teza que estarão conosco todo o Pais, fação de recebe, daquele ilustre bracan;lS",
.
as. <:,onquistiUI já Inscritas na. COl1Sti- a clllSEe operw'la, o povo em geral, sileiro aten:iosa c:n'ta em' que me
,
turçao de 1946, mas também dá pos- os homens democra+"" todo o
-,' , · .. r 'Id'nci
m ""das
"Defesa da indústria naclol1o.l, Im- ~ibllidade da. aplica ão ratiea dos dl. ; .""'"
s os pa· ÇOn:UI.ICll\:J,. ,l'.v\ !. a~
an~,
li' que os pl'odut-os estrangeiros 1m't
t b-'h5 p
.
rlctas, todos nqaelC5 que durante lon~ adooar no sr_ltldt. de seI atendIda a
pe"
_. .
'd
reI 08 .aos ra lU
o.es. com a fls· gos anos tiveram a oportunidade ce mml1a reelamaçil.o.
por.taelo:;, espeCialmente dos Esta, os callzaçaopor parte dos Sjndfcato~. cotnnreender a justeza dos postulados
.
,
'
Ul1Idos" possam prejUdIcar ,as Indus- JcgalU1t-nte organizadas o seu cwn- do nosso Pnrtldo, como já se manHes- ,Da!., Sr, PreSIdente, R mmha ellpe..'
taram na Cúmnra dos Deputados ~ clal sunpatla pelo, projeto do nobre
trias ja exl~te!1tes no 13rasl1 OU difl- prll1lento imegral.
cultar a C1'laçaO de novos, A=g;u~
p
'H'
. '.
e querorepet! In Deputados de vá representanle <',o Rio Gmnde do Norrar o U",'edesel1l'olvimento da il1-. OI' t; lmO, o ,programa ObJetlVll o
tendêllcla~- p~líticas aqueles que- te, ç:Jl1Ia' apro\'ação do. qual serão
dúst"iade paz"
Importante pro ...lema da l'efol'IUa
b
d'
',.
'
. . . ' ~nados todos Co impecllhos admlnls·
. ,
agrârill, que· está indissoluvelmente em ora lVer~mQo e alguns dlver- tratlvos que boje se opõem à efetiva. - Desenvol\'lmento independente da Jlgado à solucão de todos os demais g!ndoIJrotu~damente. da-. orienta- ção das medidas nêle preconizadas
economia nacional e lll'epa1'o das ·oon- qne constam 'do pronrama que esta- :;ã.l! do Parbdo Comunista,. %1(1, ma-I
.
.
.'
dições para" a Indústrinlização Inten- mos . expondo:
c
nerm p<lr c.ue êle encara a solUção Dese1o,velculando o apêlo a que
slva do pais com a util~za~ao dos
.,., 'i. , _ '
:
dos probl~mll8 nacionais, e como en- fiz, n,em;ão a principio.: e?carecer 118
C3.1)Jtais e das empl'êsas confiscada:s
.. ,:,OIl.;~c:1~ao de todas as tC1'l:aS dos cara os meIos como C!l,llqUlStas,. un1 VI",tas das d,lllta.8 _C0ll11SS0~ técniCas
dos impz:'ialistas americanos, . Para latl!U~ld.Ul',lOlS e entrega dessas.. terras. pular parn nosso .pa~s, ,la se nlanifcs- a que a pr?Jloslçao fol_ dlStri~ulda.
o. me~mo. fim atl'a.il' a colabora~ão de [,I:':"ulta~l(llte. aos camponeses 57:11 tara.mpela exlstenCl(l, leg~I, do Píll'- ;lara sua. ra)Jlda tranútaçao.a, fll11 de.
capitais [d... a:l05. aos quais serb.o ga- tel.l1 ?U possuidorES de p'ouca tella verdadelro, regime demoeratieo epo- q'.le possa ser aprovada no mms breve
l'antidos lucros e- a defesa de 5~US ~ '1, tr,~os que nell18 queilam t:a.b~. tido, Nest,' luta. nesta batalha. te· ~aço de t"'lJlPo,
.
interesses segundo lei €l5pecia!",
lhDor~ ,,~ra ,que as l'epar~am enue 81. mos certeza ~e que ha,'em
de auTenho fU1llladas €S::Jeranças de que.
