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CAPITAL

Me S â

2.° Secretário - Carvalho Sobrinho
3." Secretário - Rui Santos.
4.° Secretário - José Guimarães.
Umberto Moura Maia - Lido Borralho Santa Rosa.

Suplentes u~nlo
~i\loÍQ

Re~niões.

AnVir·

às qumtas-felras. à.s 16
.

'1Jras.

Secretário Nestor Massena
Secretário Geral da Presidência.

Líderes da - ~,ioria
e Minoria

j

I

Llder da MaiOria - Gustavo Ca·
pancma.
Vice-Llder da Maioria
Vieira
Lins.
Llder da Minoria - Afonso Arinos.

~
(

.

Líderes
Partidários
-...,.,.
..

,--..-

-

...,

ps.O. - Lider - Gustavo Capa. ·nema; Vice-Lideres: Eurico Sales e
j
Oscar Carneiro.
O O. N . Llder AfoD.o;o ArltU"l; Vice-Lideres: Ernanl Sátiro, LU12'
Garcia e Heitor Beltrão.

r

I
\.
,

P.T.B. - Lider - Vieira Lins:
Vice-Lideres
Aziz Maron, Lúcio
Bittencourt e Alberto Botino.
P S P. - Llder - lJoodoro Men
donça: Vice· Lideres _ MOura Resende
e Vasconceloo COsta.
P R. - Lider - Dilermando Cruz:
Vice-Lideres - Lacerda· Werneck e
Hélio Cabal.

P. S.·I. - Lider - Afor.so Matos
P.L.. - Llder - Raul Pila.
P. 1 N. - Llder - Eml!ío Carlo.'
P.O.O. - Llder- Arruda Câmara
E'. H. P. - Llder - Woltram Metz
ler: Vice-Llder - Ponciano dos Santo~
E' S B - L!der _ Orlando D"-o,
tM: 'flce- Lieler - Breno da.,il'lp.!ra
ce~a. R. 1. - Llder - Ro'lerto Mo'

Comissões

1

I

1

:':
r

FEDERAL

QUINTA-FEIRA, 1.6 DE JULHO DE :1.951.

CÂMARA DOS DEPUTADOS'

Nereu Ramoa.
I 1." Vice-Presidente - José Augusto.
2.1) Vice-presidente - A'd r o a I do
)osta.
1.1) Secretário _ Rui Almeida.
Pres!dente -

;

DO BRASà-

Per~ .. :nentes

Comissão de' Constituição
e Justiça
Ll1cio Bittencourt sldente.

PTB

Pre·

Castllho Cabral P,reSldente.

PSP -

Vice

Aceiles Mlncarone - PTB.
Alberto- Botina - JTB.
Alencar Araripe - UDN.
Antônio HoráCio - E'SO.
Antônio Peixoto - UDN.
Arruela Càmara - PDC.
Augusto Meira - PSD.
Benedito Valadares - PSD
Bliao Pinto - UDN.
FelÍciano Pena' - PRo
FlOres ela Cunha - LJDN.
God61 Ilha - PSD.
Gurgel do Amara.! - PTB
Jarbas Maranhão - PSlJ.
José JoHily - PSD.
Jose Matos - PSlJ.
LUis Garcta - UDN.
Oliveira Brito - ·PSD.
Osvaldo Trigueiro - UDN.
Samuel Duarte :.... PTB.
Ulisses' Guimarães - PSD.
Vago - UDN.
Vago PSP.

C:JmissãodeEducaçãoeCultur~

Eurico de Aguiar Sal1cs _ PSD ...,
:'resldente.
Ovld1o de Abreu - !:"SD.
MáriO palmério - PTB - Vico~
.~rt:;IClel1te.
.
UblraJara Keutenedjlan' - P1?P.
AdanU Barreto - UDN.
SUS·STITUTOS PERMANENTES
Canos Valaaares - PSD.·
Castilho Cabral - PSP.
André Araujo - PDO.
Cunha Bueno - PSD.
Coelho ae Souza - PL.
Eduardo Catalão - PTB.
l"uman Neto - PSD.
Gurgel do Amaral - P'fB.
Joel PfC$icllo - PTB.
•Mendonça J umor - PSU.
Jorge Lacerda - UD:"f•
Osvaldo I'ngueiro UlJN.
Lauro cruz - UON.
Márlo Palmério - PTB.
Rondon pacheco - UlJN.
Nélson Omegna - PTB.
Viana Ribeiro dos Sanw.s .... Pfl
Nestor Jost - PSD.
Vago - PSP.
<.)ctavio Lóbo - PSD.
Secretário - GlJda de Assis Re·
PaulQ Lauro - PSP.
,oubllca.no.
.
f'a.',llQ,. Maranhão - LJDN.
Auxiliar - Rivaldo Soares ,ia . -tel.)
PiflR·i""".o Chagas _ PSD .
• Reuniões às Quartas·;teli·as. :\.s lt
ponciario
dos Sa::tos _. PSP.
.....·as. na Sala .. Huenv Brandão".
~,

;.

Comissão de Economh.

j

SUllSTI1'UTOS l'ER1VfANENTq

Alcides 'Carneiro _ f'SD.
Albert'O Deoélato - U~N.
AlUiziO· Ferreira _ PTB.

Rui Palmeira - UDN - Pr~J(Jéntf'
Ftrman Neto - PSD.
Silvio f!;chelllque - PTB - Vice'·
SUBSTITuTos PERMANENTl!S
João d'Abreu _ P::;P.
l'reSldente.
Aelolto Gentil - PSD.
Manoti ae! PicchlJ,
Pl'b.
Aziz Maroo - PTB.
Aiberto 1.)eooato - UDN,
Vago
PSD.
Ernàni Sátiro - UDN.
Arnaldo Uerdelra.- P::lP.
ISuostituldo em 11.6-53 pelo Sa·
Barros Carvalho P'J;'B
Vago - ' UDN.
:lhor A1Jomar Baleeiro I •
Vago
POC.
OOcita Roarlgues - PSU.
GetuUo Moura - PSD.
lJat1lel ~'araco - PSD,
Vago
PL.
Héllo Oabal - PRo
lJlas Lins - LI DN .
Vago _ PItP.
Moura Rezende - PSP •
Eduardo Catalão - PTB.
Oliveira Brito - PSD.
EuzeJ:)Jo Rocha - PTB.
Secretár!(J
Dylho Guardta de
Carvalho.
Paulo Oouto - PTB.
lr1S Meir.berg - U LJN.
Jàlme AraUJO - ULJN.
Rondon Pacheco - UDN.
A uxillUtes - Alzira Muniz reÚ~1I
Joao Roma - PSlJ
Tarso Dutra - PSO.
e
Jose Paulo Silva.
José
Pedroso
_
P::>D·.
Vago PSP.
Magalhães Melo - PSO.
Reuniões as t.("rças e oulnta f("lrlUl
Vago - POC.
Napoleão ~'oOlenele - P::>D.
\., 1'1 tlOras. na Saia "Canos Pelxo&<)
Secretário a,.,'drúbal Pinto dt
Leobe~to
Leal - c'SO
l"i~ho".
Ulysséa.
I
Parailio Borba - PTB·
Auxiliares - Ollmpia BrUllo e Eve
'RaImundo Paallha - UDN.
,ma lJidier.
Rau! Pila - PL.
Comissão de Financas
'- UrJe! Alvlm - P5D.
DactlJógrafo'- Yolanda Hatck.
Israel
Pinheiro - PSD - ('Te.,...
Viana RIbeiro ctoo ::ianlos - PR tente.
Reuniões às têrças e qulntas·telra~
Vlrgllio • filvora UUN.
runMA .. ~ ..
às 14.30 horas, na Sala .. Afràmo dto
Wilson Cunha - PSP.
~elo Frarico".
E'aulo sarasate - UDN _ Vic.SUBSTTTUTOS PERM~NEN1!l
"esldente. IMmlstérlo da Educac.iio
Bilac Pinto - U lJN .
Comissão de Diplomacia
Carlos ValarJares - PSO ..
Saúde - 2.' partil.
Coaracl Nune,;; - PSU.
Alue Sampaio - UDN.
Lima' Oavalcàntl - UDN _ Presl
HenrlQUe b'<ignonceJl - PTB.
jente.
Lacerda Wrrn("{'k - PRo
AloisiO de Castro _ Pt>O - '1'L1U.'"
MagaJilãe,;; Pmt<> UUN.
Hélio Cabal - PR - Vice-Prcsl
J ·lrlO 0.1 Justiça e NegócIOS lnt<lrioManhãe,;; Barr\'ro - P:::lP.
jente.
eSI.
Nél~on Omrg-na P'l'kl.
Alcides CarneirO - PSD.
Artur Audrá - PTB.
Utllrajarll Kt'IJl("I1t'dJian - PSP.
Carlos ROberto - PSlJ. .
Vitorino Conela - l'SD.
Edl1berto oe Castro - UDN.
Artur santos - UUN
IMlnlst&Willy l'Tôhllcll - PSU.
~'ernanao ~'erran P'l'H.
lO das Re:ações ~F.xteriorel\) .
Vago - \pL.
•
Fllaelelto Garcia - PSO.
Secretário - Dyll10 Guardia de Ca'
~'Iavlo O~tnoto - PSP.
Ca.rl~.) LU'l pôU.
I Minllitér'lO
lalho,
a !':."elJdaJ.
Ge'ntll Barreira - U UN.
Auxlitar
Vera
Duque
CO~t~.
Hermes ele SOuza - P8D.
Carn:elo 1.) Agostino
P81'",
Ua<:ti~ogral0 Helena, CUl dov1
lvete Vargas - PTB.
',lace<1d.
Menoti del Picchla - PTB
Cloctomir .Miret :;- PSP.
Ueunlôes à.s ~egul1da.. e '.!larl a.' .
Monteiro de Castro - UlJN.
H:loic!\1) ae Aim"ida - Pio.
"eiras. às' 15 noras. r.a Sala "Cark
Neto Camp("lo
UDN.
['elxoto Filho".
Herrrlrt Levv - UL;N,
Osvaldo Costa ~ PSD.
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José Bonifácio - UDN. - (Minls
Uno da Al!rlcuft<U"4j,I.
Lamera Bltencourt - PSD - (CQn·
gresso Nacionall.
, Lauro LOpes - PSD. - (Receita)
, Macedo Soares _ PSD - (Ministério da Guerra).
Osvaldo 1''Onseca - PTB.
; Parsital Barroso - PTH - (Presidência da RepúbUcal.
Pontes Vieira - PSD .:.... (Minlsté'rio do Trabalho, Indústria 8 ComérciOl.
Sá Cavalcanti - PSD - {conselhosl.
fln'·

'IUflUA

. Manhães Ba1'l'eto - PSP - VicePresidente - IMinisterio da Vma.l
rarte Geral. D,C.'I. e O N.O.C.J,
Abelarl10 Anarea _ PTH.
Clóvis Pestana _ PSD - {D N. O.
de Saneamento. portos, Rios e canaIs
e D.N E.. oe F'erro/.
Dant6.s JUDlor - UDN.
DolO r oe Anl1rade - UDN.
f'reltas CavaJcanLi - UUN,
Jan9uhy CarneIro - PSU.
João Agripino - UDN - {I>odsr
Judiciário' .
Joaquim Ramos - PSD - {Minis·
tério da Marinha I .
Leite Neto - PSD _ (Ministerio
da Educação e Saúde - La Parte
da Educação.
Manuel Novaes - PR - {Valorização da Amazôni:u.
Mário Altlno - pTB.
(Substituto em 29-fl-53 pelo Se·
nhor Seve"ino Mariz l •
Paulo Ramo~ - 1''1'13 - {Tribunal
de Contas/.
Ponce de Arruda - PSD - (Plano
Salte e D. N E. Rodagem).
.
Ranieri Mazzilli - PSD _ {Subvençôes/ •
Rui Ramos - PTB - (Mlnistério
da AeronauliulI.
Wanaerwy "únior - UDN
cSub6t,ituto em
29· fI-03 pelo Se
nhor Felix VaJolSl.
SUBSTITUTOS pERMANENTU

Aluisio Alves - UVN.
AJva~'o Castelo PSD.
Arnaldo Ceroeira - PSP.
Bl!njamln ~'arah - PSI:'
Beroert oe CaHI'O - PSD.
Pehx VaJois - PTB
ISubstltllll10 em 20-1) 53 pelo se·
nhor Alcides Lagesl.
Ferrnra Ma rlllls - PSP.
Hélio Cabal - PR
HerllclW Rego - PSD
Se\'enno Muriz - PTB.
ISubstlrlltlVo em ~9-o-o3 pelo Se·
nhnr Celso Peçilnhll l •
Eollo!'o de CamPO~ - UDN
Lalaiete Coutlnho - UllN.
Licurllo LPile - 0DN .
prreira dil Silva - PSD.
Vago - p.L.
TURMA

Secrftal'lO -

,. A"

!

PI.ENA

Angelo Jose "l'relllo

TURMA

"B"

Si"{'retârlo - Alberto N G. de 011
• vielra
A'JXlliar - Maria Dulce de MplC
Cunha.
~tllógrajo Solange Sérvio de
SOll?a
RellnJões: rurma .. A" às têrças •
Quir.ta t"iras as In,oU horas,
Reuniões' Tum.R .. B' a~ segunda.
e quarta-ftiras as 15.30 horas.

Comissão de LeQfslação Social
H:ldebrando Biságlla pré'sIOt'nte.
Aluisio Alves
UDN

lfIidenle.

Armando Falcão - PSp.
Cam;Jo~ verga., - pSP.
Ci'J<o peçanha - PTB.
Cunha Bueno - P8D.
Ernam Sátiro - GDN.
Fernando Flores - PSD.

PTB -

'Jice-Pre·

Vago - PRP.
Secretário - Gilda de Assl.s Republicano
Auxiliar _ Rlvald'o Soares de Melo.
Reuniôes às ~rças e qumta·leiraq,
às 15 horas, na Saia "Bueno Brandão".

E X P E O I·E N T E
DEPARTAMENTO DE IMPREN5ÁNACIONAL
D'AIlTOA GIRA"'''

ALBERTO DE BRITO PEREIRA
_ _ ee DIII''''.O Da

_

_Ll_Ç~.

MURILO ,FERREIRA

.... DA .0ç.Io Da .00",c:10

HELMUT HAMACHER

ALVES

Lima Figueiredo dente.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
IrnDroaao nas Oflclna8 do Oopartomento de Imprenso Nacional

AVENIDA RODRIGUES ALVES, 1
48Sl'nAIU
8EP4iRTIÇOES E PARTICULARES
/

~pjlal

o I,Ilterfor

Semesuo •••••••• Ift •••
Ano •••••••••••••.•••

..... ..
~

Cri

CrI

10,00

'U,OO

. CI1

A 8

tUNCIOIURI'OS

I
I

Capilal • Intecior

I AJló.. ••••• •••••......

Cri

Semestre •••••••••••

A

Extorior

~

a

erl

39.00
'16,00

E~t'rjor

I

136.00 I Ano

.... •

v

Comissão de Ser:;urança
NaCIOnal

Cr8 tOIl,OO

PSD -

Presi-

Galdlno do Vale'_ UDN Presidente,

Vlce-

Alvard Castelo - PSD.
Danton C<>elho - P'l'B.
Ferreira Martil'lS - PSP.
Féllx' Valois - PTB.
JOSé GUlomard - PSD.
Lacerda Werneck - PRo
LUCl110 MedeIrOS - UIJN.
Manuel Peixoto - UDN.
Magalhães Pinto _ UVN.
Moura Brasil - PSD.
' ,
Negreiros Falcão - PSD.
Paranhos de Oli . . eira - PSP
Paulo Abreu - PTB. .
Paulo Couto - PTB.
Vltorino Correia - PSD•

(.

SUBSTITUTO$ ?ERMANENTES

As ulfDltural elol 6rvlos oflciall começam • terminam em
palquer dIa do e:uro1clo em lIu., forem relllitradal.
Abelardo Mata _ PTB.
Brochado da Rocha - PTB,
O roolltro 4(1 ...in.tuu • feito • vista do comprovante elo
Deodoro de Mendonça - PSP,
recebimento.
Dl1ermano Cruz - PR.
Os cJlequeo e uI.. pOltals .e'l'8rlo ler emltldOl em fnor do
AJijdre f'ernande8 - UDN.
telOureiro do Departamento de Imprensa l'aciooa1Mata Neto - PSD.
Nelson Parijós - PSD.
OI IUplementol .1 ed1çllel dOI orOlol ofleialllerto fornecidos
Ostoja Rogu~kj _ UD~.
aoa auiuabtes lomente mediante lolieitaçlo.
VieU"a Sobrinho _ PSP.
O custo do Dúmero atrasado ser6 acrelcldo 4. Cri 0,10 " ':UI'-· Secrtario - Djalma Tavares d8
.00cio decorrido. cobrar-te-lo mais Cri O.5o.
"':unha Melo Filho.
Muniz Falcão - PSP.
LlCurgO Leite - UDN.
Plínio Coelho - PTB - fSubstl',ufdo oelo Sr. Antun",s de O:.iveil'll.J
Tarso Dutra - PSD.
Tenório Cavalcanti - UDN
Teodorico Bezerr,:t - PSD.
Vieira Lins - PTB.
Vago - PSD.
SUBSTITUTOS PERMANENTES

Adahil Barreto. - UDN.
Brigido Tinoco - PSB.
Fernanl10 Ferrari - PTB.
Leorndas Melo - PSD.
Leopoldo Maciel - UDN.
Luiz Garcia _ UDN.
Mendonça Braga - PT13
Pinheiro Chagas - PSD.
Plácido olimpio
UDN.
lJa,go
PSP.
Va,go -PSP.
Vago - PSB.
SeclIetál'io - Elias Gouveia.
Auxiliar - Maria
Luiza Rudlo
3amoaJ aeJla.
Reuniões às quartas e sextas-fetras
15 14,30 11oras, n<I 8ala .. Rê'l::o Barro.s"

Comissão de Redação
GetUlio Moura - PSD - Presijente.
Moura Reeilde - PSP - Ilice-Pre;:aente.
.
Lauro Cruz -

UDN.

Mota Neto - P5D.
Roberto Morcll<l. - PRT
Saulo Ramos - PTB.
Valdemá.r Runo _ úDN

SUBSTITUTOS

PERMANENTB

Antnio Peixoto _ UDN
Campos Vergal - PSP,
Celso Peçanha - PTB
Lopa Coelho _ P8D.
Vago
UDN.
Vago - PSlJ.
Vago ~ PTN.

Auxiliar - Maria da Glória Perell
l'orellv. '
Reuniôe~ na "Sala Sablno Barro.so"
às terças-feiras, ts 15 hora.s.

Comissão de Serviço
Público Civil

Benjamim 'Farah
PSP - Pre~ldente
Secretário - Maria Conceiç§o Wat7
Armando Correia
PSD
Vlce- r '
Auxiliar - Ramoeht Cordeiro da Preslden te.
\..f
Sllva.
Antenor Bogéa UDN.
Al'l
Pitombo
PTB.
Reuniões às segundas. quartas t
Bagueu'a Leal - UDN.
sexta.s-feiras às 14,30 horas na Sala
Benedito Mergu~lâo - P1'B
.. Alcino Guanabara".
Bias Fortes - PSD.
Jose Amaud - PSD.
Jose Romero _ PTB.
Lopa Coelho - PSD.
Comissão de Saúde Pública
Manuel Ribas - PTB.
Miguel Couto - PSD - presidente
Mário Eugênio - PSP.
Plâcido Olimplo - UDN.
Leão Sampaio - UDN - Vice-Pre'
R~meu Lourenção PTN.
sidente.
Vago - PSD.
Vago - PSD.
Agripa Faria - PSD.
Vago - UDN.
Anisio Moreira - ·PSP.
Antônio Correia _ UDN.
SUBSTITUTOS PERMANENTllS
César Santos - PTH.
Alberto
Botlno - PTB.
;- Coutinho Cavalcanti _ PTB .
Carlos Roberto - PSD.
Dilermano Cruz - PRo
Fernando Flores - PSD
Ferreira Li~a - PSP.
Flávio Castrioto - PSP.
Jaeder Albergaria _ PSD.
Heitor Beltrão - UDN.
JoSé F'leurv - UDN.
SaIo B~and - PTB
Lutero Vargas - PTB.
Vieira Sobrinho - PSP.
Noveli Júnior - PSD.
Vago - UDN.
Pereira Lopes _ UDN.
Vago - PTN.
Plinlo Gayer - PSD.
Secretário - Lu!za Abigail de l"aSigefredo Pacheco - PSD
rias.
Auxl1lar _ Hélio Alves Ribeiro.
Wolfran Metzler - PRP.
Dactilógrafo ._ Mari Leite Passos
Coutinho.
SUBSTITUTOS PERMANENTlS
Reuniões às quartas e sextas-feiras.
Arl Pitombo _ PTB.
aS 15.30 horas, na S61a "Sablno BarDU-hult Rosado - PRo
roso" •
JOSé Pedroso _ PSD.
Lauro Cruz _ UDN.
Comissão de Tomada de Contas
Saulo Ramos - PTB.
Guilherme Machado UDN Virgllio Correia - PSD.
Vago _ ODN.
Prpslden te.
Germano
Dockhorn
PTB
- Vice- ,
Vago
PSP.
Presidente.
.Vago - PSP,
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Fellclano Pena - PRo
Deodoro de Mendonça
PSP.
SUBSTITUTOS PERMANEN'R8
Guilherme Machado - UDN.
lSubStltuído em 21-5-53 pelo se·
Ferreira
Lima
PSP.
GuI1hermino de Ol1velra - P50.
nhor Heroert de Vasconcelos).
Helio
Cabal
PRo
Jaeder Albergaria _ PSD.
Euvaldo Lodl - PSD.
Herácllo Rêgo - PSO.
Sala Brand - PTB.
FrancIsco Macedo - PTB"
Joel
Presidio
PTB
•.
Válter Atalde - PTB.
Ferraz Egreja _ ODN.
LuIs GarCia ...,. UDN.
YasconceJos Costa - PSP.
FrancIsco Aguiar - PSD.
Manuel
Novais
PRo
secretário'
- U-eorge~ Ca "a Icantt.
Galena Paranhos _ PSD.
Mário' Palmério - PTB.
ReunIões às segundn-telras, às, n
Guilhermlno de OliveIra
P::;>O.
boras, na Sala "Buenq, Brandão".
Muniz Faicão - PSP.
Heitor Beltráo _ UDr-..
Monteiro de Ollstro - ODN.
João Goulart - PTB.
Vasco Filho - UDN.
José Nelva - PTB.
Comissão de Emenda à Consti·
Vago - PSD.
lSubStltuldo em :10-5-53 pelo SiSecretário _ Djaldo Bandeira GóIs
tuiáo (N. o 6, de 1945)
nhor Brochado da Rocha!.
Lopes.
Mário Gomes _ UDN.
(ORGANIZAÇAO DO SENADO
ReunIões àS quintas-telras.
Menezes Pimentei _ PSD,
FEDERAL)
Osvaldo Orico _ PSD.
Alcides
Carneiro
- PSD.
VieIra Sobrinho - PSP.
Monteiro dé Castro - l,JDN.
Comissão de Valorjza~ão
Vago - PRo
Pauio Maranhão - UDN.
SUESTITtITOS PlmMANEtlTlU
Raul Pila -PL.
Econômica da AmazJnia'
Plinlo Co€fho - PTB.
AntOn~o Correia _ UDN.
Pereira da Silva - PSD- .Presl-. Osvaido Fonseca '_ P'rE.
Armando Correia - PSD.
dente.
Válter Sá - PTB.
Coaracy :-lunes - PSD.
Deodoro de Mendonça - PSP Fernando Ferrarl - PTB.
Vice-PreSIdente.
Comissão de Emenda à COl1sti~
Helio Cabal - PRo
Afonso 'Matos - PST.
Alfredo DuaJibe - PSO.
Macl1(1do Sobrinho PTB.
tuiçã o (Ns. 7 e 11-A, de 1949)
Antenor Bogéa - UDN.
Mário Eugênio - PSP.
<RE1I1ruNERAÇAO DÀ' LEGISLATURA
Aluisio Ferreira - PTB.
Monteiro de Castro - UDN.
&'31 ADUAL)
Atalde. Bast<ls - UDN.
Vago - PSP.
Coarael Nunes - PSD,
Vago - PRo
Alberto DeOdato ...:. UDN - PreSI·
Epllogo de campos - UDN.
SecretArio - EIIas GouveIa.
dente.
Hugo Carneiro - PSD.
Auxiliar Maria Lulza Rudlo
'Tarso Dutra - PSD - Relator.
João
d'Abreu
PSP.
Gambardella.
Aziz Maron - p'rB,
Jales
Machado
UDN.
Lopa Coelho _ PSD
Reuniões às terças e quintas-feiras
Nélson
ParlJós
PSD.
Moura R.ezende - P8D.
às 15 horas, na Sala "Rêgo Barros".
PaUlo Fleury. - PSD.
Plnhelrc Chagas - PSD.
Paulo Néri - UDN.
SecretárIo - El1a$ QQuvêa..
R.uy Ara újo _ PSD,
C.Jmissão de Transoortes. . Virg1lio Correia - PSD.

I
I

CQr.::unio.aooes e Obras Públicas

'"

Le:.Hlu'J

ti

1\1~('leJ

-

ULJN.

Comissõ'>s ESJ)Prlais

tuição (N: S, de 1952)

(CRIAÇAO DE TF;R.RI'IORros
FEDERAIS)
Napoleão Fontenele - PSD - Pre- I Flore~ da Cunha - UDN - V1ce
PreSidente
;tdente.
Alberto Deodato - UDN - Vice-I Artur nantos - UDN ~ Relator.
Benf:'dlto Valadares - PSD.
?residente .
\ FeliClano Pena - PRo
Alvaro Caste.lo - PSD.
Dulclno Monte1ro - l1DN •

Vale do Rio Dôce
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PAulo Fleury - PSD.
'I
ReunIões na' Sala "Bueno Brandão'·.
Secretário - Gilda de Assis Repu-,
Jllcano.
Auxiliar - Rivaldo de Melo.

;: '. l.l't1f6!
\

COl11issão de Emenda à. Constituição (N. o 8, de 1953)
,MODIFlCAÇAO DO ARl 15, §
DA CONSTITU'r:AOI

t."

Deodoro de Mendonça - PSP••
Frota Aguiar - PTB.
GodOy Ilha - PSD,
JaIme Araújo - UDN.
Joáo Roma - PSD.
Rondon Pacheco - UDN.

Comissão de Emenda à Consti·tuição (N. o 9, de 1953) .
,SOBRE PENAS DE MORTE. DI!J
BANIMENTO DE. CUNFISDO JL L)ld
GARA I'ER PERPIt'I"JCH
Antenol Bogéa- OnN.
Antomo PeIXOto - UUN.
fI~nf.lC1lto Valadares PSD.
Brocha.áo da RO<:ha - P'fB.
Godov [lha _ PSD
.
CasWho CalJral - PSP.
Carvalho Neto - PS.í.).

Comissão de Emenda' à Consti· '::omissão de Emenda ;lo COl'Istltuição (N'" 10 de 19~3l
tuição (N.o 2, da 1951)
(Justiça do Trabalho)

SUBSTITUTOS PERMANENTES

Antenor Bogéa - UDN~_
(PLANO RCONOMJCO DA EsACI.·
Carvalho Neto - PSD.
Edison Passos - PTB•. _ Presl·
DO P.-'\RAtBA DO SULI
Clodomlr Millet _ PSP.
lem.e.
JoSé Fleury - ODN.
Benedito Vaz - PSD.
Oscar Carneiro - PSD - Presl
Lafaiete Rezende - PSD,
'
dente.
Clemente Medrado - P80.
PUnio Coelho - PTB (Substltuido
Rondon Pacheco - UON - Vice
ErJiII1io Cal'los - PTN.
pelo Sr. Antunes de Oliveira,.
Presldent.e .
Henrique Pagnoncell - PTB.
Vago...,. PSP.
Tancredo Neves - PSD - Relator
JaIme Tetxeira - PSD.
Vago - PST.
Artur Audrá - t'TB.
Lalalete Couttnho - UDN.
Secretário - DeJaldo Bandeira Góis
Godcy Iltla - PSD
Mauricio Joppert - UDN.
Lopes.
Moura Rezende - PSP.
ti>endonça Júmor - PSO.
Reunião às quartas-feiras. às 16 hoRaimundo
Padilha - UDN,
Ostoja Roguski - UDN.
ruo
Serretáno
- DeJa)do Baneteira Góll
Rondon Pacheco - UDN.
Lope'!l. •
Saturnlno Braga - PSD.
Comissão do tlolígono
Saio Brand - PTB.
Comissão de Emerda à Consti·
das Sêcas
Vasconceios Costa - PSP.:
Vasco FI.Iho - UDN.
tuição (N.' 3, de 1951
Prel·
Carneiro
PSD
Oscar
"Valter Sá _ PSP.
dente.
do Senado)
Wi1ly Frohlich - P5D.
UDN
José Gaudênclo
-- VlcePresidente.
(AUTONOMIA DO DISTRITO
SUllSTITUTOS PERMANEmq
André F'ernandes - UDN.
FEDERALl
Coutinho Cavalcanti _ PTB.
Bel'bert de castro - PSD.
Heitor
Beltrão
_. UDN Presi
Edgard Fernandes - PSP.
Carvalho Neto - PSD.
dente
.
Francisco AguIar - PSD.
Clement.e Medrado - PSD.
Afonso Arinos _ UDN - Ro.lator
Germano Dockhorn _ PTB.
'Edgard F'ernandtls - PSP •.
BenjamIm Farah - PSP.
Jales Machado _ UDN.
Francisco Monte' - PTB
Eurico 5a If:'S - P~"D.·
Lima Figueiredo - PSD.
Joaquim Viegas - PST.
Firman Nf:'to - P8D.
Leõnidas Melo - PSD.
Vago - UDN.
Joet Preslctio - P'I13
Mer:donça Braga - PTB.
Vago - J;'SP.
Menf'ze~
Pimf:'nt.t' -,-' PSD
Oliveira Brito - PSL.
Vago - PTN.
ISubstituido pt'Jo SI' Joii.o Romal
Pessoa de Araújo - UDN'.
Secretário - Lucfi1a AmarJnho de
Secretário
Dejaldo BandeIra G61
Pessoa Guerra '- pSD.
Oliveira.
Lopes.
Severino Mariz -P'rE.
AuxilIar - Lêda Fonten::Je'
Ulisses Lins - PSD.
DactIlógrafo - Rosál1a Lllnl'l..
Vasco lo'ilho -' UDN.
Reuniões na "Sala Pauio de FronComissão de Emenda à Consti·
tln " às terças e sextasleiras aS, 1530
sUBST]TUTOS PERMANENTE!
tuiçã'o (N. o 7, de 1952) (AI
horas.
"
Adahil Barreto - UDN.
tera arts, 25. 94 e 124)
Barros Carvalho - PTH.
EmAbio Rocha _PTa.
Carlos Luz - PSD _ Prpsldente
João Roma - psb
Moura Rezende - PSP - Vice-Prf:'
Comissão da Bacia
Leopoldo Maciel - UDN.
sldl'lolt.e
do São Francisco
Mendonça Júnior - PSD.
Aloerto Deodato _ UU!'! - Reiato:
Válter Sá - pSP.
Carlos ValadBrps _ PSD
Vieira de Melo - PSD - Presl·
Vago - PST.
Lameira Bittf:'n<'f1ur' - PSD
Clente.
Va.go - PRo
LÚClO Blttpn('ourt - PTB
Aziz Maron - PTB - Vlce-Pre::;l.
Secretário - LucUia ..Amarlnho de [. Osvaldo Triguoiro ~ UDN,
Ciente.
l\!velra
Secret~'trlo José Rodriglll;S de
Bproert de Castro _ PSD.
A. u~!Ilar - Lêda Fnl'''~f'le.
I Sousa
l)'X-dUlt l:{uSllU[I .- PRo
[)Bl'tIló,rafo - ROoálla de A. Lima. I
l"l vtll Mvl ,'li " -PTB
Rpl1n'i;c!' ás QUi'lJ'tas·telras. às 15
'.
L, li" l;"lJl.lHIO - PSD.
"ra!', ti:! Sala "Paulo de FroUn".
Comissão de Emenda ~ Consti·
LeLlpold.' Maciel _ UlJN.
Mario U')mp~ - OlJN.
Medeiros Neto _ PSD.
Machado Sobrinho - PTB.
Olinto FOPsN:a - PSD.
PessonGucrrn _ PSD.
Rodrigues Seabra ....,;- f:>SD.
Vasconcelo~ Costa PSP.
Vago - UDN.
. Vago - PSP.

Julho de 1953

lJUS'~IÇA

DO rRABALHO).

Augusto Meira _

PSD.

Bmellado (la f tocha Clrllo J unwr - PSD,
Uanóak JUnior _ UDN

E.unco Sale~ Moura Resende
OstoJ!I Rogus/U
Secrctâl'io ,ousa.

p're

I

•

Pl:lP •
_ PSP
- LJUN'
Jose .iw·drigues

da

Comiss'ão de Emenda à Consti..
tuiçã0 {N." 11, de 1953~.
(Impôsto Territorial)
Arnaldo Cerdelra _ PSP.
BcnedHo Valadares - P;:;D
U-Oduy Ilha - PSD
•
f'erraz Igreja UUN.
Ne.lson Omegna
PI'B.
Rafael Cincura _ UUN.
Vago ,- PSD.

Comissão de Emenda à Constituição (N. o 12. de 1953)
(lmpoztos sôbre \ .das O
consignações)
Da-nton Coelho - PTB.
Ins Memherg - UUJ\o
Magalnaes PlIlto - UlJN
M~lll1aes Barreto _ P;::;P: .
Paulo Flcury _ P3lJ.
'
Ullsses U-uunarãps - P::lD.

.. ;)mi::são Especial

de

Cinema.

R;dío e Teatco o
I'moco

PSlJ

presr.

R,lnIlácio

UUN

~1.Cli)4

B, 19ido
'f:'Iilf,
)OSp .

·'e.\,,·'fienu::..

PT1:l - Relator.
_ ~~O
I"la 1'10 ('a,;t.rIror.t - P'3;P.

.j'lSp Rqmero
~~lJnf:'l: Sa ,e:-.)'H·~

-

1..9('UOA
('h~r.as

PlOhplr"

ser,p/OTlU

UI)'"

- p",n
Llu<'t!la

"mlt~:n:10

de rl!lvf:'lra
A 't,rll1f1.1
/lf/f'/i/"Q"PU

r ~dJ'
-

1,,,~'Ii"pnjlll'p
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Rondon Pacheco - UDN'J
Comissão Especial para pro- Comissão Especial ;>ara dar
RU1 Ramos - PTB
satf<rnino Bra,ga _ PSD,
nunciar-se a respeito da maparecer ào Projeto n.o 442,
Vasconcelos costa - PSp.
téria de que trata o Parecer
de 1951, que autoriza o PoVago - PR,
'
n.O 31, de 1951, da Comissão
der Executivo a abrir, pelo
Vieira Ltns - P'TB - Presidente.
Reuruões às Quartas-feiras, l! 15
Gullherme MachaUo - UUN - Vi- horas.
de Tomada de Contas
Ministério da Viação e Obras
t:e-PresLdente,
'secretário - Eduardo Gu1maPàblicas, o crédito especial
Ulisses Guimarães - PSD - PreCelso peçanha - PTB,
rães Alves.
Bello cabal - PRo
'Auxiliar - Uda Fontenele.f sidente.
de Cr$ 15,000,000,00, para
LoDO coelho - PSD,
. ,
Aloisio Alves - UDN.
construção e aparelhamento
Castilho Cabral - PSP
Menottl del Plcchia - PTB.
Comissão
Especial
para
estudar
Uriel Alvim - PSD,
Monteiro de castro - UDN.
do pôrto de Santarém, sôbre
eSU\lstttuldo interinamente pOr José os problemas relativos ao custo Vago- PTB.
\
o rio Tapajós, no Estado do
BomfáCiol.
de vida, abastecimento e produPará
Osvaldo Trigueiro - UDN
Comissão
Especial
.
para
dar
cão de Qêneros alimenticios
'!'arso Dutra - PSD
parecer
ao
Projeto
n,O
2_214,
Epílogo
de Campos - UON' - Pre,
<RESOLUÇAO
NY
321,
DE
30-6-53
_
Wilson Cunha - PSP,
Vago - PSD.
de 1952, que dispõe sôbre a sidente
PRAZO ATI: O FINAL DA LESecretário _ Paulo Waltz,
Clodomir Millet - pso _ Relatol
organização. da Companhia
GISLATURA) •
Auxiliar - Mário lussim.
Francisco Macedo _ PTB
Nacional de Seguro Agricola
Alberto Botina - PTB.
Leoberto Leal - PSO
Antonio Noschesí - UDN.
Leônidas Melo - PSO
Aquiles Mincarone - PTB _ Pre- Reuniões
,Comissão Especial para elabo- I Carmelo O'Agostino _ PSP.,
na Sala "Bueno Brandão".
sidente.
Daniel
Faraco
PSD.
Secretário - Georges Cavalcanti.
r _i- p~ojeto sôbre conce:::3ão
Magalhães Melo - PSO - Relator.
Guilherme de Oliveira - PSD~
Alberto Deodato - UON
de terras e vias de comuni- Menezes Pimentel - ?SD.
'"
Comissão Especial para dar:
Arnaldo Qerdelra - PSp'
Raimundo Padilha - UDN.
cações e exercicios de comér.
Galeno Paranhos - PSD,
parecer ao Projeto n.o 2.054.
cio e Indústria na faixa de
de 1952, que dispõe sôbre o
Comissão
Especial
parà
dar
Comissão Especial para aar
fronteiras
pagamento de 10% aos be.
. parecer ao Projeto - 547, de
parecer ao Projeto n.o 2_009,
(PROJ. 1 316-48 E OUTROSi
neficiários
de isenção de im.
1950, referente a vantagens
de 1952, que altera disposlISIMo Echemque - PTB - Presi·
postos
de
importação
e direi. \
aos militares da F _ E_ B.·
flente.
. tivos da Lei n.o ~ _316, de
tos
alfandegários
e
sôbre
sua ....J
Nestor J06t - PSD - Relator.
Lameira Bittencourt - PSO _ pl'e20-1-1951
.
MlU'edo Soares - PSD.
I sidente.
entrega à L B_ A", em beO~t,o.1a R,ogu.<kl - PSO.
Benjamim Farah _ PSF
Flores da Cunha - UDN - Preneficio da infância
R,eunlôes na Sala "Paulo de !"ron- Fernando Flôres _ PSD
sidente.
tin,,.
,
,
~
José Bonifácio _ UDN.
Rameri Mazzilli - PSD - Relator
Neto Campelo - UDN - Presidente
Se~retárto - Rosá:1a da C'lllha I
Llclo Borralho _ PTB.
Benjamim Farah - PSP
Flguell'edo Carvalho.
Secretário _ José Rodrigues de
Brochado da Rocha - PTB
Danton Coelho - PTB.
Vitorino Corrêa - PSD
Herbert Vasconcelos - PSP.
Sousa.
h
Secretário - Dejalmo Bândeira
Nestor Jost - PSO. '
Góis Lopes,
Ulisses Guimarães - PSO.
Comissão
elabo- \ COI}lissão Especial par: dar
Secretário - José Rodrigues de
, r~r. c proleto, d.o ... COdlg~ B~a.
parecer ao Projeto n.o 1 _361, Comissão Lpecial. para dar Sousa.
parecer ao Projeto n,o 1.864.
sllelro de R:::.dlOLransmlssoes
de 1951, que regula a situade
1952, que altera o contra- Comissão Especial parà dar'
Eurico SaJes - PSO - Presute-ntt. f ção do pessoal para obras
parecer aO Projeto n,o 1 _772.
BIla~ Pmto UDN - vwe-Presi·
to de locação de serviço enàeTile.
Paulo Laurq - PSP.
de 1952, que concede anistia
tre atividades esportivas e
JoeJ presldlo - PTB _ Relator
Flávio Castrloto - PSP.
Aton~() Armas _ UUN
•
Tarso Dutra - P8D,
aos leitores que deixaram de
atletas
AlJomar Baleell'l) _ UOS
Vieira Lins - PTB,
compa,.recer
e de votar nas
Enlsfln Passos _ P'TB •
Secretário - José Rodrigues de
Aloisio Alves - UD!'.
últimas eleições
Osçal CarneIro _ pso'.
Sousa,
.
Arl Pltombo _ P'I'B
I
-- I
Sat,lIrnmo Braga - PRD.
Paulo Lauro _ PSP
Guilhermino de Oliveira - PSD ReunJôes na Sala "Pauio de ~on- Comissão Especial para dar
Ulisses Guimarães - PSD
Presidente.
tln",
,
, I
.
°
Celso peçanha - PTB.
Serretário _ Lucilia AmarinhO
parecer ao Projeto n, 1 - 079,
CIMomir Millet - PSP,
de Ollvpíra
de 1950, que aplica aos Cor· Comissão Especial para dar
Tarso Dutra - PSO.
parecer ao Projeto n,o 1.328,
Auxiliar - Uda fi'ontenele.
retores , Câmaras Sindicais ,
Waldemar RuoP - UDN.
Reuniões na sala Bueno Brandão' J
de
1951
,
que
dispõe
sôbre
a
Juntas,
Bôlsas
de
MercadoComoissão Especial para dissi.
Secretáário --6eorges Cavf.lcanti
aposentadoria dos servidores
rias e Caixas -de Liquidação
dicJ coletivos do trabalho
de autarquias pertencentes
de todo o Pais, a legislação
Lúcio Blttenoom - P'l'B - Preao
patrimônio da União, às Comissão Especial para da:
anteriormente decretada para
alaelLle,
'
parecer ao Projeto n,o 169
Caixas Econômicas Federais
Lamelra BltLenc('urt - PSD - Reo
Distrito
Federal
~lm
•
de 1951, que dispõe sôbre l
e aõ Conselho' Superior das
F'la via Castrioto - PSP.
.
. organização juridica da Rêdl
O~valdo l'nguel;'o _ UDN.
Antônio Peixoto - UDN .- presiCaixas Econômicas Federais
']'arso Outra '- PSO
dente. '
Ferroviária do Nordeste
Menezes Pimentel - PSO - Presc.crctario ~ Georges Cavalcanti, I Ranieri Mazíli - PSO - Relator.
Severino
Maris - PTB - Prcsl
sidente
-Adolfo Gentil - :fiSD.
dente,
Adolfo Gentil - PSD
Comissão Especial'de Mudança Edgar F'ernandes - PSP, (SubstiCelso Peçanha - PTI
Freitas Cavalcanti - UDN.
da Capital da Repúblic
tUldo em 15-7-53 pelo Sr. Paulo
Heitor Beltrão - UDI,;
a
Lauro).
Godoy Ilha - PSO.
Muniz
Falcão
PSP
Itui Ramos - PTB.
Muniz Falcão - PSP.
Secretário - José Rodrigues de
Ber.edJto Valadares - 'PSD - preSecretário _ Dejaldo Bandeira Góis
Secretário - José Rodrigues de
Souza.
SUlt"lle
Lopes.
Sousa,
.)u.,P fi'leury lJUN Viee-Pre,wetlle.
Comissão Especial para dar
Comissão Especial para dar
AHlt' sampaío UDN
parecer ao Projeto n.o 395, de Comissão Especial para dar
A:tur~ l"~rI"1IldeS
UUN
,\
parecer ao Projeto n.o 1.0,82,
1951, que dispõe sôbre a reparecer aO Projeto n.o 1_239,
B"''''hado aa R.oeha - PTB \
de 1950, que altera carreiras
C',sta Ru<ln?!ue~ ~ PI;>'l
'
gulamentação do parágrafo
de 1951, que institui, em todo
dch
Quadros,
Permanentes
e
O"jt,Jtlhn CavH.JcanT.i - PTB
4.', artigo 153, da Constituio Pais, o Serviço de Contra·
Cunha ~ueno - PSD,
"
Especiais do Minir,tério da
1)l,t"lIHIl,'Uu Cru?
- pRo
ção Federal e dá outras protaria dàs Metais Preciosos e
Educação e Saúde
ll'lI"! de An<Hade - IT0N.
vidências'
dá outras providências
U".enc paral;hos - P:;iU,
Deodoro de Mendenço - PSP Bt>rhert L.PVV UUN
Benedito Valadares - PSD - Pre- Saturnino Braga - PSD - Presi·
Presidente
<Sub"tituido
na
Comissão
JtO a Aoreu PtiP, .
e na presidência pelo Sr. Moura Re- sidente
dente.
Jt)SP JolflJv P~V.
Moura Rezende - pSP - Relator.
sende, em 23-5-53).
J'JU' ftímípJ;o P'J'B.
Jorge Lacerda - UDN.
Eurico Sales - PSD
Mario Palmerio - PTB.
LeJ1.e Nf't,o - p:;LJ
Godoy Ilha - PSO - Relator.
Llcurgo. Leite - UDN
Willy Frühlice - PSD,
L1<',o SOlTalho - P'J'B.
Brochado da Rocha - PTB.
Paulo Couto - PTB
MedPlfl,x< NeLO PSD,
Reuniões na S~]a Bueno Br:mtião.... W1Json cunha - PSP.
João Agripino - UDN.
Secretário -. José Rodrigues ~.
!,est431 .. ;/~t " - PSU
João Roma - PSO.
Secretário
Georges Cavalcanti.
Sousa•
Secretário - Dejaldo Bandeira Góis Lones,
Osvaldo Orko - PSD.