"Re~ul:Unemacão do comércio ex- A dlv.sao Clas te1'l'as sel.'a l'econl~ec!da mental' aS fo~ças democrátl~, 101'- conjugados 08 esforços dos poderes
t~'DO para a defesa da produçlio na. por lele !i fada camponês sem en- mando na maIOr eorrente polltlca de Legislativo e Executivo, os :;ervlC1ores
ci naJ!'.b'oliçãode tôdas as restrl- tl'eglle o titulo 1geal de sua l>085e. A nossa terra. aque,la corrente que au· dos Serviços de Peste. Malária e Febre
. ç~s .;nj~tas quediticultlln1 a im- !C,I recol1lle,c~rá as posses. e . oeUpa- m,enta. c. 1:1U]t1pli~, dia a dia, seu Amarela deixem de ser o;; tyárias do
p rta ã de maquinas e de matêrias ~oes de tllll',\S. tanto dos latifundlá- nunwo ae adeptos, havemos de en- funcionalismo que hoje sao para Dl·
p~m~s o estI'llnaeiras necessárias ao ~I~s. 001110 ..~~ Estado, anteriormel~te con~~r Do possibllldll!ie legal de vir cançarem os beneflc!os de que ll"ff1'11~
d~se.nvo1l'imento da economia nacio- le:,Uz~ldas l·I!?S eampon~ses. que le· partir..p:Jr da vlda publica do Bras\l. tsm tMas as demais categ()l'las (lO
-1".
leeoel'ao os tltulos ,legaiS COITespon.•. principalmente no próXimo. piei.toclel· Serviço Público Federal, (Muito ~'CIn;
na ,
• . dentes,
toral, certos de que 'não podehl1ver muito bem,)
.' AjUda ]leIo Estndo ao .. artc.5'.los . e, ., l .. bolição de tódas as· fonmls seml- delilocracJa enquanto nâo houver lea todos os pl'odutos peque}10S e n~~- I feudais de e::plo!'Ucão dos campone- ga dadc pura Partido que reune os
d!os por ~,elO de eoneessao. d~ c:e-I ses: meiaçiio, terça- e Uldas as fôrças, com~ll~tll8 ce todo opaÚi. (Muito DISC1.jRSO DO DEPUTADO SE·
dlcos.,f.nClltdades. pal'a aq~lSlçao de.lde .prestação de serviços gratultos'lbem,.,,,Utto bem):
NR.OR P..OllERTO MORENA PROmatol,a:g Jll'L'uasou fornec.mento de aboliciio do vale e barracão e obri.
__._
F'ERIDO NA 5ESSAO DO DIA 25
máquin:ls e Inst,'umentos de tra,ba.. 1 "açâó do l'ngamento em d.lnheirOa .
DE MARÇO DE 1954
lho",
,..
b'
..' . I
i 1 " I DISCL'RSO DO OEPUTADO SEo
,
. .
'..,
. I todos os baba hadores agI' cO.as ,
1'lHOR :Mt.iN.IZ FALC.\O PROFECtTJ.\ rUELIcAç!O SE/lJ,~" FEIT....