I-

I

E~p,ecial p~r~

I
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.Comissão Especial para dar i Nestor Duarte - PSD.
Comissões de Inquérito Comissão do Inquérito para
. Projeto n. IJ 1 _748, I. Tenório Cavalcanti - UDN.
parecer ao
exame. das operações da Carde 1952, que permite a Comissão Especial para dar Comissão de Inqu~rito sôbre
teira de Redescontos e da
acontecimentos na Ilha An·
ad~issão de pessoas juridi-j
parecer ao Projeto n. IJ 326.
CaiXa de Mobilização Bancas nas cooperativas de
de 1949, que aprova o Plano , chieta e reforma dQ sistema
cária
penitenciário
transportes de passageiros e
Ceral de Viação Nacional
(PRAZO ATE' 9-9-531
I
de carO'as
Breno' da Silveira
Adolfo Gentil - PSD - P·esldeue.
b
I Brochado da Rocha _ PTB _ Pre.
LopO CoelhO - t'SD.
PaUlo Lauro - f'1:>P,
Ullsses GUimarães - 'PSD.
Viell'!l Lins' - p'l'B.

Mauricro Joppert - UDN - Pre- siaente
sidente. .
Clóvis Pestana - .PSD
Castílno Cabral - PSP - Relator.
Paulo Lauro _ PSP •
l"crnando F'errari .::. P'fB.
Sa.turnino Bra<>a - PSD
Guilhermino de oliveira - PSD.
Vasco Filho ..: UDN. •
'Lu so Dutra - PSD.
Rew1iões na Sala "Bueno Brandão".
Secretario - Georges Cavalcanti. 'Comissão Especial para

I'

I

,

Comissão de Inquérito sôbre
acÚvo da Southern Lunbet
(lar
and C~lonization Company
parecer ao Proj~to .n. IJ
1.82,
. (PRAZO ATÉ 9-9-1953)
de 1949, que dlspoe sobre a Joel Presldio - P'I'B - Presidenfl'
federalização ,do.s Departa- Lapo Coelho - eSD - Vlce-P1csl,
mentos EstaduaiS de Esta. 'tente.
Osto.ia Roguskl - UDN .,.. Tl.ela(or,
Chagas Rodrigues - IJDN.
tistica

!_

Comissão Especial para dar
parecer ao Projeto n.o 1 _952, I
de 1952, que inclui o Departamento Autônomo de Carvão
M:neral do Rio Crande do Sul,
entre os órgãos importadores Godoy Ilha _ PSD _ Presidente,
no gôzo de isenção alfande- Ulysses Guimarães - PSD - Regária
'lator.
Daniel Faraco - ~SD
Presiciente.
Arnaldo Cerdeira -. PSP.
HenrIque Pagnoncelh - PTB.
Leoberto Leal - PSD.
Pessoa de Araújo _ UDN,
Secretário José Rodrigues de I
Sousa.

Comissão Esrecial p?~a dar
parecer ao Projeto n.') 362,
de 1951, que dispõe sôbre a
profissão de" Atuário, e dá outras '?rovidências

Saturnino BrDga - PSlJ
Vasconcelos Costa - PSP.
SecretárIO - Elias Gouv(;'a.

Fernanao

preszdente,

1"e~ran

RanJerJ Mazzilli -

-

PTl:S -

vu:e-

Relator

Jooé Bomlil<'lo -

UDN
Ma.n~13es l:iarretc - PSP.

Osvaldo Costa ,- P8::J.
Pereira LOpes - UnN"
ReUOlões na Sala "Paulo de Wron.
,1n"'.

Secretário -

rães Alves,

EdU:\j'do

0uurll~·

- Leda wnn'·enf'ie
DactilÓQrato - R.sá!la le

A uxi/ül1

melda Lima,

'\1-

~omissão

de Inquérito sôbre
o Departamento Nacional de
Estradas de RCidagem, etc.

PRAZO ATIl, 26 8- 19531
Comissão de Inquérito incum·
bida de apurar as acusações Oa rIos Luz - PSD - Pr:!s,dp"'+e,
00101' de Andrade UDN - Vicelevantadas em t ô r n o da '[>1 esidente.
. Saio l:Srand - PTB - Relutor.
Leopoldina RailWay
CrlJdov [lha PdD.
IPRAZO ATlt '4-7-111531
João Roma - PSD ISubstitll:do em
Comissão Especial para dar
Galdino do vale - UDN - !'rcsl- 3-7-53 pelo Senhor Oscar CarneirO).
parecer ao Projeto n.o 1 _311, -dente.
Plácido olímpio - UDN.
Walt er Si! - PSP.
Nestor
Jost
PSD
Vice-PreSI·
de 1951, que cria, na Justiça dente,
- Se("1"e/á, r 70 - Dejaldo B.lndelra
Gólg Lopes.
do Traba'lho, as'3. a e 4. a Jun·
Blas Fortes - PSD - RI!/Iltor.
tas de Conciliação e Julga· Carmelo u- Agost1l1o - ?êJ:>,
~omissão de Inquérito sôbre
Machado sobnnho - PTB
mento, com sede' em Recite;
Mon~ll'o de Castro UDN.
operações da Carteira de ImNilo Coelho·- PSD.
Estado ~e Pernall.1bucQ, e da
portação e Exportação do
Reuniões as quintas-feiras às 15
ol,ltras providências
horas, na sala "Rêgo 13arros".
Banco' do Brasil (CEXIM)
Celso peçanha - PTB,
Ferreira Martins - PSf
Ferreira Martins - PSP~
Waldemar Rupp _ UDN.
Reuniões na Sala Bueno Brandão,.
Secretário _ Georges Cavalcanti.
.

ii:urico Sales _ PSD _ Presidente,
Lopo o>elho ...:. PSD -'- Relator.
Ulysses Guimarães - PSD _ Pre- Comissão de' Inqu,ír'to sôbre
José Fleury - UDN.
(PRAZO ATE' 15-12-19541
sidente.
.
Manoel Ribas _ PTB.
,
det'.1stre
ocorrido
na
Estra·
o
Muniz Falcão - PSP.
Muniz Falcão - I"8P - Relator.
Daniel Faraco PSD PresI·
Reuniões na Sala "Bueno Brandão".
da
ele
Ferro
Central
do
BrasH
Godoy Ilha - PSD.
dente.
Secretário Georges Cavalcanti.
LiCurgo Leite - UDN.
(PRAZO ATIl: 15-4-1953)
Brochado da Rocha - PTB - ViceSeverino Mariz .- PTB,
.
I
Comissão Especial para dar Reuniões na Sala "Bueno Brandão". Mauricio Joppert - UDN - Presto 'Presidente.
Secretário GeDrges Cavalcanti. dente.
Aliomar
Baleeiro
-.:.
UDN
_
Relato,=,.
~arecer ao Projeto n." ~2a·B.
Saturnlno Braga - PSD - nelat07.
João Agripino' _ UDN.
Fernando Flores - PSD.
de 1949, que dispõe sôbre o Comissão Especial para dar
Viana Ribeiro dos Santos - PR.
Osvaldo Fonseca - PTB.
Wilson Cunha - PSP.
Serviço de Loterias
parecer as emendas do Senado Vasco Filho - UDN.
Oliveira Brito - PSD. '
IJ
Wi1ly
Frõhllch
PSD.
Herbert Vasconcelos - PSP - Pre- ao Projeto n. 1.516,' de 1951,
ReunIões na Sala "Paulo de Fron·
Secretário - Yolanda Maiclc.
sldente..
que dispõe sôbre a constituicão tin".
\
às têrças-teL'Ss, àS 15 n'lras E
Reuniões às sextas-feiras. às 15 hoAlberto J;J0tino - PTB. , Re:ator. da sociedade por ações do
30 minutos
ras,
na.
Sala
"Carlos
Peixoto Fllllo".
Secretárl.o - Lucfi!a A.nar1Lhc
\1'
f"óleo Brasileiroo5. A.
de Oliveira
Sousa Noschesi - UDN.
r
Auxiliar - Lêda Jron":enele.
Comissão de Inquérito sôl:re
RESOLUÇAO N.IJ 327, DE 14-7-1953
responsabilidade da autorida.
Comissão Especial para dar Bilac Pinto - UDN.
Comissão de Inquérito para
de policial em fatos ocorridos
parecer ao Projeto n,o 906, Celho de Souza - PL.
f
Daniel Faraco - PSD.
exame da aplicação dada ao
no presidi> naval" outros 10de 1951, que trans ere para Euzébio Rocha - PTB.
Impôsto Sindical
ca~
o IPASE a filiação das C05-\ Helio Cabal - PRo
tureiras de Intendência de· Herbert Vas~on.celos - PSP
(PRAW ATÉ 12-8-1953)
RESOLUÇAO N." 250, DE 15-'.2-1952)'
Jayme Teixeira - PSD.
b
PSD
n...
Querra
Lafayette Coutinho .:... UDN
Rodrigues Sea ra - ., e·
sldente.
'~rlgldo Tinoco.
Lima Figueiredo - PSD.
BUac PInto _ UDN _ Relator.
Celso Peçapha - PTB
Pessoa de Araújo - UDN - PreLucio Bittencourt - PTB.
Benjamim FarafJ _ P'SP,
Tenór10 oavalcant! - UDN'.
sidente:
Luiz Garcia - UDN.
Daniel Faraco _. PSD
Mauricio Joppert - UDN.
Benjamim Farah - PSP.
Meneses Pimentel _ PSD.
Osvaldo Fonseca - PTB.
Reuniões na Sala "Bueno Brandão" Comissão de Inquérito sôbre
Frota Aguiar - PTB,
Moura Rezende - PSP.
Guilhermino de Oliveira - PSD.
Orlando Dantas _ PSB.
as quartas· f eiras, as 14 horas.
Instituto do Álcool e do Açúcar
Tarso Dutra - PSD.
Osvaldo Fonseca _ PTB.
. Secretário - Gilda de Assk Re·
I
Reuniões na Sala "Bueno Brandão". I Rodrigues Seabra _ PSD.
publicano.
Resolução D.O 20~, de 9-lO-52
secr.etá.rio Geo.rges cavalcanti.
Comissão de Inquérito sôbre
j
(Prazo até 6-1-1954)
~

I

I

~;~~:l c"a~'~~~r;- !S~SD.

'

,

Pe-

"I

I

,

Comlssao Espec!al p~ra dar i Comissão Especial para (lar. a_ atividades da C. C. P. _
parecer ao Projeto n. 1 _430.. parecer ao Projeto n.O 1. 146-A.
. (PRAZO ATE' 9-9-ljJ)
d~ 1 ~~1, qu~ regula a con- de 1949, que reajusta a, apo· c;stllho Cabral :.. pSp _ PresttnbUlçao deVida ao. Ift:PET.C I
sentadoria e pensão dos,
de~f~rto Bott1no _ PTB.
pelos condutores profissionais 'I
bancárias
Gullherme Machado - UDN.
de veiculos
Joaquim Vlegas _ PST.

Daniel Faraco _
dente.

PSD _

Carneiro D' Agostino - PSP.
João Cabanas - PTB.

Presl\

Tarso Dutra - PSD - Presidente.
Licurgo Leite - UDN.
Muniz Falcão - PSP.
Osvaldo Fonseca - PTB
Osvaldo úrico - PSD,

Napoleão Fontenele - PSD.
Secretário
Mateus Ot1v1o
Mandarino.
I
Auessor Ttcnfcd
AntOnio
Cam1lo Neto-

LeIte Neto - PSD - Presflent&
João AgrIpIno - UDN - Relator..
Bilae Pinto - UDN.
Leoberto Leal - P::S;:;D~::;::~~
Manhãas Barreto
Napole§4 F'Ont

Severino M
Secretário
~

Oliveira
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de Inquérito sôbre Comissio de Inquérito sôbre
eperaçõe's de créd,ito realizadas ~ntre o Banco do Brasil
S. A. e empresas de pubJici,
dade falad~ e escrita :.;'~

o Departamento Nacional de
Obras
Contra as Sêcas
lO
<Prazo até 7-10-1953)

Maur4clo Joppert -

UDN -

Pre·

RESOLUÇAO N.- 314, DE 3-6.53

1I1aenle.

PaUlo Rareos -

PTB -

V1ée-Pr!·

Julho de 1953

6.D, letra. 1> do ~ubstitutivo. 2) Reque- valdo Costa -

rimento do Sr. Hugo carneiro, solicitando pagamento dos subsidios atrasados. Relator: Sr. Alberto Bottinu,
o qual foi publicado no Diário do Congresso Nacional de 6 de junho de 195:1.
Após debates, foi dada vista ao Sr.
Tarso Dutra. As dezessete horas e dez
minutos, foi encerrada a reunião. E,
para constar, eÍl Aderbal Ulysia, S(;:cretário. ,L:;tvrei a pl esente ata, que
será pulilfcada e assinada r-elo Presidente, uma vez ~provaa!t..

Ubirajara. Keutcnedjian e Senhora Ivete VUÍ"gas. Ata:
Foi lida, aprovada. e assinada, S(>IU
observações, a da reunião an~erior.
Passando ao expediente, o Senhor Presidente fez a seguinte distribui~;'o:
Mensagem n. o 226-A-53, que "suóJmetCJ
à. apreciação do Congresso Kacional
os Textos dos Atos do Sexto Con~l'es
so da União Pústal das Américas e
Espanha, concluidos em Mac,lnd. a 9
de novembro de 1952" - ao deputado
F'iladelfo Garcia; Projeto n. '3.23l-5:l,
que "dispõe sôbl;sl a designação (le
adido agricola para servil' junto às
Missões Diplomáticns ou de. re;:,1'osentante permanente ou não junto à
Organizações Agricola Ihternacioné;is"
ao deputado Alcides Carnell'o: e
Mensajem li. o 247-53, que "submete
à apreciação do Congresso Nacional o
texto da Convenção Internacional Sóbre os Direitos Politicos da :I·fulhH.
concluida por ocasião da VII Sess;';o
da Assemliléia Geral das Nações Vnidas, em Nova York" - ao deputado
Osvaldo Trigueiro. Em seguida. H'rtficado não haver "quorum" para discussão e votação das proposições em
Fauta. o Senhor Presictente encerrou
a reuniE.o, Cs dezesseis horas e trinta minutos. E, para constar. foi lavrada a presente ata. que. depois de
lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente, Gilda de Assis Republicano - Secretária.

Alencar Araripe - UDN.
C,oàomir Mlllet - PSP.
Castilho
Cabral
- PSD.
OUvelra drito _ PI:>D - Relator
,
O SENHOR PRESIDENTE Ff:Z AS
1''ranclSCO Aguiar - f'SD.
Frota Aguiar - PTB.
SEGUINTES DISTRIBUIÇOES
Jandut CarneIro - PI:>D.
Gullherme Machado - UDN
EM 15-7-1953
Leandro. Maciel UVN,
Ao senhor deputado Alberto BottlCosa! Carneiro _ PSD.
O11sses Gtl;imarães - PSD.
110:.
Manoel NovaiS - PR.
Ulisses Lins - PSD ISubstitufdo em
Projeto n. O 3.278-53, de autoria do
Secretário _ José Rodrigues de
25-6-53 pelo sr. Leoberto Leal).
Sr. Jales Machado, que libera, proSousa.
gressivament2, de taxa oficial de câmbio, as cambiais resultantes da exporComissão de Inquérito sôbre o tação
do café brasileiro.
Comissão de Inquérito sôbre
LJoyd Brasileiro (Resolução
Ao senhor deputaqQ Benedito Valadares:
297, de 30-4-53) /
as Empresas Incorporadas ao
Projeto n. o 3.233-53, de autoria do
Sr. Parailio Borba, que cria uma Es-'
Patrimônio Nacional
PRAZO ATE' 30-7-5:>
cola Prática de Agricultura Mecanizada no município de Prudent6polls,
RESOLUÇAO N.o 299. DE 5-5-953
Abelardo Mata - PTB.
EStado do Paraná.
Ao senhor deputado Godoy Ilha:
Deodoro
Mendonça
PSP.
Ulisses Lins - PSD - Pres,dente.
Projeto n. o 3.227-53, de autoria do
Mauricio Joppert
UDN
VICeSr. Vasconcelos Costa, que dispõe sôLeônidas Melo - PSD.
Pre,slcen te.
bre- a criação de uma Escola ProfisNeto
Campelo
_
UDN.
sionál
para ferroviários,em Sete LaRela·
OswaJOo Fonseca
PTB
Oscar
Carneiro
PSD.
,oas. Minas Gerais.
tor·Geral,
- Ao sentior deputado oliv.eira BrILopo Coelho - PSD.
Comissão de Economia
Lucllio Medeiros - UDN.
Comissão de IllQuéritQ para es- to:Projeto n. O 3.201-53, de autoria do
MUlllZ Falcão - PSP.
tudar os efeitos prejudiciais Sr. João Cabanas, que submete ao re- PUBLICACAO AUTORIZADA PELo
Ostoja Rogu.skl - UDN.
de contrô!e militar das Fõrças SR. PRESIDENTE PARA ESTUDOS
causados pelas geaadas à ia~ 5'ime
Tarso Dutra - PSD.
AtInadas, em caso de manobras, moVieira Lms - PTB,
PROJETOS NS'. "90/1951 E
voura cafeeira do Pa(s
bliziação, guerra ,civil ou guel'l'a ex2.629 DE 1952
terna, os 'depósitos de distribuição e
Reumões na Sala Rêgo Barros.
Arnaldo cerdeira - PSP.
vendas de inflamáveis, combustiveis
Secretário - Elias Gouvêa.
RELATÓRIO
Dolor de Andrade - UDN.
e lubrificantes, sediados em território
Fernando Flores - PSD.
nacional, bem como estabelece outras
O projéto qUI! temos a honra dt re·
MFerraz Egreja - U,PN.
providências de interêsse público.
latar data ele 6 de novembro do ane
Lima Figueiredo - PSD.
Ao se'nhor deputado Rondon Pa- p. findo, tendo como seu primelre
checo:
Cc missão de Inquérito sôbJe , Uriel Alvim - PSD.
signatário o ilustre deputado AlioVieira Lins - PTB.
Projeto n. o 3.199-53, de' autoria do mar Baleeiro. Já a 13 do citado mE!
Os Jogos de Azar
Sr. Willy Frohilich, que concede isen~ entrava em regime de urgência e II 19,
ção do impósto de consumo, direito~ na Comissão de Constituição e JusRESOLUÇAO N.o 302 DE 6-5-53
de importação e taxas aduaneiras, ex- tiça, sob indicação do relator, nosso
:!\.tas das Comissões - clusive
~ a taxa de previdência social eminente colega 81'. Daniel de Carvapara máquinas e 1'.cessorios a serem valho, obtinha a unanimidade dos
Lafaiete Coutinho O. D. N.· importados pela Prefeitura Municipal sufrágios em abono de sua fidelidaPreslden te.
Comissão de ConstituiçãlJ
de santa .Cruz do Sul, Rio Grande do de constitucional.
Osvaldo Fonseca _ PTB :- Vice
Justiça
Sul.
Encaminh'ado à ComIssão de FinanP:eslOeme.
Ao senhor 'deputado Tarso Dutra. ças,
ATA DA 6.a SESSÃO,
foi-lhe a 2 de dezembro a?reProjeto n. o 3.264-53, de autoria do sentado
substitutivo que teve a firTarso Dutra - PSD - Relator.
EXTRAORDINARIA
Sr. Fernando Ferrari, que efetiva Te- má-lo o nobre
representante do Parasoureiros e Assistentes.dos Serviços do
Adah,l Barreto - UDN.
Aos quinze dias de julhC! de mil :no- IAPI, Que contarem mais de cinco anOb nâ. deputado Lauro Lopes, vencido
veccntos
e
cinqut':nta
e
tres
as
qUlllZC
pela
rejeição
do projeto, consoant.e
Clodomir Millet - PSP:
de efetivo exercicio, a partir da data
horas, na Sala Alr~nio de Melo Frar:- da promulgação desta Lei.
longo parecer do ilustre colega Sr.
HeIJo Cabal - PRo
co, reuniu-se a ComIssão de ConstlAo senhor deputado Ulysses Gui- Alde Sampaio.
I
tUlçáa e Justiça, presentes os senho- lnarães'
Já agora na Comissão de EconoMendonça Braga - fTB.
res' deputados Lúcio_Bittencourt, PreProjeto n. O 3.197-53, de autoria do mia. vemo'-nos na contin'l;êncin d,e
sidente, Castilho Cabral' - Vice-Pre.- Sr. Adroaldo Costa, que isenta de opinar, em poucos dias. acêrc3 de
Menezes Pmientel - PI:>D.
sidente - Oliveira Brito - Osvaldo direitos e taxas aduaneiras, exclusive uma proposiçoã que, na singeleza forNapoleão FontenelJe - PSD
Trigueiro - Godoy Ilha - Tarso Du- a de previdência social dez mil al- mal, envolve os mais variados protra _' Moura Rezende - Arruda Câ- buns adquiridos por D. Antônio Z~1t blemll.s, não apenas do interêsse parRaImundo Padilha - UVN.
mara - Antônio Horacio - Augusto tera, bispo de Pelotas, para distribui- t.icular de uma classe da sociedade,
Meira _ SamueJ Duarte _ Benedito ção entre os seus diocesanos.
Rl>drlgues Seabra - PSD.
mas desta ·própria. em seu conjunto,
Valadares - Alberto Bottino - Paulo
Projeto n." 3.243-53, de autoria do como se poderia inferir de uma IndaSecretano
Matheus Octavio MaD Couto - Aliomar Baleeiro - Rondon
Sr.
Adolfo
Gentil,
que
isenta
do
padarmo.
Pacheco - Aziz Maron - Jarbas Ma- gamento dos direitos alfadengários os r,ação mais aDnrada. se nos fô~se p~
mnhão, não tenda,' comparecido os navios adquiridos exclusivamente para sivel realizá-la no exíguo tempo de
que dispomo~.
srs. deputados, Alencar Araripe - o serviço de cabotagem.
O projeto bu~ca sua. lnslJira<;1\o l'm
Antõnio p"eixoto - Bilac Pinto - Flon. O 3.280-53, de autoria <1e. motivos de ordem anti-inflacionária,
Comlssao de Inquerrto sobre as res da Cunha _ Fel1ciano Pena . Sr.Projeto
Lauro Cruz. que isenta de ceIo objetivando prelimInarmente a redutransações realizadas entre o José Joffily - Luh: Garcia e Ulyeses tas taxas os liõ'l'oS impressos l'emeticão do podcr de comura de indivl"
.
Guimarães, por motivo
justificado.
Banco do BraSil e as empre· Lida, aprovada e assinada a ata da nos por reembôlso postal.
duos ou orO"anizações que se beneficiaram de favores o'btldos stravés da
sas "Érrca S_ A. ''; "Editora sessão anterior,.o Sr. Pre~iden!e codlscriminn~ãll do crérlito e do contro....
H
.,
.. R' d' CI b mUlllCOU que fizera dIstnbUlçao da
Comissão
de
Diplomacia
,Jltllra ora e
a 10 u e matéria que vai publicada ao pé da
le do comércio exterior, entre outros.
Em outras palavras. pretende o condo Brasil"
'üli" Foram examinadas as ·seguint.es
ATA
DA
P
REUNIÃO
ORDINAR.IA:
1roposições: 1) Projeto de lei númegelament·o dêsse poder de compra. setr1
EM
15
DE
JULHO
DE
REALIZADA
ro 1.146-51, ao qual foram anex:;\dos
eliminâ-lo. todavia, pois que o t.r:ms1953.
.
HESUl uÇAC N < 313 DE 3·6·53
')s seguintes - números 114-51fere ao Estado, para fins de aumente
24{-51 - 263-51 - 454-51 - 1. 020-51
Aos quinze dias do mês de ,iulho de de vencimentos ou da. realização ~'t
C'll·,tIlho Cabral
PSP
Presl _ 1. 769-52 e- 1. 884-52, que dispóe sô- mil novecentos e cinquenta e trés. ás obras inadiáYeis. Trata-se, afinal. dE
dp,-!t'.
ore a aposentadoria e beneficios dm dezesseis horas, na sala "Bueno Bran- restabelecer preceitos que se ori.,..inllt.rabalhadores. Relator: Sr. Samue! dio". reuniu-se, ortlinàriamente. a Co- ram do Dccret.o-Iei n,O 6.224, tt!' Jr44
A.enrar Ararlpe
UDN
Vice· Duarte. Parecer: T'eln constituciont'l· missão de Diplomacia. sob a presidên- () qual instituiu o impôsto sôbre lu- Pre,..J,]!'"nte.
lidade do substitutivo e das emendas cia do Senhor Lima Cavalcanti - cres extraordinàrios. com as modifjl"rot·a Aguiar - PTB - Relator exceto quanto à emenda Hildebrando Presidente. Comp'l.receram os Senho- caçõcs quanto ::'0 critério d? incid(nBira'!lia, jul2nda mconstitucional. O res Alcides Carneiro - Fernando Fer- cia extraidas do Decreto-lei n. O !i .15g,
GUllhp"me Marh~do - UDN.
relator propõe ainda emenda ao ar- rari - Filadelfo Garcia - Hermes de 1946.
ti;,o 6.0 letra b. do sutstltutlvo. A Co- Pereira de SoUza - Neto Camuelo e
LfOJ~rto Leal - PSD.
mi~s§o delibpl"ou: A) amova!' o pare- Ov!dio déAbreu, deixrram de fazê-lo
O primeiro dêssrs diplomas lCf'l!I~
Ull!;~f>~ Ulllma.r},es _ PSD.
~rr pela constit.ucionalidAde do subs- os Senhores Hélio Cabal. Vice-Presi- teve sua ori;;€m, como se sabe, nl!
0
.
,
.
tit.ntivo. exceto OUAnto o art. 2. que dente, Carlos Roberto. Edilberto de situação excepcional do estado ti E
l' Il~~f>F LJI1~
PSD' SuhStltufdo em foi clrclarado
inconstit.ucional
b) castro - Flávio Castrioto - Gentil guerra. A acumulação de saldos posl.
25-L 53 p~lo Sr. Carlos Valadares). I a,rovar a emenda do relator artigo Barreira - Monteiro de Castro'- Os- tivos em nosso balanço comercial SUlllIidentll.
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Em outras palavras, ft. 'tributação muelson (Introdução à. Anâllse Eco- de $0,47 para o Estado sObre o captcitara internamente uma innação monetária, cujas repercussões se acen- implicar.á na descapitalização privada nômica, págs. 154/8 e p. 162): Lucros tal suprimido pelos aCionistas, ao pas·
tuavam na medida da forçada redu- entre 25 a 75%, na mesma progressão implícitos, remuneração de inovadores, so -que estão isentos todos os capltalm
ção de nossas compras ao exterior e dos resultados financeiros de cada em- segundo Schumpeter, lucro oriundo do obtidos pela emissão de titulos de ren·
risco e, da incerteza, conforme Frank da fixa. Quer dizer: desestimulo ac
da acumulação crescente de l!lcros in- prêsa.
Anteriormente a êste, outro projeto, Knight, ou lucro de monopólio, seg'un- reinvestimento, que é a solução ntmta.
dustriais e comerciais, que poderiam
O
derivar para aplicações perigosamen- n. 90-51, fôra apresentado, em 9 de do o princípio da escassez artificial mente produtiVa da aplicação cte re.
servas ou da poupança nacton..I, I!I
abril de 1951, pelo nobre deputaâo dos fatores?
te anti-econõmicas.
O pro!. Eugênio Gudln alude em por outro lado, estimulo aos gastol
Caberia então racionalmente a tera- Osvaldo Fonseca, e que, por ser da
pêutica de um impôsto adicional de mésma natureza, foi anexado ao de seus "Principios de Economia Mone. inúteis como expediente de evasao aOl
renda. Aplicável sôbre o lucro mé- n. o 2.629-52, o qual vimos de resu- tária" (lI vol., p. 143) aos lucros tributos confiscatórlos.
A opinião norte-americana foi ano
dIo de um biênio, dentro do quin- mil'. Trata-se de iniciativa por igual extraordinários que provêm do auqUênio-base de 1936 a 194(', com o destinada a coibir lucros julgados ex- mento de preço, numa fase ascenden- nal despertada para os efeitos distor.
acréscimo de 50% e lll.'lis 25% das cessivos. Estima-os, porém, sob o cri- te da atividade econômica, mostran- sivos dessa legis]ação fiscal. Dois anol
inversões efetivamente realizadas de- tério dos que ultrapassem 12% do do o atraso de elevação de salários de sua aplicação não eliminaram '110
pois de 1941, seria êSJe impôsto pago capital efetivamente incorporado nas e outros rendimentos em relação à orçamento federal os déficits avulta·
em espécie ou convertido, pelo dôbro, emprêsas, aplicando ao - excedente o alta d~ preços e lUcros, o que torna dissimos. A fase de ascensão, em se·
• todos esses rendimentos insuficientes guida à ligeira depressão de 1949, pro:f.
em "Certificados de Equipamento" ou impôsto adicional de 50%.
A êste projeto, o mesmo ilustre au- para absorverem a prodUção. Mas serâ segue em niveis razoáveis, mas é fato
"Depósitos de Garantia".
. Com a segunda alternativa, assegu- tor do atual, deputado Aliomar Ba- ainda esta a hipótese brasileira ? An- notório que o fenômeno se orlO'lna
o
rava-se a restituição do respectivo va- leeiro, apresentou emenda revigoran- tes pelo contrário, não se deve recear, mais diretamente da participação cta
O
9.159,
de
10-4-46,
em
??SSO
caso,
a
hipótese
contrária,
e~onomia
particular
no
programa
nado
o
Decreto-lei
n.
lor ao contribuinte sob a form-a de
saque sôbre o exterior girado em moe- com alterações quanto à percenta· admltlda por Keynes, segundo a qual clOnal de rearmamento. Já se apon.
gem de incidência tributária e' de apl1- a al~a dos preços se explicaria pelo ta~,. co~tUdo, os inúmeros exemplos
da de livre curso internacional.
rendImento decrescente da atividade de IUlqmdades as mais gritantes como
I
A fórmula oferecia ainda a vanta- cação do re~pectivo produto.
proposição e emenda' receberam, produtiva e não pelo incremento da c<?,nseqUência dessa política fiscal. E
g~Ul de encerrar o ciclo de incidência do fenômeno inflacionário no mes- nesta Comissão, parecer contrário do quantidade de moeda, desde que _ na,? faltam -os prognósticos sombrios
mo setor cambial onde êle havia co- seu relator, o nobre deputado Adol- como é o caso entre nós _ aumenta acerca de ,suas repercussões econOmica~ nos índices de produção e de ema nivel de emprêgo?
meçado.
fo Gentil.
A aceitar-se esta última conclusão preg'o.
Ji o Decreto-lei n. O 9.159 (10-4-46),
PARECER
não se poderia' falar de uma Qued~
N? momento em que escrevemos,
substituindo-se ao anterior, amplia
Quer o projeto do deputado Baleel- do consumo final, em têrmos absolu- mOVImentam-se os representantes maIs
seus objetivos à forma de distribuição dos lucros e à instituição de de- 1'0, quer o do deputado Osvaldo FOll- tos. O consumo corresponderia ao graduados do.oarlamento americano no
pósitos bloqueados na Superintendên- seca são omissos na conceituação de s!au de produtividade, como a esta se sentido da revisão dessa política. :;m
cia da Moeda e do Crédito, reduzin- lucro e nas repercussões e~tritamen- VIncularia a rentabilidade tendo como c?mpromisso ,iá se acha virtualmente
do, porém, a severidade do Impôsto te econômicas das duas proposiçõe~ expre~são o lUcro, definido êste, no fIrmado: a lei sõbre lucros ext;':l~:,dl
adicional, de 36,25% para 17,5%, como Afigura-se-nos que ambos êsses bri- conceIto Keynesiano, como eficiência nàrios nã9 ultrapassará o Deríodo dêste 'tno financeiro, a encerrar-se em
se verifica do cálculo do deputado Ihantes colegas pretendem corrigir II margmal do capital.
Lauro Lopes, em seu documentado existência de um poder de compra que - Sabe-se, de outro lado, que esta ef!- 30 de junho de 1954. ("The Economist"
parecer a que acima aludimos. Quan- lhes parecera excessivo e m poucas ciência, juntamente com a taxa de de 4.7.53)..
'
to à aplicação, os lucros seriam divi- mãos e que teria: sido acumulado a juros, exerce considerável papel no
A critica autorizada, como a de Hrn.
didos em três parcelas: uma de 50% expensas do interêsse geral e, mais incremento das inversões, as quais, ry Làufenburger ("Finanzas Com'a!para depósitos à ordem do Banco do particularmente, do interêsse do con- :J.liadas à propensão ao consumo, são mdas", págs. 14 e segs.), revela nu~ na
(Brasil, 2(1% depositados na Superin- sumidor. Como medida anti-inflaclo- JS naturais obstáculos às fases de de- própria. Rússia os investimentos 10
tenjência da Moeda e do Crédito, nária, nada foi previsto nesse sentido, pressão- ciclica~ com a condição- de Estado monopolista e o rigido sistecomo disponibilidades da Carteira de tanto assim que aquêle excesso ,re- absorverem a poupança disponivel.
ma de. controles não lograram obstar
Ora, a parte da renda nacional que as deSIgualdades às vêzes abismai das
iRedescontos, e os restantes 30% per- tornaria, incólume, à circulação, atramaneceriam na emprêsa.
A quota vés do Estado.
dá esta pou?ança não vai além de rendas individuais
de 50% poderia, à opção do contriReconhe.cendo éste fato. que bem
Na consideração de um' fato eco· 10% do seu montante, segundo estatfsbuinte, converter-se em "Certificados nômico, abstrai o cientista qualquer tlca do Conselho Nacional de Econo- revela a mexorabilidade d fllnÚt1·~
de Equipamento".
noção ética ou psicológica. Investi- mia, isto é, pouco mais de vinte m- no -. econômico do lucro, seja .qual fôr
! A Lei n. O 1.474, de 26 de novem- ga tão sómente sua complexidade I' lhões anuais, coeficiente minimo para o tJpo de eco'1omía, o govêrno soviétlbro de 1951, em vigor, tendo estabe- as suas relações de causalid!lde para l) nosso crescimento econômico. Mes.recorre~, co.mo Qualquer pais captlecido o impõsto progressivo entre os fixação de um critério de análise e, mo em fase de pleno emprégo dos fa- .ahsta, ao Imposto de ~f'nda, ip'-""'()_
limites de 3% a 50%, estatui ade- finalmente, de averiguação de um etei- tores de produção, as inovações ab- n.ando, como diz aquêle mestre alsamais: u) adicional a partir de 15% - to. Jâ o político vai buscar em ra- 301'veriam com facilidade êste saldo da clano, a hierar,~lli,a (h
• "-O n
",,lucros reais presumidos; b) 3% sô- zões de justiça os fundamentos de su~, renda. Seja de notar, entretanto, que rios aum grau desconhecido em qualo Estado concorre na licitação dêsses auor 'outro lugoar do mundo mesmo n's
bre reservas e lucros em suspenso posição.
Resta, porém, saber até-que ponto fatores, através de tributação especí_.F.stados Unidos.
'I'
u
ou não distribuídos; c) 15% conTalvez não seja exagêro afirmarversíveis em apólices do ímpêsto a umlt estrutura econômica funciona !ica ou pelo meio mais simples e
pagar pelos artigos (?) do Decreto para realização dêsse ideal, em ou- lnglório da emissão, invertendo êle se .que .:;Igumas das medidas mal~
tras palavras, quais as possibilidades próprio somas consideráveis.
radlcals la adotadas em relação à ren
n. O 24.239, de 22-12-1947.
Temos então aaui, a par da reduzida da das emprês~s e, portarlbo, contrl
, Pelo projeto em e,ame, a situação de permanência do organismo econômlco para que através dêle se pro- produtividade, o -segundo elemento de a poup~nça, denva da incapacidade de
seria a seguinte:
mte!'vencionista de realizar sua
1. Apuração do lucro por um dos ceda a uma justa retribuição dos fa- alta dos preços, com influência direta est~~o
três critérios que se mencionam: a) tores de produção. Já esta reflexão sôhre a cota de lucros: é a inflacão, D9 lJt!ca SOCIal, segundo a f'strutura ecovai
implicar
a
interpretação
puramencom
seu
cortêjo
assaz
conhecido:
?01UlCa
da Nação. Não lhe resta oumédia dos lucros obtidos num biênio
Não admira, assim, aue essa cons- ora !llternativa, nesse raso, senão fl
qualquer do período de 1936a"'1940, au- te objetiva <ios elementos empírico.
mentada essa média de 50% do seu conhecidos, que constitUem, summara- tante ascensão dos preços, proporcio- 1)olltlca de confisco ou de saque sôbre
montante e mais de 25% dos Investi- tio, o mercado e o sistema de preços ne a alguns setores do comércio e o futm·o. Explica-se, ent'io porou::! SI!!
mentos feitos a partir de 1941; b) per- E daqui promana, então, tõda uma da indústria proventos mais avulta- opera, sem a menor considcra't;10 de
centag'ens sôbre o capital efetivamen- série de indagações, a cujo desfêcho dos, tal a natureza das respectivas n.-atureza econômica, a descanitali?ate aplicado; C) percentagens' sôbre a se atinge simultâneamente com a es- ':ltlvidades., Entretanto, o aue impor- ~~o pro~:r~sSlva para efeito de uma -recolha de um rumo político.
taria, como política eficiente, seria dlstnb;lIGao socíal da renda
receita bruta.
Significa dizer, portanto, que êste conter o imuacto inflacionário dêsse
Importa, todavia, assinalai· oue sem
2. Lucro excessivo constituiria a
diferença entre o apurado em balanço não pode nunca ser predeterminado ')ossive1. excesso de lucros, jamais embargo da "bonchde natural" 'dêss~
e qualquer dos totais obtidos pelos cri- ou antes, eleito a priori e à margem ',ransferi-lo, como tributo, ao Estado est~do ~a~en:aIista, seus mNodos s~.
de uma segura informação de ordem 'nversionista _ e quase sempre mau melam lllIqmdades nem só naauf'les
térios referidos acima;
•
'nvf'rsionista....
grupos ec~nômic_0s Dôbre que reCai o
3. Impôsto adiciopal variável se- econômica.
Que fazem, porém, ambos os pro- 'Jeso ~a ~rlbutaçao, mas tambéúl, emgundo essas diferenças ou valores-liNo caso em aprêço, iniciariamos o 'etos ? Esterilizam, por acaso, o que bor~ md!retamente, sõbre os que ~t1
mites, a saber:
lebate por uma definição de lucro e
25% sôbre a diferença que exceder do que se designaria corretamenteç'por mpõem danoso e iniquo? Absoluta- ten.a p~oteger. O fato é mais evimente. _Transfere ao Estado,magna dente. amda sob, o reg'ime de pleno
até 15% do lucro base;
lucro extraordinàrio. Escusado clizer,
50% sôbre os excessos de 15 a entre parêntesis, que não desconheço, 'Ja1'S no pro.cesso inflacionaria, um, po- emprego, como o que vIve presenteder adicional de compra de fatores de mente nosso pais.
50 %; •
~or forma alguma, a presença, no 01'Com efeito, se mantivéssemo~ a pou75% sõ.bre o que exceder de 50% janismo econOmico brasileiro, de um? orodução e, por conseguinte, um irtstrumento de agravação dêsse pro- pança em mãos da economia partido mesmo lUcro-base.
classe de especuladores, em sua maio- cesso.
cular, o máximo que poderia ocorrer
ria adventicios e aqui lançados pela~
EJ:eIll\llificando:
seria, neste ou naquele ramo da procontingências da guerra, os quais enNQS Estados Unidos, tentou-se & dução ou do cl)m§rcio, um insucesso
Se o lucro-base tiver alcançado cr$ l'iqueceram escandalosamente com os :nesma politica, embora ali em clr- individual, como preço normal do ris1.00Q.ooo,oo num dos biênios qualquer favores da Carteira de Exportação f' ~unstâncias q u a s e diametralmente co. Ainda sob o império da competide 1936 a 1940, e na hipótese de um de Importaçã() e com o jÔgo do câm- )postas às da nossa conjuntura. O ção imperfeita, as leis do mercado
lucro liquido atual de Cr$ 1.150.000,00, bio. Entretanto, não me valho do ;Jais quê deve a maior parte do seu funcionariam para retificar Os desvios
o impõsto será de 250/0 sõbre o excesso exemplo senão para' que recorde ou- estupendo progresso tecnico e econO- anti-eco~õmicos. No conjunto, porém,
de Cr$ 150.0or,OO.
tras providências, que o Congresso ,lico às iniciativas de grande risco. os rendImentos sob forma de lucl'OIJ
Se o lucro atual acnsar a cifra de terá que sugerir, não no campo tri- deliberou taxá-las pesadamente, SUSCI- buscariam novas e mais rendosas anlí.
Cr$ 1. 500.000,00, o impôsto ascenderá butário, mas no terreno mais dilata- tando os mais graves problemas poli- cações ou seriam reabsorvidos nas nróa 50% sôbre a diferença verificada do da nossa política comercial e de ticos e econômicos. As atividades de prias emprêsas. E na sintese final,
de Cr$ 500.000,00.
Tefôrço de nosso bala'nça de paga- rotina foram, por exemplo, extraordí- fatores disponíveis' estariam empregaFinalmente, na hipótese do lucro mentos. ,
nàriamente beneficiadas, enquanto dos e a economia continuando seu
dêste exercicio se exprimir em Cr$ ..
Voltando aos projetos: Qual o con- larg.amepte contida a expansão das 01'- curso, no ritmo de maior ou menor
1.501.000,00 e daí para cima, a incidên- ceito de lucro? Enquadra-se êle nu"' ~amzaçoes novas ou de, êxito proble- aceleração, conforme o grau de desen.
cia será, de 75% sõbre o excesso.
ma das quatro definições de Paul 5a- mátlco. Nestas, cada dolar ganlIo per- volvimento tecnológico.
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P'O!· outro lado, os lucros excessivos
.,;;JITf' 111, com mais üeqlíênc;a, na:; fa~fS iniciais de unportnntfs inovações
t:cúnÓmicas. ou, p:1radoxalmente, da
fl\~,[) poJ,;,cial do Estado sôbre a atl'Vld::dc privada.
Costuma dizer-se,
flJiá:" que o Est,ado ài':sse tipo desempenha o' pa-p81 a~elTante de sócio co!lJ:>;]c1itário' dos grandes especulado-

..