"AtraIr, a .cola'bol.'aça.o de .go\,ernosi "(farnntin de salário SU
..flClen. te aos 1 RIDO N.A. SESS~AO DO PIA 6.DEj
PosrElUor.MENTE
e, ca.;lltallsta.s estl'a~gell'os. cuj;lS ea-! ['.SS<llurmdQs agricolaa, náo Inferior, ABRIL DE 195••
pJtlllS possam ser utelS ao desenvol-j ao dos o')e"Jlrios Indusu'la1s não esO sa .ROBERTO MORENA
Vlmento i!1dependente d,,: eeonoJl?lR j ncelalfzadbs:' como também glll'antbll
cW.\ Pl;EUC,\ÇÃO SEIlU nI'rA
I'
.:
na.::ional IIll'vam aos In te.resses nac.lo. de tel'l'a aos que n desela.rem"
J'OSn:nIOIlmNT..E
Sr, Presidente, há 32an08 nasceu
llais e ti industl'Íalita~o do .ara;,11
'
.
na data de hoje o Partido tnteg"ado
1l se sulllnetlllll ils leis bl'asU~llas".,
"üarantia legal à propriedade das
O SR, MUNIZ rALeIO: . .
pel~ comunilltaa do Bras~, o pa1'Udo
NCSl5es pontOl5 pro;:ramatlcos esta-jcan,ponesell l'lC06, Tanto R terra ~u1- sr, Presidf..nte. tenho em mãos 'De'" da .llWIedl)perãrla, criouA~das'lend·
beleee111-6C tôdas as garantias à pró- t!\'adl' por ilea ou por. lIIllalariados morlal que me foI dlrJgido por n\... .ne. tranha,s .as massas oper...r , ... n O
ria llvreinleiatlva <1e i1Jdílstrias as. n@:1ieolas, como aua5 outraspl'oprle- rollOll servIdores pertencentes aos Ser. das lu,as· operárl1lSe populares, crea·
:b11 como as imellSas pOS8ibllicllldes' dades, ,Ecríi!, .protegidas contra qual· vleoa dcPeate, Malária e Febre A:na. !leU e ~rf~leel!~-llC n~ mov~eftt~ _
de a1l1plllll" llllSliO comél'CI-o externo. quor \',,)lnçúo ,
,
rela.em Alagou, solicitando meu ~en
li povo e
os ou a 11
procurando olltel' novos mercados e,
..
ap610 para projeto de lei aubmet.lão· m.
c1.'ludo opOl'tunidade A08 pl'óprlos ea.
"Anula!iàD de tOdaa as dlvlclas doe 1\ Pata eMa do eongrtlilo pelo !lU!!Armoll·se. desde o seu apal'ecimentQ
pltala de outros palses a quc\'enham eanlpclleSCS para com oallltlfundlá· trc Depu~ado e meu JlI'eZl4o amigo pela dDlll,rIDa clentlflca de Marx,
aqui colaborar. mas desde qUe se .sub\ts,ufários•. 08 bancDll. \I la- Sr,nloeléclo Duarte, da represen':tI· Enae1l, Lenin e Stalin •
lêrno e ascom?anhlas imperiaUstIlll çllO rlorrandtmk do Norte,
·0 ·P--'d A o' Ico
tldo"""'u
• metam às lelll do nosso pais,
Ilorte.amerJelUl8li '.
. A Pl'OlIDlIlçI<:l er::I II~O manda eo...
...-.. o·~ .. un
pat
p-.....
No tocante à situação da classe ope_
'.
eeder uma. diana a titulo de lndeni_ l1af c revolucionarlo n1~ progressis..
" ' j . . t b. 1
'
"ClIl1CfJ11ão de crédito ba.rato I! .. laçlo. du àeIpeIu TefereD.tea. l. ])Ou- ta quo existi.u na' HlstórlQ, do Brllli1.'
lal a se es a e ece, .
longo Pl'Ra1 _
C&mpol1eMll pua a ..da e alimentaclo .lOl)elIIOlI.l tre11e8 porque éo,partldo davanll'Uar4a.