Lauro da Cmz - Nestor Jost. - Ot:í- I j):1m CmJSÜ1T, fU Dyb!o GUllrclia 'de cedo Soarcs - Carlos Luz _ Clodo1'10 Lobo Paulo Maumhão e Pon- Can ..!ho, 8eeretrmo, lavrei a presen- mil' 1'.1ll1ct - Lauro Lopes _ At:ejaJ.'do
dano dos Santos, Deixaram de' eom- te (,lle, «:le]JOlS à~ llda e apl'Ovadn, será i\ndrea - Wanderley Júnior _ ibtur
parecer os senhores Coelho de Sou- a"sín:l.,da pelo Senhor pn:;;idente e de- Santos - Leite Neto - Clóvis Pestasa - Firman Ncto - Joel PreSidia 111,)]S :M,embros presentes.
na - Sevenno Mariz - Ponce de Ar- AdalJil Ba~reto - Nélson Ol11e~na
ruda - José Bonifácio - Rui Ramos
- Paulo Lauro 'b.. Pinheiro Cha;;as.
Comissão de Finanças
- Alvaro Castelo - Celso Pcçanha e
Ata: - A requerimento do dcput~\çlo
Berael't ele Castro. Deixaram ae comNestor Jost, por já ter sido publica~ ATA DA 11.' REuNIÃO ORDINARIA parecer os Senhores: Manhãts Bar:h'~, ..
~
da no Diário do Congresso, - deixou
EM 14 DE JULHO DE 1953,
•
reto - Vice-Presidente Dantas Jü.Na sUDer-tributaça-o, a autol'ida'de de ser lida a ata da reuniao anterior,
'..
n'ol'
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de _ An d'd
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ÀS, dezesseis 1101'as e 'Tirlte lllinutos "~l" 1-' 1
_
lo',a,', e - F 'fel'1,aS
rcllete se,puramento o intuito de uma :jue foi aprovada.
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t.,~ulln Ramos Manuel I\o"acs c'~, UJ',l l,l'obl'e• a'"lel~v de J'ust.i- doC o proJeto
número 3.323-53,
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lsrael P,in21e11'O _ Presidente _ Alde ',. a, ,(, da leu~,lao ,an,el,',IO,r,'. ',Ol'a.111
~v"~.,dos.
na ca,Legona ce Es,a e eClmenws su aplo\ados os se ull1tes p le ele" do
"
iCl1cionados pelo Govêrno
Federàl SampaIo - Carlos Luz - Josó Boni- Senhor R' ,;'
' " '~; . " ' : .
T{"llOS no p8ís precisamente o "Ordem d3 Dia: _ Com a paln.vra o laclO _ Lamelra Blttencourt _ Lauro
"
m I,a,nos, fe,ol "'" ('1, com
e:nrwJo dnnt Estado aue el;ceueu d,' deputado Carlos Valadares, volta S. Lo"cs _ Macedo Soares _ OSVfildo SUbStl!~tlVo, ao PrOjeto númn'J :1.563,
bJ1l1ôes de cruzeiros os 'limites de seus 3X," a discorrer sóbre a matéria da So~seca _ parsl1ai Barroso _ Pon- ~e 1,9::.>2, que .-,:autonzfi o PO,d'2r 9lie·
jn'
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h'm'lo, fi inflação proietou nos meiof particular, no interiol'do Pais', siste- In
dê Arruda
- B"
Htü Ramos
ll Ot
Jelocons
patla
do
J '.'.
't d C- tWander-p'alltll
De' _
"
~()
ruçalendlOdeLçao
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E::J ou tJ'abolhadores salariados, uma dos a alunos habilitados e, circunstr.n- x.;r~..n de eompalecel .os. Senh~,cs, I dados expedicionários que se aclJam
ntmosfera c!f: crescente desconfiança cinlmentc, des)rovidos de recursos fi- AJO.SIO de Castl ú - AI tu! Audla, <l1Ulllados em Pistoia ".
d!';, ]
fl'llHDto:> 1I'.J fut.uro rue estaria reserva- nanceiros; auxílios duetos aos €s:a- Artur S, ~mtos -:- carmelo, D'Agostmo Lciie Neto 1'avoráve'l a' Oepl,o'c~en lO:
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- Cladoll1lr MIllet - Elpldl,O de, Al- 111el'O 3 O '
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.. o.... 0" nu
lJ'~ no vnlor aquisitivo de nossa moe- oelecimenlos 'e enSino par leu ares; meida, _ Herbert Lev '_ Manhães J
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Em tais condi~,ões de natureza sUDlcmentac~\O dos vencimentos
dos _ .. '
"
. iY ,
.odCl ExecutIVo a abnr, pelO Mmlsmll!rri:ll ou de ordem psicológica, pa- urôfessôres -d2sses
estabelecimentos. J':j~l;e~o vI;:e"Ples,dente, Dantas LEl,'iO da ,Agricul,tura, o cl'edHresperl're-!lOS que n5.o se colheria o menor b Eelator,
deputado
Jun,or
- DoJm _ele Joa-o
Andlade
- Llel'ial elc Cr'-' 19 OO{) íJ",OOO
a' '
t " carlos
t Valadares,
, . 'as
Cavalc"nte
AgTi'Jino
_
\J,
, P !,L ,pa,;,a.
efeit.o 'construtivo éom a transferên- e:;p03 seus pon os ae nsa gerais So-"
, , ' , <t
,
,
dltlltO do abono de emcrgf'. ;C;a ao
ela :l:J Estado dos rendimentos oue esta bre o assunw, deixando, entretallto, à {oaq~lln Ram?s - i\llanuel .NOV;CS ,- Jessoal dos serviços execut:.dos em
"sltun<:f:o anormal csteja produzindo, deliberado da Comissão a eSGolba do ~e~,eVI;oV ~a11a -;- .R an:e11 lhe~z~h .'e,ime de "AcÔrdos". Às
OClf'SselS
rli'f.rle oue permanecemos n:J me3lTIú caminho a tomar l~::tra o maior 1'(:11- e 'e IX a OIS, e, pOl mOcHOS JUS J 1- ,Joras e vinte minutos foi €,pnerrada
, l'
I 't d d
.
dimento e eficit>ncia dos trlballlos cados: Paulo Sa,l'as,ü,e - vrcc-Presl- l reunião e para co t,·
~Jb .
mve ae p em u P. o emprego dos
'
'd
. dente e Sá ca"alcan-e Havei do nU
.
,
nS.l1 tu.•, eJf~to!'es de praduçãn e não soubemor Nêsse sentido, usa da pa avra o ('iJu- , ' . ' , ' , v, ,'. " .
,
.1, '" - to N. G. Oliveira, Secretari<, lavrei
~jaca'r nas suas raízes o mal inflacio- tado Lauro da Cruz, manifestando-se 1:;e10 ,legal, 101 m.CJada a_ l~un"lo, a presente ata que depois e" · Ji<ln. e
n:erío,'
no sentido de (jue a Comissão deva FOI lida e, sem ocsenaçoes, apr;>- aprovada s"rá 'lsil;ada pelü·· "cn}Júr
firmar a linha mestre na discussão da ,'ada e assmada a ata da reunião an- .'l'cSiclcl;t'e.·
,
,
~ "
Em resumD, aS Quest.ões pro'Jostas matéria a fim de coordenar os tl'a.- tenor . .o scnhol: Presidente 1'alou, sol"ITl ambos os proietos podem conter-se 'Jalhos.' Com a pa,/ana o e[e;lutado
~re a mc,;mvelllencla d" cons;ltl•.;ao DISTRIBUIÇÃO FEITA EM 15 DE
jmplfeita ou expliCItamente nos seguin- Eurico Salles, lembra S. Ex a a con- ue Copnssao Espec:als para dar pare'JULHO DE 1953
tes itens:
'
,eniência de uma sistematização elos CCf s(~bre- prOpOS1C'OeS em andamento
Ao Sr. Leite Neto:
J) impôsto adicional sôbl'e' lucros trabalhos, estudandó-se a matéria, p,a-I n:: Camara ,Pl'eJ~~lCando, ~3"slm", c
Projeto 11,° 366-51, que def:11W01Jria
j'l1>ados excessivos, segundo, criteri,os relame'ltc, e parceladamente, levan- plonunemn:ento dds C~mlsso~s t.~
rlefmiclos em le:rislação contemporà-, do-se pm ctmta a exiguidade do tem- ,lllCéiS. O Senhor Alde. &onpa.o, pela no DIstnto Federal um imoHl sito' à
"'I,a <':'ustavo Sampaio, n. 29, para
Dea do estado de guerra;
')0. Um'11 ela ]Jnbvra ainda. os de:~u- ?~dem,.dedar,?~ qu<; nao .esta~d~, pl'e2' falta de atualizacão drsses cri- [ndos Nesta!' Jost _ PonClano aos ~~nte ir l~Ul1lctO da. Tm ba l?, no drre-Io a SOCiedade PestalozzI elo Bra'
t.ériof" em presenca d~' novas realida- Santos ~ otávio Lobo e An(~ é Araü- momemo aa dls~ussao e vota':;,ao d::!s sil tF. 201:11.
Ao SI'. Fa!'sifal BalTos3:
«ler, cta economia brasileira;
jo, As quinze horas e trinta minu- ~mel1~las olel'~c:aas ao ~r?,~e~~ nUll:eprojcto
nU
3,288-53,
(iue
,rcncede
3) 1iosição mais ri!:orosamente po- tos, o senhor Presidente suspende os 10 3.202, de 185:>, que pIOI._O",. o pl J.lit.irn do que ecox:ômka na c8l1ceitua- '.1'ahalhos a fim. de receber a visita zo p'ül;, seis meses da '-IIlgenClft da lei 'Jens2.o mensnl de Cr;; 3 üD'2,Ou i\ D.
ç:',o do fenômeno ct'l lucro;
L_ ,~
'número 842, de 4 de outubro de 1948, !lracy Pinto de 011\'<'lru, yjnvn' do
-1) :msôncia de ou nl 1 u er análise das do Excelentissimo senhor Ministr~ da que subordina ;la re6ime de llcença Dr. LÉo de Oliveira i;3antos, ex-pi'ol'e)J('rcl'",,,Srr, ele coniunto sôbre a ren- EB~duI;cn~ão e Saúde, D-outor AntOl1lO pr-évia ('o nosso intercàmoio de impor- fe,sor catedrático da Ulllven,idadc (le
'
c:! Dacjon~l e O" nÍ\'eis de pou a
.
a amo, que, em companhIa do Dou- ta~2..o e exportação com o exterior, Minas Gerais (1". 1. 82í). I
. , . ".
~
,
p, nça, tor Anisio TeixeIra, D;retor d') INEP, cUscordaí'a da prorro6 ação pura e simPro'eto n.O 3.399-53, que nutm'iZa
,5), menosp:~~o,total ,de qualquer fun~ tomarnm parte da reunião. poi sal!- pIes da reteriaa lei. O Senhor Pre- o Poder Executivo a :J bril'. P(·jo Miniscréúíto
tl,llneIl,to. te?II,O,
,
_
dado S, Ex.~ pelo presidente Eurico sidente deu conhecimento da pauta tpI'io da Educacâ6 e Sallde.
.}l ,.~lle;lCJ()a qua~to à; eV?luçao d?·1 Salies, É minutos depoi~,. rereberta a elaborada para os trabalhos or;amel1- especial deCr$1.00(}.GOO,OO pP'a atell.
e,.,rel:encla d,_ ou.tIOS, pa',ses, t.
sessão, tendo os J!ustre VIsitantes par- tarias e comunicou que encaminhou ;ler quais:,uer despesas com :J real!·
.il . ll1crempnt~,çao CIOS ll1Ve8vlmentos tieipado dos c(ebates. Ao responder à cópia aos senhores relatores, em segu:- :açào do I Congresso ;\'aejómal 'ele
. pu~1JC!?s. e dos lllstrUJJ1Cntos da procu- sandar.i'o elo presidente Eurico Salles, da deu a palnra ao Senhor Paulo Professores Primários qUI· se realiZ;:ltá
1':1 mdl\'jduaL com reflexos agravantes o Eenhor Ministro declarou a satis- Ramos que procedeu a leitura do re- em dezembro de 1953, em Salva,dor,
,
lltibre os .11.II'(';s .de preços;.
fação que lhe propiciava Lsse e~con- latório ao anexo número 3 - Tribu- Estado da Bahia <F. 1,236).
S) polltlca cll'cunstanclal, relcgan- tro com os ~rembros da comissao, e nal de Contas do
projeto número
Ao Sr. Wanderley Júnior:
'
t10
plano secundãri.o o problema es- da qual sempre deseJm'á ouvir a opi- 3. lHO, de 1953, que estima a ReceIta
Pro.ieto n.O 1.2ü5 c 51. que revoga O
5encul1 do desenvolvllnento;
nião sôbre matéi'ia de sua Par,ta, p01S e fixa a Despesa 'Para o exerricio de Decreto-lei n,O 9.524,
de 26 de julho
S) nenhuma indicação quanto aós insiste em manter sua posição, de 1954, ,Submetido ,u votos, o Anexo foi de 1945. que dispõe sôbre :1 aplicaç50
meIos de combate à inflacão e demais deputado com funções no Executivo, aprovf.do salvo as emendas. Na apre- em Lct.ras do Tesouro Nacional, tle
'~am,as dos lucros anormais,
discutindo com seus eolegas da Co- ciação das emendas, fizeram uso da parte elo valor das vendas de Cam, Eis porque nosso' voto é contrário miss5.ode Educação os problemas có- palavra os Sen110res: Alde S:"mpaio, biais de ex,Jortação (F'. 1. 823) •
muns ao seu Ministério e a €~te ór- Osvaldo Fonseca - Macedo Soares
a ambos os projetos.
De coméço, il11aginámos possível a gão do Le.1Íslativo. Em seguidd, prods- - Lauro Lopes e O llelator. Foram
formulação de algumas emendas mo- se,g't:!e o senhor
selator, ~eput8.. o aprovados os, segumtes pareeeI5,:;: t:3Comissão de Redaçã~
dificativas. O aprofundamento do as- Carlos Valadares, suas conmderaçoes voráveis às emendas de números 1 e
fi1mto nos levou, contudo, à decisão de9:eraís sô:Jre o assunto em foco. A pe- 2; contrário à de número 5, primeira
DA
36," RFUNIAO r::M 15' I?E
.oportunamente eonvertê-lo em maté- dido do Relator. usa da palavra o parfe, de 30ôrdo com as normas. A ATA
JULHO DE 1953
ria de le"'Íslação esoecjal não só em Doutor ,Anisio Teixeira.'o qual desen- \'otação das emendas de números 3
Aos [,uimel de jU1Í10 do ,mo de mil
le1'eJ'ência" ao problelna tributário, mas volve a O-;JiniãQ d,? I?,,EP, conseque?- e 4 foi adiada por falta' de número.
também aos aspectos de ordem mone- temente. a do MIl1Iste1'10 da Educaç~o, tendo o Senhor Lauro Lopes pedido novecentos c cinqllenta e tres, rellJ.letária e econômica que estão impliea- DOl1tOS de vista êst~s já eonsubstancla- aprovação das mesmas; foi tamb(>\ll se, a comissão de Redação, as quator{los na questão dos lucros extraordiná- dos num al~te-proJeto ~o ::ludldo 1ns- adiada a votação da segunda parte ze 110ras e trinta minutos, na. Sala
lios.
tituto, pub!lcado. no Dláno do Con~ da emenda númen, 5. As dezessete ""'\lcindo Guanabara", sob a presidênRio de Janeiro em 11 de julho de ~1,l'esso, de 8 de Julho de 1953, ao pe horas e quarenta e cinco minutos foi cia elo Deputado Moura Resende, pre
1953, _ RaymU1{do Padilha,
da a.ta,_ para estudo dos Membros da encerrada a reunião e, para constar, sidente em exercicio, e presentes os
Valdemn.r
Comissao . Soram debatidos todos os eu, Angelo José Varella, Secretário, Deputados Saulo Ramos,
aspectos da matério, sobrelevr,ndo-se lavrei a presente ata que, depois de Rupp e Roberto Morena, Deiliam de
' Getúlio
,
o do sistema de bUlsas a alunos des- lida e aprovada, será assinada pelo comparecer os Deputados
Moura, Lopo Coelho e Mata Neto.
Comissão Educação e cultura 1Jrovidos de recursos financeiros. O Senhor Presidente.
ATA DA lP REUN1AO ORDINAS1A, Senhor Ministro mostrou-se vivamente ATA DA 5.a REUNIAO EXTRAORDI- Verificado número legal, é nberta ao
É lida e aprovada, ~em r:et1• REALIZADA EM 14 DE JULHO DE interessado pelos debates, salientando
NARIA DA TURMA "B". EM 14 reunião.
ficacão. a Ata da reulllão :mterior.
, 1053
sua preferência inicial pelo sistema
DE JULHO DE 1953.
O
Deputado
Saulo Ramos, 1'(']:11.01' 1'.0
• •
de bBlsas, ,tendo pedido para o qual
.Aos quatorze dias do mês de julho tôda a atenção dos seus nobres cole- As dezesseis horas do dia Quator- projeto de Resolução n.o 3:?S-Cc53•
de mil novecentos e cincoenta e três, ((as da comissão, Na próldma l'euniãó, ze de julho de mil novecentos e cin- apresenta à consideracão dos membros
lia quatorze horas, na sala "Carlos terça~feira, debater-se-á. definitiva-q'lenta e três, na Sala. ,. Antônio Car- ela Comissão, a Redação Finnl a riu:l.1
Peixoto Filho", reuniu· se, oi:dinària- mente o pr'oblema, tendo correspon- los", reuniu-se l'l Turma "B" da Co- é aprovada. O Deputado Va.Idemar
,:mente, a comissão de ,Educação e cul- Dido a presente sessão a uma dlscus- missão de Finanças, presentes o:; Se- Rupp relata o projeto n." 1.438-../i-51.
tora, sob a presidência do senhor Eu- são preliminar. As dezessete horas, foi nhores: Israel Pinheiro - Presftlen- cuia Aedação Final é aprov:,.da .. "
Sem. mais que deliberar. encerra-se
:.ciço Sales - Presidente. Comparece- levantada a 'reunião, tendo o senhor te' - paulo Ramos ~Pontes Vieira Conç~~çIj.Oi
Iam os senhores Mário Pabné.'io - Presl dimte convocado a próxima, para' Parsifal Ba:rroso-, - Lameira Bítte:n- a reunii'o; e eu, Maria
terça-feira. dia 21, às qúatorzeI1ol'll-s, court - .Alde, Sampaio - . 'úanduhy Watzl, Secretária, para constar' 1!\;:-Vi.ce-Presidente - André Atlllijo ,'Carlos valadares - ,Jorge Lacerda - , ()uando será de}Je;ti!.'Jo o ~l!ruJ)to. E, Carneiro ...... osvaldo Fonseca - Ma- Vl'O a Dr€~entlP.i :AbL. IYU"· ClY;.l'f)1,.gff....
v
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nelo 81'. Presidente em exercI- ao processo número 651, de 1952, sô- "o mesmo aguardando o exame dz. re- das quais a testemunha em apreço li
cio .liSinada.
ore o ato decisório do Tribuno.1 ,de ferida. comissão de Inquérito. Nada o maior, - é quase, até, o único aclo~
Contas, recusando registro ao têrmo mais havendo a tratar, o senhor Pre- nista -, mantém com o Banco d()
de contrato entre o o'oYêrno da União sidente levantou a reunião. E, parlh Brasil. A Comissão, entretanto, ll!)
Comissão de Segurança
e o Estado do Rio de Janeiro;' o re- constar, eu, Elias Gouveia, funcionan- exercIcio de suas atribuições, de acol'lator conclUe discordando do ato da: do como secretário, lavrei a presente do com o disposto no art. 2,° da Lei
Nacional
quela Côrte de co~ta~, e submete a ata.
.
1,5'79, de 18 de março de 1952. [}od"
ATA DA 11.& REUNIAO ORDINA- apreciação da COIl1lSsao. decreto Ledeterminar as mais amplas diligênCiQ,S
[{í,\, REALIZADA EM 14 DE JUojslativo aprovando o termo de con- éomissão de Inquéritosôbre as que julgar necessárias para a comLHO DE 1953.
·trato mencionado; o parecer é apro- t
'
pleta apuração dos fatos objeto d()'
Aos quatorze dias do mês de julho vado. O Senhor Deputado Arman'lo
ransaçõ~s realizadas entre o inquérito, Assim sendo, entendt:ll"
de mil nOi'ecentos e cinquenta e três, Correia usa ainda da p~lavra. pai:" Banco do Brasil e as Emoresas Comissão ser imprescindiyel o conheà,; de',"e,;seis horas, na Sala "Sabino oferecer parecer ao processo numelO "E'rl'Ca" S.· A.", "Ed'ltora ~lltima cimento dos nomes das pessoas que,
B:ur')so ", reuniu-se, ordinàriamente. 1.677-P-52, do Tribuna,l de Contas e
U
inIcialmente,
entregaram a Samuel
ti Comissão de segurança Nacional, sõ)re a recusa de regIstro ao .t~l·n~')·
Hora" e "Rádio Clube
Wainer a vultosa importância de t.rin50,) a Presidência do
Senhor Lima aditivo ao contrato entre o Mimst~·
.
'dI) Brasl'\"
ta milhões de cruzeiros para a compra.
FIOueiredo Presidente, Presentes os rio da Educaçãc e saude, repre~entande ações de uma emprêsa gráfica desSe~lililres Ali'aro Castelo, André Fer- do o 'g'ovêrno dos E~tados Uludos do
tinada .a publicação de um jornal deIl:JudrJ, Brochado da Rocha, Félix Va- Brasil e The J:nstitute o~ In!er-An1C. RESOLUÇÃO N.". 313. DE 3 DE JUNHO
nominado "Última Hora",
lo.s, M.l ~alhãe5 Pinto, Manuel Peixo- rican Affairs, para a r~al1zaçao ~e un;
DE 1953
Alega a aludida testemunha, com()
to, [\foura Brasil,
Ostoja Roguskl, programa de cooperaçao· ed':.lCaclOn~~.
:N,' SESSAO ORDINARIA
escusatiya dessa revelação, tratar-sa
Pt'.ulo Couto, Victorino corrêa e Viei- o relator opina pela aproyaçao do, te!de um empréstimo que lhe fôra feit<l
'raSrJbrinho. D@ixaram de compare- mo .. aditivo mencionad(); a COll11SSaO
Aos. quatorze dias do nlês de julho por amigos. acrescentando não. estaI'
cer 05 Senhores Danton Coelho, Fer- :votou de acõrdo com o 'nobre 'l'elator do ano de mil novecentos e cinqíienta sujeito, "por nenhuma' lei ou com'en'reir.l Martins, José Guiomard, La- E' dada' a pala.v:ra ao nobre ,Deputado e três, às dezessete horas, na Sala ção .. ,. a declarar-lhes os nomesnern
cerda Werneck, Lucilio Medeiros, Ne'greh'os Falcão e Paulo AbreJ.l e,. por Germano Dockhorn, que lê paEecer Afriúi/o de Melo Franco, presentes os as .razões que os levaram a semethau,.
motivo justificado o Senhor Galdino sÔbr.e· à . recusa 'de'l'egistro ao termo Senhol'8S Castilho, Cabral,. Presidente, te proceder, E aéentua, finalmente,
· dlJ .Valle " Ata: Foi lida,' aprovada e de 'renoyação de contrato entre o go- A.lencar Araripe, Vice-Presidente, Fn- que, nos têrmos do ·art. 207 do '.::Ódtgll
assinada, sem observações, a da reu- vêrno do Território do Guaporé e ~l- ta Ag'uiar, Relator., Guilherme ~la- de' Processo Penal, lhe é defeso revenHo Jnterior. Dando inicio aos tra- I:>erto Josuá, para exercer a flfnç~o chado .. Leoberto Leal, tendo deiX'..ldo lar êsses nomes.
Ora, nada menos exato do que lo
: I.llJltws o Senhor Presidente concedeu de Técnico~Administrador d.a· ~iVJSaO de comparecer os Senll0r~s Ulisses
· a .palavra ao Senhor André Fernan- de pj'odu'ção, ~erras. e colonl~açao; .~o Guimarães que se encontra enfi\rn-:.o asseyeração em que se escora pa['~
· de'! "ara ler. o plu-ecer do .senhor Mou- mesmo Território; o relator, e con~la- tendo, justificado tele?Tàfic~mente SU') não' declinar os nomes dos cidadãoil
ra Brasil. ao projeto n,O 2,864-53, con- rio ao ato decisório do refendo· Tnl:>u- "lusência e Carlos Valadares, -reune-sc abner;ados e dadivosos que lhe puze,clUilldo . por um subs.titutiYO ao Pro- nal, e opina pelo, r~gistro do cont~~t,0 em, sua vig:ésirila sessáo ·ordinária. a ram nas niãos a respeitável sonu dE!
jeto. Pôstoerh discussão o Parécer em, tela; a Coaussao YOp~U de a~ol- Comissi\o de Inquêrito sõ!)re as t~an~ trinta milhões de ci'uzeiros, sem ~1!I~[
C(jll~ substitutivo
do Senhor Moura do com o parecer, M~l?ifesti\nd~-se <a~ões realizadas entre o 8anco ao quer recibo, sem 'a menor garanna,
· Bra,i1 <f Senhor André Fernandos aínda sôbre o atodeClsono do -:r:nou~ Br9s11 e as Emorêsas "Erl~a S, A." e tão desprendidas financeiramclltlt
aúresentou um,a emenda ao Substitu- nal de Contas, que diz respeito ,: "Editora
Ú1tinla
Hora" e "RietiCqne, constituida posteriormente '. 80tivo. Põsta em "otação foi una~1ime 'recusa d~ registro ao contrato ~ntl,e Clube do Brasil". Ata: é lida e npro- ciedade
anônima
edit.ora "Eric:t",
mente aprovada a emenda e O' resto ogoyêrno do· Guaporé e gauden~() vada sem restricóes a da ~esslí,(J 91l~ nela nem siquer figuram. como ,wiod()Substitutivo do Senhor
Moura. Araújo, para ·exercer a funçao de l,n-;- t.erior. O Senhór' Presid".l'te àecla"" nistas,
Brasil. Com a palavra o Senhor Vlc- cânico de -viaturas do. mesmo Ternto- "lue está reiniciaqa a i'1onirição da
Para li Comissáo,essa provicH~ncla,
· toritlO Corrêa ·Ieu seu parecer favorá- rio, Sr. Deputado Germa,no DO?khor~ 'e~temunha SI', Luís Fernando 'Ao- a revelação dêsses nome~. "onstltul'
vel tlO Projeto 3,140-53, sendo una- discorda do ato do refe!Jdo Tnb~~~., ~avu'va Cunha e para pro~~eguir sc,. um fato correlato; uma consequêênci~
llit!l{!,nente aprovado. Com, a pala-o concluindo pela ·aprovacao d ? co .. - intelTo~·at.o'rl.,). . hoic. lnt~rr:1'.)11)ido ,~"n. d
t
.,
d
de acordo corn
.
e ou .ras provas Ja em seu po el',
vra 08enhor Brochado da Rocha leu to ; a COJ11i'ss.a-o "otou
•
. J·. 'Dp.~;ltar.lo A~pn- ·Ul"a
111edJ'da
cl"Je
Ce!'tallleJ1te
'1"1''<
Deputado A.1," cecIe a' 'pala'yra ao··~
u
'c
•.
.• '" '"
· seu, voto !to Proieto n,O l,355-B-5I. O. 'l'eln.tor, O Senhor.
i
~ iur<uirif'.iío l11al's luz ao' J'nque'!'I'lo fazel1do ~f'llra~
Com a pala na· o Senhor Lima Figuel- '.lla.ndo Correia usa da pa1a vrll. P, a ":~ 1'9,1' Anl!'ipe. Te!.'m "1.ailo"~'"
, "
"
• /
" .,
•
·redo leu. o parecer .do Senhor AlVaro, ler' par'ecei' J·eferente. ao ,ato. do. T J.',i bu. nelos nlenlrro& d~. "la 1Comi~~1io o Se· o"tJ'OS
•
. POl1tOS q';e
., '. se ilOS .lfl'olll"'I"
... ~.
n
h
..
I}!:
P.,·esIdent?'
''''nsl
,lt.a
o·s
~.~n!lore.<
'c'lros
nl·
ue
coIn
a
SI"llpl"~
t
,",0,)5 ,.
, a~ q ,
,. ~~
O",stelo as emendas a;n:esentad\ls a\l nal.de contllsque denegou re'?,lS,:-o
Projeto n,O 1. 355~B-51. O senhor Lima ao têl'mo de contrato ent!'e, a geçao l)eplIt,ados nres~nte~, no sent.ido de sa •. ict~ntificacão 'd~sses personagem r".~
,Piltueiredo colocou em votação o Su- de F.omento Agrícola do M1l11st,érlO ~R bel' ,se. a1g'urn . d~les d~seja formul~r se conservam na sombra, abrirão o
lJstituti\'o do Senhor Alvaro Castelo o Ag-ricultura e o senhor Jusceln:,o RI' ')p.r-;un(as a testerml1lha. pj'l~sente, So; c~minho para novos rumos.
· qUII.l foi rejeitado. 'Em: seguida ó 1'a- ,-pil'O da. ronseca. para execuçao .-1e ~i(';ta,ent~o, o Deputado R..ahlll1w'n
E' bem dever, tOl11bém, que o cUs'·
reGer. do SenllOr Alvaro Castelo à~ Obril! destinadas 11 instala.r,ã,o do pos, Padilha que lhe seja nennitido m- positivo do 3rt, 207 do Côdho lll'!
emen.das apreseútllda-s sendo rejeita- .te A!!ro-Pecuário de. "Januana. 'no Es- t,enogar, também, 'o Sr. Lu.ls Fel" Proce~so Penal, n'{o se a')liefl a.o (l~"(J
B'oca'ytl\'a Ctln
. Finf'l
.. li.zand.')
'1 " '.'"
'IU'~
dq. E. por. último, o ,voto do senhor tado -de Minas Gerais; o.~rocesso. c,o r1 - nan.a·o
.
.ho
"
.
. em. t",.,
·d,•. "...... ,SI'"
f".·o .IJ1'ofl'S"ilI1
" l . i,.
B.tochado da Rochll contrário ao. Pro- tendo a. 'matéria tem o numer? 754-r o· SI': Rai'múndo' Pi'ldilh'a' s1la in::l'lil'l- se. refere o art, 154 do Códi~o PeIlat,
jeto o qual foi ul111nii11emente aprova- de 1952: ;, nobre relat.or a.precla o ,a,:') não é dada' a' palavra a,~ De~uta~o verinca-se f'1ll raz§.o de f'1I1 Oõ o. H'id.), liendo assim transformado em Te- do F.:l1:ré'Iio Trr,uric..l e conclue' s01l:1: I\rmando Falcão que tam ',,"m, 'o:le-:e]a' nistél'io ofíc!o ou proflr.s§o 'lup ~O!!I
,dl\çii i) do vencido e parecer dest~ ·Co- tando' deste alguns escla!'e~l,men,,'1" mquirir R testemunha, Fp-lo S,. Ex" lJi]am. a test.P!11Unha fi '(ua1'dú segr<nüss,10. Como nada mais houvesse a l:1l:lra pronunciamento. deflllltlVo; .~ lt.é às de7.oit.o ho'"os e Cin'1HÊ'nt.F1 l'll, do. E' o c~so do advo":'ldo que"
'trat3.t· o SenhOr President.e encerrou r::omiss?o a1Jrovol' o narecer em eausa ',ut0S, qtiando o Sr·, Presidellt.1" t'l~~" exereÍC'i.... dn; or0fissão,' ten1);t ollvicl\)
'a reuuião às dezessete horas e quinze Tem ,a 'p:;llavr~ o Senhor Dp-Duta.d'l 'Jende a sessã.o e cQnvoca, par~ ho.ie. revelRç'ões confidenciais . do c'm!ltiminl.lt:ls .. E, para' constar, eu, Djal-' Brochlldo 1\ Rocha. relator do pro' ''':1 ou:'to!'ze d~ iulho. n" "iilt n. p'l'a tuint.e: do médico, flue se tornou de'ma .Tavares da Cúnha Melo Filho', Se- ~esw número 324-P~53, em qU,e 11 !loras, n~' SoJa.
Afrânio de Mel'1 posit~l'io UP- C.'lUfi3sór:; d'l clicntl'. iI.(J
-" crebit'Ío( lavrei a presente ata que, Tribunal. de Contas recusa re.?;lst,r,) Franco, nova reunião, quando terá sace'~ote, a quem os fi{'is abrem (lI"
uma VC;1, lida e aprovlldà, será assina- ao contra~o entre a' Via~ão Fêrr~a ·')ro~se"'uimel1t.o fl inquiriciío do SI. coracões. demurhm as olILAs, '10 cmda pelo Senhor Presidente.
•
Federal Leste Brasileiro e a ;I,.'ll,nera- Luís Fern'ane!o B3cavuva . Cunha , ·E,{jssion~~'io. P. assim por diant.e. IHU
.
, - Ltd
par~ fornecn11en- nara. constar. E\!, Dvhlo Guárdilt (\(- ''"so~ id~nticos
·CO'm' I's~a~o
de
Tomada
de
Co'ntas
',âo de
Blllflna
a"
.
- pm . debate,
,~
to
·locomotivas;
o. ~,
relator opIna Carvalho, SrcretáÍ'io, .lavrei a presente ,N'Ilcnso
norém. n~f.
:\.
IA.
peÍa aprovacão do contrat.o: a C0111L," at.a Ol1e, deoois de lida e aprovarl!< existf.' o si~;i1o profissional O elllim:ltA T:,. D. 12, REUN O
são 'votou, de acôrdo com o p~recer. 0et:á, a;~inada pelo S.r. Í'resMente.
t~ Dzsem"~r"'l\(\or Edu:'ll'f10 F"'in"l~
Aos catorze dias do mês de julho Continuando com a palavra o senho'
Filho, assim se: prommcia silhre (J
.de Uj;)3, às 16 horas, na sala "Rêgo' Denutado Brochado da Rocha, Sua
\lssunt.() .
.BarroJ", reuniu-se a comissão de To- Ex~elêneta lê par.ecer sôbre o ato. do Comissão de Inqtiérito sôbreas
"Que aos jorn'1listas n00 se rl~,ma.da de Contas sob a· presidência do Tribunal"." Contas, pelo qual negou
.
con\n-cem se:';redos profi~~ion9üJ.
Senhor Deputado Guilherme Macha- re~'istro ao contrato. entre a ~up~rin= transacõe~, realizadas entree o
cuia conservf\cfio . : os ~mncr:lm ou
do, . c ·vice-presidência. do Senhor t.endência das Empresas Incorpo~ada, Banco -do Bra~iI (>
Emnresas
t,spntem de depôr, é pOllto pll.dDe[lUta.do Germano Dockhorn; com- ao Patrimônio Nacional e MfldeJrer~·.,
•
fif'Q",
'pa.l'eco'ram os Senhores Deputados Ar- e' Colonização, conforme processo nl1' "Ér;c;:J S, A.". Editora IJltima
fCÓdiqo c1'" P"'lf:~SSo Penal :ln,')-.
.mamhl Correia, ,Vieira Sobrinho, 'Bro '" m'erá 2 ,195-52: orelato~ .ol?ina pelA'
.eRádioClube do~BJasil".
'tudo. nág, 67. VaI. UH, .
,ch!Jdo da Roc}1a, Galeno Parlmhos: homol07açã6 dê> ato deClsOl:1O da.:,que·,
Bent'l Farra referindo-se· ao art. ,!'i4
M:1ch'ldo . Sobrinho, Heitor Beltrão,. la cõrte de Gontas: em dlscussao r
RESOLUÇÃO N,"' ~~13, "li: 31 DI': JUNHO
do Códi~o
citado, l1l:1nifr'sra-s.. '!O
'GuUh~rlllino de., Oliveira, Monteiro de: narecer, usam 'dá nalayra .os Senh'!DE 1953
'11"~I)'ri sentido. declarando esl,a"pm OiJ
'Cu'ih'o e 'Menezl's,PimEmtel' deixaram. res Deputados Guilhermino' de OhPARECER
io·rn~l;stP., i~"'ntos das nt'l'qlid.,rln~ ,.....
de comparecer os senh9res "DePutados i'eira,' ArmandoCOl'reia. e Heitor Bel'11ina(,bs n&sse d'spositivo.
101 niío
.Hel'bert, Vasconcelos, Francisco Aguiar., trão:' O' Senhor Deputado Armand'l. Do R."TrJtor Demitado l>'rnfa A'l1Iiar serem· ohdo':'l(,hs ~'l s:"'')'''lif' nr;,f,ssü',
·Pnrncisco. Macedo. Mário Gomes, Os-o COI'!'eia.. pedfu-vista {lo pracesso, , ~o PUBLlCACAO AUTORTZ··.. nA. .:>E;:"0nal . 'Ir::õr'l;ow cJ.e Proce<"A PelHl1 ~'l'.
v<I.Ido Orico e Ferí'az Egreja, O Se- élUe foi atendido pelo Se~horpresl'
SEN,HOR I;'RE6IbENTE
ment.!ldo, Vol. T. pág. 27a I ,
Ilhar· Presidente declara a.berta a reu- dente na forma do Regimento. O
nUlo: é·lida (J nprovada a ata da an·· Senh~r Pres:dcnte condensandons" Da leitúra atenta que fizelllo~ da
Deve ser, lliJ1da, accntv.arto uni ~Of)tfl
tecedente. Tem a. palllvra o Senhor pontos de vista. eXDostos pelos orlld,)- c~rb. endererada 'a· esta Comj~s:lo: 'mpOl't.ante,
a
test.e''!1unha. ~ "·~·'.("I
D~putad", Annaildo. correia, que apre- res aCima: co:n referência aos proces,. pela tl"stemunlia 8amuel W~liner,. C'l':' Waóner depõe aflui rr>a is conto 11l:.WIO:;eutíl. eal'ecel' a? proç:esso número 650 sos que. dizem respeito às citadas ~m' '~'ou o relator à conclusãQ de. quI' imo tri~l do qne comniornali~t~,. us t.ri'}: '"
de 195',1, do Tnbunal de contas, re- ':lri\sIlS, su~eriu que. os mesm~s ~e.laIll l)l'ocede mos motivos da SUfl recus~.. ruil1lõ.eR· de p,rU7,C'rClS, .Jol'neeidoo ''''1'1:'
.fe.l'l!nte à recusa de registro de con- l)o~tosà çUsposição, da (lOlmssaÇ). dt' em c!eclipar
I;\omes das pesso!\s qUl'" amig'osocultoR, 'll'flln dcg[.inadc)'i'1&
tr~t{) entre o goyêrnoda União. e à Tnquél;i~o sôbl'C acêrvo da .Southern lhe foqlecer.am 9s pri)neil'osreC~lrs"., I11"1a opera0~o f'OmNI) i al",l i'1rl"""i"{
Estaiin da Bahia;"o relator manifes- I,umber and coloniz.ation ·company: 2\, finallceiros pam a aquisição das. açi)eR, isto é, à armisicíio di" a"ões df' IH""
.ta-se tJ.l'~llt .homologação do ato do C0l11issiío 'aproyou' a'sUi1;cstão de,Sua ela. Emprês,a·"Erica".
,
mil)ri',a ~'l'áfiCi'·. :l "Eric:I" .. .la'" _
,'l'ô,Íli,llú\l;. a .Comissão yotou de acôr- E!c\~:" tendp·aindà. o ,Serhor Deputad') '. Efdlvamente, como se d~clara.. Ih c{))]1l)osiçii.o e. ímp.ress'io do' '01"1'11
~.\),'egm o parec~r. Usa nOVl,lmente da Brochado' da. Rocha. oferecido parec.el' referida mi~siva•. o "fato, de t1:!J'm ina· ·"últilll~.Hol'a". Trabl':a-se JOrr,".nt....
. P:J,!l"\".l'd. o Senho).' D,eputado Armando ao 'prdcessG núnwm _2.19.3-52, relaclo· do", qu~ a. Cpmis~ã{) .i!lYE'sti~l':, é.c!}{~.· d,~ ~Il)l~' ooerElr.\'l ':;,.,~ ',nn;l'~.
p~r>n~
Curr~4, para.
'apreseutLw ,~u- U31'ee.es·llado
~oni;aá
'l:itadaS'~:r.nDl'êsas,
:ficou cemente· às relaçoes((ue aS··Ml.lllresD.,S raCOed dessll natureza hão tem c·ar:.ter
".
.
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sigiloso, pois Sê revestem sempre tle
Já dlzl~ O eminente magistrado Esta verdade, Sl'S. Deputados ComE' exemplo fris~nte de su-~ ntuaçãd

__

:formalidades legais, quer de escritura Galdino de Siqueira que há negativa ponentes da Comissão, está. justamenpública, quer de documento particula:: quando se nega ciência do que se sa- te cricunscrita na revelação dos noinscrito no Registro de Titulos e ·Do- bia, acrescentando haver reticência ou mes daqueles que financiaram a funcumentos, sendo tais documentos, afU se cala a verdade, quando se omite ção de um empreendimento jornalísnal, arquivados no Departamento Na- voluntáriamente o que se sabia e tico, que, em nosso pais, em face do
podia ser dito ou referido para cons- preceito Constitucional, deve justacional de Indústria e Comércio.
Não se concebe, assim, a relutânçla tatação ou esclarecimento do caso pa- mente constituir propriedade de eleda citada testemunha em revelar !\lI ra cuja elucidação a testemunha é mentos nacionais e não, mesmo por
nomes dos três amigos que lhe entre- chamada a prestar depoimento.
via indireta de capitalistas inalienigaram, sem a menor garantia, a imel1"
E o não menos ilustre jurista Ben- genas, encapados sob o anonimato
sa quantia de trinta milhões de Cl'U- to de Faria proclamava que nega a representados no portrait charge de
zeiros para ser empregada na compra verdade o agente que, embora não um testa de ferro.
de ações de uma emprêsa, a "Eric:-1." fornecendo uma falsa afirmação, sub~
Convem mais que se declare que
(a ser adquirida por soma' muito mais trae entretanto, ao processo a possi- uma empresa jornalistica, no Brasil
elevada), e que se destinava a explo- bilidade de \.Im elemento verdadeiro não é tão sómente uma empresa coração de um jornal diário a ser illn· que devia proporcionar. Procedendo mercial, cujos arcanos são impenetrádado, e que constituia, potanto, uma dessa forma, nega a verdade, ao ne- veis e cuja inviolabilidade de sua estentativa de futuro incerto. Agindo gar a ciência do que sabia e lhe fora crita está amparada pelo artigo' 18
dessa forma, mantendo-se nessa ne- perguntado pela autoridade.
do Código, como as demais congeneris
Acrescentava Bento de Faria que industriais e comerciais que funciogativa tenaz, a testemunha Samuel
Wainer está dando a perceber, I-itida- calar a verdade, é o que se denomina nam aqui livremente e que gozam desmente, que os amigos em questão, tão reticência (silêncio voluntário omis- sas regalias.
displicentes em matéria de dinheiro, são do que' devia e podia ser dito),
Não. As empresas jornalísticas goa ponto de lhe emprestarem sem :uros, ou seja a omis3ão parcial, do dever zando de certas prerrogativas e até
sem documento, e sem qualquer pro- de dizer a verdade, sôbre o fato e suas de certas imunidades e (pam que não
messa de lucro futuro, a considerável circunstâncias.
dizer?) de certas facilidades, desemimportância de trinta milhões de cru··' A testemunha pode expor o fato, penham funções 'sociais de alta rezeiros, serviram apenas de instrumen- mas deporá falsamente se omitir cir- levância, por isso que desfrutam de
to de ponte pela qual o diretor da cunstâncias suscetíveis de modifica- grande penetração no seio da coleti"última Hora" foi ter ao então p':~ rem a sua qualidade ou importância vidade.
sidente do Banco do Brasíl, para ol)ter juridica·. _
Dai sôbre elas, pender a função tuAssim, O Silêncio Intencional Descomo obteve as quantias elevadissi·telar do Estado, sobre sua constituimas de que é devedor, mediante ope· natura a Verdade da Narração.
No caso em espécie entendemos que çãd, a fim de evitar fi infiltração de
rações que, não sendo claras como ns
demais operações da mesma natureza a testemunha acima referida não po- elementos estranhos ao pais e que
que o comércio e a indústria 'costumu,m derá eximir-se do seu comparecimen- possam atentar; por qualquer meio,
realizar naquele e em outros esta le- to perante esta Comissão de Inqué- contra a estabilidade do regime.
No caso sub judice, pois, tratandolecimentos bancários, determinaram, rito, a fim de esclarecer justamente
para apurá-las convenientement:l, " o ponto nevrálgico do seu anterior se de capitalistas que concorreram
com
a sua economia pl'J,rada para
instauração do inquérito parlamentar. depoimento qual seja o da revelação
Ora, a testemunha Samuel Wainer, dos nomes dos capitalistas que o au- constituição inicial de uma' empresa
como simples cidadão, ou como quei. xiliaram com trinta milhões de cru- jornalística - torna-se mister que a
ram, ao tempo, na qualidade de fu- zeiros para a aquisiçãó do maquinário testemunha venha declarar os seus
nomes, de público e razo, para dissituro industrial, na preocupação de séde e instalação do seu jornal.
A sua recusa sem justa causa, equi- rar ao me;nos de leve, qualquer susconvencer à Comissão e demonstrar
que o dinheiro das primeiras presta- vale, por certo, ao seu não compareci- peita em torno de tais anonimos.
A inovação do sigilo profissional na
ções do contrato de; pro,!Ilessa de Vf'nda meJ;lto.
Invocando, ainda, Bento de Faria, revelação de tais nomes - por parte
da emprêsa "Erica" não saira do Banda testemunha recalcitrante, constitUe
co do Brasil, asseverou que os seus não temos dúvida em proclamar:'
"Os jornalistas não estão obri- sintoma alarmante de que poreja ilefinanciadores eram três amigos SP,Ir.
gados ao segredo profissionaL galidade ao derredor do caso tão mal
contudo lhes indicar os nomes. Se
Código de Proceso Penal vol I. visto pela opinião pública; dando mal\não queria identificá-los porque entáo
fls. 270).
. gem a conjecturas que obrigam esta
revelou o fato, calando parcialmente
Aliás, o insigne hermeneuta alicer- Comissão a assumir uma atitude enera verdade? Semelhante atitude fê-lo
ditada _pelo cumprimento do
cair em desconfiança. Falou a veH,a- çou o seu ponto de vista na lição de gica
de? Mentiu? Se disse a verdad(!, se Perraud - Charmontier (Le secret dever.
a operação era licita, era moral, se professionnel, pag. 97) quando adverDA COMPETENCIA DA COMISSAO
o emprestador ou os emprestadores da tem:
DE INQUE'RITO
dinheiro não eram estrangeiros, cm"Lorsqu'on parle du journal et
trariando dispositivo constitucional,
de journalisme, on parle' de ce
O Direito Constitucional Brasileiro
qui est le p1us exclusif du secret como já disse emérito professor, "no
(Art. 160, Constituição Federal), nem
tinham ligação com elementos que
profissionnel ou autre".
que se refere à estrutura do Estado,
defendem ideologia contrária ao esHoje, em dia o dever do sigilo pro- a divisão de poderes, aos direitos e
pirito democrático da Constituk~o fissional já não encerra o tabu do ab- garantias individuais, radica-se funqual a razão obstinada de não esc!n- soluto.
damentalmente, no direito norte-amerecer a verdade? Qual o dano que
Como diz Nelson Hungria:
ricano, fato geralmente reconhecido,
"Hã deveres juridicos que su- E sendo assim, os nossos legisladores,
causaria a tais amigos? Salvo se ê3Se
peram o dever de sigilo, do mesmo quahdo pretendemos resolver certas e
dinheiro lhe viera às mãos por int,f"'~
modo que há interesses jurídicos determinadas situações políticas e admédio de alguém intimamente Ji'(;wo
a então administração do Banco do
ou de alta importância moral ministrativas, temos sempre os olhof
com primazia sôbre o direito do voltados para as fontes subsidiárias do
Brasil com o objetivo de facilitar as
futuras transaçõf's de que dão ~lOtisegredo. (Comentários do Código nosso direito.
cias o presente inquérito. Nêsse caso
Penal, Arts. 153 e 154, às fls. núApós o advento da Constituição de
seria uma slmulacão. E era humano
mero 259).
1946, entenderam os nosso legisladoo silência. mesmo' juridico. Era a 50O mesmo magistrado na. supra ci- res, dando pleno cumprimento ao
lidariedade na irregularidade rdminis- tada obra, esclarece que até o segre- mandato que lhes atribuiu o povo, de
trativa ou no crime. Era. enfim a de- do médico vem sendo encarado, por instituirem Comissões Parlamentares,
fesa de co-autores. Se faltou a vercl.a- outro prisma, citando, a respeito, tre- de Inquérito, visando pesquisas desde. quiz, com êsse subterfúgio, des- cho de uma monografia de jovem e tinadas à apuração de fatos determiilustre discipulo de Galeno, que, assim, nados cuja gravidade justifique de
locar o assunto para ::>utro plano.
disserta:
plano, a constituição de tal medida.
Mas se o Sr. Samuel Wainer se
Para cumprimento desse desideraatem testemunha, oorresnonden.io à
"Parece-nos que o melhor modo
decisão da Comissão que o considel'NI
de alguem por a salvo a sua dig- tum, decretou o Congresso Nacional e
nessa qualidade, apresse~se em ~u~inidade individual ou a de sua fa- o Presidente da República sancionou
liar os membros da aludIda Comlssao.
mília, é não cometer ações que a a Lei n.o 1.579, de 18 de março de
maculem. Tal maneira de agir é 1952, sob a égide da qual, ora nos endizendo tôda a verdade nêsse pontc'
contravertido das investigações.
mais .segura do que apelar depois contramos.
para o sigilo profissional. (Ob,
Anteriormente, r,~las eras de 1930.
Eis porque SI' torna imprescindível
cito fls. 253).
já havia o deputado João Santos ten-.
II declinação dos nomes dfls p~~~Oll~
Invocando, ainda Nelson Hungria tado
a apresentação de um projeto
que. mediante trinta milhões de :ruacentuamos:
identico (n. °171-1930) que não lozeiros facilitruam ao diretl1r da "U!tl"Certo já não há falar-se no grou aprovação legislativa.
ma R~ra" as referidas transações c1Jm
sigilo profissional, como um dever
Não obstante a existência do diploabsoluto. Todo dever tem a sua ma legal pre-falado, Lei n. o 1. 579,
o Banco do Brasil.
Assim, pela exposição ,feita, concluerazão e limite na utilidade social dadas as suas lacunas, a estreitesa em
se, no nosso entender, que a testee não pode deixar de ser, pOl'tan- que circunscreve a ação das Comissões
munhn Samuel waincr, não atendento relativo. lObo cito fls. 253)
de Inquérito vem as mesmas desempedo n, iritimaçào para ocmparecer pe- - Não vislumbramos, pois, justa, mo- nhando revelantissimo papel de vigirante a Comissão, tornon-se faltosa. Uvação no contexto dn carta da tes- lância e contrôle, estereotipado na
cometendo a omissão parcial do dever temunha Samuel wainel' que 'a impe- apuração de fatos gravisimos que chede dizer tôda a verdade sõbre o fato ça de vir, perante esta Comissão de gam por meio de denuncias ao conheIr .uérito, testemunhar a verdade.
e suas circunstâncias'.
cimento do Poder Le~islativo.