. "FlDç1o'do la1ário mínimo tal que comprll de '-ernmmtaa emaquinaa trêlltetores da sdm1nllti'açlo .lJIlbllca. CO:lflciente e otranil'.acIa da c~.ope.a
'auelUi'e cODdiç6ea.de v.l4a nOl'maú\ e agnCo1u, lrlJIentel, aduboa.UlIetle1. qlWldo deJlocado daM4e de lWIo re_ll'ália,que.é .. c1aAe ma.lll·re,oluelo
"hwnanu .PIl·. CoIopeririQl eolWUl la· das, eODitrur;lD de CUIUI, etc. AjUda j)art1~. Bstallclece .~. Que .1C:i nál'ia e _ lltO~r_lata. da hlstórlad&
em ~. o llÚ. lal&rlO 1,iW .técJllc:I 1011 eamponelea. I'Altlmulo ao contado em dObro o MU temJ)o de .... aocleclacIe .bruUelra._ -.
.
,
.]111'& tcual b"b&Ibo sem cl1ItinçAo de CooperlltlvJIlDlO".
viÇ.o ])1'eIt1140 durante .. ~tIIria 1JU!1"
O 1Jl'o1etariado -é .. única cJ;w~e ea.•IUO, Idade ou naclOn.Udllde".
.
• CoI~"''''lO ele alatemu de trri..- ra.. 'z, finalmente, mtuÍda· ".Ofteeder· ~~az..~! unlr
'tl'mlel~U6r:p_o..
dçe~:d~s
:~
o
'''APll~açlo
. .efetiva da. Jol'lllld& de'" çAo,parit~.ente nas· r~ do g:~ég~=a:- ~= d:~.d.~. ; ; . ' e \1to2ld
. ';;;j.)üatil 111. etln~!II'';
;. horU JlIIrll.· toclol OI. trabalhador. l'ordetlte ..,)~)a8 .......... " d e .
.
' a~c:iO de tMaa .. fo1'l11lll· de opres·'
.torftadade I h.... ,)lIft OI .~.~. ac6rdo.COIlI JlI
IIadllI dOI c:am- Sr; Prealdente.6BIe !Ü'OJeto, 1JI'1o leU Ifío. lUte·é· o ~l histórico da chia· .
.'.lIa1bamno ~-JOlo 011 em. prof!ll6et. ~ e do. c1aenvolo;imento da a\ll'i':mhlto, pela ftILlI\)Oitunidac1e. elo· ., ope:'.í<'Ja.· l;11!lida tlOrll!U PaTtldo,.
-\: ._Iubrea e para tIIthOrtl.
tUltura "
i brctudo peJo e!ev:ldoconteúdo de lua~ .. r01.io por' que ~e P:r~tl<la.
1'0,
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Os acontecimentos flue se seguiram Iacôrdo, tinl1amos opiniões unânimes,
vlemmem demonSU'llção daquelas pa- isto c. de que núo dcvia scr ratificauo
lavra, entno pl'Onunciadas, .'\s medi- i aCÓl da tão lesivo 1I0s Ilíter~sses nadasantl-democrátlcas ferlr'llm a todos, cionuls, .Na call1panl1a em delesado
aquêlcs Clue lutavam e que lutam. pela i petróleo, ape~ar de todos os ataques
independência econômica P política do, _ e sal)JalllOs de onde partiam, quuis
pais e 1)01' to.dos aquêles .."tiO so Optl- I' os .fins .e qua.is (,S obJetivos, eapes:lr
nhmll e se opcem ao govêl'no daquele i de as Companhias amerielll1l1S, prillcj~
momento e ao atuaL As medidas atin- palnwntc n StandarelOiJ, cOllSeouil'em
giram a muitos oposicionistas. àque- manter no Ministério das Relad5es Exles mesmos qt:e mantinham posição teriores llm seu empregado, um seu
dlverge11te do Partido,
sel'l'l~'al" "
Passaram-se os unos e a demonstraO SR, PRESIDENTE _ V, Ex,:l
ção foi a de que não se póde, como não' dispõc de um minuto para concluir
se poderá, sepanlr os comunistas da suns considemcões,
Esta cI'escente vitalidade do Parluta da classe operária e do pOI'O, por.