- a realização do presente inquéritQ
destinado a apuração de:
"ampla investigação no BancO
do Brasil, a fim de apurar, em
todos os seus detalhes, as transa...
ções realizadas entre o Instituto.
oficial de crédito e as emprêsas
jornalísticas "Erica S. A." "EdH
tora Ultima Hora" e "Rudio Clu...
be do Brasil bem como relativa-i
mente a quaisquer outras sob a~
quais há denuncias fundadas dal
existência de negócios semelhantes no citado Banco (Resoluçü~
n. ° 313-1953.)
sobre dito inquérito, depuzeram e vãà
No decorrer do processamento do
depor ainda várias testemunhas, ressaltando-se o depoimento de Samuel
Waíner, que deu margem a que fÔSS6
novamente convocado para esclarecer.
pontos vulneráveis e de interesse ob..
jetivo do inquérito.
'
Contra tôdas as espectativas, 1'e 4
cusou-se a referida testebunha dá
atender ao chamamento da Comissão
invocando não poder declarar nomes.
por isso que importaria tal fato 'em
, .:lação do sigilo profissional.
Tal alegação vem, de certa forma_,
tolher os passos da Comissão na apuração da verdade, importando are"
cusa em recalcitrancia sugeita a pu...
nição legal.
Carlos Maximiliano reconhece a~
( ,gresso a posse de poderes de coação contra testemunhas e peritosl
acentuado:
"Testemunhas e peritos requi..
sitados são obrigados a compare"
cer e a prestar a sua colaboração.
Pontes de Miranda, nesse sentido, 6
mais incisivo, nos seus comentários à
Constituição de 1946:
"A obrigação de depor e a con-o
sequente imposição existem. Há.
condução debaixo de vara e há
pena de desobediência.
Por outro lado, Agnaldo Costa Pe..
reira refere:
"A pena de prisão que se aplica;
às pessoas investigadas e às testemunhas não tem caráter punitivo; visa apenas fa:r.er cesar a detras atendam à autoridadePàQá
sobediência; uma vez que umaS e
outras atendam a autoridade das
Câmaras ou das ComisõE's comparecendo, prestando dec~arações
ou depoimento ou desculp:õ.ndo-se
do dsacato eàs msmas estnrão livres do constrangimento. (Comissões Parlamentares de Inqué...
rito fls. 137)".
Para corroborar a nossa fraco, opinião na ausência de jurisprudência,
aplicável dos nossos tribunais, a. titulo elucidativo invocamos a exegessa
das Côrtes Americanas, em torno do
poder de que ali se revestem as Comisões de Inquérito.
Se não _vejamos:
No caso Kilbourn "ve;:sus"
Thompson, a Côrte Suprema decidiu que a Câmara pode multar
e encarcerar a testemunha rebelde cuja inquirição é necessária ao
ex~rcicio do poder juizo polltico
oupara julgar eleições e qualificar os membros da Casa (103 U,
S. 16 j. 190).
No caso Sinclair "versus" United States, .decidiu que os funcionários de Poder Executivo estão
obrigados a depor perante a Câmara.
Caso Interstate Commerce Comission "vs" Brison (154 Uso 447
485' - 1893) decidido que salvo
nos' casos previstos na Constituição ou nas hipóteses dos Julgados
Kilbourn V. S. Thompson e Anderson vs Dunn, o exercicio do
direito de castigar testemunhas
rebeldes por multas e prisão a fim
de compeli-las à execução do dever legal, deve ser exe ic!oddever legal deve ser exerCIdo de
acõrdo com as leis da Nação por
um tribunal competente Cisto ~.
este é que julga e condena e não
a própria Câmara).
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juiz criminal da localidade em que Nestor Jost.
In re Cha::Jman (166 U. S. 661,
resida ou se encontre na forma
de lB97) 'decidido que as sesões
La!aiete coutLlh(J.
do artigo 218 I do Código do Pro102 e 104 das Revised Ss.tates (arBernardo da Rocha.
Sílvio Echenique.
tigos da consolidação das leis oncesso Penal)".
Aquiles ~l<1:inca' one.
ele a Câmara pode prender e mulDesde já, sugerimos seja oficiado
Virgílio '1'a vora
tar testemunhas
rebeldes) não ao Desembargador Corregedro do 'TriJosé Bonifácio.
são possíveis da censura do <..OI1- bunal de Justiça d~sta Capital para
Saturnin<.. Bl'llga,
fiito com a Constituição; que o que S. Ex. a determine a distribuição
Clovis Pestana.
Congresso não se pode despojar do respectivo ofício à Vara Criminal
Jaime
TeIxeira.
a si mesmo ou a qualquer de suas que couber a fim de que mande o
Ubirajara Keutene({jlan,
Câmaras do poder inerente de Doutor Juiz ordenar a intimação em
Herbert Levy.
castigar por contumacia testemu- causa, sob as cominações legais, de
Rui palmeira.
nhas E.>tas cometem crime contra vez que, nesta Cidade, existem diverPontes VIeIra.
as 1:<is do Estados onde residem) sas Varas Criminais.
Armando correia.
No caso Marshal1 Vs. Gordon,
E' o que cabia, fi respeito pronunDolor de Andrade.
declarou o Presidente White, do ciar-se o relator.
'Tribunal, que "o poder para leSala Carlos Peixoto Filho em 13 de Antônio Horá~o.
Eurico Sales.
gislar dado pela Constituição 'lO julho de 1953 Deputado Frota Aguiar
JOSé Guimal ães
Congresso está inplícito no di- P :lator.
.
Lopo
Co~lllo.
reito do CongTesso proteger-se a
CONVOCAÇÃO
Crepory !,'rancc.
Si mesmo, isto é, tratar os rebelTenorio cavaiCantl.
des como pessôa que obstinem
São convocados os incmbros compo,
diretamente as funções legislati· nentes da Comissão Especial~(:t~esolU Clementt. Medrado.
Magalhães Ban-eto.
vaso Mas a ·prisão ordenada des- ção n. 327-53) para dar parecer sôMacedo Soares.
se modo não pode ultrapassar o bre as emendas oferec:das pelo SenaAdroaldo costa.•
fim da sessão legislativa anual em do Federal ao Projeto n. 1.516-51, que
Celso pecanha.
que ocorreu a rebeldia. Conside- disoõe sôbre a constituição da socieSá CavalcantI.
l'OU ainela que havia necessidacte dacl.e por ações Petróleo Brasileiro S.
Benjamin F'arah.
de invotur prescedentes do Par-o A. para uma rcunião hoje às 16 horas
Augusto Meira.
lumento'" Ingles, porque se trasecretário: Gcorges ão Rego CavalGaleno i'aranhos.
..uva ele "função juridiclonal do canti Silva.
Rui Araújo.
poder legislativo" (o "impeecheMagalhhe6 Melo.
ment" é outro exemplo dessa funSECRETARIA DA CÂMARA
Os'..aldo Orico.
ção jurisdicional que o Exccptii'o
Coelho de' Souza..
DOS DEPUTADOS
também exerce pelo contencioso
Jales Machado.
administl':J.tivo). (Ver Andreossi'
Filadelfo GarCIa.
Faculdadcs Jmplicitas de InvesATOS DO DIRETOR GERAL
André Fernandes.
tig'acion Le~islativa y privilegios
Parsifal Bano60.
Por
portaria
n.O
61,
de
9
de
julho
de
Parlamentarios (Buenos' Aires, .
Rondon Pacheco.
1953 foi suspenso por três dias, por
1943) .
Frota Agubr.
Nestor M:;,;;;sena, em o Relatório {alt~ de exação no cumprimento àe
Gurgel do .",maral.
seus deveres, o Extranumerário men.nreSentado à Câmara dos Deputados salista,
Monteiro de Castl'O.
referência 17, Ovidio José dos
<do Br::>sil a: fls. 251 assim se eXDressa:
Medeiros Neto.
. "Os poderes das Comiss'õcs de Santos.
Anl'.ando Falcão.
_ Por outra Portaria n.o 62, de 15
Inquéritos são estabelecidos ['Ia de julho de 1953, Íoidesignado o
Vieira LIns.
resolução que as c,'iar, mas apos Oficial Legislativo, classe "3", AsSeverino Mnriz.
controvérsias, que duraram lon~o drubal Pinto áe Ulisséia, para ~ecreta
ndolfo Gentil.
tempo, a Suprema Côrte firmou riar a "Comissão de Inquérito para
Lauro cruz.
o principio de que elas podem. lev(r;tamento dos prejuizos causados
Menezes PImentel.
desde que autoria7.das por ato do pelas oeadas à lavoura cafeeira.", indeDias Lins.
COI~gresso ou das Câmaras a que Jendente de sua lotaçâo na Comissão
Rui Ramos.
pertencem detel:minar tôq,as a3 de Constit.uicão e Justiça.
Flávio castrioto.
providênGias que colimem esclaDantas Júnior.
_ Por oútra pOl't8ria n.o 63, de
recer os assuntos, cujo exame lhes 15 de julho de. 1953, ioi designado. o
José Romero
é atribuido inclusive as de requi- Oficial Le~islatlVo, classe "N", SIlVIa
Ari Pitombo.
Noveli Júnior.
sições das auoridades competen· Evelyn Knapp, para .secretariar. a
Heitor 3eltrho.
tes todo o auxílio. para. êsse fim Comissão de Constituiçs.o e Justlça,
Lacerda Werneck.
inclusive para obrigar ns teste- no impedimento de seu Secretário
Parailio Borba.
·munhas intimadas a comparece·, efetivo Asdrúbal Pinto de Ulisséia.
_ p'or outra Portaria n.O 64, de 15
Brigido I'ínoco.
rem às suas reuniões e a. deporem
Carvalho Neto.
sôbre o que lhes for perguntado" de julho de 1?53, foi tra!lsferido. o
Ranien \lm:õzilli.
Como se vê no adiantado pais Norte Oficial Le.gislatlVo, classe "J", Alzlra
Muniz
Teles,
da
Comissão
de
EconoSaulo Ramos.
Americano, mesmo na Inglaterra e na
Joel Presldio.
própria Argentina, a Lei e a prática mia para a seção de sinópse da Diretoria
do
servico
Legislativo.
Rui Santos.
emprestam poderes extensos e incl1s_ Por outrá Portaria nO 65, de 15
Flores Ja cunh:t.
cu tive 1m ente extrnordinários às Code julho de 1953, foi transferido o ExGem.ano Dockllorn.
«.
missões de Inquérito forrando-as de traimmerál'io
- referência
Paulo Nel'1.
tôdas as' garantip,s e de todos os cuida- 22, Tereza Inêsmensalista,
Campos e Silveira, da
Bilac Pinto.
dJS para facilidade da missão respei· Seção de Sinópse para a seção de ~e
Anisio 1~c.l'eil'a .
• ~~vel de que se encontrnm revestidos cano?:rafia, da Diretoria do ServIçO
Orianda Dantas.
}'dos os seus componentes.
Le:(islativo.
Willy Frohlich.
Sem esse fatores de estabilidade 01'Diretoria de Contabilidade e PesNélson
Carneiro.
~•. n~ca. rye por terra a finalidade da soal, em 15 de julho de 1953. FloMonte:ro de Castro.
~stltUlçao que om, procura desobri- riano Bueno Brandão, Diretor.
José Augusto. .
'!:<lr-se de sua missil,o, que. segund0
José Fleury.
•~.ão Barbalho, já naquelf\ época diTERCEIRA SESSÃO LEGISLA· Manuel Novaes,
I ),.
Viana.
"Pode proceder a inquérito c
TIVA. nA SEGUNDA LEGIS- Luis
Antônio f'eixoto.
exigir infoI~l1açÕes, documentos €
Vieira SODrinho.
LATURA
prnticar outras diligências para
João Ca:Janas.
desempenho de sua tarefa;
Raimun_, Padilha.
Oradores inscraos para
CONCLUSAO
LeoiJerto Léal.
o ex.pediente
"
;)ilermando Cruz .
.\Ssim opinamos:
Antônio correia.
Ponciano dos Sl'\l1tos - (3() minutoS)
No sentiC'..~ da Comissão de InCoutmho Cavalcantl.
Francisco Macedo.
quérito, C3~1 aprbve este nosso
Ovidio ele Abreu.
Euzéai:l Rocha.
parecer, de:.erminar o compareciVasco Filho.
Lima Figueiredo.
mento da ~estemunha faltosa. ..,.
Félix Valois.
Freitas CavAlcantl.
Samuel Wamer - no próximo di:'!
Castilho Cabral.
Alberto Bottino.
l7 de julho de 1953 às 17 horas, Muniz F·alcão.
Plínio cavalcantI.
na Sala da Comissão de InquériCarva.ho
Sobrinho.
Gentil Barreira.
to na Câmara dos Deputados, na
Amsio Moreira.
André Araú,lo.
iorma do a:·tigo 3. ° - aPrágráf0
Antônio Vieira.
Hutflberto MOl1ra
[mico da Lli n. ° 1.579 de 1B de
Leo\Joldc Maciel.
Machadc Sobrinho,
marão de :.'952. que assim reza'
Ferreira Lima.
Paulo Sarasate.
"Art. 3.° .. Indiciados e testemuCampos vergal.
Ostoja Roguski.
nhas sera.} intimndos de acôrdo
Paulo Ramos.
Alberto Deodato.
Arruda. CJàmara.
com as r;rescrições estabelecidas
Mendonça Júnior.
Carmelo
d' Agostino.
na legisL~çãô penal.
Godói Ilha.
Fernando f~rrarl.
Parág'J.lfo único - Em caso de Breno da Silveira.
Alencar Ararjpe.
não c~"'lparecimento da testeNegreiros Falcão.
DemervaJ. Lobão.
munha lelll motivo justificado, a
Feliciano Pena.
Tristão da Cunha.
sua b' ""llação será. solicitada ao' Jorge Lacerda.
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Romeu Fiorl.
Mauricio Joppert
SEGUNDA l-'ARTE:
S~CUHDA-sF.'SSii.g

}<'ernando Fel'l'ari.
l'''él1x ValOls - PTB.
GUl'9,ei do Amara! - PTB
Al'rnando FalcdQ - PoSD:
Breno dll Silveira - PSB.
Lopo Coêlho - PSD.
Dilermando Cruz - PR
ÚLTIM~ 5"55\0
1~

de julho de 19á3
Celso Peçanha.
ÚLTIM.\

S2SS~0

15 de julho de 1953
Frota Agubr - PTB.

W1. a.SESSÃO EM 15 DE JULHO
'DE 1953
?RFSIDENCIA DOS SRS.: JGS~
AUGUSTO. 1.0 VICE-PRESIDE'N.
'TE; ADROALDO COSrA. 2. J VICE-PRF.SIDENTE;
NEREU
RAMOS, PRESIDE'NTE: JOSE' GUIMARÃES, 4 ° SECRETARIO: HUl);1BERTO MOURA, SUl-'LE.'NTE DEl
SECRETARIO.
As 14 horas comparecem os Se.
nhores:
José Augusto.
Adroaldo Cesta
Ruy Almeida
Antonio Maia
Amazonas:
André Aral.lJo - PUG.
Antunes de Oliveira PTB 09-7-53)
Man.tTIhão:

Cl'epol'Y Franco - PSD C:O-1-953),
Cunha Machado - PSD.
Piauí:
Demerval LobiIo.
Ceará:
Adahil Barreto - UDN.
Armando Falcão - PSO
Oetavio Lobo - PSD.
Rio Grande do Norte:
Aderson Dutra - PSP (21-9·953)
Pernaml:uco:
MagAlhães Melo - PSD.
Alag'oas:
Joaquim Viegas - PST.
Mendonça Braga - PTB.
Murliz Falcão - PSP.
Sergipe:
•... Carvalho Neto - PSD.
I"rancisco Macedo - PTB
Espírito Santo:
Dulrinc Monteiro - UDl't.
Napoleão Fontenelle - PoSO
Distrito Ff'deral·
.
Breno da Silveira' - PSB.
Fmta Aguiar - PTB UI-1-95a),
Gama Filho.
Heitor Beltrão - UDN.
Rio de Janeiro:
Brigidn 'Tinoco.
Celso Peçanha - P'TB.
Fln vio Castrioto _ PSP .
Minas Gerais:
Alberto Deodato - UDN.
GuilhC'rmino de Oliveira - PSD.
Monteiro' de Castro _ UDN
Rodl'igtl.es Seabra _ PSD. •
Vasconcelos Costa - PSP
São Paulo:
Anisio Moreira - PSP.
Herbel't Vasconcelos PSD -21-S-9!
JoãO' Cabanas - PTB - 25-1O-!J[j3
Manhães Barreto - PSP.
P~lo Abreu PTB.
Plínio Cavalcanti - PTB.
Vieira Sobrinho - PSP.
. Ubirajara Kcntnedjian
PSP.
Goiâs:
Benedito Vaz - PSD.
Mato Grosso:
AtRide Bastos -. UDN.
Paraná:
Arthur Santos - UON.
Manoel Ribas - PTB.
Santa Catarina:
Saulo Ramos - PTIJ.
Rio Grande do Sul:
Daniel F'uraco - PSD.
Fernando Ferrarl _ PTB.
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Quinta-feira 16

--

'DIARIO DO CONGRESSO NACIONAC

Referência: Oficio n.o 01.012, de 1.°
de julho de 19'53, dessa Secretaria.
1. De ordem do Senhor Ministro,
atendendo ao solicitado no oficio de
reterência, informo a V. Ex. a O seguinte, quanto ao Projeto de Lei da
Oâmara n.O 1.858-52, que concede aos
Iuilitares o direito de residirem em
próprio nacional durante os cursos a
que estão obrigados pelos regulamentos de suas Corporações:
a) A medida não parece conveniente, embora sua execução, se adotada, em muito pouco afete êste Minlstêrio. A carreira militar exige dos
que a abraçam sacrifici:ls especiais e
muitos desconfortos.
Dentre êles, o
mais freqüente para os homens de
Oficios:
mar ê o afastamento e ausência da
Do Sr. Egídio Michaelsen, nos se- família para atender às necessidades
guintes têrmos:
do serviço.
.
Sr. Presidente:
b) A Marinha costuma levar em
Comunico a V. Ex.a , para os devi- conta as exigências regulamentares de
õcs fins. que nesta data reassumo a cursos e a programação destes antes
cndcira de Deputado Federal, na va- de movimentar seu pessoal, de modo
ga do Deputado João Goulart.
não só a cumprir seus regulamentos
S;;la das Sessões, em 15 de julho corno a atender às necessidades de
de 1953. - Egidio Michaelsen.
seus homens. Mesmo, porém, que
Inteirada.
tal não ocorresse, como a d\l1'ação dos
Da Comissão Parlamentar de In- carsos é, no ge'ral, de menos de um
qUfrito sõbre os jogos de azar, nos ano, não parece razoável, no próprio
lSc."uintes têrmos:
interêsse dos militares, que se preveja
Rio de Janeiro, 14 de julho de 1953. oficialmente a obrigatória movimenOfício n.O 5:
tação de suas famílias apenas para
Senhor presidente:
que atendam aos cursos, bnto mais
Pllra os devidos fins e com funda- que disso decorreria um enorme au:rnento no artigo n.o 47 parágrafo ~ .• mento de despesa para os cofres púdo Regimento Interno e na Lei nú- blicos.
mErO 1.579, de 18-3-52, tenho a honra
c) Como está' redigido o Projeto,
ue comunicar a Vossa Excelência que todos os militares que residirem no
<:~ Drputados abaixo relacionados, na local dos cursos, ainda que permanen{Il.:i.lidade de membros desta Comis- temente, e não possuirem imóvel lá
Eâo, f'stiveram em exercicio externo localizado, terão direito às vantagens
n[>~ se"uintes dias:
que se pretende com êle assegurar.
Df'putado Lnfayette Coutinho: 30 Assim, em realidade, na prática, o que
de junho e 1° de julho:
o Projeto estabelece para prevaleDeputado Osvaldo Fonseca: 22 de I cer na Marinha por muitos anos é um
j1'1'ho:
. prêmio financeiro (0$ 40.000,03 para
Dr'1utado Ta.rso Dutra: 1 - 2 e 3 oficiais e Cr$ 20. OOO,OJ para praças)
de iull1o:
a ser dado a quase todos os militares
Df'puiado Hélio Cabal: 10 - 11 e Que tiverem de fazer cursos, pois a
3r de .iõ.mho e 1 - 2 e 3 de j~lho e Marinha não dispõe <le casas para
Deputado Rodrigues Seabra : 22 de alojá-los e a suas fami'Jias. Ni'.o pajunho.
rece a êste Ministério que a situação
Aproveito a opo!'funidade pnra re- econômica do Pais permita semelhal1l"\['Vllr a Vos~a Excelência os protestos tes gastos.
.
de fstima e consideração. - Lajayetdi. Não- há dúvida nenhuma de que
te rOl/tinha, Presidente.
é inquietante, como salienta a justiDa fenhor Primeiro Sf'cretário do rícação do Projeto, "a crise de habif\cnado Federal. ele 10 do corrente. tações, a qual torna proibitiva a reC('''I1''1Jn;~ando que
de conformidade sidência nas grandes cidades, às pes.('.0)"-1 o disnosto no artigo 70, ~ 4 :"'. da
soas de recursos financeiros modesConEt.ituil'áo Fedf'ral, o Senhor Pre- tos", ma!l, na Marinha, no que diz
I<idcnte do Senado Federal, promul- respeito a seu pessoal matriculado em
::011 a lei do Congrf'sso Nacional. quI' cursos, tal crise nunea deu motivo a
;\lltoriza o Poder Executivo a abrir. í'ificuldafies ou siquer a queixas. 1tste
1'f'Jo MiniEtério da F'duracão c Saú- 'vfinistério já se tem ml'lnifestado conUI', fl f'n\(jitn especial de Cr$ 5-0. O{)O.OO. trário aos projetos de leis concedendo
cor(}o f'11Xj]éo ao Cllfl?reSSO de Ensino beneficios <lue não se justificam como
J1lJ';oiro, em Fortaleza, Estado do) que se considera, pois, como muiCe::>.rá.
t.os outros· que já vigoram, Yiria eoncorrer para aumentar as despesas já
Jnjejr~da.
Ao nrquiYo.
8stronômicas do Govêrno e indiretaDo:~ U') mrsmo 8E'nhor, clp. 9 ~ 10
(b aneiante. co:mmieanda que o Se- mente o próprio custo de vida.
2. Por essas razões êste 'Ministério
J!;ld0 FedE'rnJ. r.dfltou f' f'nviou à sanr:5"1 do Senhor Presidente da Repú- é contrário à aprovação do Projeto.
Renovo a V.' Ex. a meus protestos
hJ)en os projetos de leis desta Câmara: (lue autoriza o Poder Execu- de elev:'i'da estima e distinta consideração.
- Angelo Nolasco de' Almeith') a abr·]·, pclo Ministério da Edufnof.o f' ·saúde. o créditn eEnecia) til' da, Capitão-de-Mar-e-Guerra., Chefe
Cr$ 1. 5'1~. 030.00. para atender a des- (,o Gabinete do Mini.stro da Mari~
rr<-~ 1'(1'1) o II Con!!resso Latino Ame- nha.
A quem fez a requisição.
]','"a.TJ') (ir Ortonedia e Tl'aumntolo!!ia
Do Conselho Nacional de Ecoe " CrTJ'!resso Brasileiro de Ortopedia
nomia, nos seguintes têrmos:
e 'J"'111""111 t olo?ia. e que dispõe sôbre.
I'~ e'Í'o;tos (lrcamentáríos destinados
fl {1e'f~rl f'ontra as Sfc.ns do~n')rdeste, SUGESTõES APRESENTADAS AOS
l'1r"~ ['S J'mites dos prémios de acúóRGA03 DO POL'ER PÚBLICO
d"" )'\01' cooperação, e dá outra~ proPARA A LIBERAÇLo GRADATIvirF''":r][.;r.
.
VA E SELECIONADA DAS IM~
Intc;r~da.
PORTAÇõES, MEDIANTE DISCI~
PLINAlVIENTO DOS
MEIOS DE
Df) Minist?rio da Marinha, de
P AG AMENTO E DE INCENTIVO
13 c!fl corrente, prestando as seAS
EXPORTAÇõES.
.
",uintes
(A
Comissão
de
Eco":lomi:l\
lli1rORM~çÕES
SCP-813.
N.' {'~()6.~ - 13 de iulho de 1953.
Fm 7 de julho de 1953.
I;ü Chefe do Gamnete dJ Min:stro
Senhor Presidente,
da ~~:l"inha
to o li'.xmo. Sr. Primeiro Secretário O Comelho Nacional de Economia,
em obediência' ao disposto no artigo
dr rr'lY;1ra dos Dppntados.
f>"~l.mlo: Projeto c;e Lei da- Câ- ::05 ~ 2." da C0mtitniçi';0 e artigo 2."
da lc: r;,n 9:0 de :C de C:::::c~lb::o de
mala 1.é5B-52 (parecer sõbre)

" Flores da Cunha - UDN.
:Hermes de Souza - PSD.
-iIf.
Amapá:
Coaracy Nunes - PSD (51)".
O SR. PRESIDENTE - A lista de
presença acusa o comparecimento de
liB Senhores Deputados.
Está aberta a sessão.
• O SR. JOSE' ROMERO (Sert'indo,
como 2.° Secretário) procede à leil.ura da ata da sessão antecedente, a
qual é, sem observações assinada.
O SR. PRESIDENTE - Passa-se
à letiura do expediente.
O SR. RUY ALMEIDA (1.0 SecrlJfário) procede à leitura do seguinte
EXPEDIENTE
•
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1949, tem 11. honra de apresentar à mento!! na economia interna do país,
consideração do Congresso Nacional como passaremos a expor.
a exposição em anexo, em que poderão
3. Corno medida temporáda, o regiser encontradas diretrizes para a ela- me de licenciamento tem a vantagem
,boração de uma lei, se assim for jul- de poder acelerar o nivelamento ent~'e
gado oportuno pelos Senhores Repre- as importações e as exportaçõe~ senl
sentantes da Nação.
a necessidade de apelar-se para 'qualEncerra esta exposição, que nesta quer deflação monetária, Assim ~en
data é também re!TI~tida no Excelen-! do o equilíbrio que se pode alcançar
tisslmo Senhor MlTIlstro da Fazenda, na balança de pagamentos nj,) õ<>ixa
um conjunto de
sugestões básicas, de determinar, internamente, um desem a forma definitiva, tendo por ob- sequilibrio entre o suprimento de merjetivo introduzir uma nova orientação cadorias, reduzido pelo controle das
a.o regime de im;Jortação, que subs- importações, e a procura das me~;maf,
trtua o atual licencinmento
rigido, que se mantém elevada ,em vil'fulJe
que se evidencia em desacôrdo com a da expansão interna, apesar d~ qUl'd,.
atual sltuaçüo da economia nacional. de receita das exportações. EE', Cl.
Este ConselhQ yem acompanhando tretanto, com a prorogação do regime
o crescente desequilíbrio na balança de licenciamento prolongarmos ~. oisde pagamentos, e considera que a sua paridade entre o suprimento e a }Jro·
correção não poderá ser conveniente- cur'a de mercadorias, e conl:nuarmos
mente obtida com a continuação de a seguir uma politica monetária lium contrôle drástico, cujo resultado beral, estaremos contribuindo para
poderá ser a agravação... dos males es- agravar o desequilibrio na bflhmç:J de
truturais de nossa economia, que ex- ;Jagamentos e tornar insust.cn'ável :l.
plicam a visivel inquietação do mo- eficiência do proprio regin1'3 de llmento atual.
cenciamento.
No momento em que se debate a ,4. A expansão industrial br~s:Ieir:(,
com'eniencia ou não de prororgar o \'erificad~l. nos últimos anos, tem por
prazo para o atual regime de licen- estímulo precípuo um mercado inte'r·
ça pré\"ia, considera este Conselho de no crescente, cuja ampliação repOlif3.
seu dever pedir a atenrão para uma I em parte apreciável, nos lucros alcannova orientação que, sem mudanças I çados com as exportações de 1942 ~.
bruscas mas eficientemente, traga o 1950. Sem dúvida alguma, esse fsticbmércio exterior para a posiçào de muio foi inteligentemente n)f0r~ad()
equilíbrio que o momento comporta ;, com o incentivo, dada à indústria, da
As presentes sugestões são apenas: manutençi'.o de uma tax."l 1:\~'0 .. ávd
parte .d.e um estu~o mais amplo sôbrc para as i.n~portações de ,equip;.n~cntos
a pohtlca comerCIal, de que se vem e de matenas pnmas, alem :lo nc.táYel
ocu;Jando êste Conselho, e que será auxílio de cerceamento da E'ntmda de
assunto de novas indicações objeti- bens concorrentes aos prodllzid'Js no
vando atender às dificuldades de nos- território nacional, fatores e.5ses de
so comércio sob outros aspectos.
'natureza transitória.
No desenvolvimento dessa tarefa, a I 5. Convenhamos, porém, que ai: conque se dedica c:;m o maior emper\ho, ,. dições econômicas referidas J)O~ panão deixará de por em uso o procéssu rágrafos anteriores já não se nu.apta
de trabalho a que já tem recorrido, à situação presente, em que "e 0bsercomo lhe faculta a sua lei instituido- I vam dificuldades cada \'ez malC'res
ra, de solicitar a cooperação dos maIS para as exportações. Além Úi;;bO, a
competentes, sob a forma de uma C(,- prorogação do reg·ime de licenc~,lmento
missão especial que os ouvirá meto- traz problemas para o surto de 110V308
dicamente.
indústrias.
Tenciona, pois, êste Conselho '101O regime de licenciamento faverece
tal' a dirigir-só' aos Poderes Públicos consideràvelmente as novas produçúes
para oferecer à sua consideração as no território nacional, quando sào nc.medidas resultantes de tais trabalhos. gadas licenças para futura importação
A oportunidade das atuais indicações e as empresas se prontificam fi clubojustifica, porém, que elas se lhes an·· rar seus produtos no pais. "árias intecipem.
dústrias já foram criadas em resultaQueira Vossa
Excelência ter em do dessa politica de restrições, com
mente_que o Conselho Nacional de vantagens econômicas principalmente
Economia, com a presente iniciativa, quando montadas e organizadas em
tem em vista prestar a máxima ccope- condições de se integrarem plenamenração a seu alcance para o melllora- te na economia nacional.
mento da vida econômica e social do
Observe-se, I:Qrém, que, ao h.10 da
pais."
criação de tais indústrias, outr~.s rleiAproveito a oportunidade para apre- xam de ser estimuladas, notadamente
sentar a Vossa E::celéncia os protestos as de matérias primas e de equipado meu profundo respeito. - Lt:iZ mentos, cujas im;lOrtações são asseDodsworth Martins, Presidente.
guradas pelo licenciamento.
Sugestões a.presentadas aos ór6. E' imperioso que, em fare rios
gáos do Poder Público para a li- acontecimentos econômicos e fimmceiberação gradativa e selecionada ros, mudemos o sistcma cle reguladas importações, mediante disd- mentação do comércio exteriJI. IÇada
plinamento dos meios de paqa- aconselha que nos preciplt~m!)s nll!l
menta e de incentivo ds exporta- modificações. Ao contrário. ét:íL' dlç6es.
ficil a situação cambial que devemos
avançar por etapas. O simples fato,
1. Os problemas do comércio exterior tem sido encarados sem a devi- porém, de reconhecermos os erros do
presente regime de controle e }Jroda relação com os demais aspectos da curarmos' modificá-lo gradntivamrnlc
mot'l'\,O POI' que ~,.~~ representa um passo decisIVO"
.
'\i' ida econo-nl;ca,
[·uscepcausas que afetam o desequilibno de tivel de provocar confiança.
nossa -balança de
pagamentos vel1l
sendo focalizadas de maneira illc0m7. As sugestões deste Conselho r,ão,
pleta.
pois, no sentido de nos afast.·nnos ca
2. O licenciamento de importações atual inflexibilidade do reg;IlJ:' ele lié medida de caráter nitidamente tem- cenciamento, conjugado
melhor as
porário, apro;Jriada a corrigir deseq'ú- possibilidades de importaçá0 ac inccn·
librios originados de fatos transitó, tivo às exportações e, sobrctlldo, alrios. Quando se verifica uma ljueda cançando, num todo coolli E':13 do, a
de receita nas exportações, provp.nlen- estreita conexão das providêr,ci"s de
te de causas que não tendem a prolon- ordem monetária com as lllPclielas (,ue
gar-se, embora suficientemE'nte fortes' se ;:Jrendeni à regulament;;c;i\·) de nospara anularem ag primeira linha de so comércio exterior. Dal a ldéi:'l de
defesa do "'alor externo da moelh 'uma liberação gradual das lmpo:·taque é a reserva cambial, as restriçrjes ções, sujeitando-as, porém. no pllgaà importacão se impõem, por sua r.o- mento de uma sobret.axa.\I'1náveI de
tória eficiênc.ia. Se, entretanto. for acôrdo com o grau de eSSl'nclalidrd~
repetidamente prorogada a vigência do produto a importar. OS TPPUI'SOS
desse regime, como vem ocorrendo no dessa sobretaxa seriam reeülhid(·g a
Brasil, as medidas deixarão de f\lcan- cai)"a da SupE'rintendencia da Mopda.
car o objetivo visado. com perd'1s no e do Crédito. que poderia fazê-los Je~
comércio e:xterior e graves desajust'l- fluir ao mercado, através o redescon-
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to, Quando se impuzesse o acréscimo
de meios e pagamentos.
Cabe, ainda, assinalar que a liberação que for dadu ou seja a importação sem licenciamento, apresenta a
vantagem das compras no estrangeiro, mesmo que fe;tas a desc,)berto, não
importarem em comprom.isso l'ficial,
deixando, assim, de trazer resoonsabllidades ]:;.ara o Govêrno por êliminarem a formação dos deno:ninados
atrazados comerciai:J.
8. As medidas a adotar em c..ráter
temporário poderiam ser as se;;t:intes:
I - Seria mantido o regir.l~ de Jjcenciamento para importação, :Jdn~i
tida, entretanto, a liberação ~radatlVa
dos produtos a importar Que ficariam
sujeitos a sobretaxas, conforme o grau
de sua essencialidade.
•
Ir O critério de essencLHdade
para os efeitos da sobretaxa, seria ~
da possibilidade de produção !1O território nacional ou de referir-se a artigos classificados de IUXQ.
UI - As sobretaxas, pagas em cruzeiros, .recairiam sobre o valor, em
moeda estrangeira, da impo':tação efetuada. Seriam elas, uma da ordem de
50":', aplicada aos artigos de COll&UnlO
não essenciais e às matérias p"'Ül1;lS
ou ~quipamentos que possam ser prodUZIdos no território rJilcional, I.1edida que se impõe na farta de Iet'struturação de nosso sistema tarifário.
Outra, da ordem de 100%, inc!dirifl.
sobre os produtos
consideradus de
luxo.'
.
IV - A receita oriunda da aplkaç.i'.o
da sobretaxa seria recolhida â Caixa
da Superintendência da Moed t e do
Crédito, e exclusivamente ut!lizável
para. atender às requisições üa Carteira de Redesconto, desde q1le os
lileios de pagamento se mantivessem,
em média, em ritmo anual de crescimento inferior a 4%.
•
Rio de Janeiro, 7 de julh:> de 1953.
- Luiz DodslUorth Martin1, Presidente. - Edgard Tei.r:eira LeUI) -- HaJ

milton Prado. João Pinheiro
Dias Pequeno. Bulhões.
São lidas e

seguintes

Humberto Bastos.
Filho. -- Marc;(l7
Octávio Gouveia de

vão a imprimir
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1951

Redação Final .do 1Jrojeto número 1. 438, de 1951, que _instit;lt
a Lei Orginica da Saúde e dá
outras providências.
'
O Congresso Nacional, decreta:
Art. 1.0 E' dever do Estado, bem

.como da familia, defender e proteger a saúdc,_ do individuo.
Art. 2.° A fim de atender ao disposto no artigo anterior, incumbe à
União manter um órgão de saúde e
assisténcia, qúe realizará inquêritos,
estudes e perquisas sobre:
a) condições de saúde do povo;
b) influência do' meio brasileiro na
vida do homem;
d) alimentação do povo, nas diferentes zonas do páis.
Art. 3.0 AO órgão federal de saúde ainda incumbe:
a)
acompanhar vigilante, a marcha das epidemias ou endemias em
outros paises, fazendo a defesa sanItária do pais, contra sua entrada no
território nacional;
b) estudar a possibilidade de propõr a assinatura de acôrdo com outr06 paises, ou organizações sa~tá
rias internacionais, para soltjção de
problenlll.s de sa úde de interêsse comum;
C) firmar convênios com' Estadol!,
Distrito Federal e Territórios, proporcionando-lhes recursos técnicos e financeiros, coordenando-lhes a ação, e
estimulando-lhes o trabalho;
dI traçar e executar planos de
assistência médico-sanitárjaria, hos"
pltalar e .medicamentosa ao homem
brasileiro:
e) realizar e· orientar :lmpla educa;;ào sanitária do povo.

Art, 4;° As normas gerais da defesa e proteção da saúde do povo,
traçadas pela União, serão seguidas
em todo o território nacional, competindo aos Estados, Distrito Federal
e TerritóriOS organizar e fazer funcionar 9s seus 'J';,'i')viços de saúde, bem
como legislar lIiJpletivamente e complementarmente.
P(";'ágraff\. único. A União poderá
delegar fi,s .lutoridades sanitárias estaduais, ~ Territórios e do Distrito Feder<...l, nos têrmos do § 3.° do
art. 17 (lia Constituição Federal, a
execução de leis e serviços federa:s,
ou de atos e dec1!5ões de suas autoridades,
A:rt, 5.° Para formação do pessoal
té"rüco especializado, a encarregarse do trabalho previsto nos artigos
anteriores, a Unia,o manterá uma Escola Nacional de Saúde Pública, á
qual poderão ser equiparadas outras
existentes ou que venham a ser criaelas pelos Estados, oU: pela inicia tiva
pal"ticular.
§ 1.0 Os diplomas nos estabelecimentos de ensino acima referidos.
bem como os l1abilitados em cursos
especiais de saüde pública, têm pre··
ferência de nomeação, para serviços
sanitários.
I
_
§ 2.° O Govêrno Federal concederú
bolsas de estudos a técnicos indica·dos pelos govêrnos estaduais e dos
territórios, que completarão sua formação profissional na Escola Nacional de Saúde Pública, bem como ;..
técnicos seus e dos Estados, para
realização de estudos e observaçõc"
no estrallgell'o, nos têrmos da Regulamentação a ser baixada,
Art. 6,° O Govêrno estimulará e
ajudará financeiramente a iniciativa
privada, que com êle COlaborará nas
serYiços de saúde e de assistêncb,
dentro da orientação traçada pela0
órgãos competentes.
Art. 7,° O órgão federal de saúde
publicará, anualmente, estudos dos
principais aspectos de estatistica vital fio Pais, bem ,como os indices
saniturios, pelo menos de referênci9.
às Capitais dos Estados e dos Territórios e ao Distrito Federal.
Art. 8.0 Subordinado ao órgão técnico-administrativo federal de saúde,
a União manterá um LaboratórlCJ
Central de Saúde pública, convenientemente aparelhado para as práticas
de microbIOlogia, soro!ogia, parasitolOgia, quimicae bromatolog'ia e devidamentr eqUIpado para o preparo de
produtos imul1lzantes e para a realIzação de investigaçoes,
Parágrafo único. Os órgãos sim!·
lares criados e mantidos pelos Estados, Distrito Federal e Território"
respeitarão as normas técnicas do
LaOüratório Central.
Art. 9,° Todos, os serviços fed!'rals
de assistência e de proteção da saúde estão sujeitos ás normas gerais
esta belecidas nesta lel,
§ 1.0 Os serviços de assistência ao
trabalhador, mesmô integrantes de
repartições paraestatais ou autarquias, bem como os órgãos particulares de assistência mêdico-sanitária,
mantidos com Ireceita decorrente de
legislação federal, ficarão sujeitQll a
orientação traçada pelo órgão federa i
de saúde.
§ 2.0 Os Estados, territórios e o Distrito- Federal poderão firmar convenios co ma União, através dos órgãos de saúde, para maior desenvolvimento do sistema de assistência
mêdica, sanitária, hospitalar e niedi··
camentosa, sujeitos às normas federais.
Art. 10. O Govêrno federal coopeu..
rá técnica e economicamente com :lS
diferentes unidades da Federação, e
com os municipios, para o solucionamento dos problemas de a,baste..
cimento dágua e remoç~.o de dejeto!!.
Parágrafo único. Quaisquer serviços de abastecimento dágua,. afetos
ou .111\0 à administração pública, !lcarão sujeitos à fiscalização da auto1'idade sanitária competente.

Art. 11. E' obrigatória, ligação de
tâda construção considerada. hatiitável à rêde de canalização de esgOto,
cujo afluente terá destino fixado pela autoridade sanitária competente.
Parágrafo único. Quando não existil.:. nas proximidades rêde e canal!zação de esgotos, a autoridade sanltaria competente estabelecerá a solução maIS conveniente ao destino
adequado dos dejetos,
Art. 12. A coleta, o transporte e o
destino final do lixo deverão processar-se em condições que não tragam inconvenientes à saude e ao bem
estar público, nos têrmos da regulamentação a ser baixada.
Art, 13. Para prote~áo e defesa a:.
saúde, no 'lo'le dIZ respeito às doenças transmissivels, o órgão federal de
saúde baixará normas relativas:
a) à notifIcação compulsória daf.
fontes de contaminação;
b) ao isolamento do doente;
C) à visitação 'dpmiciliar;
d) à imulllzação do indIviduo são.
l'aragráfo único, m defesa da sa,ude do individuo, o órgao federal d t
saúde poderá traçar ainda norma~.
e providenciará no sentid{) da real!zaçao de exa11lé médico sistemático e
penódico.
Art. U; Para evitar a introduçào
e expansa6 no PaIS das doen~:ls pr<:vis'tas como íil1portúncia internacIOnal, o órgão IeaeraI de saúde mauterá um serviço de portos e fronteIras - que, entre suas atribuições, ve',U'á pela aplic.açao das recomendaçoes prescr,tas no código sanitário
lJanamericano e outros codigos e convenios incernaClOnalS subscl'ltos pele.
Brasil.
iUe. 15. Só r-oderão transitar eu,
,errüorlO nacIonal os veiculos terre:>,rcs,. maritimos, ÍÍUVlalS e aereos que
J0c;Uc;;am às ex,genclUs na aULOIldaclL
~a11ltál',u .Iederal, prescritas em re-
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Art. 19. Os serviços de assistencl
médico- social organi:mdos em. toCl
o territôÍ'io nacIonal serão coordena
dos, orientados e fiscalizados pelo Go
vêrno Federal, sem prejulzo da açO.
complementar dos Estados.
Art. 20. Os responsáveis pelas es
táncias de cura balneárias, l1idr.oml
nerms e climátIcas ficarão obrigado
a manter, nas mesmas, o apareüm
mento e instalações indispensáveis .10
seus objetivos, além dos serviços a·
assistência médico-cirúrgica necessá
rios aos clientes e visitantes, à crite
rio da autoridade competente, quan
do não exist:lll1 na localidade servi·
ços convenientemente organi~ado:
para o fim aludido.
Art, 21. O Gov3rno Federal, atra·
vés do seu órgão de saúde, fIrmara
convênÍ'os com os stados e Territó'
rios, proporcionando-lhes meios tec,
nicos e financeiros para a rixaçaCJ
fora das capitais, de médicos e enfermeiros, dentistas, farmacêuticos e ou·
tros protissionals necessários aos ser·
\"Iças de assistência médico-sociaL
Art. 22. O tratamento, o amparo ~
a proteçáó ao doente nervoso óu meu'tal serão dados em hospitais, em InStituições para-hospitalares ou no melO
sociai, estendendo a assistência pSIquiátrica á familia do psicorata.
~ 1.0 As casas de Detençao e as
Penitenciarias terão anexos psiqUlatricos cujos objetivos e atribuiçõe:i
serão' fixados na regulamentação ria.
presente lei. _
"
.
§ 2," O Governo CrIara ou estlmula.rá a cl'iaçao de instittuição de ampa1'0 social à família do psicopata iUdigente, e de ccntros de recuperaç!ilJ
profissional para alcoolistas e outlll:t
LOxicomanos.
§ 3.0 As mstituições religiosas .:le
celtas doutrinárias e às aSSOClaço e~
congenercs é vedada a pratica, nos
estao;;lecnnentos pSlquiatricos, de CUlto e quaisquer atos litúrgicos C'IlU
J'ulalllen to.
Art. lu. A autoridade sanitária re·· finalidade terapêutIca.
deral competente Ils:.:alizará se roArt, 2:J: para o tratamento módico
,'am atenc.'llas as condiçoes mmim'ls e educação adequados, os menOrl'd
de saúde llsica e mental, e:ügivelu anormais só poderão ser recebido~ em
uas pessoas que pretendam eSlabeie- estabelecimentos espeCIais a éles .rl€'scer-se no pa,ci em caráter permanen- tinados ou em seções apropriadas da
te, estabeleCIdas na regUlamentaçao ou tros esta lJelecilncntos.
.
Art. 24, O órgão tederal de s'~l'de
lia plesente lei.'
Art. ri, i:Oerá orgalllzada a luta tracará as noúl1as. gerais para eelucontra as doença~ Clegeneraüvas acu- t;flcão sa!1ltária do povo, ol'lentallclO
troficas e mvolutlVas, tendo com r) o Jndivlduo na defesa de sua SfljJue.
pontos fundamentais:
Parágrafo únICO, No CUITiCU!O :'139
a) o <J.lagnustl<;o t: tratamento pr,,· escol:ls primé:nas do pais serao. lllcoces;
,
Cluídas no~ões de higiene e <;te 112.Ubi os exames peri6d;cos de saúde de, orientadas, sob o ponto de VISta
dos grupos etarios de maIOr mcI- sanitario, pela autoridade sal1lt".l'1(\
dencia;
competente.
.
C)
as realizações de medidas proArt. 25. Aos técnicos dos 501",'1\:'1S
filiticas que VISeIl1 a causas predis- de saúde será imposto, sempre rme
ponentes e detennmantes.
'}ossi','el e com Vencimentos justos, '3
Art. 18. Incum oe ao ol'gão federal :ee-Íll1e de tempo integral.
Art. 26. As mtrãções do dispo;;to
de saúde, nos têrmos da lei, tiscanesta lei serao pUilldas de aC~l'do
lizar'
.
de cbm o caso, por adve::téncla, mU!;,t,
a) . o exercicio das profissões
médico, farmaceutIco, aenusw, ve- ll1utilização do produto" mtervert';,v}
terinano, enfermeiro e outras afil1~, oficial ou cassação de lIcença Jtara
l'eprllnindo o curandeirish10, o c11ar· funcionamento'.
Art, 27. Nao será concedida n:ltula tanismo ;
b) a produção, a manipulação e co- ralização de estran,!,eiros sem a. at.:.mércio ele dróga§, plantas medicinaI~, diência do órgão federal de sa Uúe.
especialidades larmaceutlcas, antisseArt. 28. O UOvêrno erlenl! r'e,:ll""tieos,desinfetantes, produtos bIOlogl- mentará a presente lei dentro em
cos qmmiCo-!armaceuticos e de tou- 120 (cento e vinte) dias ele SUIl ~ucador, e quaisquer outros que inte- blicacâo.
.
ressar possam a saúde pública, valenPaí'a~r:üo único, O regu!amrntJ a
do-se para êsse fim da analise prp- ser baixado chamar-se-á Código Navia e <la análIse Imai dos jJroautus, cional de Saüde. sujeitos os Fs:a(h~,
C) a instalação e o fUJ"'cionamelll(, Territórios e MunJ<:Ipios aos seus diSde farmácias e indüstnlX1l lannaceu positivos normativos.
.
ticas de drogarias erv31làrias, laboArt. 29. Esta leI entrará em vlg<lr
u
.ratóI~ios de análises e pesquisas cH- na drrta d.e sua pUblica~ã~) .. 1'2'i :,acL·'.s
nicas de raios X e de_ radiul1\, e ou· as disposições em con 1ral'l?:
tros 'que interessarem a saúde pu·
Sala .. AJeimlo Gua113 t;"ra , 1':11 15
de julho de 1953 . .-; Plo!!ra Rru""l~
blica;
di o ~c~:~rcio l' o uso ae entorpe- ?residente em c:.;erc:~·:), - Vr: ... ·•
[,0mar RuPP: - Saulo Ramps.
centes;
e) os anunclos médico-farmaceu· berto Morena.
ticos e de profissões afins, qualqueJ
que seja o meio ae divulgaçáo;
fJ os rótulos, bulas e prospectos
ete especialidades farmacêuticas, untisscUcos e desinfetantes P. os ele pro
dutos biológicos, quj;nic('-rarmac~utl-·
cos de toucador e congeneres,

6550

Quinta-feira 15

. DlARIO DO CONGRESSO NACIONAL:
Vd • imprimir • .eguínt.

Julho de 1953

sacrifícIo de uma, ou até de ambas as sim o número de lavradores e pecuafrequências, que, por Sel'enl obrigato- ristas da região, cuja colaboração à.
rIas, repeliam tal possihll:dade.
produçáo nacional é devq'us notável.
A Câmara dos Deputados resolve:
Hoje o qUadro da vida do ensino
Assim, ~raças a essa pratic/t inegil..
Art. 1. ° Fica criada uma ComisN. 1.563 - 1953
apresenta, além de novas dimensões, velmente de grande cun~o patriótico,
~li.o Especial com as seguintes atri.n.equer
a
inserção
nos
Anais
de
mais
amplas,
mais
vastas,
mais
comjp foram construidos n~$ vizinhanças
buições:
um voto de congratulações com preensivas, novas tinturas e cores, e daquela cidade, em local
adequado,
a)
estudar sob todos os aspectos
todos
os
que
concorrem
para
a
moldura.
equinos e, em vias de conG]usâo, um
medidas de proteção aos recursos narealização
em
Petrópolis
do
X
A
oportunidade
instalou-se,
abrinum pavilhão para bovinus, um para
turais do pais, inclusive reservas floCongresso Quadrienal do Conse- do suas portas ao maior número O pavilhão para
Indústria c Agl'lcul.
restais, founa aquática e terrestre e
lho
Internacional
de
Enferma~
Estudante
clássico
cedel1
em
valor
turn.
Eolo, exclusive os minerais;
._
gem, acontecimento em que se quantitativo - ao EstudRnte moderno,
O projeto visa não s6 o término
b' colher dados junto aos orgaos
promo1?e o desenvolvimento e a produto dessa nova era qualificatlv. das obras iniciadas para as Quais o
competentes da União. dos Estados e
expanscio
da enfermagem
pelo Dela difusão e facilitação do en8ino. Ministério da Agricultura nào con~i~.
Municípios; reexami~~r os acordoS
mundo, em que se apresentam 46 O jovem que prec~sa tr.lORlhar para nou VI.' na especial para o l1l'óximo orf'xistentes entre a Umao e os Estados
íases.
I viver, encontrou possibiliriadb de ser çamento, como também a necessid'1·
fi luz dos resultados práticos obti.dos
(Do SI'.' Nestor Duarte)
o tra.balhador-estudante e o estudan· de je ~e complementar o conjuneto
e bem assim as consequêncla:!l prâ.tlcas
te-trabalhador.' As Escolils multlpli- de tais obras, medida imp' es~indjvd
oa legislação vigente;
(A
Comissão
de
Constituição
e
;::ara111-se e os turnos des(\')Ornl'R \"'-se. ao cumprimento de suas -elevadas fic)
propor le.~islação definitiva e
Justiça
~ustuda-se pela manhã, à tarde e à nalídaâes.
Eugerir outras medidas capazes de
Ao realizar-se em Petrópolis o X noite.
En:re as instalações a serem c ·n5atingir ao objetivo visado.
.
Uma das consequências -lecorrentes truidas
flguram um pavilhão pnra
Art. 2" A Comissão se constitUl- Congresso Quadrienal do Conselho
rá de sete membros e terá o prazo de InternacIOnal de Enfermagem no qual désse estado de coisas, tai 2, de~:'u ovinos, um para aves, um para "('nf:l'is mescs, prorrogáveis, para, conclu- se representam 46 países, a Câmara bada, de fato, daquele principio co!'- curso de gado leiteiro, pocilgas. estmdos Deputados congratula-se com to- ~ubstanciado no artigo 82, do Decre- meiras, arquibancadas, pirll deiro 'Jusão dos seus trabalhos.
ra desfile, bebedouros,
hanheiros e
Sala"" Alcindo Guanabara", em 15 dos que concorrem para tão significa- to 19.851, de 11 de abril dt: 1931.
A variedade de turnos v(;Ío pernll- outras obras de menor vulto
õe julho de 1953. - Moura Resende tivo aconteCImento em que se p1'OA planta anexa, organlzacta sob :to
. Presidente em exerCI cio
Saulo move o desenvolvimento e a expansão til' a frequência em mais lle um cu!'
50.
orientaeão do Ministério ela AI'rt.:1I1Ramos. Relator. - Valdemar Rupp. da enfermagem pelo mundo.
S.S.
15
de
julho
de
1953.
Nestor
A
norma
divorciou-se
dos
fatos
qu€'
tura, dá notícia exata sOb'.'~ o plfl"1CRoberto Morena.
Dlfarte. _ Otávio Lôbo. -'- Luis Via- ')assaram a rI' Jamar nov'l ~ 'icst"S le- iamento em a.preço ao me~mo tPrlpll
São deferidos os eegulntes
na. - Eduardo Catalão. - FeTreira .;ais. Atende a êste reClA1"ll, Íl':1pela- que objetiva. p1enamentfl fi. ~))soluta
Lima. __ Manhães Barreto. Me- tivo inelutável, o presente proJeto.
procedência da proposição.
REQUERIMEwros
nezes Pimentel. Mário Palmério.
Caiu a razáo que sustent:na o imSala das Sessões, em 14 de jul:JO de
R,lo rie Janeiro, em 13 t1e 'julho de _ Vicira de Melo. - José Guima- 1edimer.to A lei não mais se neve 1953.
Valdemar Rupp.
reLes. _ O/into Fonseca. Roberto ('por áqueies que quer"". e nlle polS53.
PROJETO
Morena.
LÍ1.ta
FigueiTedo.
dem, material e inteler"J!' "w l.t~.1ea
COlllis.~f.o de Economl!l.·
Carvalho Neto. Jorge Jabour. Iizar, simultií.neamente, m:\Ís de um
N." 3.360 - 195.3
Nelson CarneiTo. Jales Machado. 'urso seriaelo.
OHeio n. 30-53.
1'l'flus!onna tôda e qualquer (nFernando FloTes. - Crepor)l Fmnco.
Provada. a não coincid§r.e:a de j)QSenhor Presidente:
t;,larle qlle 1'eceba. paI' lei. cOlllriTristão da Cunha. Tenório Ca- rários, o que vale dizer, S' :.llJatibiblliC;fto
compulsória do pOl'O. c'ln
Temos a subida honrll. de nos diri- valcantí. _ Afonso Matos, - Vir- !idade, a permissão f.\ll'''e . TI')al'adn
autarquia, submetida ao regime do
gir a Vossa Excelêncl!l, atendendo a ailoi Corrêa - José Fleury. - Ga- pela lógica, e, mais que :5\ o pelo bon'
Tribunal cle Contas.
reonerimento
do deputado ~yl~ll) ieno Paranlios.
senso.
Eci1Pnique, membro desttt C0111lSSao.
PROJETOS APRESENTADOS
Cumpré mesmo ressalto r que certo'
IDo Er. Jo:'\o Cnballr.s\
cursos, como, exemplo gratia. Direit',
relativamente ao Pr(}jeto n~m~ro ..
O
Congresso
Nacional d2crc(a:
e
Jornalismo,
Direito
e
Ciências
Eco·
1. 731-52 fllle "promove a extmçao d~s
Art. 1.0 Tôdll e qunlqucl' tlltid:ltle
:-Jõmlcas, são, sob certos aspectos. ."1'1'favelas da çidade do Rio de, Janello.
N.· 3.358 - 1953
dadeh'o:!\
valores
com')lemental'Cs, :jue rec~..;a do c01res pÚJlicos, recurscs
funda cf\]õnias a<:rícolas e oa Olltras
financeiros, pro\'cl1icntes de cont 'iiJUiprovidências", que se di.!'ne ordenar
Permite a matrícu/n simlttranea cuja rea.lização simultânea inestimá- ção cO'll))ulsória, determinnG.;\s pJr lei,
veis
vantagens
t.raz
ao
~stndante.
R8 neccssárias providêncH\s, junto a
de estudante univt'·, sitál'io em
Sala das Sessões, em 15 de julho de ')01' meio de descontos em snlários,
Prefl'it.U1':1 do DistrIto Federal, à C?mais c:e um curso seriado, desde
i'encimentos ou pro\'entJs, se.1am (lo
1953.
- Ubimjara Keulemdjic..:.
miES".') de Bem Estar Social e a.o MIque nâo coincidam os norárif's.
empregados ou emprcpdores, bcl".1
nist.t'rio (la A'rricultura. no sentId? de
(IY:J Sr. Ubirajara Kentenedjian)
:omo aquelas ql'e recc0am d)tllçôCS,
PROJETO
Que nus sejam prestadas as segumtes
O Congresso Nacional decreta:
sUJven~ões ou outro qualqu~r auxmo
informações:
.
Artigo 1.0 E' permitida a matrícula
dos
cofres pt:t'Jlicos, serão consider:1das
N.· 3.359 - 1953
1 - número de marginais habltan· "!multánea de estudante 'Irtiversitário
como entidades autárquicas submetiAbre,
pelo
Ministéno
da
Agrl.
tes nas favelR5 cariocAs e sua. com- em mais de um curso ~e"iado, desde
das ao re ]'imc do CXllmc do Tribun~l
cultura, o crédito cSl)l:.cial de Cr$ de Contas.
posição IAdvenas ·rupls e centnfuga- que não coincidaní os re~p('ctivos h05.000.000,00
destinad,)
(L
Cluxilial
dos urbanos\ tflmb~m. sexos; .
Art. 2.° Estf o incluidos no :1rti~o
rários.
\
a concluséio das obras do parque acima as entidades denominad'1s SESI,
2 _ plrmos traçados para eVItar-se
Artigo 2.· O estudante interessado
Agropecuário de Lages, Santa SESC, SENAI, Sindicatos profissionais
lsses (1'7rupamentos humanos ou ex- deverá, no ato de realiza·;ão da segunCatarina
e Instituicões dotadas com mais de um
t.i)1~ui·los:
.
da 111atrlcula, juntar certiciâu de ho3 _ pln"o~ traçfldos 'pflra eVI~ar-se rários fornecida,
milhão de cruzeiros.
medidIlte requeri(Do Sr. Valdemar Rupp)
Art. 3." O Tribunal de Contas ?;>roJlS mir'r:wões fixal,do o hom~m a ter- mento, pela Escola onde está matrO Congresso Nacional decreta:
vara sumente contas que digam l'€Sra. nos seus po"t.os de ong-em:
culado que prove náo st'rem coinÁrt.
1.0
Fica
aberto
pejo
Ministério
4 ~ obras realizada~ num e noutro cidentes os respectivos herários.
aeito às finalidades especificas das reParágrafo (mico. Na nJpótese
de da AgriCUltura o crédIto ('sjJ~cial de feridas entidades ou instituições, ne!Sent.ido;
.
milhõe,
de
cruzeir
JS
\Cr$
.•..
cinco
gando
registro a serviços de propag:lI15 _ f1~lajs as dotaçOes atrlbmd.fls ao simultaneidade na ~P'{Ji:llcãn das duas
emorf'endim"nto por êsses óqaos e n.. tr'culas,
o
estujil,Jte requererá 5.000 000,00' eln favor ela As~ochçiio da na Imprensa, nas rádio emissôras,
romo está distrihuído o seu em1?rê.l\'o. essa certidão em am'1.lS RC "-,scolns. Rural de Lages, Santa C'l~arial, p:;ra e mcartazes, em folhetins, etc.
Art. 4° serão permitidos entretant.o,
isto P, pessoa I. l'l1'1 terial e asslsten- fazendo a prova exigida em cada uma a conclusáo das obras de- Pa!'qu~
Agropecuário de Lages.
;lUblicações de editais de concorrência,
ela propriar,pnte dita:
.
delas
Art. 2.° Esta lei entrarl1 em vigo~ de assembléias ou convites e con';oca6 - em alie, montante no~el'la ser
Artigo 3· Esta lei el'ltrará ~m vígor
na data de sua publicaçá;> revogadas ções para atos inauguraiS de empreenfixa elo I'n' orr"'Tlpnto com'1atlvel com na data de sua publicação.
dimentos, encerramentos de formatu.
a mn·mltudl' n>l. solurão do nr~blema
o\rtigo 4.° Revogam-se as disposi- as disposições em contrário.
Sala das Sessões, em 14 cie jUlho de ms e anos letivos, instalacões de postos
e rol'l1" 1""r!p,.jj1 ser desenvolVIdo no :;ões em contrário.
ou
oficinAS, etc.. 15 dias antes das so1953.
Valdel1wl'
RupP.
Saulo
tempo e 1"0 espaço.
Sala das Sessões, em 15 de julho de
Ramos. - Plácido Qlympio. - Valt- lenidades programAdas.
'953.
Ubimjara
](putenedjian.
/11'\ I'nsl';O, rl'jtp"a1'nOl\ fi Vossn ExArt. 5.° Esta lei entrará em vigor
derley Júnior.
Justificação
cpll'n"ín os ,,,,ntpstos de !,0«'" _plevada
na data de sua publicação revo:randoO
Decreto
n°
19,851,
de
11 de abril
Justificação
se as disposições em contrário.
f'<t;n'~ "el!sti"'"
ron"'c1eraçao.
de 1931, estabelecet, no artigo 82,
Sala das Sessões, 15 de julho de 1953.
RI'I Prrlmf'ira. 1"l'esldpn t l'.
O Municipio de Lages, tno Estade.
proibição de serem realizadRf matrí- João Cabanas.
RiO de J:melro, em 8 de julho de culas simultâneas
em'l,ais de um de Santa Catarina, é sem dúvida um
Justificação
lt53.
~urso seriado, que permanece, ainda dos centros agropastol'is IlI&is adiantados do país, o que se de\'e em parDI' ""nmls~~o rll' 1<;ducaç!io e Cultura "1O.ie, em ])Ieno vig·or.
Caiu-nos fi ca.ra de vCl'5'onha e ficate
ao
amparo
que
a
inici:->'
.va
partlA lei, na espécie, "'el'd~u o contac-.
Oficio n. 6·53.
mos com alma mais revoltada do (ue
'o com a rl'alidade, eis 'lue .- empe- cular vem tendo ali da pa.rte. ,do Po ela já é, por princlpios, temperamrnto
l"1'"hor Presidente,
ierniu,
vinculada a ~il'c:;mstâncias, der Público.
e por idéins, ao saber hoje, que exisA C'omisslio de Eduracão e Cultu- llenamente s ,Jeradas.
As exposições agropecu.í-::es que bie t.em entidades como a SESI, SEN1\I,
f:'l. ar"'ldenc1o n i'eqllerimento do nolI( 'S SESC, etc, que recebem, por fôrça de
Em 1931. há 22 anos, po' tanto ti- nalmente são realizad~ls em
brl' l!eDlIt-.'ldo Carlos Valadares, ex· nha
t.ôd(,
procl'dência ~ssa regra constituem já acontecimeptc de Slg lei, contribuições compulsqrias do povo
pl'poon É'm ~Pll narecel' 'lOS projetns ns "lroibitiva,
nacional tal o ilnlll'Cssío- e são consideradas, entretanto. entiinspirada e 1ej'erminada nificaçúo
2 77fo-A ('1.<, 5:l e 1.1150-A, de 52. que ')ela necessidade de garartü a efeti- nant!\ progresso alcançado pclo rul'U- dades privadas, sem obrigação a1' nma
y"r1':\111 ma trria análoga, e aprovadl" vidade do "eO'ime de fr":],:énci obri- Iismo ,catal'inense no tor.ante ao 1m de dar satisfações do aue ela rPC'l''Jc
f'TYl Sf'S~ii.O dI' 2 do corrente. tem n o·atória. De fato, os hor~.nos de fun- portante setor da prod 11ção agrária. dos outros e do povo, náo por ,-ont:Jde
'.. 'nr~ de solicitar a Vossa Excelênci'l ôionamento dos cursos su eriores, €ir·
Atento à necessidade tie se '·eall.. própllia. de cada um, mas por fôrça de
f" dilrJJI'
ell'terminar, 'na forma do ~ulos estÍ'eitos, reservados q·":ú.se Ol1e zarem tais certames em lI1St.11U,õ,'s lei.
Art. 1(15. S 5.ó do Rell:imentn Tntprpo exclusivRmente, aos bem 'Im"arados cond,gnas, à altura do d~s":1V!)lvlmen
Dois fatos estranhos e vergonhosos
a :lD~xariio ne Rmbas as nroposições. Jela fortuna, eram coin'-;,icn"es, poi, to dêsse progresso, o Mhistprio d.l revelam essa porcaria: 1.0 obrif':1-Se
i
Valho-me ela Or)nrtlln c1ade para rel- 'l1ant.inham estrita unif'j'miâade 50" AgricUltura há vários fl1l1S vem sub- o povo a contribuir obrip:atõriampnte
t.,P!' a VC'~<a Ex('~lên('iR os ur"tl'stos 'l bit.ola de um só turno '~e~tfl cor'· sicliando pecuniàriamente :l constrJ- ')[ua uma ent.idade privada, Sl'm que
NP m'nhn
plevacl,~ I'stima e distinta tim!ência, a hioótese de ,·",.. jbq ão ~i ção do Parque AgrofJecullr:l) ne ',ag~s, êle tenha o direito de participar da
"~"'·;"'~l'ação. 1! :lrico Sujes - Pre- ml1ltlinea ele mais de um curso ~"'r)a por interméclio de sua ASSJ~i::;ção fiu· administ.rflf'ão do QUI' tamh?m f f'eu,
do, implicaria,
nccessàriam(;nte, no ral, enthlacle que congregll t,;evudis· sem ~ue éle saiba, afinal, si está ou
sidente
dar as medidas de proteçéio lUJt
naturais do pais.
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não bem admini&trado seu dinheiro. e com tôdas as enrermelras do Br9,,~\I, equino.3 e, em vias de conclusão, um
O Sr. BrCIW da. SiZoeira - V. EJ
2." isenta-se, inexplicàvelmente uma que nos lares e nos hospitais vão, cl"Ís· pavilhão para Indústria e Agricultura. :llterllreta, aliás, o ponto da Vlci
entidade que recebe dinheiros púoll- tãmente, minorando o sorrlmento dos
O projeto visa não só o término das ,alvez de tôd aa bancada do Distn
i:J3, por intermédio do Poder Público, nossos
doentes, pelo acontecimento obras iniciadas para as quais o Minis- b-ederal.
que por isso mesmo, é (j endossante auspicioso da reunião do X CongressQ tério da Agricultura não oonsignou
O ::iR. GAMA FILHO _ Muito vai
d·) bom emprêgo dessas contribuições, Nacional de Enfermagem, fazendo vo- verba especial para o próximo orça.- Jado a V. Ex.".
L1) exame do Tribunal de Contas ou tos por que o seu êxito seja mais um mento, cama também a necessidade de
Assim. sendo, espero que o Sr. P;
q>! indagação de qualquer autorida- passo no progresso dessa nobre profis- se complementar o conjunto de táis ~idente da República reex:unine
ár!!!
'
são.
obras, medida· imprescindivel ao cum- ílPestão e en\'ie a esta Casa a mell~
Isto ... SÓ )'0 Brasil! E está aconteEm essa, Sr. Presidente, ;J. minha primento de .suas elevadas finalidades ,em que se encontra no eatete ji I
cendo tal fato há muitos anos, sei;> comunicaçao (Muito bem; muito
Entre as instalações a. serem. cons- .I1UiW3 meses f llIuito bem: muito 1>"1;
que ninJu~m abra a boca 110 mundo, bem)
truidas figuram um pavilhão para
O SR. MUNIZ FALCAO - Senh
sem protestos, sem coisa alguma! A O SR. MANUEL RIBAS (Lê o se- ovinos, um p:u-a aves, um para con- Presidente, sirvo-me desta oportUl'
Ijue ponto chegou a insensibilidade guinte discurso) S1'. Presidente, curso de gado leiteiro, pacilgas, estru- dade regimental para subr.;eter á 1\':e
- laDrai em nosso pais! E nós, contri- como sabl;) V. EX.", e tôda a Câmara, meiras, arquibancadas, picadeiro para projeto de lei assegurando a perm
buintes também, ig'norantes da verda- o ex-Território Federal do Iguaçú foi desfile, bebedouros, banheiros e ou- nanola definitiva nas fileiras aos sa
•
t
de, com o nosso rico dinheirinho e extinto por fOrça de disposição expres- tras obras de me\10r vulto.
A planta anexa, organizada sob a ::-en os das Fôrças Armlldas que COI
c~m o dinhoirinho de nossos operá- 5a na Carta
Mag'na da Repúbllca e,
rios durante muito tempo para uma por via de conseqüência, a faixa de orienta!;ão do Ministêrio da Agricul- tem mais de dez anos de serviço.
Visa a proposiçáo por côbro a lln
entidade privada! A título de que? terraM lImltrote~ que o constltuia re- tura, dá noticia exata sõbre o Dlane.
Somos por ventura obrig'ados constitu- tornou ao Esta(lo dp Paraná, do qual jamento em aprêço ao mesmo tempo iniquldade praticada em relação a (0"',
procedênoia
da
proposição'.
numerosa
classe deservidores da n:
cionalmente a manter uma sooidade fôra desmembrada, c, em seguida, a
81'; Presidente, era (I que tinha a rão. Como sabe V. EX.·, os traball1
privada cujos diretores, pOl' si mesmos sua administração foi dissolvida.
dores. os fur:cionários públicos. t.óri
Aoontece, porém, Sr. Presidente, que dizer (Muito bem,. muito' bem)
gordos fisioamente e por si mesmos
O SR. WILSON CUNHA (Não foi as classes finélllnente. após determin'
gordos plutocratamente, não nos que- a maioria dos funcionários que foram
l'em, nem nos prestam contas do que regularmente admitidos pela respecti· revisto pelo orador) _ Sr. Presidente, dos anos de serviço, adquirem est,,1J
111e emprestamos ou lhe fornecemos? va ~.dministrRção daquela extinta uni- o Vale do Rio Doce aoaba de sofrer lldélde. Os sargentos, todflVia, llt.é
Vamos requerer mandato de segu- dade federativa, salvo alguns casos de êste ano terrivel prejuíio na sua eco- momento não alcan{'aram tssse direH
nnça, não haja dúvida, para eximir- aproveitamento em outros setores da nomiaá A brocaonsumi1.\, seg'undo as pôsto se tenhélm empenhado. vári:
1nD-nOS da obrig-ação de contriuir para ndminlstração oúbllca e de colocaçõe~ estSl.tlsticas feitlls pelos mais otimistas, V~Zf!s. em memoráVeis camp<tnllas nc,
Lüs entidades, mas antes disso quere- em disponibilidade remunerada, está cêrca de um milhão de sacas de café se sent.ido.
O Sr. Breno da Silveira - Será u
mos apresentar ao parlamento o pre- oasando ,privações juntamente com Os Estados se têm manifestado, de masente projeto. Se o Parlamento nao o ~UHS f!\mllias, Isso.em virtude de ter neira franca, desinteressada mesmo, ato de justir:a.
aprovar então é porque ele mesmo fioado Ilem emprégo de um momento no ..sentido da solução dl~sse magnc
O SR. MUNIZ FALCAO - Ar;r:
Quer que estas c'pisas sejam resolvidas Dara olltro. e, depois de dccorrido .iá. oroblema. Em razão disso, Sr. Presi- rteci~o a V. Ex.". Sendo assim, Senhl
1:\ moda 1924. E apesar da idade não quase um deoênio. oontinüa relegada dente, venho apresentar à Casa projetc '?resIdente, cllhe ao Congresso aC:1lJ:
haja dúvida de que não nos des:1grada uo mais comoleto abandono e esqueci- de lei que autoriza o Poder Executivo com essit dcsi~:l!aldade. at.endendo
.voltar a moda do passado.
mento, não Obstante o direito líquido e a abrir, pclo lV.tini$tério da A:lTioultllr:1.~ssa R.nrl!!;él aspiração dos sargcnto:
O projeto acaba com tudo que se ~f'rto Que lhe llssiste por fôrça do ins- crédito especial de 18 milhões de crll- (llIui'" be7'l: muito bem).
diz, que se comenta, que se condena t,jt.uto juridico da estabilidadc, previsto zeiros, para auxiliar diversos municiO SR. VASCONCFLOS COSTA.
fora e dentro do Parlamento..( mas Dela lei que con.~ubstancia o Estatuto pios do Espirito Santo e Minas Gerair ':;1'. Pres1r1ente, a cidade de Pouso AlI
contra o que, até hoje o P!\rlamento 10 Funcionário Público Civil.
no combate à broca do café. Os mu- ....re cono,tltue o centro geo'!ráric(l (
nada fêz. Com o projeto acabam-se
Em fac;} dessa ÍlTe?'ularidade e do nicipios beneficiados são os seguintes: .Sul rIe Minas. uma d'as ll1:1is ricas
I
tImbém as pretensões de muitos poli- ');'ivilé'5io concedido ; uma pequena Colatina, Barra de São Francisoo, Nonticos qUI;) utilizam e fazem dessas el1- '11inoria de funcionários desta tribuna tena, São Mateus, Linhares, Itaj'uassú, DOOU OS?S re",iões do EStado que aql
tidndes instrumentos para futuras 'l'rl1D D I11CU veemente' lIpêlo ao Sr. Baixo Guandú, Ainlorés, COl13elheiro 1·(\rw?~_f''ltfll110S.
..
Por vários anos esteve fi eST)e1"a d
IJropa~andas eleitol'llis com li prové.':C:, 'I1ini~tro n.a Just\ca e Ne:;:-ócios Inte- Pena.
Era o que desejava dizer (Muito ,olu{'iio de problemas fundail1enh
ideia de ser algum gov.ernador de p- riore3 'Jara rue determine as necessáao seu nhior desenvnlvimento - o <l
bdo ou quem sabe, !ite mesmo futuro ·'i(l~ providêl'cias a respeito, eapa?ef bem; ""-uito bem) ,
O SR. ANTUNES DE OLIVEIRI'. 0,.,"',... .;1 f> o da~ estradas.
Presidente tia Republlca. E se tn.IS 'e sanar o tratamento desigual di~
O fem'lo, pntl'etanto. se enc:1l'rl'~O
feiipetoscontinuarem a perdurar, n,\O '~mado à ma ioda dos servidores elo -·81'. Presidente, acabamos de chega:'
duvidamos m".lito que atinjam seus ob- ""-Território Federal do Io·uacú, - ontem do nosso Estado e querernoE rl~ atenl'al'-Ihe as grandes dificulrt.~
comunicar a esta Casa, parn os devi- drs nnrqup l1;)S~OU, na ca"ênch d·ê ,
jetivos tais as 'faoilidades. em . ali cal', (M~uito bem: 77/.uito bem)
., •
usar e abusar em alguns Jornais merO SR. WALP'FMAR RUPP tNão foi des fins, que as águas estão descendc ~e~ dois elementos tão necessários 3
cenários, o dinheiro dessas entidades ret'isto pelo orador) - Sr. presidente, ainda lentament~~ na Amazônia. Com "lrn~·l·o,·O.
{:\n~nto ao primeiro, teve a rôr~a h:
de,das pelo povo para det.erinadas fma- .valho-me desta ooortunidade para dar a vasate porém, aparecem as doenças:
lidJ.des empregadas porem em outras conhecimento à Casa do seguiMe pro- as endemias, portanto, começam. Urge 1elrtl'icR de !'Iue displln1'a int.el'linonrl
se tomem medidas especiais que en- 10 s ist.ell1a da Cia. RuI Minf'iru d
mtüto diferentes e escusas.
jeto, que vou encaminhar à-Mesa:
Aqui Del Rey Srs. deputados! Vamos
(rentem esta situação.
H'letrlc ir!:Jde. anmliando-sf'. assim.
e. eles enquanto é tempo de bengala
." PROJETO
ueremos fazer Um apêlo aos poderes cr"'ocid~r1f> indu~trial do Municínlo
competentes no sentido de que sé faca
Fm réla~ã ao seo;undo. 'I sua'
na mão.
.
_
O CongTesso Nacional decreta:
Sala.: da sSessões, 15 de Julho de 1903. .Art. 1.0 Fica aberto pelo Ministério o mais breve possivel a prorrogação "li.o pxcenciona.1 garantiu-lhe um 1'1
- Joao Cabanas.
.,
da Agricultura o crédito e.,eciaI de dos Dagamentos daqueles que tinham ~'ar de d0staque no pln~lo rodoviiri
O SR. PRESIDENTE - Esta fmda cinco milhões de cruzeircs .::
. neo'ócios com o B.anco de Crédito da nnc1011Bl. Cr)1110 pont0 (le bl'o·rncia ti
a leitura do expediente.. _
.
(Cr$ 5.000.000,Oí) em favor da Asso- AI;\azônla e com o Banoo do Brasil. rlll~S PTandes eqtr[ll'hs radi~i~ _
De acOrdo COI~ a mdlOaçao do l1d:r ciação Rural de Lages, Santa CataEm segundo lugar, pedimos que o~; nelo HorizNltp-Sáo poulo e· a Itajl.1M
do P. S. ~. geslgno o Sr. Paulo. ~aUl o rina, para a conolusáo das obras do noderes públicos providenciem para Poços de Caldas, nmh~~ em cons~!"1
pal'11 substltu~r o S~·. Edprd Fern:m- Parque Agropecuário de Lages.
que se façam financiamentos aos agn- ~1io r.~l() Govêr"o Federal, ou com ve1
des na Comls~ão EspeCial pa~a d~r
Art. 2.0 Esta lei entrará em vigor cultores, acs juteiros e aos fornecedo- 'l~~ d{>le orilmdas.
ll11.recer ao projeto do Sendo n. 1.019, na data de sua publicação, revogadas res, om pa~amento de 12 a 18 mes:-s.
D§ste modo, nrincipin a cidnde
a juros módicos (Muito bem; 7nll1to, r1estac3r-~e no E~tndo, como elos cen
de 1950.
.
•
as disposições em contrário.
•
t
Tera a palavra: o _Sr ..0táVlO Lobo,
Sala das Sessões, em 14 de julho de bem)
O SR. GAMA FILHO (Não foi re- "o~ ert'n(\micos de maior nroje{'l!o
para uma comumcaçao.
_
.
1953. -'Waldcmar Rupp. _ Saulo RaO SR. OTAVIO LOBO (Nua f 01 re- mos. _ Plácido Olympio. _ Wanderley ];isto pelo orador) _ Sr. Presidente, o de tendência a aumentrrr-se cada \'0
Chefe do Exeoutivo acaba de determi- ml'is.
vL,io pelo orador) - Sr. Presidente, Júnior. - Lcoberto Leal.
nar a suspensãço de tôdas as reformar.
Faltava-lhe. neste QUnnl'O dE' )}!"~
reune-se presentemente, em Qultanprojetadas em diversos setores do Go- blemas aClmipistr(ltivas. um aernport
(linha o 'X Congresso Internacional de
Justificação
vêrno, inolusive na Departamento Fe- ~ nltllr.ll l'le sua sitlluciío de uma d"
Enfermagem.
O Municpio de Loges, no Estado de deral de Segurança pública, até que Cl(l~dcs líde1'es do nrnO'1'I'SSO minf.'!r
Representantes de 4Q .nações ali. deb:ltem sob todos os aspectos - o clen- Santa Catarina, é sem dúvida um dos estejam prontos os projetos sôbre. a e "'onl';,'a na ~via~ão civil.
Gl11:111(lo ali tlvemns :1 v('''tura de df
tífico.e social,
assistencial e psicoló- :.-entros agropastoris mais adiantados reforma administrativa, que. aSSim,
do pais, o que se deve em parte ao seriam entrosados na remodelaçáo em -ri:'ir o Municínlo. não nos p'lSSOU rvn
gico, o humanitário e 'prof~s~ional
brm ctesam'rcehin.o êste irnnort,plf
03 problemas ligados à mevltavel con- amparo que a iniciativa partioular vem vista.
"lroblema e. l'ntão, 1,0~ dispuzen",
tin,-\ência humana da doença e do tendo ali da parte do Poder Púplico.
uero,
nesta
oportunidade,
dirigir
As exposições agropeouárias que veemente apêlo ao Sr. Presidente da mf'smo a construir, perto d" r:idadr
6ofrimento.
.
São, Sr. presidente, centenas e ·oep.- tlinealmente são realizadas em Lages
outro crrnDO ele POll"Ó. inff'li~1l1pn~
Os funcionárnos do Depar- Dratic:\.vel
tenas de enfermeiras, um verdadeiro constituem já acontecimentos de sig- RepúbHca.
anenas
alp'lm~ l1lf'p,es ri
tamento
Federal
de
segurança
Públioa
mundo feminino vindo de tôdas as nifioação nacional talo impressionante não podem mais viver na situação !i- alln. ~evido M chpi(l~ do Rir) ""-"mUI
p:wtes do mundo, heroinas que, por progresso alcançado pelo ruralismo nnnceira em çue se .encontram. Vem
EleIto n.enlltado Fcót'1'fll, pdsne n n[
ide!!l se devotam a essa divin;l. missão catarinense no tocante ao importante êles, há muitos anos, esperando essa cio da leO'i~latura nll~~ada., Dri"ci"';a
- de nlinorar n dor. alheia. As teses ali setor da produção agrária.
mos
a trabalht\r, ora .iunto no Gr)','""
tão prometida reforma, e agora o Sr
veI'ltiladas e os problemas ali equacloAtento à necessidacJn d ese realiza- President
'10 Federal. ora nor meio de em 'nd'l
eda
República
adia
mais
n:~dos, o intercâmbio cultural, a troca rem tais certames em instalações conuma vez o envio a esta Casa da Men- 1. Ipi de meios, incluindo Y""bn,q 0'1[·
mútua de idéias, de sentimentos e de dig'nas, à altura do desenvolvimento sagem,
que já está pronta em Paláoio "on~trucão do aeroDol'to ih l'idvl"
'Ciêsse
prosresso,
o
Ministério
da
Agriafeições entre essa revoada de enfer"l'fim por todos o~ ml'..Jos que nos pJ.
Fazendo êst eapêlo, quero dizer a recessem viáveis de êxito.
meiras de outras terra se as do nosso oultura há vários anos vem subsidianmeio, Sr. Preidente, os frutos que aqui do pecuniàriamente a contrução do S. Ex.· que os homens que têm sôbre
Há cêrra de um ano, veio a e~ta C:l
f:cam e de cujas sementes há de bro- Parque Agropecuário de Lages, por in- os ombros tão pesadas responsabilidatar, por certo, o aprimoramento téc- tennédio de sua Associação Rural, en- des devem reoeber 'remuneração con- 'lital o atual prefeito do Municipi") e
n[co nos serviços de enfermagem do tidade que congrega elevadisimo nú- digna, devem ter vencimentos que lhes iuntos•. fomc,s l presença do Sr. Pre
nosso meio, despertando também na mero de lavradores e pecuaristas da permitam vier honradamente. Se con- sidente da Rep(:blica para reivindicar
juventude feminina brasileira novas região, cuja colaboração à produção tinuarmos a pagar mal e miseràvel- dentre outros, êste importante melh'J'
mente aos funcionários do Departa- ramento para Pouso Alegre .. Taml>én
nacional é deveras notável.
vocações.
Assim, graças a essa prática inegà- mento Federal de Se!"urança Pública. estivemos no Comando da 3." Zon;
Assim, Sr. Presidente, eu não poderia. deixar de congratular-me, desta velmente de grande cunho patriótico, por certo qu enos carecerá autoridade Aérea. onde obtivemos a confirmaç"ü
tribuna, com essa verdadeira assem- ij. foram construídos nas vizinhanças moral para imputarmos a êsses homene da promessa que, anteriormente, .li
hléi:l de naçõ~s, de almas generosas, daquela cilhde, em locai adequado, raltas em mat~ria que se relacione nos havIa feir,., o Ministro dn Aero·
.na feUz expressão de Pedro Calmon,. um pavilhão para bovinos, um ;P::I.1'i~ com a honradez.
náutiC:l_ a df'P-dvill.r ru>rl> .. ,.,....1......
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dade as mácfuinas da Diretoria de Engenharia que se achavam construindo
o aeroporto destinado a servir Cambuquira, Lambari e Três Corações, tão
logo a obra tivesse sido concluíoa.
O Ministério da Aeronáutica cunl'
priu o que havia prometido, pois, realmente, será aquela cidade dotada de
um aeroporto capaz de suportar o tráfego aéreo local e passará a tornar-se
alternativa das. rotas Belo HQrizonteSão Paulo e as do Rio para o Brasil
Central.
•
Independente de manifestações pollticas, tão sàmente em virtude desua
posição geográfica, pelas reais necessidades da região e, ainda, por motivar
técnicos de interêsse da aeronántica,
Pouso Alegre terá solucionado mais
êste problema que, desde longos anos,
tanto interessava ao seu grande povo.
Por êste motivo, congratulamo-nos
com a população daquela cidadee com
o 81', Ministro da Aeronáutica par ~ste
feliz acontecimento, (Muito bem; mui·

to

bem).