'
tldo se deve a que se gula pelo mar·
que o seu p'artido é o único partido da
O 8ft: ~OBE~~OMORENA- Vou
XislUo·lenimstll que lhe comunica, na
classe opel'ária, é aquéleque se compõe conclulI, SI' ,PI eSldente,
expl'eEsão de George Malenkov: "uma
da vanguarda. consciente dos tI'aba.. , apeSHI' de se pretender .isolal
fôrça invencfvel, n capacidade de
u1lrir no\'os caminhos no, História, de
lhadores,' é aquêleque cn~arna não dessa campanha os elementos do Par. '~
\'cr claramente oobJetl\'o de nosso
some.nte a luta. atuEll do pro.letariado'l tido, ela te.rll1inOll com gl'arlde ViL. Ó.
fi vanço, de conqUIstar e consolidQl' vimas tôda e .qualquer luta que possa ria, embora ninda esteja para ser con.
tórias cie maneira mais l'ápida e mais
realmente conduzir o pais li SUa inde- soJidadn,
Ne~e momcnto, quandoêle luta pendência econômicEI e preparar a s ,
.
" ,
firme" Deve-se e u que sua política.
Nesta c,amp~nha patl'lotl~R em de·
S2 funda nas necessidac:ies já madu- paI' sua le.gaJldade e recol'I'e da sen- bases para uma evolução posteriol',
tença
ctitadapelas
fÔl'ças
reacloná·
.
fesa
dos
II1teresses
nacionaIS,
cm de.
toas para o desenvolvimento da sor.iec1ade trnsllpinl e nos interesses fun- rias ~ do Tribunal, superior EJeito1'nI, :l!:ssesanos demonstraram. que, ape· feSa - podemos dizer agora _ dt
regls~rllmOS :t opinião de dezenas e Sal' de todos os métodos usados pelo tôd'as aS.camadas ,'Cciais do pais; nesdrunpntrds de nosso PO\'O,
dezenllS de deputados federaJs, se· gOl'êrno passado, como pelo atual. ta hora em que os intel'êsses Intel'l1m
Desele seu na.'lcimento o Partido es- nadoles, deputados estaduais, verea- contra os comunistas, a massa operá- e externos do pais não estão sendo de.
teve à frentp de tôdas as lutas relvln· dores, dos mais diferentes parrlda.s ria, em primeiro lugar, e o povo em fendidos~ nestR hora em que o pai!
dicatórias da classe operária, un'l1- politicos, magistrados, adVogados, jU- geral, vão compl'eendendo que os co- não pode esconder a crise. o cáas fi"
altlstas,
nun.cell'o e as perspectl'vas sonlbr'las
d o-a par'a a . conqu is ta oe suas l'eIvIn- ristaa.!;
, , escritores.
I"
li t lideres.
. lid '. munlstas semp"e
, tiveram, tél11 e hão
_
'dicacoes e direitos, Levantou 1\ bana opel'aflos e popu ares jorna s :\.:l, e- de ter sempre razáo,
principalmente sôbre ns classes opedelrti "aiudependêncill econômIca e res estudantil), homens e mulheres qUe
rár'~ s li o pov em g'ernl os con unis
..
repl'esentam' as mais val'iadas tenl1:ste ano o Partido elaborou um pro•(
o
"
. I . ~g~~~~~dode.c nO;;;:~m~~~~d~scl;re~;.~gf~ dencias 'pol(tlcas se manifestaranl jeto de programa que está sendo dis- tas aprcse.ntam um progmmu parn de·
única contra os imperialistas, funda- 1rancr. ~ abel'tame1'!te pela f1ec~lda. cutido, não somente pelos comunistas, I uate a todas ns camadas sociais, 11
mentalmente o voraz imperialismo de da.le~n lictnde Cla Agremiaçao po- mas tlUl1bem por todo o povo, ,por meio I dtodofs ,os ldl0mennss d,e dt~ll1,peramôebn,to e
~
. . '~,
di
é
llticados COl11unlstasde sua ampla de entrevistas debates públicos pela e Q1ma e pe ai I\ersos, s te o~
amerlcano. "..os· nossos
as,
com
. "..