OIARIO DO CONGRESSO NACIONA~
que até me envergonho de citar à Câmara, qual seja a de os trabalhadores
do Departamento de Sêcas estarem
recebendo Cr$ 18,00, enquanto os servidores do -éepartamento Nacional de
Estradas de Rodagem recebem •.•...
Cr$ 2t\00, o que denuncia, como disse,
falta de cumprimento da portaria ministerial.
Le"Vando o rato ne conhee~11ento do
novo diretor do DNOCS e do novo
Ministl'O, formulo apêlo a S. Exa. no
sentido de que cumpram o prometido
por seus antecessores naquele órgão da
administração pública.
A seguir, para
que
conste dos
Anais, passo a ler o referido despacho telegráfico: •
Deputado Adahil Barreto, Càmam de Deputados Rio, - DF.
Informo Vossência salários trabalhadores DNOCS não estão
equiparados DNER pt melhor esclarecimento inIormo diária DNO
casa do dezoito cruzeiros solteiro
dezesseis cruzeiros barroqueiro dez
cruzeiros ptvg DNER casa dos
vInte cruzeiros solteiro dezoito pt
lembro ilustre presado ami;go solieitação urgente inicio trabalhOS
construção açude Patos este municipio já estudado possibilitaria
emprego grande número flagelados continuam dizimados interior
t! cidade pt convem esclarecer outrossim aumento diárias beneficiará sómente traba.lhadores já assistidos vg restante massa probresa
sofrendo piores privações completamente desamparada pt vossência'deve conhecer c,.uaiídade cearense consequências desastrosas
,populaçr.o pobre trazidas invernos
~scassos equivalente nova sêca pt
muito desvanecidos ficamos ilustre prezado amigo maior colaboração pode dispensar nossos trabalhos. - cordialmente Anahid
Paula Peswa Andrade, Presidente.
Liga Defesa Flagelados
Sobral".
Era o que tinha a dizer. (lIIuito

O SR, MAGALHÃES MELO (Nlto
lo! revisto pelo orador) - Sr. PresIdente, desejo apen:as comunicar à
Casa que acabo de concluir o parecer
ao Projeto n.-o 2.214, que cria a Companhia Nacional de Seguro Agricola,
oriundo de Mensagem enviada à Câmara pe10 Sr. Presidetne da República.
Na verdade, trata-se de iniciaiiva
da maior importância não só para o
incremento da produção nacional
como também, para uma difusão mais
8mpl~ do crédito agropecuário no País
O Brasil, lamentàvelmente, se ln.s.
creve ao lado da China e da Bollv~a,
como oa únicas nações que ainda nao
têm uma legislação própria sôbre o
seguro agrário. As inundações no ~or
te as secas no Nordeste do Pais e l1S
ge'adas nos Estados slllin~s dão-mls a
Jmnressão deque o Bras11 carece de
uma leglislaçfio no sentido de amp~r:u
melhor as suas rique:r.as. Quero,: deste
modo. apenas chamar :: "lte.nçao dos
senhores legisladores, n~o so pan a
importância da pronos:çiio como. tamb~m, para a urgência de que se r:- bem) .
veste, a fim de dotar as nossrs c1a,O SR. BENEDITO VÁz - Senhor
ses produtoras de um instrumento ;,e- Presidente, transcorrendo no dia 13
cessário a defesa do seu trabalüo. do corrente o centenário de nasci(]\f ui/o bem.' 7ll uito bem).
_ mento do Marechal Rodolpho GUs~
O 8R. ANDRE' DE ARA1!JO (Nrr. 0 tavo da Paixão, cuja atua~ão na ad10 i, revisto pelo orador) - Sr. Prcs1- ministrac2.0 pública do país, quer no
dente, acato de receter, da ASSOC:~ setor militar, quer no civjl, se desção comercial. do A1r;a7;0nas, ape.o tacou de maneira notável.
para oue desta tribuna Q;rl!a ~ !Um~a
Nasceu ROS 13 dias do mês de julho
pl'llana ao Ministro Jose A~1erlco de de 1853, no arraial de Siio Braz do
Almeida, no sentido dc sollc1ta,r a S. Suassui, município de Entre Rios, EsExa" providencias a fim de que os tado de Minas Gerais, sendo filho de
servicos telc~ráficoS para ae_uele Es- Joaquim Manoel da paixão e Dona
tado 'SE'iam eficientes.
.
Mathilde José Lopes.
Os tele~raml'ls partidos. daqUl, do
Verificou pra<;a em 31 de dezembro
PRlácio do CRtete c dos d1versos 1\'11- de 1872, matriculando-se na Escola
mstérios, como de pcssoa~ .relaclOna- Militar, onde permaneceu até 1877.
(las com os meios 11l1laZomCOs, che- quando foi
promovido a Alferes
ram áquela unidaàe do Norte do Aluno ..
Galgou todos os postos da carreira,
P::1S nRda menos que OU1!'ze: ou Vl~
tr> (lias de~ois da expedlçao. Ja d1;1- sempre com promoções por merecirI y,çswalll1rnte aS. Exa. um apelo rr:ento e serviços rele'Vantes.
Engenheiro militar, com eurso do
trnl'slT'itindo a nwnsagem da Asso('WC'[lO comercial do Amazonas, e da Estado Maior, exerceu diversas comistnb\lna da Câmara o repito, agora. sões, entre as quais a de diretor da
f'spprando que o ilustre Ministro da Colôniá do Alto Uruguai, da construViacc,o providencie para 01''' a _Ama- rão da . Enfermaria Militar de São
7(.nh tenhA melhor COmlll11..o ~ao r.á- Dorja e a de diretor de obras militalho telc?ráfic[l. (Muito bel.!; mmto res nos Fs' tdos de Minas Gerais e
Rio Grande do Sul.
bem).
..Era cRvalhéiro da Ordem Militar de
O f"R. P'DAHIL BARRETO (Não
Aviz e possuia diploma da Medalha
1m revisto pelo orador) - Sr. Presi- ',1i1itar,
como reconheciinento dos
d'ntr>, 81'S. Depntados. quando era bons servi,os prestRdos à sua classe
]\<inistl'O da VIação, o Sr. Scuza Li- durante mais de 30 anos.
ma, atrndendo a ITclamações prQceRepublicano histórico, polltico ativo
(lrntes dos lucais de trabalho contra nas campanhas da abolição e da pron"'f'('as, como de todas as represcn- r.lamacão do atual regime, inflamou
t.1('o('s nordrstim:s, recomendou ao as multidões com sua palavra elod"TfOl" cio Dprartamentu
de Obras quente e culta, na batalha pela vicontra :::s SéCilS promovesse a equi- tória de seus ideiais.
ra l'R,r o de salário do pe~oai do seu Aluno distinto na Escola Militar,
Pf'rRrtament.o lias dos operári')s cio dl'ixou de colar o grau de sua formar:'~art?merlto . Nacional de Estradas tura para não presta.r juramento de
dr Roda~gern.
fidelidade à monarquia.
Estávamos certos de que o Sr. FranAtuou na vida política da nação em
c:sco 8f\l.lOia 11:\\ la cumprido a deter- seguida à proc!ama.áo da Repún'inRr:'io do 13r. Ministro. Entretanto, blica.
8 P "l'ndo telC['ramn vindo d! 8l.,bral.
AmÍlzo d-edieado do Marechal Deocontinua em vi;!,ú1' acuela dlllParidade doro, foi nomtado em 1889, velo 00-
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vêrno Provisório, Governador do Estado de Goiás, em cujo cargo permaneceu até 1892, depois de ter sido confirmado nessa investidura por eleição
realj;1:ada no Estado.
Em 1897, foi eleito deputado federal
pelo Estado de Minas Gerais; exerceu
êsse mandato durante seis legislaturas consecutivas, tendo presidido, por
várias vêzes, a comissão de Marinha
e Guerra.
Autor de vários projetos convertidos em lei ,o seu maior trabalho de
legislador e matemático Ioi o consubstanciado na sua obra "Seguros",
que não chegou a vir à lume por se
ter extraviado, após sua morte, grai1de parte dos originais.
Poeta, escreveu "Trincos e Cantos"
Inconfidência, Cenas da Escravidão, e
inúmeras poesias avulsas, algumas
delas inéditas.
Era casado com Dona Josefina
Dias da Paixão, filha dos Barões de
São Jacob, titulo grangeado por seu
sogro em recompensa aos valiosos serviços que prestou na guerra po Paguai, de cuja campanha Io! unl dos
heróis.
Faleceu nesta capital, aos 18 dias
de novembro de 1925,
Era o que tinha a dizer, ao registrar nos Anais da Câmara o transcurso da efeméride. (Muito bem;
muito bem),

O SR. BRENO DA SILVEIRA CO)
- Sr. Presidente, Srs. Deputados,
pela Resolução n.O 297, de 1953, a Câmara julgou por bem nomear uma
Comiss~o .de Inquérito para o Lóide
Brasl1e1ro. A Resolução data de 1.0
de maio de 1953, Entretanto a Comissão, composta dos 81'S. D~putados
Oscar Carneiro, Leonidas Melo, Neto
Campelo, Abelardo Mata e Deodoro
de Mendonça, não logrou ainda infe-·
lizmente, se reunir uma só vez.
.No. momento em que o Ministro da
V:açao se volta para o Lóide BrasileIro no sentido de reorganizá-lo, e
estranhando que continue à frente
daquela Autarquia o Sr. Almirante
Lemos Bastos, pergunto desta tribuna
as razões pelas quais até agora o ór·
gão criado pela Câmara não se reuniu, deixan'do ,talvez, em situação um
tanto constrangedora a própria Câ.
mara dos Deputados. (Muito bem'
muito bem).

'

q,\SR. FROTA AGUIAR (0) _ SI'
Pre!;.lk:lente, encontra-se em discussão
na Câmara do Distrito FederRI a minu~a .de contrato da Companhia Tele~011lca com a Municipalidade. A
mmuta, - não estudada pelos PRrtidos, mas npena3' por elementos daquela emprêsa com a presença do líder ~o Govênio, que não pertence ao
Parbdo Trabalhista Brasileiro _
atenta contra os interêsses da Munipalidade.
Não podendo - pela exiguidade do
tempo de que disponho _ discorrer
com mais detalhes sôbre o assunto
espero, em outl'f\ oportunidade fRzer
uma crítica severa a essa ~invta,
que deixa muito nlf\1 o Sr. Prefeito
do Distrito Fedei'al. (Muito bem;
muito bem).

Sr. presidente, o que
me trás à tribuna é uma pUblicação.
na revista "O Cruzeiro", da repona-,
gem feita em Buenos Aires, Duma
enquête da vida política daquele paIs
americano, presidido pelo .d1taüor.
Perón,
"
Quem conhece, como nós, as r.radl·
ções gloriosas da nossa diplom.tcia,
orgulho de todos os brasileiros o t. ue
tem engrandecido a pátria; quem &e
orgulha dêsse passado diplom:.üco
nacional, d-: certo se entnstece c se
abate ante a narração Ieita pela l'e";
Ierida revista.
;
Não pode nunca ter o Brasll c]1egado a tanto na sua representaçáo di.
plomática como agora, em que tem à.
frente o Sr. Embaixador Batista LU'·
zardo!! A noticia encerra proJunda
gravidade. Um individuo foragido alio
polcia brasileira é, hoje, o ela de ll.
gaçâo entl'(. o ditador perón e á Lm.
baixada Brasileira!!
..
O nosso eminente líder, Afonso .1\1'1.
nos, quandc. soube, há alguns meseS
do fato, fêz interpelaçâo ao Itamara.
ti, que declarou não ser verdadelra a
informação do ilustre Deputado mineiro.
Entretanto, "O Cruzeiro" de hO~6
publIca, com detalhes e abundilncia
de fotogl'aIías, reportagem onde se vê
o foragido da política brasilclra ao
lado das pessoas mais eminentes <ia.
ArgentinR, despachando com l"erón,
lendo e emendando entrevistas concedidas pelas mais eminentes persollUildades da política argentina e da po.
litica brasileira!!
Vou ler o trécho para que o Con.
gresso o ouça e, como eu, Jaça o protesto solene de que o Embaixador
BatIsta Lu.:ardo, apesar de ofichl.
mente representar o Brasil, não o renresenta na realidade. O trêcho t O
segumte:
"O que podemos afirmar, com
l'egurança, sôbre êste aspecto 110
probl~ma argentino, é que esse
cldadao - C;lrlos Vidigal _ eslá
foragido da Justiça brasileira. Ha
alguns anos envolveu-se numa la.
lência ou coisa parecida, Eoendo
processado e condenado. Fugiu
para Buenos Aires, insinulJu-st1
Junto a Per"n não se sabe com
que pistolões, e hoje é homem da
sua mais, absoluta confiança _.
como o prova a Ioto e~l1 que (le
está ao lado do ditador, dCf,pa~hando: E' também verdade que
ele VaI à Embaixada todos os
dIas, aparece em recepções, L:cetbe personalldades brasileiras 11}
entrevistas para a Imprensa' dall
nossas autoridades que vão a
Buenos AIres em missâo onclal
etc. Tudo isto está provado atra;
vés da seqüência rie Iot.os quo
apresentRmos com esta reportagem.
pelo oradOr) -

Se:;undo informações "ue colhe.
J.:l1os junto a cil'culos diplom:. ticos,
esse qarlo:;. Vidigal já provocou,
ate, senos mC1dentes com diplomatas de cal'l'elra. certa ve/, grItou dentro da Embaixada que era
nnllgo de Perón e não podia ser
pnvado de tomRr um "cafezmho"
a hora que lhe aprouvesse, somente porque o Cónsul res()ll'eTil
faze: economia, determinamk tlUO
só fosse serVIdo cafê a horas cer~
tas".

O SR. CELSO PEQANHA (0) _
Sr .. President.e, instala-se hoje ne~tR
capItal o Conqresso Mundial da Juventude Batista.
Trazendo êste fato ao conhecimento da CâmRra, quero ilpresentar as
minhas congra tulacões pelo concla ve
Vejam, Srs. Deputados, a que pon.,
e a minha saudarão a todos os ba- to c~legOU a nossa Embaixada nn Ar.
tisbs brasileiros. -(Muito bem' muito licntma. yento ,de grande e prolunda
bem).
'
obse!'vaçRo po!l~ica, capital que, com
O. SR. PRESIDENTE
Vem a o RIO de Jane1ro, forma incontest.\.
mesa e é deferido o seguinte
I'elmente ). centro diplomático
Aménca Latma. O Go!'~rno se ('<;.
REQUERIMENTO
quece dêste passRdo, do brilho de nos.
Requeiro seja dada a palavra do sa representação .na capital portenha,
deputado Alberto Deodato, para uma e manda para lá o Sr. Embllix:ldor
Batista Luzardo, apesar das cl':t.icas
comunicação em 'nome da U.D.N.
da imprensa e de ter eu aqui mesmo,
S. S., 15 de julho de 1953, Afonso Arinog.
em nome do meu Partido, Ieito pro.
O S~. PRESIDENTE _ Tem a pa- t.estos quando S. Ex.a foi nomeado.
E' triste, portanto, o panorama exter..
lavra o Sr. Alberto Deodato.
O SR. ALBERTO DEODATO (Co- no do Brasil. Ao lado da confusão na
mo lideI' de partido) (Náo loi revisto vida política interna, estamos derruindo aquilo que constituiu o nosso mnlor
orgulho e a nossa maior grandeza;.. -:.
(0) Não foi revisto pelo orador.

"n

r

OIARIO DO CONCRESSO NACIONAl.

Quinta-feira 16

3i

•

Julho de 1953

6553

•.:mnca

=-

tradição diplomática do Brasil. Não
Ai estão os nomes dos líderes:: Di- I;ipalmente depois que li um manifell'.
~Ioco parlamentar, para a defesa
temos, hoje, aquela mesma integridalermando Cruz, pelo Partido Repu- to do Instituto dos Advogados dIJ
de objetivos comuns.
de de 1. 750, conquistada' pela intelI§ 1.0 cada bloCO parlamentar blicano; Raul pila, pelo partido Li- Pôrto Alegre, no Rio Grande do Sul"
bertador; Wolfl"an Metzner, pelo Par- concitando todos os •. Intsitutos" d()
gência e visão dos nossos estadistas
s,erá dirigido pro: um Lider.
que estiveram no Ministério das Re§ 2,° O Lider de bloco parlamen- tido de Representação Popular; Ar- Brasil a formarem uma espécie d<t
lações Exteriores. Vencemos pela artar será substituido, nos seus im- ruda Câmara, pe'lo Partido Demo- cruzada em prol da pátria e das ius.
gúcia as qUestões do Amapá, do Acre,
pedimentos, pelos respectivos Vi- crata Cristão; e Emílio Carlos, pelo tituições penclitJntes.
Partido Trabalhista Nacional.
da Guiana Inglêsa, das Missões. Rece-Lideres.
.
Vou ler o manifesto como vem eUI
Devo comunicar a manifestação do " Jornal" do dia 11:
§ 3,0 constituido o bloco parlapresentou-nos no mais alto tribunal
internacional dos Estados Unidos o
mentar, as representações parti- Partido Socialista Brasileiro ainda
"O Instituto dos Advoga.do/J
dárias
nele integradas deverão depende da sua consulta ao Diretõrio,
Visconde de Itajubá, ~o caso do Alaaprovou uma proposição do Sebama, o seu Presidente. Em todos os
indicar à Mesa o respectivo Lider mas os seus elementos já se pronunnhor Caio Brandão de Melú COllciaram favoràvelmente a esta orgas~culos temos brilhado na constelae Vice-Lideres.
tra o que o autor classificou d()
çii.o diplomática com a nossa inteli§ 4,0 O LideI' de bloco parla- nização. E o Partido Social Traba"decomposição :noral do Brasil".
gência, com a nossa visão, coma
mentar exercerá as suas funções lhista espera a resolução no seu EsA proposiçao do PJ'esidem.l c\()
nossa clareza, construindo esta Nade porta-voz das representações tado, por causa das contingências
Instituto dos Advogados foi apropartidárias
que
se
criaram
no
mocoligadas, sem prejuizo das funro:1o,
vada por aciamação.
ções especificas d.s respectIVoS mento. É assim que temos já cinco
Pois bem, o que vemos agora ~ um
A propo~ição sugere que o Inspartidos compromissados pa"'a entrascroc internacional se infestando na
Lideres partidários".
tituto dos Advogados ....d o R,l()
Baseado nesse artigo do Regimen- rem no Bloco Parlamentar.
diplomacia brasileira na Argentina. ú
Grande do Sul se dirija a toJ.US
Vou ler os nomes dos respectivos
que assistimos é o nosso embalxaaor, to Interno eu não quis deixar para
os Institut.lJ de Advogados ao
prcst;giando um ditador, violar tradi- mais adiante a apresentação, à Câ- partidos:
pais, conclalllando,·os a cen~r 11ções democráticas mais queridas dll mara dos Deputados, de trabalho que
leiras "nesta 11Qra ae gra \ ~ Cbse
BLOCO PARLAMENTAR INDEPENhá vários meses venho realizando, no
povo brasileiro.
moral c matertal', pal~ propu,;DENTE
Lanço assim, em nome do meu Par- sentido de aglutinar os pequenos parnar pela defesa das institUIçõléS
tido, um protesto veemente, esperan- tidos que estão presentes nesta mag1. Partido Republicano:
"democráticas, ameaçadas de um
do que o Itamarati esclareça a situa- na assembléia, a fi de que, unidos, à
Líder: - Dilermando Cruz,
no'{o goipe, à manell'a do Estado
ção humilhante da Embaixada Bra- semelhança do que se faz em França
Vice-líderes: - Lacerda WerNovo e como êste condUZira li. lllle em outras nações, consigam eficisileira na Argentina,
neck e Hélio cabral.
quidade das liberdade3 indiVlDeputados: - Amando Fon'ces,
O Sr: ."lores da Cunha - Senhor ência maior do que a que tem ·preauals; reclamar dos Poderes conspois essas agremiações
Daniel de carvalho, Dix-ltuit
Deputado, antes ete V. Ex. a retirar- sentemente,
titu.dos o imediato ellcallllllnaRosado, Feliciano Pena, José
se da tribuna, devo dizer que estou não aparecem como parti.dos, mas
meno à Justiça dos inquenGJs
Guimarães, Manoel Novais TrisInibido de referir-me, por motivos quase Sõ pelo valor pessoal de cada
procedido;) nu Parlamento i'ÜClOtão da cunha, Viano Ribeiro dos
morais, à personalidade do embaixa- um dos seus representantes,
nal, 'Assembiéias Legislativas e
É assim que, com
titulo de "BloSantos e Moreira da Rccha,
dor do J;lrasil na Argentina. LamenCâmaras Municipais, cUJos resO sr. RUy Sant:Js -' Quer V. Exceto, porém, que a sua inabilidade ou co Parlamentar Indépendente", proponsá velS forn.m
puol1camcnte
a sua pa\'cialidade tenham concorri- curamos estruturar êsse. conjunto, lência ler novamente os nomes dos
apol1tauos; propugnar peia eia.
do par aque se viesse, de público, dentro de certos princípios que pre- deputados do Partido Republicano?
boraçao imzdiata de um plane)
iltribuit· a saida do Sr. João Neve~ servassem a doutrina e os proilramas
O SR, PONCIANO DOS SANTOS
tendente a estimular a p,'o..;..rda Fontoura da pasta do Exterior á dos partidcs, com o objetivo de con- -:- São êles: Dilermando Cruz, Lacerçáo nac,onal, como unll:a l,l!:t"J.
interferência ou à pressão da políti- seguir várhs finalidades no Congres- da Werneck, Hélio Cabral, Amande
caj,aZ de combater o enc.'"!'lFontes.
ca peronista, Repito: é lamentávp.l so Nacional,
mejHo .alarmante do CUS';J á<t
Vou ler o Compromisso Que apreO Sr, RU,1f Santos - Hélio cabral,
isto, E' bem possível que não haja
vida;
preserl'ar e C;;plOl'ar as Hconelação entre a saída do Senhor ,entei, depois de havet· f3;lado com os no Partido Republicano? S. Ex." foi
quezas miner"'-3 do pais, esp.~c3l
João ~ves da Fo!ltoura e aquêles líderes dos partidos menores e de te- eleito para o Diretório do PSD, a se..
m~nte do petl'lileo, de mal1-:,ra :lo
fatos gr'aves relativos ao contrabando rem os mesmos consultado os respec- mana passada, na Bahia.
não Só e\'itar a evasao de d'{'Sll,
.
O Sr Adroaldo Costa - É que :.
doeafé. De qualquer modo, tenho re·· tivos diretõrios.
como a permitir a estruturuç"o
O compromisso é o seguilJte:
relação conserva a legenda que eleceb!do jornais de Montevidéu qUI!
geu S, Ex a,
da econolllia nacionai era 0".3'S
atnbuem il. pressão do governo ar""en• "BLOCO PARLAMENTAR INDEPENsólidas, emanc.panJo o B,ISi! c:..a.
O SR, PONCIANO DOS SANTOS
tino a saída do Sr. João Neve; da
DENTE
deprimente uêpendência lle pat- Naturalmente esta nota está atraJ!ontoUl'a da pasta que ·ocupava. Por
sada
compromisso
ses estran:>.ell·os: pro))u ;na,. :,}!I'~
ISSO, julguei que o Sr, João Neves coO ~l'. Adroaldo Costa :..- A edição de
"refor:J.~a da le61sbção social Vlmo o~ de!!-1ais Ministros. poderia' teor
As
}::e::11'cm.3
b::l::cad~s,
os
disV. EX,a é um POUC;) .antiga,
g~n~ê, adaptando-a
a r~ill~d'lJe
SIdo dispensado das funções que exer·
sidente~ de outros partidos e os
I;rasdeil'a e aS2,;;u:'anC:J, d! alJj(J
SR, PONr.J\NO DOS SANTOS
na, mas o momento foi inoportuno e
que estão sem n~nhuma le<:>:endH; - Oprossigo
\la
l~:tura:
especial, garantias 1111l1inU3 ao
nos ,de:"~lU em péssimas condições
na Câmara..... Federal do Brasil,
2, Partidn r ibertador:
tr:lb:\lhador rw:al, de modo .1 '):':c'mon.u,s nos conselhos da política "U'
resolvem se reunir em "Bioco
americana.
Lider: ::t Raul Pila.
mitir sua fü:a,ão li. terra; comParlamentar Independente", coDeputadO,'. - coelho rle SouO SR. ALBERTO DEODATO _
bater às privilS\';ios de d2terml·
mo lhes permite o Regimento InZl'l., Elpídio de Almeida e pedro
ST' pepu,;ado, o aparte de V. Excenadas classes, com predomtn tllr..
terno da Casa. a fim de:
de SOU 7 '!
,
lencltl é muito oportuno. 1!:sse mesmo
influéncia
na aJmiI1lstraç.lo dG
a) Garantir' a sua própria so3. P:,,'-'tkl ... ele Representação
repórter, que fez a enquêle na Embaipa'S. espeCialmente no EstaJo, •
bre,'ivência amea~li.da:
PODular'
xuda e acaba de chegar de Bueno:.
tencficiadas conl suces3i \" as 1~ ti
bl Fortalepel' a DeUólocracia no
....Líder: -' woJfram Metzler,
Aires. diz, s~r voz ~orrente que a' saímoratól'Ías e de rcaj,ustame.nto
Brasil:
Vice-líder:
ponciano
dos
da do MUllstro Joao Neves foi devi"
e"'on A'1"'l;"'O· f'J."""'~ s"ntir ao 00V'PorCI Facilitar os trabalhos parSantos,
do . à exigência absoluta de Peron,
n~ qJ~~-~as ~'ü;;pl~~ mudan,:ls -ue
lamentares, evitando a pl"Olifera.
4.
Partido,
Democrata
CrisMau; uma vez, portanto, v·é a Câma·
homens nos Minisl:éri03 e nltm
ção excessiva de correntes de
tão'
..
ra ...
carg-os da. [ldmi~sLi·aç8.') 7)Ü l lltC9..,
opinião;
Líder:
~
Arruda
Câmara
O Sr. 1droaldo Costa - Logo, não
não con3tltuem, por SI SOS, esdl Fazer sentir a sua presenDeputado: -. André 'p,r3.ú'jo.
é o EmbaIxador Batista Luzarno o l'esperallça d~ melhoria, com,) II io
ça nas comissões e no plenário,
5, Partido Traoalhista Napons9.vel por êsse estado de coisas, .,.
constitui politic'l fin'tnceirn !'[l,.
não apenas como individuas, mas
cional:
O SR, ALBERTO DEODATO _ E'
c:onal solver dívidas med;ante !lUcomo expressão partidária,
Lider: - Emílio carlos.
o SI'. Presidente da República.
Para tanto os partidos signavos e maiores emp1'6stimos.
Deputado; - Romeu LourenO Sr, Adroaldo Costa - '" e, sim,
tários se eomnrometem li. não
Fro'}Óe àind:t oue o inst:tut.a
. ção.
~
o S~', ,Presidente da República, qUI1
tomar deliberàções individuais,
dirija' ve"m~nte a,iêlo ao Con"n3Conta-se
com
mais
dois
Deputados
destitUiU (l seu Ministro
Sf'm primeiro combinar entre si ie outros partiJos e alguns de outras
so Nacional, Asse.,mbléias Legi3:aO SR. ALBERTO DEODATO _
sôbre os' rumos a seguir, quando legendas os auais não deixarão de
ti V3.3 e C;Bnl~ r~J.s l\/rHnic; .)ais. t:,iP'a
Perfei~o. ~es1Jonsável, portanto" pOl
E·:l tratar de:
que cont!nu~~n vig-ilantps n~l de..
'tpoiar Os 24 Deputados, que já figuessa sItuaçno de despret'~io a que ehe.
a) Projetos de grande interêsfesa dp. SINS urerro'!'l t í'lDS '10[1l'am pr~zentel11ente. COla mais outro~
g~u a nossa Embaixada em Bueno~
se nacional e mensagens gover- dois nartidos, o tctal irá a quase 3C
tiCU3 de l'enrcscnt'1_\,,2.0 no~vl'lr.
AIres, cpm a exonerarão, em mome~
namentais:
d'llunc:ando' C c:-:1gindo a p".'ttiDeputados coligados, que, represento tão inoportuno, do Ministro João
bl constituição de comissões tando um bloc) pal'la'~lentar, constição (lOS r"'~·~o'~~1V0\S ;1pl8. n:,·~t
Neves,
Especiais,
vers~c~() d.1 cojq ')úr.lica, nk o
tuirão como um gTRnde partido, denO Sr. ll~itor Reltrão _ O que aCOIl
1!:ste BI'1co. porém, serã orga- tro do CongTesso Nacional.
confis'co das beps rl':lninosJJ1:H'r te
tece a qUI entre n6s é que os
nizado dentro <,los seguintes
hn.vidns. Fin'""··' ..~~"\ n~'oP'~e q'-e
crs. Cons:rcssistr..3. f1.cl~ei de nlixi- ..
Deputados. q\le deseiam manter a sua
principios:
o rllstHl1~() rl,,,,; • "vo':raci03 F:!!
ma importância o bnç::rmento nest,~
p.osição governista s6 têm UI11 derivã .
a)
Nã.o h?,verá preponderân- :nomento do Bloco Parlamentar, ainlnantrnh~ n,',=,!·t, ,. . 'o", prevrn,..fl '::I
tIVO: cll!'Ylr os outros por aquilo au('
cia de um sôore os demais:
ou
iaceio~hn\Q"', p-, r?s?,J.u:"O
J.()
:Ia
mesmo
S~;~l b:l3CS para a. orieno Sr. Presir1ent~ da República fez,
b) oada um dos pequenos par- tado interna, o nue será determinan .'1 r
porql'~"to llf'SClln"t-lo é iml'>ossível.
Direito.
à
Justl
à
f1i';~t'\"·-1~ff"
"
tidos conservará a.s St1::lS linhaE :10' conforme a cO"mbinação ·dos lide''H'n~ri<'l,;ro Or.-l,~
f\jf'w', ·li """11
(1r pô.. t.(J
O SR, .'1LBERTO DEODATO _
doutrinárias e nrogramátiras:
res,
e
dentro
do
nosso
Regimento
in,:
1\1~nT~':~ ~1f) 'di., ~11. (1. ... ~'). fir~
r(l·
Era o Cl1 n tin!l~ a diz€'r, Sr, PresiC) Nas vnhcõos' de import~n..
Provà velment~, obedecer-se-á ,:istrf'.~f) n:3 !'·.r~""l,s, cnrno tiln b:'~)(J(l
dent!", (Muito bem; muito bem. Pai.
cia ser~1j convocados 011 avisR- 'tterno,
ordem
decrescente,
isto
é,
primeIro
masl,
..
nos O" lideres lJura orientar seus }S partidos com maior número d~ .~,,\ "'1"''l't·"'\ à"~ t"'l"'in;..,i.- . . ; ... ··~ .. ')~1 ..... ,.. t\,~
. . . ,,',,' -~,: . ., "'1"'11 ';n,·~rl''''''1 r''1 1\T'l'"''ln f';(".1)1 11.
O -SR, PR.E8IDENTE - Tem a
Iidp.rados;
palavra o 8r, Ponciano Santo~, prid I Se um dfJs, nl~ouenos, em deputadoS:- fican-~o, para os s'.)guintes, ·p~l r:::') sprli n~~~;vrf n ex i.. . r" "'l"ia
~s
více-liclcr::mç2s.
Quanto
a
outras
meiro orador inscrito no "'rande exvirtude de sua doutrina. n~o pu·;i .... n., do h()"~~~PS, d0ntro d ~ u~:'V\ çorpediel1~e,
der soo'uir o rumo dos demais, dirctiVRs, caber:o nos orientadores do'
310~0
Parlamentar,
f!cará livre na sua decis§,o, exO "'~. PONCT'A NO roS S .... NTOe
,'\lp ....., rJt~ ....... "t'1"1'1 ..." ........ ' ... ,·r., n·, 0fE' griP:e ncst~ ir~.':;t"'",." a SltU9 "'1.0
-:- (Nlifl ffli 1'ev i çto '7)010 nmdOr) _
plicl1ndo, norE'm, o motivo,
.'1;-P1-r10r:; f':rl:"n"",':ln'~ de p'7r t 'l p..1!Y·:~Jl
81'. pn'"ldente, Srs, Deputa dos, pasPOI' assim iulgarem justa P d" 'lar q'le passa a na-.) brasileira,
so fi IpI" a<>:ora o art. 10 do nosso Rentilidade n'1l'a seus partidos e \chei, assim, conviria 18noar DO'ora o lln1 P'(:J)'''''~ ~·;"i''l rl'l-r,-")~'s~r~l'l'~ '1 ~t
--:e
rlmento "ue diz:
jwra SU't iIlfJnl\ncia na viçh po- Bloco P~.r!?,metlta':. cemo estó dito n) f'q(ll""~() d'"' t1.,....,~<:',., .. -j~'" .... ·'1 h' " . f'
"<\s renresentações de dois ou
lítica da Nac80. subscrevem o '~t'6pr!o conr'lron1ts~l), rnr.q fOl~t91""rol do'~ -;' t'n":"""~ .... ~;.,Cf~:GS que d~·/r-In
mento da democracia no Brasil, prin- nortear o Estado.
mais oartidos nod ...l'iin C'.ll""t.itulr
presente compromisso",
-9,
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Sem uma verdadeira filosofia polltica (Iue outra coisa não .é, em tôdas
tiS universidades que a teoria do Estado, não poderemos fh'mar pontos
:para estabelecer uma estrutura social-econômica conveniente e eficaz,
a fim de salvar a Nação, neste mox.nento.
.
Sempre julguei que a filosofia poIitiea é o principal na vida de um
povo. Sem ésses princípios ba~ilar_es,
quc se entrosam com as orgamzaçoes
chamadas econômíco-aoelais, nada
flcrá possível. •
O fenômeno da. crise que atravesflumos neste instante não é apenas
de estrutura poFtico-social; é mUlto
mais profundo; vai na. dissensão das
idtias filosóficas que remam na socIedade.
Quatro fundamentos considero i11d~spensáveis para se criar estrutura
flocial, fundamentos que estão sendo
feridos dentro da nação brasileira e
(Jue. por isso. não podem as mesmas
EC firmar, pois as quatro colunas não
as estão sustentando, presentemente.
~. necessário que17aja costumes,
bons costumes: eis a primeira coluna
àa ordem social. E' necessário que
lluja leis em união com êsses costumes. Em terceiro lugar, deve ser respeitado e fortalecido o pr'ÍoPcipio da
propriedade, sem a qual também não
haverá. eficientemente, a quaTta coluna, que é o principio da liberdade.
Não há lei sem costumes. nem libndade sem propriedade .. Estas as
bases que sustentam o idifício de tôda
e qualquer estrutura do Estado.
Faz-se mistér, portanto, dentr'o da
nação brasileira, um trabalho volvido
para êsses fundamentos. indicados
pt'los sociólogos e pt:lo próprio romano Pontífice, como ·veremos.
A moral, em tôda sas épocas. foi
considerada fundamento indispensável ela sociedade. Basta olharmos para
ijUr.lquer contrat.o. Po1eremos cr!ar
llma burocracia, como fazem os Il1rl~ses. de montôes de papéís. n~as. s~
faltar aoS homens a moral. nao ha
fundamento. não há confiança .nem
b;;se para à estrutura:;{,(:) econômica
e socl<l1. "Quíd legessin~. morib;rs
v;:nae prof!ciunt?" ...- já dIZIa Horacio no templo dos romr,n09' De que
[,:,'antam as leis, se nCw existirem os
costumes? E Cícero, no seu tratada
"Das leis", assim diz: "A mente'dlvina é a primeira e a suma lei. ora
lTIél.ndando; ora vetando. dn, qual nascen aquela lei que deu ao gêrl'ero
humnl10 e (lue impele a fazer ret,:metne as coisas e a afastar do delita." f De l~gibus. lIvro n, cap. 9).•
No seu "'Droit~ e de"yoirs du CIt[)ypn". Milbl" escrevia.: ':Le? bonnes
moem·s vpilJCl't. nOUr arosr dlre. ~om
me dêS scnt;'1~lIes dévant les lms, et
em')~cl1ent (;u'on ose même songer
a IeF violer: lfs máuvilises mocurs,
au eontrairE'. lPs font 'tomber dans
l'f1'r,li E't dsns le mépris."
Ee os costumes são necessarlOS,
('omo dizem os legisladores, e não
arenas os costumE's no sentido j,uridico, isto é, de direito consuetudinário. mas estendendo-se aos costumes
fOC::llS. rolíti~O~. ll:'()l·a_l~. 'F'8t~S ~~o ~iD