'
"
"
I
problemas nacIonais pa"a nnl-los
' d 'f'" d i
a consciénr.irt de ter cumprido hon- e aberta plU'tlelpação no proxlmo plel- hl1Pl'enSa c nas tribunas pal' ~menta·
rosameute ~ seu dever como. ,'an.,. to éll'.:toJ':).J, eomoumn das garantias res, Hoje, sobretudo, ~ necessario que nU,l~~~ ~çno C?mllin en~ e esa o~ n-:
gUal'dt~ consciente da classe operária. de llulll'ulic1ade democrática, .da uni- tais debates sejam feItos para que o tCIC",CS de todas ns e,lmadas soelals.
que vemos, com satisfação de brasl-I dade das f~rças populares, que q!le· povo possa compreel1der qual o Justo
O SR, PRESIDENTE _ Atenção!
leiros patrIotas e democl'atas. e.ssa rem S'rlval' a nossa P~trla da m!~erla caminho n seguir,
~ .'
O te.mpo de que dispunha o 110br.e o.I'a-.
frente única crescer, ampliar-se. Inul- e da fome enJ que esta submersa " I' N
, ' m a"ora o' 110-1 dor está Jindo,
tillllc:lI' se em todo o Pais abarcar
unca, pOl êl11 , co o o , ,
.
"
homens- e organizações de' tõdas' IIS
Sr. ,Pr~side:.te, últí~~l11ente
mens de pensamento democl'á~~CO, ~a, i O SR, ROBERTO MORENA ~ Secamadas e clllSSes .soclais. Desde o seu si.t!o (on~ ..!t~d.l ~111 entle\ls,~a~ a OPl. triotns, que defendem os prll1Clpl~S nhol' Presidente, vou terminar. dizen- >
nascimento o Partido lutou e luta ~Iao de "'els,~l1ahdades de ~ alios p~r. constitucionais deralll demon~traçao do que aquêles como nós que assisticontra a guel'l'a e pelo fortalecimento ~~~OBdaPol~J,~~~ic1a~~d~; 1~~~~id;~I~c Jo da nec~ssidade Inadlavel dn ~resença mos, l1li 32 anos, aos prim.eiros deba,c consolili'açãoda p::lzentl'eos povos. nosso Fal"ldo '
. doPartrdo, em caráter legal, nas casas tes entr'e os llderes opcrárlOs e popuE:ss~~ luta humr.nltlÍria se apodera de
'.
legislativas. pal'a debate de iodos, os Jarés sóbre se devIamos ou Ilão mod!ficar nossa orientação nas nossas lu:odos os brasileiros, que amam a ,'ida J>i se dizia, quando por oC,asiiio da problemas qa classe operária e de
! a t:ranqumdad~ de nosso povo. Des· sentcnc:a do Tribupal SuperIor Elei- terêsse
fund.amental pal'a o nosso tas, mesmo que'fôssemos naquele tem·:ie o nascimento o Partido lutou e Ulral, em "I de n::a1o de 1947, de Quel Pais, '
.
l po bisonhos conheçedores do marXisluta. pela democratização de nossa aquela medida naO viria. apenas afe- I Não é pOr acaso que se acusam aSlmo. e do leninismo,podemos dizer, com
P,á~rla, pela Jla!antia do pl.eno exer- tal' aes mel11hns do PartIdo ou àque. l Jutas operárias ·da prcsença, dos. co- orguiho e' satisfação, que o partido se
C!CIO . dos de'fltos democratlcos dos les. que com},le silnpatlzass~m, mas a munlstas: ne111 foi por acaso que n[!., manteve e sel11antem cada vez mais
cldao:JMs bras.i!elros,e .hOJe, testemu· todos OS,P'"llCIPiO.S dem.oClátlcos de oportunidad.e da dIscussão .dO inqUnli •. / pujante, 111. ais for.'te. unido l: experien.nhamos . que esse sentlmento se. ar- nosso palZ
, ficável Acõrdo de Assistência Militar te, cado. I'ez mais al'J'aigado no coração
raiga e se ~pro(unda na eonsclencia - Posteriormente, quando () Parlal11en- Brasil-Estados Unidos a imprensa pagll' da classe operária e do povo e hoje,
ci~ UO.!SO pO'iO,
to cometeu um dos atos mais injustos pela 'Embaixada 'Americana acusava ,1118Is do qlle naquele tempo,. devemos
Por Isto é que êle é invenclvel. por- e Inlquos de. sua hlstól'ia, cassando o aqui os homens de tendências várja.~' dizer que o comunismo foi vltol'ioso,
que ten~ tuas raizes na classe .operá- mandato popular daqueles que haviam, de estarem aliados aos comunistas. não sô num paIS do mundo, mas que
ria, encarna seu pen.samento e ação disputado nas eleições de 3 de outubro
Tivemos opol'tul1ld,ade. de declnJ'llr sob sua orientação 800 milhões de criac conduz tôda n humanidade pelo ca- de 1945. os postos eleitorais, aqui, pela que tlnhamos honra e satlsfação de turas já se .libertaram e essa llbertamlnho ~I\ oemocracla. do_bem estar, vo< de cêl'C3I de 80 Deputados. foi de- lutar omlJro a Ombro com as figuras ção, SI' ,Pl'esldetne, - há de vir pua
da feliCIdade,
monstrado não sômentl) quanto havia de patriotas' e, embol'a divel'glssemos tóda a humanidade sob a orientação
Contra ,0 Partido levantaram-se as de lIegal neSSll medida, mas que era de vál'1as mallelras ao erwarar os pl'O- dos partidos comunistas de todo mun'maiores campanhas liberticidas e se auto-vl.olaçllo dó pl'óprlo Pal'lall1~ntO. blemas nacionais, relativamente a êsse do, (Muito bem; muito bem)'_
criado em 1922, mnntêm-se cada vez
lI'lais forte, nJa~ unido, mais el>1>o.l'iente, mais ~;.mado c admirado, scguido por mlJhal'es de brasileiros, que
vêem 'nêle o pal'tido capaz de unh'
tódas as íôrças patriotlcas e demo·
cl'átl~as pal'a salval' O Brasi! das
g:u'l'as do imperialismo amerrcano,
dos la tiiulldiál'lo~ e grandes capitalistas do. seu gcvêrno de traição nacional, para conduzi-lo nela ampla
,\'ia da .sua independência enol1ômlca, de seu progresso, de sua prosp~
7:.id'1de, QUO. proporcione a I'ida tao
justatle seubcm cstal',

cmpregaram O/) maisbâl'baros lllétodos de tOl'tur[1,. contra seus mllitantes, dlrlgenteE, e .sImpatizantes, Os
torturadorea ficaram execl'ados pela
vontade dI) povo. dos democratas e
patl'iotas, ,111Jgarl1.m-no Jiquidadopelos
métodos
policiais
da Estado
Novo
do SI',
Val'gas,
Ressurge
11 cena legal
em 1945, C0111 lIDll1 Ilujunça cada vez
maior', Põ~m-no de novo 11ft il~ga.
lidado llu ano' de 1947, por uma· seno
tença IIllquu do Tribunal Superior
Eleitoral CHssam o ,mandato de seus
represemantes no Parlamento. ontre
êles do /leu gui~, o l.erói popuJarbrasiJell'o Luiz Carlos Prestes, Perseguem·uu, forjam processos contra
s.eus airi;:e:lle.!:, e mllitant~s, mas sua.
fôrça e cl'escente e neste 32° :.ullversário ':l Jt'artldo apresenta para. ·os
debates púbücos o seu Pl'ojeto de programa que é uma plataformn. que
unifiro tõdns as fôrças democráticas
e pl'Ogressista.s do Brasil.
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