ü·suensáveis vara o fundamento da
do F.stado. E' o que teremos de
f['~taleeer. neste momento, -por leis
C:H' f:woreeum es bons costumes, por
Ir ~ p,Je difundam os bons costumes,
a fim de r1'3 es~as lp'.s não sejam
t,· ··"-0 -,,'n ,e.iam impedidas.
DUr"]OR (F~""'~3: "Le~
W"n~p"~ d'un
rI' Jr fOJ,t lc urincipe actif de. sa
(., ..., •.• , C'.
lpS ]0is n'en ,ont que le
fi"ln·' "e os costumps formam um
, •. o'·, ~ ~··,·o e as lejs S3.0 apenas
\,J[I:,
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entrosando-se nes-·.. ··'no. nura aue ?s leis
r . -"o"t'a externa daquilo (lue
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na"'ão. f',PnlOS também ~() dizer que é Ull1 direito IndJ.sf'

pensável a propriedade. NUnca, moil,l
do que hoje. a propriedade 'ficou atingida em tôdas as legislações modernas. Criou-se o que se diz ser a "função social da propriedade··.- Mas esta
função social não está com a visão,
com a conceituação de uma função
pública, mas de uma destruição da
própria propriedade. como se, por
eJ;'emplo, a absorção que se deu, nos
seculos pasasdos, das dinastias das
oligarquias. .dos grupos•. das cl~sses.
?ossa subsistir, nps tempos presentes,
contra a propriedade legítima.
.pevemos defender a propriedade ~e
grlorma ,sem pugnarmos por aquilo que
:>1 ~tem de ilegitimo. Sabemos· que
mUItas obras se escreveram. no mundo, a respeito da propriedade. A obra
de Engels foi das mais faladas com
suas idéias socialistas e comun'istas.
Engels escreveu seu tratado sôbre a
origem da família. da propriedade e
do Estado. Fêz uma porção de exposições sôbre a propriedade. Achou
que a família passava por fàses diferentes. Suas hipótese~. porém. não
e~)J~respondem a uma pesquisa histór~c:;. Se estudarmos as pesquisas historrcas. como ""La citée antique", de
Foustel de Coulanges, ou a sua "Recherque". sôbre as origens das instituições da antiga França. veremos
que estão em oposição a êste grande
orofessor de Direito as idéias de Engels sôbre a origem da família e da
propriedade. São hipóteses, portanto. que êle lançou sem feição depesrmisa histórica, sem base na realidade. mas hipóteses filosóficas. que
'Joctem ser discutidas. na sua maioria.
.
A obra, porém. depois de En"els
que teve tam?ém gorande repercu~sã~
no mundo, for a de Pedro JOsé Prou:1hon. Proudhon "sereveu uma obra
- ."O qu~ é a P~~Pl'iedaqe", e proC'UI a fa~er a analIse Junrlica sôbre
a proprredade, porque afirma em
~ese•.que n_propriedade '.'; uni r~ubo.
.~ Vai. entao, -nessa análise jurídica
;o.ndar todo? aquêles fundamentos· sôbr e os q~aIS se baseia. a instituicão
i? .propneqade, exclamanpo: _ Todos os Junstas do passado B fundamen~ando a .propriedade, . basÍlaram'1a sobre a ocupacão,o\ trabalho ou o
;Jacto social! E rebate. ou tenta re'ate"', nesse livro. êsses três funda'nentos de ordem juridica do mundo
'r:esé?t~, dizendo que a ocupação não
da·dll'eIto à "ropriedade. Neg&. o di1'e:to de acessão e sucessão. porque
'lÍlrma que contra o direito do pril":elI:q oC'upante da propnedade estã o
jlrelto da sociede:de inteira. :í!;sse di<eltO de sociedade inteira. diz êle
3empre existiu. Portan~o, aquêle pri~
')relI' oocupante deve ceder e essa base
é uma base falsa da propriedade.
Passa êle para o trabalho. e considera que procuraram fundameritar.';a
Jropriedade no trabalho c· exclama:
'-"O trabalho tambén' não é fundamento da propriedad8, mas. apenas,
fundamento naquele momento do
olantio e da colheita, de' que precisa
) lavrador nara colhêr. plantar e garantir-se do seu fruto. Mas êle não
é dono da terra, assim como aquêle
~ue vai ao mar e pesca e donQ de seu
'Je,~cad.o, porém. n~o dono do mar.
Em terceiro lugar, pasas a referírse ao pacto social e diz que. êste só
'Jode outorgar direitos sôbre o usufruto. e iss omesmo condicionado pelo
trabalho.
, Não queremos entrar aqui em pormenores sôbre os erros de Proudhon
no que se ·refere aos fundamentos de
propriedade. O que dizemos é que na
dedicatória da própria obra de Blanqui, êste filósofo respondia depois ao
filósofo Proudbon:
"Evitai que aquêles insensatos
vão pronto, a seu pesar, buscar
materiais no abudante arsenal de
sua obra e que sua metafísica
vigorosa caia nas mãos de qualquer pregador de oraça que·a comente ante um auditório famin. to, porque, então teriamos a pi-

lhage rocomo conseqüência dos
seus raciocinios. 'I,
.
'O SR. PRESIPENTE - Atenção.
Está finda a hof-a destinada ao Expediente. V .. Ex.a disporá, amanhã.
de trinta minutos para terminar seu
discurso.
O SR. PONCIANO DOS SANTOS
- Agradeço a V. Ex. a • continuarei.
então, amanhã, quando terminarei a
minha exposição sôbre os fundamentos da propriedade e da liberdade,
como é princi'palmente observada
dentro da doutrina cristã, dentro dos
princípios da tradição ocidental. para
que nós saibamos que, sem a defesa
dêsses princípios, sem a .defesa dos
costumes. sem a defesa das instituições $ia propriedade e da liberdade,
jamais conseguiremos salvar o Brasl1
do naufrágio que o está ameaçando.
A obrigação de todos nós. neste momento. é pormos a nossa ·inteligêneia
e o nosso esfôrço a serviço da pátria,.
é unirmo-nos todos para a defesa das
instituições periclitantes e da Nação.
qu epassa. talvez, por uma das quadras mais difíceis da sua vida histórica. (Muito bem; muita bem. pal-
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Mendonça Júnior - PSD.
Ruy Palmeira - UDN.
.Sergipe:
Leite Neto - PSD.
Luiz Garcia - UDN.
Orlando· Dantas - PSB.
Bahia:
Abelardo Andréa - P'rB
AlicrnaJ' Baleeiro - UDN.
Aziz Maron - PTB.
Berbert de Castro - PSD.
Carlos Valladares - F'SD.
Eduardo Catal~o - PTB.
Lafayette Coutinho - UDN.
Luiz Vianna
Nélson Carneíro.
Nestor Duarte.
Olivera Brito - PSD.
Rafael Cincurá - UDN.
Vasco Filho.
Viana Ribeiro dos Santos
PRo
Vieira de Mello ~ PSD.
Espírito Santo:
Eurico Salles - PSD.
Ponciano dos Santos - PRP.
Wilson· Cunba - PSP
Distrito Federal: .
Benedito Mergulhão - PTB.
Danton Coelho - PTB.
mas.)
Gurgcl do Amaral - PTB.
Jorge Jabour - UDN.
O SR. PRESIDENTE: - Está finJosé Romero _ PTB.
do o tempo destinado ao expediente.
Lapa Coelho - PSD.
Vai-se passar à Ordem do Dia.
Mauricio Joppert - UDN.
Comparecem mais os Srs.:
Moura
Brasil - PSD.
• Nereu Ramos
• Roberto Morena - PRT.
-Ruy Santos
Rio de Janeiro:
,José Guimarães
Bartolomeu Lisandro - PSD....
Humberto Moura.
<21-7-953) .
Licio Bonalho
José Pedroso - PSD.
Virginio Santa Rosa
Macedo Soares e Silva
PSD..
Amazonas:
MIguel "couto - PSD.·
Jayme Araújo - UDN.
Oswaldo Fonseca - PTB.
Paulo Nery - UDN.
Raimundo Padilha - UDN.
Ruy Araujo - PSD
SaIo Brand - P'I'B.
Pará:
Saturnino Br!tga - P8D.
Armando COl'l'êa - PSD.
Tenório Cavalcânti - UDN,
Augusto Meira - PSD.
Minas GeraIS:
Lameira Bittencourt - PSD o:
Monso Arinos - UDN.
Osvaldo Orico - P. S. P.
Alcides Lage ~ PJrB<4-8-53).
Paulo Maranhão - UDN.
·Benedi.to Valadares - PSD•
Maranhão:
•
Bias Fortes - PSD,
'Afonso Mátos - PST ..
Dilermano Cruz - PR.
Alfredo Duali'Je. - PSD.
Carlos Luz - PSD .
. Antenor Bogéa - UDN.·
Clement.e Medrado - PSD.
Clodornir Millet _J?sn
G 11ilherme Machado - UDN.
Costa Rodrigues - PSD.
Gu<tavo Capanerna .... P5D.
José Matos - PSD.
I<rael Pinheiro - psn.
Paulo Ramos"":' PTB.
J?"der Albergaria - PSD.
Piaui:
.
João Camilo - PSD
Arltônio Corrêa - ODN.
Jo~é Bonifácio UDN.
Chagas R·odrigues.
Lei:rooldó Maciel - UDN.
José CândIdo - ' UDN
Lúcio Bittenconrt - PTB.
Leônida.5 Melo - PSD.
Mach?r:lo Sobrinho - PTB.
Vitorino Corrêa - PSO.
Manoel Peixoto '- UDN.
1firoéles Veras -..:; PSD - ··Uj-lOMário Palmério - PTB.
1953)
Olinto Fonseca - PSD.
Ceará:
Oswaldo
Costa - P8D.
Adolpho Gentil -P8D.
Ovidio de Abreu - PSD·.
Alénc~r Aranpe UTh'1.
Pinhei.ro Chagas - P8D.
Antônio Horácio - P8D.
Ronàon Pacheco ~ UD'\T.
L<€ão Sampaio - UDN.
Tri.o'fif> fia Cunha - PR.
Menezes Pimentel - PSD.
Urlel Alviln - PSD
Moreira da Rocha· - PR. - l6São Paulo:
10-953) .
IIlhprtfJ R"ttino - PTB.
Parcifal Barroso - PTB.
Antonio Noschese - ?1-8-~53r
Walter Sá - PSP
Camnos Ver«al - PSP.
Rio Grande do Norte:
Castnho Ca bral - PSP.
André Fernandes
UDN.
Cyrillo Júnior - PSD.
Dix-Huit Rosado - PRo
F,1.1<';bi" R<>rI1'l - PTB
Paraiba:
Ivete Var'!:as - PTB.
Alcides Carneiro - PSD.
L:wro
Cruz - UDN.
Janduhy Carneiro - PSD.
Lima Figueiredo - PSD
Oswaldo Trigueiro - UDN
MáVi() Aurile - PTB.
H3--S53>:
Pereira Diniz:
l\.ff'l'ra R":"ende - PSP.
Samuel Duarte - PTB •
PauJo Lauro - PSP.
Pernambuco:
Goiâ;::
Alde Sampaio - UDN.
(I:>leno PanmhQs _ P<::D
Arruda Câmara - PDC.
Jales Machado - UDN
Barros Carvalho - PTB.
JosP FleUI'V - UDN
Ferreira Lima - PSP.
P?l'lfJ ·Plrui·v - PSD.
Heráclio Rêgo - P8D.
!'1ato Gro~w:
Jarbas Marnn' ,io-:- P8D.
DO]fJr de Andrade - tJDN
Lima Cavalcânti - UDN.
Philad("vho G'neia - P~D
Neto Camnel(}-- - UDN.
PODep dp Al'l'pda. - PSD.
Oscar Carneiro - PSD.
Virl!íJio Corrêa - PSD.
Pedro de Souza - PL
Farllná:
PonteS Vieira - psn
Ferna'1do
Flores - PSD
Severino Maris - PTB.
Firman Nrto - PPD.
Alagoas:
LaurfJ r .ones - PSD
A1'y Pitombo - PTB.
()'trill H";"Il'ki - UD1'V
Freitaf' Cavalcânti - UDN
T'~TnJJ1o Borba PTB.
Mário Gomes - UDN.
Vió'ira Lins - PTB.
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Sant.a CatarIna:
Joaquim Ram06 - P3D,
Jor'{e Lacerda - UDN.
Leoberto Leal - PSD
Plácido Olímpio - UDN.
Wanderley Júnior - UDN
Rio Grande do Sul;
Achylt;s Mincarone - PTB
Clóvis Pestana - PSD.
Coelho de Souza - PL,
Godoy Ilha - PSD.
Nestor Jost - PISD.
Paulo Couto - PTB.
Raul Pila - PL.
Ruy Ramos - PTB.
Sylvlo Echenique - PTB,
Tarso Dutra - PSD.
Willy Frõhlich - PSD.
Wolfram Metzler - PRP.
Egidio Michaelsen - PTB.
. Acre:
José Guimard - PSD <
Hugo Carneiro - PSD.
Guanoré'
Aluiziô Fe~reira - PTB.
Rio Branco:
Felix Valois - PTB. - (1'1l»,

Projeto número 2. 220-D, de 1952,
que autoriza o Poder
Executivo a
abrir. pelo Ministério da Agricultura,
o crédito especial de Cr$ 40.000.000,00,
para atender' as despesas de financiamento de uma rêde nacional de mata.douros il1dustriais nas zonas produtoras, de acôrdo com o estabelecido na
Lei n. 1.168, de 2 de agôsto de 1950, ~
dá outras providências.

Contas denegatória l.lO registro do
contrato celebrado entre o Ministério
da Aeronáutica e Il. Companhia Mo·
rnes Rêg·o S.!r.
Projeto n. 3.153-A, de 1953, que
aprova o contrato celebrado entre
Josué Martins e sua mulher Tereza
Ma.rtins e a União Federal.

Pro eto número 2.475-C. de 1952,
modh,cRndo o artigo 19 do Decretolei n. 3.200, de 19· de abril de 1941,
que dispõe sôbre a organização e proI teção da famn.ia.

Projeto n. 3.167-A, de 1953, que
mantém a decisão do Tribunal de
Contas denegatória ao registro do
têrmo de contrato celebrado entre o
Ministério da Aeronáutica e Dorothy
Norton Pondo

Projeto númcro 2.527-C, de 1952,
Que concede isenção de direitos de impol'tação e mais taxas aduaneiras para um micro-ônibus, marca Chevrolet,
destinado às Missões· Franciscanas .do
Estado de Alagoas.

Projeto námero 3.193-A. de 195~,
que revoga a decisão do Tribunal de
Contas denegatória ao registro do
contrato celebrado entre o Ministério
da Agricultura e Francisco 9lves de
Oliveira e sua mulher Maria Augusta
Assunção de Oliveira.

I,

Projeto número 2. 775-C, de 1953,
que autoriza o Poder
Executivo a
abrir. nelo Ministério do Trabil,lho,
IndústrIa e Comércio. o crédito especial de Cr$ 3:750.000,00, para pagamento de despesas com a mantenção
da Hosoedaria de Corinto e dos PosO SR. PRESIDENTE: - A llsta tos de 'pouso e recuperação em Pirade presença acusa o comparecimento pora e Monte Azul.
de 221 Srs. Deputados.
Vai-se proceder à votação da maProjeto n. 2.885-C, de 1953, que
téria que se acha sô'bre a Mesa e da autoriza o Poder Executivo a abrir,
constante da Ordem do Dia.
pelo Ministério da Fazenda, o crédito
O SR. PRESIDENTE - Há sôbre a especial de cr$ 151.366.30, para pamesa e vou submeter a votos o se- gamento de gratificação devida Q
guinte
Assad Mamerl Abdenur, médico classe L, do Quadro Permanente do MiREQUERIMENTO
nistério da Fazênda.
Sr. Presidente:
AI Comissão Parlamentar de InProjeto n. 2.901-B. de 1953, que moquérito sôbre as transações realizadas difica o § 2. o do art. 19 do Decretoentre o Banco do Brasil e as Empre- lei número 925, de 2 de dezembro de
sas "Erica S.A.",· "Editora Ultima 1938 Código de Justiça Militar.
Hora" e "Rádio Clube do Brasil",
criada pela Resolução n. 313, de 1953,
Projeto número 2.926-B, de 1953,
vem, nos têrmos do Regimento, soli- que acrescenta parágrafo único do
citar s'!ja prorrogado de 60 dias o ao art. 7. 0 da Lei n, 116, de 15 de ouprazo concedidO pela citada Resolu- tubro de 1947.
-

ORD~DIA ~

ção.

Justifica-se plenamente o pedido.
O prazo iniCialmente fixado de 45
dias, a esgotar-se no próximo dia 18
do corrente mêsê, tornou-se evidentemente exíguo, dada a complexidade da matéria a investi.gar. Realizou
a Comissão, até agora, 21 sessões, inclusive aos sábados, algumas· das
quais se prolongaram até a madruga~
da, sem contar 2 reuniões conjuntas
com a Comiss!l.o decorrente da Res.
314-53, constituída pelos mesmos
deputados que compõem a Requerente. Talo vultO e a extensão dos depoimentos tomados, porém, que só 4
testemunhas puderam ser ouvidas até
hoje. Por outro lado, as informações
solicitadas ao Banco do Brasil, essenciais ao objetivo do inquérito parlamentar, ainda não foram prestadas
à comissão. A despeito, portanto, do
inaudito esfôrço dispendido pelos
membros da Comíssáo, coadjuvados
pelos dedicados funcionários postos à
sua disposição, impõe-se o presente
pedido de prorrogação de prazo, sujeito à soberana deliberação do Plenário.
Sal9. das Sessões, 15 de julho de
1953. _. Castilho Cabral - Presidente.
O SR. PRESIDENTE - OS 81'S.
que aprovam queiram ficar como estão (Pausa) .
Anrovado.
O SR. PRESIDENTE - Vou submeter a votos vinte e quatro redações
finais, já impressas.
~ão lidas e,
sem observações.
aprovadas as redações finais dóS
seguintes projetos.
Projeto n. 219-G, de 1951, emendado pelo Senado, que dispõe. sóbre a
distribuição de sementes de trigo por
processo de devolução.

Projeto número 2.939-B de 1953,
que modifica o art. 7. o da Lei número 1. 815, de 18 de. fevereiro de 1953.
Proeto número 2.958-B, de 1953, que
autoriza o Poder executivo a abrir,
pelo Ministério da Viação e Obras
Públicas, o crédito epsecial de Cr$ ..
45.371.0n4,90 para pagamento dos
transportes efetuados pelo Loide Brasileiro.
Projeto número 3.oH-A, de 1953,
que autoriza o·Poder Executivo a abrir
pelo Ministério da Agricultura, o crédito espl.'cial de Cr$ 2.300.000,00 para pagalnento das despesas,coD1 a realização da Reunião Parcial da COnferência Mundial de Energia.
Projeto m1mero S.050-A, de 1953,
Que outoriza o Poder Executivo a
abrir, pl'lo Ministério da Educação e
Saúde. o cr.édito especial de Cr$ ..
10.700.000,00,
destinado ao Serviço
Nacional de Malária.
Projeto n. 3.075-A, de 1953, que autoriza o Poder Executivo a abrir pelo
Ministério da Educação e Saúde o
crédito esnecial de cr$ 700.000,00 para cOD1plêtar o pagamento do. subvenç§.o anual ao Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro.
#..;...'
Projeto n. 3.105-B de 1953. que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Educação e Saúde, o
crédito especial de Cr$ 14.000,00, para
pao:amen~(l 'do auxílio ao Hospital Virl\'ílio Pereira de Barreiro, Estado de
São Paulo.

Projeto nÚD1cro 3.150-A, dé ;1953.
que aprova o oontrato celebrado entre o Departamento dos Correios TeProjeto n. 846-C. de 1951, que con- légrafos e a firma Importadora. Téccede. vor intA>.rmédio do Ministério da nica Rio Mar Ltda.
Educação e Saúde, o auxilio anual de
crt 1.500.000,00 PalWil1lr.a Geral do ProJeto n. 3 .UlZ-A, de Il183,
Rio de Janeiro.
m&otlm a declaio do Tribunal

Projeto n. 3.198-B, de 1953 Que autorIza, o Poder Executivo a abrir pelo
Ministério da Agricultura, o crédito
esneclal de Cr$ 500.000,00 como auxilio com a realização do 1.0 Congresso Nacional do Algodão.
ProJeto número 3. 238-A, de 1953,
Que aprova a decisão do Tribunal de
Contas denegatória ao rejl;istro do
t/lrmo aditivo do contrato entre o Ministério da Educação e Saúde e a Irmandade do Santíssimo Sacramento
da Candelária.
Profeto n. 3.248. de 1953. Que lttlrOva o contrato celebrado entre à Diretorllt Retr.iol1al dos Correios e Telégrafos e a firma J. Ferreira Marques.
Pr:>eto n.
3.251-A. de 1953. que
Ilnrovr. o contr,qto celebrado entre o
Uenartament<l Federal de Compras e
a firmll Bin!:!'tou & Cia.
O SR. PRESIDENTT - O proeto n. 219-G. rle 1951, vai à sanção e
'
os demais ao Senado.
Discussfio única do Proeto número I.IS8-D. de 1950. do Senado
fJU~ altera dispositivo.~ da Lei de
Acia."nte.~ do
Trabalho: parecer
da Comissão de Leaislacãn Social
fal)orável ao pro·jeto: Se.qundo
parecer da
referida Comissão.
com substitutivo ao projeto emendado em pauta, com voto vencido
do, Sr. Ne7son carneiro. voto em
separado do Sr, Orlando Dantas·
e declnraciio de voto do 81'. Tenório Cavalcanti: parecer da Comissão de Constituicáo e Justiça pela comtitucionalidade do projeto
do .~1ib,~titutivo da Comissão de
Legislac!ío Social e da emenda de
discuss40 ~ pareceres das Comissões de Saúde Pública e de Finan{'asfavmáveis ao projeto originário do Senado, com 1)OtO em separado do Sr. Osvaldo Fonseca.
sendo o da primeira Comissifo
contrário à emenda de. plenário
e .parecer da Comissão de Diplomacia considerando-Se i-rtcompetente para ovinar.

O SR. PRÉSIDENTE ,..- Tem a palavra o Sr. Crepory Franco.
O SR. CREPORY FRANCO - Senhor Presidente, acredito haver demonstrado na sessão passada, e demonstrado"'cabalmente, que a indenização por acidente de trabalho se enquadra profundamente na chaD1ada
legislação social, que faz parte do Instituto de Assistência Social.
Quero, antes de prosseg'uir, resumir
a minha argumentação, a fim de que
as conclusões do meu discurso sejam
fàcilmente percebidas.
A indenização depende da responsabilidade do agente, e esta responsabilidade, no' direito COD1um, envolve o
dolo ou a culpa, podendo ainda ser
modificada, desde que ocorra caso fol'tuito ou culpa da vitima.
O Sr. Alde Sampaio - O que Vossa
Excelência está dizendo, em prosseguimento, é a comprovação de q~e acIdente de trabalho ni10 corresponde a
uma assistência. socIal, dll vez que ê

um· direito .individual do operário.
Que é assistência social? Assistência
social é aquilo que se dá, sem direito
de quem a recebe.
O SR. CREPORY FRANCO - Mas
no Direito moderno. a assistência ~o
cial cria 11m direito para o operário.
O operário não recehe uma esmola, um
favor; recebe um direito.
O Sr, Fernando Ferrari - E confunde-se, as vêzes, com a própria previdência.
O Sr. Alde Sampaio - Um direito
assegurado por lei é diferente daqUilo
que constitui um direito. A assistência não constitui em si um direito, Assistir não cOlTesponde a um direito.
O SR. CREPORY FRANCO - Não.
No Direito moderno, porém, ...
O Sr. AMe Sampaio - S, C. Ex.·
permitir, direi que, quando a lei prescreve ao empregador a obrigação de
.R'Ssistil', cria antes um dever que um
direito, o dever de assistir o t"mpregado, com muito mais razão de ser do
que um direito do assistido.
O SR. CREp'ORY FRANCO - Mas
veja V. Ex. a a velha regra: a todo
dever corersponde um direito e a todo
direito cOlTesponde um dever. No DIreito moderno, a assistência cria um
direito para o assistido. Repare Vossa EXcelência que o segurado de uma
Caixa de Pensões e Aposentadoria tem
direito a reclamar, a ir a juizo; tem
uma ação para issd. E', portanto. um
direito. Mas ainda nÃo cheguei até lá.
Estou apenas resumindo o que tive
oportunidade de dizer ontem parl\
provar gue o acidente de trabalho faz
parte da legislação social, da assistência social. ~ste instituto inexistiu até
meados do século passado.
11;le .apareceu pelas circunstância!!
especiais da chamada questão social
que se agitou na Europa de meados do
século XIX para cá. Porque V. Ex.V. EX.a sabe, Sr. Presidente, que. no
Direito comum, para haver indenização, é preciso que haja culpa ou dolo
do causador do dano, que não haja
fôrça maior, nem caso fortuito e. multo menos,' culpa do acidentado; ao
passo que no acidente do trabalho a
teoria dOD1inante é a teoria do risco e
essa ..•
O Sr. Alde Sampaio - Pode haver
responsabilidade seD1 culpa e a essa
responsabilidade pode corersponder
uma indenização. Num desastre ferroviário, num acidente de automóvel
pode se dá responsabilidade ao proprietário, sem sua culpa ou de quem
quer que seja. As vêzes, até, a culp;\
é do próprio acidentado.
'
O SR. CREPORY FRANCO _
A
regra comum e V. Ex.· sabe tanto
quanto eu. é que a culna ou dolo tem
de intervir nessas questões, menos no
acidente de trabalho. Ai o que vige
é a teoria do risco profissional. qUf'r
dizer - aquêle risco que dimana da
prõnria emprêsa, da própria coisa.
Vou citar um autor francês, porque
na sessão passada recebi um RParte
de que, no Direito francês, o acidente do trabalho nasceu de uma interpretacão do Código de, Napoleão. o
que contesteI. E' um autor muito conhecido, chama-se 8achet. :Itle declara Justamente que a teoria do risco
profissional repousa sôbre a idéia de
que na exploração de uma emprêsa
os fatores que concorrem para R fabricação dos produtos - o fator hUD1ano,
o operário, e o ,fator material a má.quIna - se equiparam. se assemelham
do ponto de vista de obter R reparação
dos acidentes que ferem o open\l'lo e
que deterioram as máquinas.
O Sr. AleIe Samooio _ Perfeito.
O SR. CREPORY FRANCO - O
custo é assumido e pago pelo ,atrão
sob o título de despesas gerais. Portanto, o acldent.e deixou de ser nroduto de uma rp.sponsabi11dade subJetlv:1,
para ser unicamente ob')etiva.
O Sr. Alde Sampaio - Quero divergir de V. Ex. a quando diz que deva
ser no titulo despesas ~erais. AdsoIu'"
tamente. Nunma contab11ldade perfeIta ninlruém t-1uIria 1IIso em "desp~
8IUI R ' e r l l J a " , -
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OREPORY FRANOO - Vos·
do célebre autor francês. A Sachet, na sua grande
()bra clássica sôbre Acidentes do Tra1:mJho.
.'.
O Sr. Alde Sampaio ..... Não terIa
l\ petuláncift de. divergir. de ,?m auto/.'
universal. Mas Isto é cOIsa tao canhecida que só posso considerar tenha
havido descuido.
O SR. CREPORY FRANCO - :!tl~
declara que o patrão paga e lança a
conta de "'Despesas Gerais". Depende, naturalmente ,da contabilidade de
cada um, mas pode lançar. Depende
cio risco.
.
•
Outra circunstância é a. relatIva a
11'1denização que o operárIO recebe.
Não é uma indenização comum, m.as
11ma' indenizaçao transacional, ~q~nl.o
que os francêses chamam de tortalJu.Te, uma indenização prevIsta em leI,
conhecida do empregador e do empregado..
'd
Estas, Sr. Presidente, as consl eraç5es de meu discurso de onten:. Prossigo, já agora, com essa l?remlssa .:.
, O Sr. Fernando Ferrarz - E o fez
com tal brilho queme pareceu ontem
ouvir o próprio e saudoso Agamem))on Magalhães defendendo o mesmo
ponto de vista que V. Ex. a defende.
O SR. CREPORY FRANCO - Vos8a F.xcelência me en laidec~ •••
.
O SI'. Fernando Ferrnrz - JustIça.
.. O SR. CREPORY FANCO .:.
por dois motivos: primeiro, pelo elogIO.
:flartindo de onde parte;segU1~do, p~l::t
comparação que faz de minh~ h~mI1de pessoa com o grande POlítICO, mte,·
lcctual iuristrl que ioi, o saudoso Agamcmpon Magalhães.
O Sr. Fernando Ferrari -sE' apenn" ,iustiC'r1 Que faro a V. E,:x. ,rep:to.
. O Sr Tenório Cavalcanll - JustIca
fim. E' estou convencido de que t6da
.a Cp.sa f'ndosa as palavras do nobre
.
flprlrteonte.
O SR. CREPORY FRANCO - Mmto nb"igado.
O Sr Alde Sam1Jaio Quero ter o
prazrr dI' di?:l'r a v, Ex. a que. j:';. conhl'l'o o seu brilhO desde a leglslaiura
paámda.
O SR. CREI'ORY FRANCO :- E n
bondade de V.. EX." é ·conheclda de
111'1 EXcelência diverge

'I,

rDim, desde mUI os anos.
quI' nir-so importe f'fi lldl11iti~ ·se II ~hiO Sr Tenório Cot:(llral1ll - ::sem
p6tese de aue V. F.)!." porta de 1I'/1r
premissa rrradfl. r'1nbora ·lcff'l1Cknlo
com o brilho ()\I(' lhe ( lJfTUlnr.
. O SR. CREPORY FRA!\'CO - Fl>fare /l1lmanum rst. $oU hnm;mu l'
porsa im'ocar aqui o verso d,e Terenc~o:
lImo ,<11m. et nil!illlUmam a me alle1l1lm sulo.
'
Sou humnno l' nada do que é humano m" é I'<franho.
.
.
O Sr. Te71()rio Cavalcanlz -:- Em
todo o (';1.S0 V. E-'{,"- me .permlta: o
êrró - di7'a oS". Al.!aml"ll1non Maga;
JhfH'S ~ p ilusão lllle desapm'rcl' a
n1Pdirla' que sump o pnIPnrliJ:r:pnt.o D('uS
pHmita OUl' sur'a o entenclImento no
.
êrrn- rle V. F'x ., .
.. O C:;R CFEPORY FR,ANCO - MUI. to nryrivado.
n
Frrnnl1do Frrrnri - 011. cn;;,~, I'nt.,olldl·ment.o
110 ;'1'1'0 do DeIJU. . ) '
t..H'
tado Tl'nório Cavalcant.i.
O SR CRF.PORY FR ANCO - De
(lua'fJlll'r forma vamos procurnr aeert:lr. rlebfltl'ndo êstp :lSSlll1to que a ml'U
ver ,. nl'lpit.:lnt.e p íntpressa de perto
a ....... lC'l.ividarle brasileira.
...
S1' Prl'sídrnte, ài;>;ia eu aue li Consf.itl1i~í\o ele 19~4, Íl1Çluitl a inrll'ni7,ar~ão
inr acidente de t.l":tbnlho l'nt.re ns tn;;1.11.11i";)r11 de assist.fincia socifll, NWl
rlN'pl",pr'll () meSIT1n {'''m a Constitui('i'o lil' ]Q4fj, Dne incluiu na le"'i~l:tpãn
(lo t"aba!ho p rle previdência social os
lJbip.tos meneionnnns nos itens I a
~VJJ: P )10 itpm XVI rlr.clnra:
.
"XVI _ prr>vir'!P'lcia. ·nrdhntr
rrmt.ribuicão da. 'União, do emprer~r1!jr p. d"" ,l:'mprr>garl<').~m favol'
r1:1 mntcrn;d'l.rlp p can~m as
,.r.[mpnpi~~ da n'1en~~.. da Vc.)ICe
fl:l. jn""Jiõe7, l' õ:'! .morte: .
XVH _ 01Jripatoripdl\de da lns'titli1~ão do st>guro pejo cmp1egn o
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A onstituição, asism, obriga apenlls
o .eguro feito péTo empregador. Não
inclui entre as instituições de previdência social o seguro de acidente do
trabalho. E' uma falha da nqssa Cart.a
Magna.
O ·Sr. Fernando Ferrari - E' preciso que se diga - permita V. Ele"
tudo dentro do Capitulo "Dâ Ordem
Econômica e Social". porque sabe V.
Ex. a que a técnica legislativa é. um
subsídio precioso na interpretação do
texto. .
O SR. CREPORI FRANCO - Perfeitarpente. V. Ex. a tem 1'!l.z.ão.
Por isso, digo, embora não esteja
inCluído pela Constituição. na PreVIdência Social, nada impede que o
legislador ordinário o faça, pois estamos dentro da Ordem Econômica e
Social, e, no particular, a União pocte
monopolizar qualquer atividade, 'desde
que seja para o bem coletivo. O pró·
prio art. 157 declara, como fiz notar
ontem, que a legislação do trabalho
e a da Previdência Social obedecerão
aes seguintes preceitos, além de outr;)s
que visem à melhoria da condição dos
trabalhadores.
A lei ordinária portanto, pode incluir, entre as instituições. qe 'assiJtência, 'a indenização por acidentes de
trabalho, pode tornar obrigatório êsse
seguro em determinadas instituições
paraestatais. Aqui, firo, a meu ver,
o ponto mais difícil da questão. Eaverá quem possa negar a poss',bili-.
dade de o Estado monopolizar essa
atividade,' isto é, fazer o seguro por
acidentes de trabalho? Isso ninguém
pode contestar, porque está expresso
na Constituição.
A União, em vez de monopolizar
diretamente, poderá delegar essa atividade a determinado orgão, ainda que
paraestatal, ou autarquias?
Esta a grande questão. O monopólio não é, propriamente, da União,
mas dos Instit.utos, que são órgãos
paraestatais, é verdade; pessoas jurídicaS/de Direito Público, ,es~á certo,
ma~ cuja personalidade é bem distinta
da personalidade do Estado, da pel'sonalidade da União.
A .meu ver, Sr. Presidente, êste é o
ponto maisàificil de tôda essa ljuestão -do monopólio dos seguros de :'ic:dentes do trabalho. Vou procurar,
';,nto quanto me seja possível, tomar
rumo nêsse problema tão intrineada.
O SR. PRESIDENTE - .LelJ1bro
a V~ Ex.a que seu tempo está esgotado.
O fr. Fernando Ferrari Sr.
presidenet, envio à Mesa pedido ele
ororrogaçíio do t.empo do orador, na
forma do Regimento.
,
O SR. PRESIDENTE - Os ~rs.
que aprovam o. requerimento, queiram
ficar como estão. (Pausa).
Aprovado.
O orador. dispõe de mais fJ5 minutos.
O
SR. CREPORI FRANCO Agradeço ao Deputado Fernando Ferrari, Sr. Presidente,' a iniciativa que
tomou.
O problema
é o seguinte:
a Uni~o
, .
d
_.
chamardo a si a aUvida e eCOnOll1lCa
etU aSSIStencial do seguro de acidentes
de trabalho; poderá, em vez de exercê-la delegar a outrem?
Eis a resposta: A União, monopoiizando determinada atividade ecnnômica ou' assistencial, não pode' dele·
!1'ar a terceiros, a entidades particulares, o exercício dêsse monop6lio, porque, de outra forma, seria a espoli'~ção de-uns em beneficio de outros,
O, Govêrno não pode chamar a si (o
seguro de que tratamos, n'em outra
qualquer atividade para monopollzála e, eril vez de exercer diretamente
essa atividade, delegar a terceiros, 1\
pessoas pÍ"lvadas. Seria o supra-sumo
da iniquidade.
,
Não se trata aqui, porém, Sr. Pre-·
sidente, de ent.idades .privadas. São
entldades de Direito Público. O que
'" 11ml\' f.ntiàadc ,paraestatal?' O óue
Bignlficaumà a.u.tr.rqllla?O tempo·rJáo
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me IObra para entrar em Questões Devemos dar ao Estado o
transcendentes a êsse respeito. Basta do segu1'o contra. acidentes de traba.. '
lembrar que o principal objeto de uma lho. Não há o que impeça sejmn essus
entidade paraestatal, de uma autar- atividades delegadas às Caixas e :rns-;
quia, é o exercic10 de uma função pú- titutos de Previdência Social.
blica, ou de caráter público, para a
Sr. Presidente, nossa IegislRçiio so.,
qual o Govérno, não querendo ou não cial constitui hoje um monumento de
podendo exercê-la diretamente, criou progresso e de cultura e de espll'ito
essa figura moderna de autarquia. E' de humanidade. Se falhas eJlistem na.'
o serviço· público destacado de um todo execueão dessas leis, se essas insti~.
para formar uma atividade à parte; tuições tem falhado à sua missão, ê
e para administrar essa atividade. o caso de rêpetir a frase hoje nontrq.
para exercer essa função, o Estado sentido: _ errare hmnanu7n est, as
criou uma entidade de Direito Público, faltas são humanas. Não há entidade
por isso que se chama paraestatal uma que seja perfeita, porque a perfel..
autarquia. A palavra está dizendo ção não nos pertence, pobres mortais.,'
por si.
A .perfeição só pertence àquele qlle:
Ora, Sr. Presidente, no caso não se muito embora nos criasse à ~ma jma~
trata de entregar o seguro de aciden- gem e semelhança, não qlli2, e n~m:
tes do trabalho à entidades de direitõ fazer, que atingíssemos a in1initmJe de
privado, a emprêsas particulares, li, sua perfeição.
i
sim, a entidades que o· Estado crir,u
O Sr. Tenório Cavalcanti "'-. VelhO
para o exercício de função pública, ditado' diz que a intimidade é inimiga.
ou assim considerada. Essas entida- da perfeição, pois s6 ela dpscobre 3$
des são como que uma derivação do imperfeições. Só a intimidade desvela;
Estado, são parte mtegrante do Es- aa imperfeições. E' na intimidade que
tado, embora tenham certa autono-. vamos descobri-las inclusive dos nos.
mia, necessária p~raa gerência da ati- sos semelhantelL e porisso não àeve..
vldade que lhes e con1Iad,a. Em geral, mos ser desimpacientes com· as disse"
o Estado moderno, que e absorvente,. melhanças dos ontros, par'!. que, comO
cujos tentáculos penetram, ou tentam diz Francisco Emmanuel, não l-piarn
penetrar em tôdas as camadas, em os outros desimpacientes com as nos..
tôdas as atividades ,sociais, o. Estado sas imperfeições e dissemell1anças"
moderno, querendo cnamar a SI certas Quero dizer também a V. Ex," que, se
atividades que outrom eram consido- não fôsse a·intimidade que temGs ':pr~
radas atividades privadas, e não .tendu com os Institutos não teríamos 1 . /
capacidade para tal, devido ao emper- coberto as imperfeições dos mCf'fJ10S
ran~ento burocrático, criou,. então, uma e tais imperfeições não teriam levadO
entIdade, deu-lhe autonomIa para que o então Ministro do Trabalho, 'Sr.l
ela, como se fôsse um administrador SeO'adas Viana a mandar aqUE'la· ex..
p~rticular, gerisse essa emprêês~. M~s posição de m~tivos. que mandou, ao
nao perde o sentIdo de funçao pu- Sr. Presidente da Repúbllea,' cn que
blica, de, entidade pública _. e daí. o dizia que "a realidade brasHeim de~
nome: entIdade paraestatal. Não veJo, saconselha a prática do monopóJlô."
portanto, Sr. Presidente, por onde e"sa Está aqui para V. EX,a ler. SE l]uizer,
questão de o Estado entregar às Cai- a exposição feita pelo l\·1inistro··'. do
xas de Previdência o seguro po~' aci- Trabalho ao Presidente da '1.epúbRca
Jente do trabal!10 possa ,~fl:'tai' ou im- em que diz, entre outro.s eO]Sa8, 'l'le
pedIr o monopollO, que Ja se vem fa- "a realidade brasileira desacollselha
zendo em quase tôdas as nações civi- o monopólio." Quer dizer, é UHi ex·
lizadas e, que em nosso país é recla- Ministro do Trabalho, com fi sua' !!lUmado desde há muitos anos.
toridade de trabalhista, de Dl'p1lmdo
Devo recordar qüe a nossa Lei de federal do P. T·. B., de um homem
Acidentes do Tr~balh,o, que foi o De- que fez a política nesse, sentidQ ~(JC!~ ,?'
ereto, n.o 7.036, (le 1934, nos seus dls- que o Partido TrabalhIsta BrasJlelro~j
POSItIVOS, determmou que o seguro CIOS adota no seu programa.
I
empregados de qualquer empresa conPermità-me. V. Ex." que ('11 leia l!li
tia o,; riscos de acidentes de tral)alho sugest~o do Ministro do Trabalho:
seriam efetuados pelo respectivp em"Por todos os motivos, ~enh() a
pregador, nos institutos de previdêr.honra de submeter essa· suges1,flo
cia social a que estivesse filiado o emn V. Ex.', esclarecf'ndn (lue,.en~
pl'eg.ado, isto. é, que a partir de 1.0
inec da premência de t.rmpo, do..
dt: jaI1eiro de 1949 as instituições de
verá ser adotada UnIa dl1F sU3es..
prevjdéncia- social deveriam habilitartõ('s (,'('ia-se o que S. E.'(." .'811"
se a t?mar êsses , seguros, que' lhes
gere): i,o - llprovar o pr,':",,?
competIrIam exCIUSIVaIl1ente, cessanlio
n. e 1.138 c, ao mesmo tempo. -- ~.
em 31 de dezembro de 1953, de modo
apresentado pelo lider um proj,~t()
definitivo, as opera~ões de tais segur03
mantendo o priviléo:io dos 6rgãos
pelas sociedades de seguros e pelas
do seguro social que iá estíio Jpecooperativas de sindicato.
rando em acidente de t.rabalho (~
:!tste Decreto-lei é de 1944, já elltfio
a emenda Bisaglia, que, lst.amos
se cogitava de monopólio estatal com
discutindo, já foi aprrsentaxla);
rcfercncia~ aos seguros contra os l'i82.0 _
emendar o proipto, cr~volcos de acidente. de trabalho.'
vendo-o ao Senado eom. o l'isco
Logo em seguida, veio novo decreto
de não poder s('r aprovado na
que criava o instituto do serviço 50presente sessão legisla!iv:'l'~.
'
cial no Brasil. :f:le sózinho absorH'ria
E" o que o Sr. HildelJr:mdo Bisa"
a atividade de receber os seguros con- nUa fez com a emenda, in~Juindo-a
tra acidentes de trabalho.
.
!lO projeto emanado do .Senado.
A questão, portanto, não é.de agora,
Veja V. Ex. a que a Câm:lra não cst:i
- surglll
. h oj e.
.
1o p m
nao
mais do que se h armomZl'nr
.
.
.
ritmo com a harmonia da realidadt;l
, Antes, de conclUIr mel;! dlsC:lrso,
brasileira e sintonizando-se com Ó
'o conf"ss::r que, na I~gl~latm.a pas,a·· ,
t do próprio Partido Srada, defendI com 'VeemenCIa a lIvre con- ~en.s.ml1en o
I
corrência neste setor. Absolutamente slleno.
. .~~
não me julgo diminui do em fazer de
O SR. CREPORI FRANCO- Ma,lI,
público est.a confissão, em retratar- meu digno e ilustrado c()lera, hã de
me:· Do estudo que 'emÍn;eeridi a res- me permitir declarar que. t1ada ' ....ho
peIto da (Juestão de real importân~ia a ver COl'!). a opinião do nobre ex~
e das condições de nosso meio fizeram Ministro. meu amigo e nosso ex-colega,
com que eu mudasse de opinião.
Sr. Segadas Viana.' •
Esta é a razão porque, pela primeIra
O Sr. Tenório Cavalcanti - Mas
vez, neste ano, quebro meu sJ1êncio:. sua palavra deve ter aIVllH1 efeito.
para que minha maneira de votar não porque é o Ministro do Trabalho (Juem
se venha- a chocar com a . luta em diz que os Institutos não t'stl'lo c.m
que me empenhei na legislatura pas- condições de operar com o monopóho,
sada, luta em que tive como contendor e o projeto que V. Ex. a discute diz
um dos maiores juristas e polfticos de isto, apenas isto. Estamos votando o
nossa terra, o saud(lso Agamemnon monopólio, mas um monopólio dent;).
Magalhães.· Combatemos o bom com- Gozarão de monopólio os i:l)st1tutos
bate. e hoje reçonl:Jeço, l1em qualquer que já estão operando com fIe. Os
constra.nglmento, que /lle tlnl.a ra:lllio, demais, (IUe não estão em (~o;pdlclle.,
que Q êrro tbtava na' mirJ1a 'plll'te. tE-lo-r.o 1 medida que Ie orean12a-.
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Vamos, assim, quo o projeto 8e tltui uma comissão para dar pareRealmente, 81's. Reputados, quando equilíbrio social não venha a desapa.
arrnOlllza plenamente com a teso de cer aa -emendas do Senado Federal tudo cresce, quando tudo marcha, há recer .
• Ex,". O qWl não se pode, l1'Jbre ao projeto n,O 1.516, de 1951, que uma corrente, surgindo quase da reaO Sr. Tristao ela Cunha - Tenha
olllga, é fechar' tôdas, eS6fl.S compa- dlllpôe sObl'e a constituição da socie- ção que quer fazer parar o Pl:óp\'io paciência o nobre orador, Mas os Eis.
r,hilUl, ~ passar rápidamente para im- dade por ações do Petróleo Brasi- 'passo da História, Quanto tôda ten- tados Unidos visaram defender a ini_
tltuto~ que não ,estAo organizados para loiro S, ·A., designo para integra- déncia da previdência e da assistên- ciativli privada contra a absorção dos
opêl'f~r no plano que V. EX,a eSl;abe· rem a Comissão Especial os Srs.: cia social brasileira é precisamente trustes. Não venl\.a o 'ilustre colega
lec~, Esta éa vordade. O que o le- Men~zes Pimentel, J?aniel. F!l.raco, jun:gir-se ao Estado social, êste, atra- trazer como argumento
lei votad"
gllllatfor quer é levar a coisa lenta e Rodrigues. Seabra, Llll\~. :Figueiredo, vés do monOpólio, passa intervir e para' defender a iniciativa privada.
o",rellSivament.lI, no sentido de me- Joyme Teixeira, Maurlclo Joppert•. reso'uardar-se' quando, Srs. DeputaO SR. FERNANDO FERRAR! __
IOf JtencWr lU; condições dos trltba- Bilac. Pinto, I:uiz Garcia. Lafayettc dos: o nosso 'país é citado no mundo Lei contra os trustes, para defender
ilodores brasileirOfl.
Coutmho, LUClO BlttencoUl't, uzeblO inteiro COlno possuidor de notável c;ui- o Estado, a sociedade. Mas gostaria.
I O SR. CRJ:PORI FRANCO Vf:ja Rocha, Osvaldo Fonseca, Mpura Re- nhãO de legislação social; quando já que V. Exa. não desviassem meu raV,· Ex.\ agora, o resultado de tudo sende, Herbert Vasconcelos e Coelho se iniciou e já se consolidou quase em ciocinio. Os nobres colegas poderãQ
istõ: wna SItuação eclética, uma ver- de Souza.
definitivo todo um arcabouço juridico e falar amanhã, e eu disponho de paudadeir:l colcha. de retalhos - iustir.uVem a Mesa e vou sul>meter a social, que veio, em imensa caudal, re- co tempo,
'tos que tem o monopólio, e lnstltutvs 1t;,. votos o segumte
bentar no congresso. através da ConsO SI', Ten6rio Cavalcanti _ Perm[ljlUll () não t ê m . .
"..
REQUERIMri:NTO
tituição de 18 de setembro de 1946; ta V. Exa. um ligeiro aparte. Serei
O Sr. Tenório Cavalcanti - P o r q u e .
qUll.ndo tudo tende para o Instituto breve, apenas para desfazer um:grlJ,u'~ estão em condições.
.
81.'. ~esldente.
SoCial dos. Acidentes do Trabalho, de equivoco.
,"
.
O SR. CREPORI FRANCO - EnReq':'~ll·o o prazo de sete 019,8 pa- quando tudo tende para o monopólio
O SR. FERNANDO FERRAR! ~
tldades privadas concorrendo com' 111- ra emitir parecer sobl·e o proleto llÚ- estatal à sombra da Constituição e do De quem?
.
guhK deSSt'S inetitutos. Isto é que mero 3,112, de !953.
•
trabalho ,dos institutos que se orga}1Í-,
O Sr. Ten6rio Cavalcanti _ No 111é ~llconselháYel. Se a realidade brLl.- ./!lala das ~essoell, 15 ~e .JUlhO de ZRm, _ não posso compreender como, troito deste discurso, V. Exa. de,.
IiUcn'", é tão feia qlianto a pintou'o 19~3. - Eunc:o Sales. p~esldente da inclusive entre aquêlesmo.is liberais, monstrou que não está _ permita a
eK-.Ministrodo Trablllho; eu a d~s- C. de Educaçao e C:,ltula.
como o eminente representante das lembrança _ bem a par da questií,ao
cuuhl:ço então. porque as falhas que
O. SR. PRESI~ENT~ - OS 81'S, Minas Gerais, o Sr. Deputo.do Tristão sociál dos países,. notadamente, onde
élUitmtro dos in.titutos de, previdência q~e aprovam queuam ficar como es- da Cunha, quando a nossa tendência o Partido Trabalhista. como na In6oe.ial ~!io falhas explicáveis; porq'le a tao (Pausa)
d
le"isla'.1'áo é, talvez, . demasiadam~llte
• A
. d'
I
natui'al é a estatização do seguro, e glaterra, teÍll dominado. Eu' mostro ao
..
,
'prova o : .
. acidentes do trabalho e quando se pre- V. Exa. o seguinte fato. Enquanto ao
adltHltada para nós. Contudo, -náo poc~tll1ua a dIscussão do projeto nu- para um organismo jurídico tão no- Ing'laterra, que no Govêrno trabalhis(le.lí.lOIS iugir a esta c<.mtingência; já meTIo 1.1?8- D , ~e 195° ,1'
Nel*on Cal" tável e de tanta magnitude socia.l - ta nacionalizou as ferrovias e indús&g"l'tI. temos de ir para a frente, pois
. ,em ti.; p a l aVIa 0 8 . "
n9.o posso compreender como amda trias _ atente' bem V. Exa. pa.ra
esttl-UlOS
condenados a<J progres50: neuo
O DEPUTADO SR NELSON CAR- surjam ac,ueles que que~r~m paalizar. a êsse p~.rticular - proÍnove, agora, :t
"ml'To;!dír ou dé,aparecer. Náo p~C\e( nolS . voltar at.rál, à. livre concolTên- NEIRO _ profere discurso que, en- nossa marcha, não queIram progredIr, volta ao regime a~~erior, pa~an~()
cia, ;\ democracia. liberal nos seus ter. t!'egue à revisão do orado!', serâ pu- quase .escolhendo uma das pontas do novam!.'nte e~so.s atl~ldades. à dlre ç,8.Q
nlOS clássicos; não podemos coltar blicado oportunamente
perecer. '
.
, e à exploraçao partICulares, no B!9.~tl:ás, temos de ir para frente.
Durante o discurso' do Deputado
O Sr. Tri~,t110 da Cunha - Enta~' o sil, pletórico de bur??racia, 'quer-s\!
I O SR.' PRESIDENTE - Atenção! SI' Nelson Carneiro foi aprovado o nosso pa~'adJ,gma deve ser a RKsSla. implantar um monopolJo d? Estad.G
O telllIJo destinado ao nobre orador Sel!:uinte requerimento:'
Não c~mpreende pO~'quese combate o sôbre as entidades e orgamsmo~c,u\!
j' lJtltá exedido de a1iUns minutos.
S1' Presidente
comUl1lsmo no Bras11, quando estan;os estão falhando !.'m suas altas fmaU,I O SR.
CREPORI FRANCO Requeiro a V. 'Ex.- nos têrmos re- insistindo em leva~ tudo ~ara as maos dades, Veja bem V. ~a., é a próAgralÍ.:ço a tolerância de V. Ex.-, c, gimentais a pronogaçào do tempo ·do Governo. Entl\o, r.eplto, o nosso pria Inglaterra trabalh\s~a 'que voltlJ.
no nle.'lmo t!.'mpo, peço que me des- a quee tem direito o Deputado Nel- paradigma, a nossa mira deve ser a. atrás daquilo' que V. Exa. quer qlle
cu11le' a falta involuntária porventura son Carneiro.
União Soviética,
,
, 'fá para a frente. _E' a pr~p:i~ His,·
~metlda contra o RegImento.
8 ..la das sessões, em 15 de julhO
O SR. FERNANDO FERRARI - E tóriá, é a repercussao da HI.stót'la que
'. Sr. Presidente.
tenho justificado, de 1e58 .• _ Orlando Dantas. .
mUlto. dife~ente, Sr. Deputado ~ . . traz subsídios impressionantes para.
tanw quan!o me foi possivel, meu O SR. PRESIDENTE _ Para re·
O SI': TnsUlo <J.a CU1~ha - Nao e dl- orovar contrárlamente à tese de V.
pUl).to de vista nêese assunto de inde. preaentar à Camara no IV Congres- ferente; é a' mesma COIsa.
EXa.
.
.
nil".jl,çã" por acidentes do trabalho. 10 _ das Municipalidades auliistas, a
O SR. F'ERNANDO FERRARI
O SR: FERNANDO FERRARI .<Muito bem; mu.ito bem. Palmas).' se realizar em Santo André; ·Esta- Se me permitir vou provar que V, OeXeIl1!110 da Imlatera n§o me co'·
Durante o discurso do Sr. Cre- do de São aulo à 19 de julho, de- Exa. est~ equivocado.
move, nem ilide ou destroi qualqueL"
pori Franco, o Sr. José AU!lu,sto. signo osSl's. 'Deputados:
Ulisses
O totalitarismo na Rússia, Sr. De- das minhas considera~ões. Em pri1." Vice-Pr8siàente,
deixa II ca- Guimarães, .Ranieri Mazzilli, Nove1li putado Tristão da cunha, como todo meiro lug'ar, sO.be' V. Fxa. QUell rn. delHI da presidén/;i.a, que é ocuPá- Junior Pereira .Lopes, Afonso Ar!- totalitarismo de Estado - sabe
V. "'latena n30 é prô'}l'iamente trat19,. da .}lelos Srs. Adroa./do Costa. 2.° nos, Ádahil 'Barreto, João Cabanas, Exa. - baseia-se, es~erJcialmente na 1;ista _ é unl re~ime, hoie;' socialis,·
,Vice-Prcsidoente,· e Nercu Bamos, Alberto' Botino' e" Ferreira' Martins. monopolização das atiVidades. funda" ta, ou, melhor" ditO. socializante.
Pl'e.~idente.
Para representar a Câmara ha mentais do homem. O to~alJtansmo
O 81', Tenório Cavalcanti _. N9.0, •
O SR. PRESIDENTE - Antes de festa do milho, que. terá lugar em russo monopoliza n~...oapenas a ~tJ-?fÍ,·tido ·TI·ablllhistfl da In:'?latei"úl, .••
li dar. a palavra ao orador seguinte, Santa Rosa, Rio Grande do SUl, com vidade econôll;lica. a a.tlv~dad~ SOCial,
b RR: FFRNANDO FERRARI _
transmito à. Casa' o convite' do Eu- inicio a25 do' corrente, desli'no OS mas sobremodo a propna hberdade 7"' l'm Partido socialist.a como s~,b(!
carregllelo ele Negócios dos Estados 81"8;' Deputados:,' Nestor Jost, Her- de pens'fio e de asil',Na?lI. tem t\. deFxa. .
"
Unidos, C'xpresso na seguinte carta:
mes de Souza. e Brollhado da .Rocha. ver intervenção no dommlO ,econollll() Sr. Tenório Cavalcanli' _ Peco,.
Elllbllix,aga._, Americana.
Para representar a c~mara no ,XI." co e na atividade ~ocial ?om tota~l- fE'i,to.· Mas., ..
. ,,Exposição Agro-pecuána em C:uan- ,tarismo, Ao contl'áno: a mter..ençao
O SH, FFR.NANDO FERRAR! _
Rio de 'Janeiro, 13 de julho de gola, Estado de Minas Gerais, desig- no dominio econômico se dá para Trarri Jital'tl.tl'ra.' a. l'esJJei~l), e mOf;1953.
no os Srs, Deputados:.Clem~nte Me- resguardar, ~ara, proteg~r a democrtl.- tra..re;. flV .. Exa. que é um par.tido
t. ~r. presidente:
drado, Mendon~a JUl1lor,' Heitor Bel- cia, pois só assim mUltas vêzes ela .o~iajil;ta.
Tendo em vista o fato de vá- trão, Machado Sobrmho e Vascon- lJode,viver e vivificar.
.
O SI' Tpl1Ór;fj CM'(J/,,(lnfj _ M!l,~
rio~ Deputados haverem expres- celOS Costa.
' _ . "
. Aceita a tese de V. Exa., Sr .. Dll~ ~oi o p'al'Wlo T"ab"lhi~t~ 0111.' reCU011
slJ,do interêsse em assistir à, pro,De acôrdo com aprovaçao do re- puta do 'TI'istão da cunha, a prop~Ia0a mO'1onolÍ7adiro (lo ",~hl,cl0, "'Ol''1U~
je«ii.o de peliculas cinematográ- quel:imento do Sr. Arthúr. Santos, COnstituição de 1946 seria totul1tana, "'1 ""pt.!"" "~:O rl~l1 reslllt,ado. Na, ti'o.,.
fic~;; do Serviço de Informaç,ões ,que cria· U1na COllUssão ESpecial para seria l'noscovita, porque a' o1'de~n cco- "''l' flli p;l1i+o !:o"itn, 1"~S" 11'\ )1rittll'!\
dos &tados Unidos, tenho a gra- relatar o prol~~o 1.146, de 190~~! de- nômica e social da C<;HlshtUlçao, c,?' "50 ('01'''!(>''1C011 'T'.'i 01''1 T" r.1H~ r<'C{!a.~.
ta 3lüisfação de comunicar a signo. os Srs., Iarso Du~ra, p~e8Idell- mo pÍ'eceitUl\!lJ.-'OS artl~os 146 ~ 1;)7, '1 ,""'h ri" ",,1,""';0 povo 'i1Wl~R, .m'
V. Ex.~ que foi organiza.da uma te, Osvaldo Orlco, LlCUlgO I;c te. Os- é tóda ela ,.ctflçada nR 1l1terveI1ç~.0 do "1'1"("00 n"l) c~nl'0'~f'l' f'11". os h0I1H.rt.1
projeção especial, sem fOl'malí- valdo J;0nseca e MU1l1z_ Falcao, .. -Elltado, "110.. domínio econôll1lCo,' :c, "1~O~''', 0<; "·~1"tido~ I1psa "arf'CE'I11. oS
dades
oficiais, para os srs.'. Contmua a dlSC\lllSaO, do projeto mais adiante; po própl'lo dOm1l11O 80- -,.1'~('~ to",h',." rodf'111 rl"sa.utl.l'éci"t.
Deputados, no salão de Proje- n,O '1.138, .de 1950.'
'. I . . '
. ~ ..
.' ,
ÇÓl'6 da mbaixada, Americ;ana·,
Tem a palavra o' Sr. F,ernando cla.
. .
.
O f"''e l1~o. del<,\')arepl': r.orOI1l! Sllb~!8p<tl"lJ,
quarta-feira, dia 15 do Fenari _.
.
".
O S,· Euse!Jio Rocha '...0. Veja V. ,~ (1onti'O <10 ~"11 fltnhnto r1e n~l~
cOl'l'ente, às 20,30 horas,
O SR. FERNANDO ·FERRARI .~ -EX'a. S~ fOllsemos
levar' .às uitlIn~s tni;t1R(1";S9.0 _~s g:""lloi\~~ E. O~ .!'lJ,'.
Quem, . outrossim, comu.nicar- (-Não foi revIsto pelo oradOr) :.... Sr. da.s conSeql1~"nciaS_'!l ,entr,~gar á, Ull- ""'1h~(1(1:og l'."0 '!"'rcl"d",r,~s f.fPI'fl"O"S,
lhe que, V, Ex.a e tantos Mem- Presidente Srs. Deputados: êste no- ci!ttiva pI'lrada todas as àtlv~d;ld~s,. "'~t.. ~ p~o <l"'.""'llrepf'M,. TPlY'ol' rlp. 1'.:'1'
IJfolS da Câmara dos l,)eputados tável com:bàtente' que desde" ont.em voltaríamos aos exércitos constltUldos ""f'OPI1N'l' {'OOl a .gOl'tp (1(l~ .<'l1e 1l9lJ
e. repórteres nela acreditados encantou· a Câmara com a sua pa-· para servir a determinados e pode- "M~"'o'·~('('m ~t"ovP~ (lOS t"I""'OS.
quantos desejarem aSllistlr à 1'1.'- 1/IVI'a esclarecida sôbre a defesa do rosos .senhores.
O ,!",P, FT<'.P.N"Nnc: F~!H!""lr.fel'idll projeção, serão acolhidos monopólio estatal, Deputádo Crepori
O SR. FERNANDO FERRARI _ 'T'1l:1"~ ('0l.:h '''-111 IlS 1t'1>tas de V. ';:"11.;
com a máxima satisfação.,
Franco
.:. .
ilel'o', flO 11'~nos, "np Il "'(\1'~ f'··,I'f'mt
Valho-me
da
opol'tunidade
_." . ,
'N~gàríal11os a n]"ópria teoria aiúerica- ~. minhqs. Ap"o intf'l'r.~;>nt,p' r"H~ V.
O
Sr,..
Crepori
Fra.nco
Muito
na
da
maior
democracia
do
muúdo,
t"Jlh""~ dl"t.O, I'" 'in;"\'o
'
plH'.... renovar os meus pl"otes t os
,I . _""r,,"',
"
""'" 'SH"no
da m'ais alta conside'raçito. :- obdgado a V. Ex,a
.•
contl'!\ os trustes, para protegê- a.e '~tprv'I"I1{'''O, "111" in \,('t'f;""I' 11m pl.'l'Jf..

lli

r

f '.. .

Chal'- .. ~. i~~;0:~R~u~~~çf;,~e~~b~1ntiores:gU~rdá-ra..
uma ~Kpl'essão' Citada alhUl·es pelo
O~ Sr. 'ElIscoio Rocha
AiniciaUEKmo. Sr. Dl'. Nereu Ramos. ·gr....nde Euclides "da Cunhll;; - ' pro- va. "priV'ada deve ser limparada, sóM. D.Presidente da Câm....ra gredir ou 'desapare,cer, Creio ~ue, em ··corrida, Em u'm' pais cómo o BI'9Jiil:
. dos Deputados.
nenhum instante do seu dISCU1·SO, ?n~e. ~udo estê.:'por fazer, deve~no~ dai
.. Cà,llHu··a" edel'al ',de eputadoll ';I,1>_r--de """estai' todo 'êle 'salpIcado, .... mlcllltlva pl'lvadülarga malg<:m de
: ,dos" :;tados . Unidos do Brll.Sil '- de 'bl'llho S, EIC" toi 'tãQ oportuno operaçãO". -Há, 'entretanto; outms' se. Dtstrito ederal".
. , e -tl\o cl~rividente 'quanto .nesse em -tores em que a'defcSit das il1St.ituiç~s
D• . >.teõl'do ·CQDt _a, Re8oluçl\o ,nú:-' ilue·.1eUlhl:0.u asco palavras' do_ maior· dem9Cl'átjca~ ':e:-,ige '?pre9ii!amellt~ , a
~ürG"3!7, de'a dG·OOlTe1"ltll, liut'...,ona-· 'hlBtoriador 8oeiólolO do Bràsil.
intel'vcnção "·do Estado, para ~ue o·
.

g~a~~~ffa;reral1n:SleY, JT.,

V.

:'~~7;;';~;~;'er~~~f~'~~~,~,,~~t;,p,:;:t;~~::'I'o.

"!~m I'lIrllr :tlri~t/ll'jll. F V. Ei~.
"p;;'" nr(l{'lll"~r l'l"tif;('",. ('(\"1' "v"nll'Y(l
"ué {'li J"'l.p rI"'; t,.,,~~'1~"I " Ingl:,ter- .
~iu\pdo eu cíb,;:\ ó' Br~~il.~ "
".
.,.
.' .
'
".
A tel'rli'ncla- kda' do "B!'il~II, oesl1" (9
lripcl!~io OR 'CI'.!ll,{'(;;)' d03 primeÍl'c.ft
in~tltutos deMi~enteij .do.' t<:l1.hit.1I>Jl.
tôd:J, essa tend~ncill ~ pela soclali!'la.-
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çáço. V. Exa. n50 me contes:ará jamais, ne:ll com o brilho in vulgar que
IDt'ltas vezes tem.
O Sr. C,·e[.01·y Franco -

V. E:m.,

con' brilho inexcedivel, está. explaJlando o assunto mar,.istralrriente.
O SR. FERNANDO FERRARI O!Jr.",ado a V. Exa.
() Sr. C;-el;ory Franco - V. Exa.
resj;ondeu brilhantemente ao apai·te
{la
nosw colega Tristão da Cunha,
Devo aereccentar, entretanto, que a
d~moçracia
liberal é coisa hoje supera da. Caminhamos para a democncela social. que é muito diferente
elo I otalitarlsmo.
O SR. FERNANDO FERRARI
Perfeito.
() Sr. Cre'Pory Franco Para lá
caminhamos e temos de caminhar,
Já demos um passo gigantesco com
essa Jegi~laçf:o social' aue possUímos.
Quanto ao exemplo da Inglaterra,
cltaào, é mister apenas olhar para as
d;vergfncias de tradição e raça entre
Br:l.sil e l:.f,lléle r:a!s.
O SR. FERNP.NDO FERRARI 1\1esmo l~on:;ue devemos constr uir nossa própl'ia ch'iJizadio, sem copiar figuras que não se adaptam à realidade
naciC'nal.
O Sr. Ten6rio Cavalcanti Permita V. Exa _ um aparte, apenas para esclarecer ao nobre colega (XC
iluminou a Casa ontem e hoje com
l""U extraordinário discurso. A verda"
de é que nossa época assinala hÍstóricamente o sentido soclal da pessoa
humana, a chamada hipertrofia. O
in!erêsse coletivo sôbrc o individual
determ·na que êsses processos relacionados com o interêsse individual
ou coletivo nio se limitam às linhas
geodésicas, às frc!Jteiras lon:"itudinais
dêrt.e ou daquele pois. Eles se cstendem sôbre a humanidade inteira.
O SrL João Cabanas Estou ou"indo com tôda a atenção a ar!(u1l1E'ntação e as considerações dos nohJE'S oranor. ,Parece-me que todos estã(} aqui com uma concepção errada
cem - lícenca da afinnativa - de
c,ue segl'ro dé acidente é ne,,6cio.
Se?uro de acidente é assistência social e, como tal, não pode fazer parte de iniciativas privadas. Ele nada
tem que ver com o regime da liberal
democracia ou do liberalismo econômico. Deve ser. fatalmente, iniciativa do Estado, O l!:stat:o não deve cogitar de saber se vai ganhar ou per<ler. Eledl"le dar assistê.ncia, e esta
fle torna mononólio do Estado. DIScute-se, como direito de iniciativa
privada. e dai resulta levar-se a ques
tão para uma concepção econômica.
Poderia, agora. dar um esclarecimento a V. Exa. de como se processa, na
prática. a assistência das companhias
dese:guro aos or:erários. acidentados.
Não é como se diz. Quando uma firma, qual a minha, dava 'prejuizo, era
rec~sado o seguro de acidentes, porque não havia lucros. Entretanto. a
finalidade dessa espécie de seguro
não é o lucro. mas a assistência social. Está errada. assim forma pela
qual tem sido colocada a quest~o
nesta oasa.
O SR. FERNANDO FERRARI Exatamente, dentro dÊsse ponto de
'Vista, Srs. Deputados, foi que se situou meu partido, o Partido Trabalhista Brasileiro.
Desejaria iniciar estas cr-nsiderações
1ncluindo no meu discmso a nota oficlal da minha agremiação partidária,
estudo brilhante elaborado por AlI berto Pasqualini, Lúcio Fitterrcourt.
Carlos
Gomes de Oliveira, Samuel
:Duarte, Osvaldo Fonseca e Vieira
Lins.
~ E' precisamente O ponto de vista'
tIue venho defender e ao redor do
qual farei comentários, depois de dar
conhecimento ao plenário dêsse estudo.
"A teoria do risco profissional
como fundamento da responsabilidade pela indenizar;ão dos acidentes do trabalho, tem caráter
objetivo e surgiu p~.ralelamenta

à. evolução das doutril.as Que susos solenes, é expor ae descré- siderações, batendo-me pelo monop~.
peraram a concepção individuaoito o nome do país.
lio estatal. Procurei provar que nos5 - Razões outr!'s abonam _ sos adversários querem, p!'ecisamen'lista da Sociedade e ao DiJ:eito.
A cobertura dêsse !ISCO assugestão oficial daquele E:~uro, em te, parar a História; demonstr&rel,
miu completa feição snc:al C"fi o
regime
de exclusividade. E' a mais uma vez, que parar é regredir e
,ingresso da tese .da óbrigat.)l'lcexperiência realizada, com gran- o Brasil'não pode parar - deve aperda de do respectivo
seguro na
de prú, ~ ....., pelos •.• iHlltus de feiçoar-se. (lIfuito bem; nluito bem.
maioria das legisIRçÕ.?S, Assim o
Transportes e Cargas c dos Ma- Palmas).
~
reeonhzceu a nu,,,, COHStitW\'Ílo
ritimos. Do ponto ,le vista do
Durante o discurso do Sr. Fer.
acolhendo o princ ~.l(> da obri'ga.:tE; vantagens
custo do segmo,
nando Ferrari, o Sr. Nereu Ratoriedade.
Sochl ,j' seguro oc
são evidentes pal'a ; empregador.
mos, Presidente, deixa (J. cadeira
acidentes do traoalho, salta i:. vis"
a mesmo se dlrá, a f:.:.', ~_ _" emda presidência, que é ocupcda pelo
ta a consequência de (,ue não
pr~gado, analisand J. Sé
a assisSr. José Quimarães, 4.° Secretádeve constituir Qbj~to ,:e cpl'),.
tência que leh é p:'~s~ada pelos
rio.
ração lucrativa.
órgãos de Pre','iuêl1(~''', em grau
O SR. PRESIDENTE - Vem a.
2 Ora, a emprêsa privada
e condições
incontestàvelmente mesa e é deferido o seguinte
visa o lucro. O obje',I\'U das C01Hsuperiores 'à assist"''1cia dispenpanhias seguradoras e produzir
REQUERIMENTO
sa.da pelas companhia<; O condivldend:Js. Não lh"s importa li
fronto, à base das estatisticas,
Sr. Presidente:
pessoa do segurado - no caso
não oferece margem a .:úvidas.
Na qualidade de Vice Li<lcr da U.
o acidentado '-; o que ,~hes nu. A livre concurrênch, pC3sibiliN. requeiro a palavra por 10 miporta é tranquilizar (\ em'1re~a
tando a recusa dos .naus nsro~ D.
nutos a fim de que o Deputado Maudor,
responsável ;>elo seh'm'o.
pelas companhias, não permite rício
Joppert faça uma comunicação
A tinge a emprêsa ~s,e resultado
que os Institutos se c', npensem de caráter
urgente.
p,."gando as ind~nizaçõ'"s legJis,
c~m melhor renda,
proveniente
S. S., em 5 de julho de 1953._
e no recrime atual dispensando
dos bons riscos E tirará à Pre- Heitor
Beltrão.
aos acid;ntados tracamento PJévidência largos' recu~'<;os destinaO SR. PRESIDENTE - Tem a padico que não llltrapass~ de um
dos à ex;:::.nsão de .. ,~ radl' elo
an,) A recuperação llo trabaihahos!)itais e dos servi~os de pre- lavra o Sr. Maurício Joppert.
JOPPERT
dor vitima do aciden;".~ s'ua l'tavenção 'dos riscos, através nevas yi' O SR. MAURICIO
daptação profissional. o, impera·
e mais aperfeiçoac:.~s normas de (Como lider de Partido) (Não foi re'visto pelo orador) - Sr. Presidente,
tivo d<J.. prevenção uo~, llSCOS, os
higiene do trabslho "
problemas de· higiene e s',g.lranEstá aqui, precisament~, um dos Srs. Deputados, uma comissão mista
ça do trabalho. deixanl ll1cliferen- 'Jontos mais importantes da questão. de parlamentares e militares yisitou,
te o mundo dos negOCies pnva- A cada passo se diz que os órgãos de nos dias 11 e .12 do corrente, as obras
dos aI' secruro.
In';ersanlente, previdência estão às portas da falên- destinadas a aproveitar a energia da
"
tais ;>roble~as afet2,m It i»)lítíca cia; a cada passo se diz c:~,e êles n80 Cachoeira de Paulo Afonso.
Reporto-me a uma visita que fiz, há 1
social. do Estado, entr~m na 01:- pagam, ._ sequer, a apose:ltadoria (lU
bita de suas j:reocupa,ões. Nin- pensão indispensável ao sustento do dois anos, e da comunicação que
Naquela
guém contesta que a êsse siste- trabalhador, ao sustento daI: famí- transmiti a esta Câmara.
ma de ,proteção ao trabalhador lias: diz-se, a cada momento que os época, o fechamento do braço princiesteja vinculado, por Sl:a própria institutos não têm recur<; IS. e os que pal do Rio São Francisco erà ainda
finalidade, o seguro de a-;irientes Y)re'Sam tal chavão, êsses m:smos que um projeto cuja eficácia tinha sido
do trabalho. Lo,;o. 30 ,,;,stadc m- assim proclamam pelos '1lultro ('an- contestada em denúncia feita à Câcun:0e provêr à gestão dessa ati- tos da nacionalidade, são :;quê 1.es que mara, e justamente uma comissão
vidade, nos têrmos ;Jrecisos do querem evitar que os mstitutos te- parlamentar tinha ído examinar os
• art. 146 da Consti~!'.ção," ,
nham, inclusive, esta nOV[l fonte de pontos focalizacios nessa dcnúncia.
Juntamente ao redor déste princi- expansão de serviços e a')('l'~i;oamen
Analizando o que haviamos visto,
nio, ouvimos a brilhante oxposição do to de seus trabalhos técni 'o,.
tivemos ocasião de louvar o carinho
Deputado Crepori Fran~), que pode"6 - O projeto de lei n. O 1.138 dispensado ao estudo daquelas obras e
·,·ia muito bem inco:·porrr·se ao Parde 1950. em c"rso . "I Câmara dos ao que até então se tinha feito. Eu
'.ido Tra'::>",lhista, na ÓCa.SI30 em que
Deputados, ora sob "x'<me da Co- havia ponderado à Câl11ara que o prodefende t;'o rdilantes d ·(lis.
missão de Finanças, p'etende a jeb era de fato arrojado: que eu terevogacão do mono:,0!io 'oficial, ria procedido de outro modo, m8S n&o
"3 - Nossa legiSlação firmouE o Substitutivo l'J""vado :>el?' podia contestar que os estudos tinham
se nessa diretriz, com o decretoComissão de Legisla~ã(l S(lcial sido bem feitos, que os profissionaiS
lei n," 7 036, de 1944 Nêsse di·
na sessão legislatiV1. ~o ano fin- encarregados daquela obra haviam se
ploma conferiu-se aos InsUt'ltos
do, mantém a sua ·:iléir. funda- cercado de todas as garantias técnide Previdência a p:;c!usivldade
mentaI,
conquàhto assegure a cas, garantias posstveis em obras hida exnloração do sc?;uro rlr; ociexclusividade aos Institutos de dráulicas, obras que, dizia notável endentes, fixando-se às zmprês'lS
Transportes
e Carga<; dos Mari- genheiro francês, requerem ciência,
priv'{das um prazo par.a o encero
timos, à Oaixa de Aposentadoria paciência e resignação.
ramento de suas 0pc':'. 'oes, E~se
e Pensões dos Servic)s Aéreos e
Passados dois anos, lá ....oltamos e
prazJ deve extingui~-se a 31 d(de Tele-Comunicações.
encontramos esse grande projeto em
dezembro de 1953. 1'. lt'j n." 59'.l7 - Convencidos de que a es- meio de exeCUção, ê o nosso interesse
A, de 1949, mant"nClo n têrmo ali
tatização do seguro de acidentes era maior, porque há alguns meses um
previsto. adiou,
entretanto, o
é o regime que mplho~' consulta dos vespertinos desta Capital havia ,.
prazo para a inst.',)-;,:, das r.m·aos interêsses das ITlqSSaS traba- apregoado o insucesso do projeto e
teiras de seguro de a Cldcn te pelhadoras, corerspondp,ndo, aliár., dos trabalhos em execução. Nada mais
los Institutos ainda C:il'l~center
a um dos principio~ abtacados injusto. Encontramos o projeto em
dêsse serviço. Aliás, essa lei foi
pelo Partido Trabalhista Brasi- andamento e realizado de modo briproduto de aceso debate ferido
leiro, e em face das razões ex- lhante. Todos que já viram um voluna passada legislatu"I. prevr:l~
postas,
concluimos 'leIa rejeicão me dágua maior de mil metros cúbicos
cendo então a tese riu 'UOTlOpollo
do projeto em causa e seu subs- por segundo passando em leito de peestatal contra a te'1t::>.tiva de (;~
titutivo. "
dra de forte declive, e bastante protabelecer-se o regim,~ da livre
Ainda possuo uma carta do 81'. Mi- fundo, podem fazer idéia do que vem
conCUrrêl1Pifl entre os :nstit!1tos
de Previdência e as '\~"''tni7~cões nistro do 'Jabalho que, n,'pondendo a ser executar obras nessa correnteza.
Pois bem, estava feita a primeira
privadas. Vale recordar o lúcIdo a consulta que lhe fizeram, •..
O SR. PRESIDENTE - Atencão, parte da ensecadeira que fechava a
parecer subscrito peta Comissão
a
de Constituição e Justiça da V. Ex. dispõe apenas :le um minu- metade do braço principal do rio São
Câmara
dos 'Deputados, que, to para termir ::1' suas ':onsiderações, Francisco, ensecadeira esta constituiàquela oportunidade, concluiu ficando ainda com cinco minUtos na da por células de estacas de nço cheia
pelfl adoção do monrp6lio. como sessão de amanhã.
de aterro e de concreto, vedando wn
O SR. CREPORI FRANCO - Pel'- recinto pôsto a seco por es;(otamento,
eXÍ\:ência, po nosso eSlatuto fungunto
a
V.
Exa.,
Sr.
Prêsidente,
se
é
damental.
•
enquanto eram construidos os pilares
possível requerer prorogação da Or4 - Se assim fd o problpma dem elo Dia e, consequentemente, do a soleira, e colocados as comportas
colocado em face d3. C'1nscitui- prazo de que r1\spõe o nobre orado!'. que devem funcionar nesta pl'imeira
parte do rio.
I
çro. não pode '"er encarado sob
O SR. PRESIDENTE - V. Exa
prisma diverso C0'18i'~"J'e'1'10-Se a pode pedir a prorrogação do tem'JO
São obras extremamente difíceis e
posição assumida u'ôIJ Brasil em do orador para a sessão de amanhá. arriscadas. E' preciso uma luta constôdas as conferêncú1 I!ltclrnacio- porque a hora do expedIente é fatal. tante contra a água. Os imprevistos
nais que, versaram a relevante
O SR. CREPORY FRANCO - E' surgem a cada ínstante. Trabalha-se
questão. Em Filadeifia,
Mondia e noite, porque é necessário manque requeiro, Sr. Presldente.
treal, Santiago, Rio cte Janeiro e o O
ter o recinto esgotado. Há invasões
SR.
PRF.SIDENTE
Em
votaBogotá, perfil' :nos, acompa- ção o requerimento. Os Sr~. que con- dágua permanentes, outras eventualS,
nhando o pensamento vitori@so cedem a prorrogação, qUt'ir<l.m fi~am e tem-se que aproveitar cada minuto,
das assembléias ali \'cunidas, a como estão. (Pausa). Aprovado. O à noite, ao dia, ao sol, à chuva, a fim
recomendação de realizar-se o nobre
oradvr disporá de ?O minutos, de realizar o trabalho quando do esgoseguro de acidentes do trabalho na. sessão
de amanhã, par'l. terminar tamento da ensecadeira. O serviço caem instituição oficial, sem fins seu discurso.
n:inhava com brilhante sucesso e não
de lucro.
O SR. FERNANDO FERRAR! - podemos regatear nossos aplausos 3')'J
, Mudar dessa orientação é re- Agradeço a V. Exa. Sr. Presidente f! engenheiros brasileiros, alguns talvl'z
troceder dos rumos d" nossa po- ao Sr. Crepory FTanco a prorrogação. recebendo o batismo profissional, neslítica social, é viola~ compromis- Continuareí amanhã nas minhas c,ln- ta ordem de serviço. Estavam eles
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cOP.duúndo aquela obr~ com todo o
ISUC~:l30, com toda a dedicação, com
todo o patriotismo.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, no
Br lsil nem tudo vai mal. Ao lado deis
esc.lndalos da CEXIM, dos escândalos
d'.! todos os dias, encontramos este
grupo de técnicos brasileiros dedicádos a uma grande obra da economia
n:J.cional, com remunerações insignific:mtes, ao lado das responsabilidades que tem sobre os ombros e do esforço que .emprestam à realização dos
serviços.
O Sr. Jales Machado - Como sab3
V. El:3 .••
O SR. MAURICIO JOPPERT V. Ex' foi um dos nOSS0S companheiros .•.
O Sr. Jales Machado - .• , tive a
honra de participar da caravana.
O SR. MAURICIO JOPPERT - ...
juntamente com os Dc:mtados Vü'gi
lia correia, Antenor Bogéb, Atalde
Linu, o General Durival de Brito, o
Coronel Luiz Neves, outros militares
e o ol·ador.
O Sr. JaZes Machado - Há TlOl!enS
d:as fizemos uma .excursão semelhante aos Batalhões Rodoviários que execut:un obras de engenharia no Sul rio
Bras!l. Voltamos de lá. reconfortado,
diante do qu:tdro triste apres,"nt:1.rlo
pelo [::anorama brasileiro, na atualidade. Semelhante impressão foi a que
colhemos e a que V. Exa. tão brilhantemente se l'efere, com referêricia ~.s
obras do S1\o Francisco. Além d[\, leazaçüo cientifica, há também ali uma
lizaç30 no setor de engenharia, rea'[ ..
g!'~mde realização social. Basta encarar o exem)lo que V. Exa. está citnl'do, dos técnicos brasileiros, que lá
est:io recebenôo seu batismo profissional, numa atmosfera de estudo e de
dedic:Jção patriótica, inspirado exatamellte, na grandiosidade.. daquela
monumental obra. O q'.1e V, Exa.,
pOI·tanto ,está dizendo desta tribuna,
representa igualmente ,a opinião dos
seus companheiros de caravana.
O SR. MAURICIO
JOPPERTMuito grato a V. Exa.
São esses episódios que reconfortam
n alma dos brasileiros c que nos permitem falar. em tom elevado ,nas sessõe3 da Câmara dos Deputados.
Dizia eu que os trabalhos de fechamento do braço principal, a exec 1lç.ão
da ensecadeira, de estacas de aço e a
construção dos pilares, corriam em
franco sucesso, mas não está pronta
a obra. Depois de executada essa Í'ls~
é preciso barrar a segunda parte desse
braço principal, para--executar o restante, A obra está projetada; o projeto é ousado, como deve ser no casu
em apreço, mas a impressão que to<los trouxemos é a de que há a mai()!'
cotnoetêncin. técnica, o maior carilJ.llo.
a nluior dedicação, a mais alta COll1·
preensão patriótica por parte dos técnicos que dirigem aquele serviço.
E' de se esperar todo o sucesso na
/iua realização,
'
O Sr. Virgilio Correia Permitame um aparte.
6 SR. !vIAURICIO JOPPERT - V.
EK,~ foi um dos companheiros de caravana,
O Sr. Virgilio Correia - Fiz parte
dessa Comissão Parlamentar que esteve em visita à Usina do São Francisco e não estou em condições, na
qualidade de médico, de fazer apreciação sôbre aquela notável obra da
cl\~enharia m;cional.
O SR. MAURICIO JOPPZRT Mas V. Ex. a pode apreciar o aspecto
sunitário.
.
-O SI'. Virgílio Correia - Quero dizer justamente isto: visitei as instalações hospitalares e posso declarar
que nada ficam a dever à organizaçãõ
hospitalar de qualquer cidade do interior do Brasil. O hospital satisfaz a
tôdas as exigências e seu corpo clinico
está em condições de prestar bons e
valiosos serviços ao operarbdo que lá
trabalha.
O SR. MAURICIO JOPP&~T Muito agradecido a V. Ex." pelo
aparte.

Como vê n Câmara, não s6 a parte
técnica, foi bem cuidada nas obras da
Paulo Afonso, como a parte social, a
parte sanitária, a saúde do pessoal.
Tudo isso mereceu especial carinho.
A usina deverá, com os recursos de
emergência, funcionar a partir de
abril ou maio do próximo ano, porque
não é po~sível trabalhar durante todo
o ano. Em outubro, as obras terão de
ser suspennsas, porque as águas começam a subir ~ passam sõbre a ensecadeira. Foi êsse aspecto da ensecadeira inundada que os jornalist'as viram e, impressionados, anunciaram o
fracasso da obra, A parte da usina,
que é subterânea, está práticamente
pronta, O canal de descarga, a l,raça
de máquinas, as entradas de á;l;uas,
os poços, as câmaras de entrada de
água na parte superior, tudo isto está nos últimos remates. E nota-se o
rnesmo carinho, o mesmo' cuidado Sôare os estudos, altamente ",complexo~
porque são diversas espccialitiades que
trabalham em conjunto: é o en:,;enhei1'0 mecânico, é o eng'enheiro hidraulico-mecânico, é o engenheiro eletricista, é o engenheiro de obras hidráulicas, é o médico, é o sociólogo;
em suma, o problema é altamente
complexo e está sendo tratado com
um carinho exepcional.
Sr. Presidente, é portanto com Imenso prazer que registro essa impressão,
não só minha como de Deputados o Sr. Jales Machado, o ,Sr. Ataide de
Lima, o Sr. Virgilio Correia e o Sr.
Antenor Bogéa e os militares General
Dorival de Brito e Coronel Neves.
Em nome de todos êles registro esr,as impressões. que nos encheram um
pouco de orgulho - e neste caso é
permitido sentir orgulho ~ pois há,
no Brasil, gente capaz de trabal):Jar
'na escala e no nível em que estEio
sendo reaJi~ados os trabalhos da Paulo
Afonso, (Muito bem; muito bem. Palmas) .

O SR. PRESIDENTE - Passa-se ao
pequeno expediente.
'
\
Tem a palavra o Sr. Frota Aguiar,
por cessão do SI', Fernando Ferrari.
O SR. FROTA AGUIAR (Não foi
l'evisto pelo oradOr) Sr. Presidente, fl
renovação do contrato da Companhia
Telefônica Brasileira vem impressionando· a opinião pública desta cidade.
Impressiona também a facilidade com
que o Sr. Prefeito do Distrito .Federa!
"em nomeando centenas de, funcionl\l'ios. Qual a causa dessas nomeações? Fala-se que S, Ex." é futuro
candidato a Senador por esta cidade.
(Lendo):
O Sr. Prefeito Dulcidlo Cardoso en-

"iou à Câmara do Distrito Federal
~..I ensagcm acompanhada de minuta
de novo contrato que a Prefeitura pre..
tende c.elebrar com, 'a Comp::tnhia Tclefónica Brasileira, para a e::ploraçã.o
dos serviços telefônicos no Distrito
Pederal.
Há na referida minuta cláusulas escandalosamente lesivas ao interêsse
público.
O têrmo é êsse: escandalosamente
lesivas ao interêsse público. A expressão é dura, porém verdadeira, como
passo a demonstrar.
O escândalo começa logo nas alineas
e e f da cláusula.
Pois na. alinea e se estipula que a
Cia. sã é obrigada a prestar os seus
serviços aos municipes residentes ou
estabelecidos dentro dos limites da
Rêde Geral estabelecida na minuta,
Ora, que representa essa ·Rêde 'Geral
em relação à área do Distrito Federal?
Apenas 1/6 dessa. área: Em outras
palavras: 5/6 do Distrito Federal ficarão privados do' serviço telefônico
até 1990, a .menos que a Cia. Telefõnica deseje servi-los.
E' verdade que, na mesma alinea,
se estipula que se houver necessidade
do serviço telefônico em núcleos de
população afastados de logradouros
públicos podérão ser criadas rêdes
telefônicas autônomas. Poderão ser
criadas essas rêdes. Não é obriatória
e sim facult:\tiva a criação das mes-

mas.

Na alínea f se -estipulll. alnd:J. que, Que promova, quanto ant~.'I, perante o
de seis em seis ancs, caberá ser acor- Poder. Judiciál'io, ll3 medlda.s llcaut"dada tt ampliação da Rêde Geral, ou ladoras dos Interêsses d', Uni5.o, n:>
a criação de novas l'êcles locais autô- caso em apreço, evitanClo. :'~Slm. ~
nomas. Caberá ser acordada a am- consum?ção do atentado que o 81'.
pliação da rêde existente ou a criação Prefeito quer nrllticn.r,
de novas rêdes. 1'ôdas essas eXl)l"esO SR. FROTA AnUI \R - ,~,;ra·
sões são da própria minuta. E 'se o deGI) a colaboração de V. Ex'
(r;ê) :
interêsse público exiir a criação de
novas rêdes, mas a Companhia nia
Outro ponto d:t ;rllm:·ta que mequizel' acordar?
rece condenaçfo enéroica /' o qU3 se
Se a emprêsa opuzer o SeU veto à rcfere P.s novas tarifas do :seui,o teamplia'ção da Rêde Geral embol"9. tal lefõnlc....
ampliação seja absolutamente necesEm julho de 948. ohte~e li Ct~. '1'esária à população? Ou ainqa, se, para lefônica sul~stancia.1 aumr:lto de t:l.realizar tais melhoramentos, exigir a rifas concedido pela Prrfeitura. a fi.n
concessionária condições tiio onerosa~ ele c::ue puc:esse d'lsenvolver us Jei13
que se tornem proibitivas? Que po- ~erVlCOS e atender n todos tlS ??C!ld,;i
derá fazer a Prefeitura para cumprir ele telefones registrados até 29-·4-1!J53.
o seu dever de zehr pelo interêsse Para o ll1~SlY'0 fim. o COll\('resso Nadessas populações localizadas fora dm: cional autori7ou o Govêrno l"rel?;'al a
limiteJ da Rêdc Ger:::.l? .Que poder;' pnclo~~ar o emr'l'~stimo d(' 7;; mal1õ~l
fazer a Prefeitura para compelir a ele dólares contr:do pelo grupo Light,
emprêJa a prestar os seus serviços a em fins daquêle ano.
Chega o di.a 2D-tl-53, srm que 11
essas populações? Nada, absolutamenat,:nd,'~sc a
te nada. Porque a verdade é que a (:ompanhia Telefônica
tais
pedielos. Cem mil peswp.s e firminuta em apreciação na Câmara do
mas
comerciais
est~o
inscritas
mra
Distrito Federal, ar1te o interêsse- de
povo e o da Cia. Telefônica, faz tábu!1 obter o servira telefônico. A em"}rêrasa do primeiro ou!-a atender única- i'R não o~ n,tl'nele.' flllPZ8l' de. se' ter
mente ao segundô. A minuta, é pre- ubrigada., a i~so na Têrn'o de o'Jri~,t
ciso que se di oro isto. representa ? rão a~~jnado em 30-7·9111. A CO'.nplcapit.ulaçiio da Prefeitura ante a fôrça l'hh T"lefôp'ca tinha tortes ra<:óe3
dos mterêsses poderosíssim03 da em- Tl:lra olhar corn des r'rê7(J ê'sses c~m
prêsa, os fjuair. eherram ao ponto d.: mil cariocas e pam 'cons:drrar CDmo
demitir altos funcionários da Prefei- 111ero ob:lttJ os clirnit.r.s Liê~ses cem
tura porque, no estrito cumprimento mil municipes. Tinha a certezá, ande seu dever, compeliam a concessio- tecipada de que não seda, punida.
nária' a cumprir as suas obrigaçõe~ rontava com a proteçãu oficial do
Prefeito. E foi exatamellte o que se
contmtuais.
Já hoje existem, no Distrito Federa! VIU. O engenheiro OcliJon Benévolll
44, impOl:tantes núcleos de populaçãa fOI exonerado do cargo de fiscal clt)
nao serndos por h~!efones, porque si- serviço telefônko, por náo se tel' contuados fora das Redes da, Companhia formado em a~atar Uma ordml verbal
Dezen~s de milhares de munícioes niio do Prrfoito no fPntido de lÜO mult.:J.r
têm. telefones nesses núcleos, porque ("o a emprêsa. p. quêle engenhe!ro muni.
famIgerado contrato de 11 de setembro clpal ia, no dia trinta de abril dêste
ele 1922 foi omisso. Que acontecerá~ aro aplicar a multa cont.mtual de 2íl
êsses nú~Ieos ele população e aos ou- milhões de cruzeiros !t Cla. Telefôtr?s que surgirem no futuro, .se fi nica. Na vésllera, isto é, no dia 29. foi
ll1ll1uta, em vez de ser 8penas omissa. exonerado. Isto é gra vj~slmo e desi~enta express:1mente a Companhia mornlizante. A ria. Telef'~:1ica teve
Telefônica da obrigaçf,o de servir a fôrça para intervir com êxito nos asesses munícipes? Quantos dôêsses no- sunt.os administmtivos internos da
vos núcleos não slli"g-irão até 199n, Prefeitura, i"to é, ctr. Govêrno. G1"1~as à coml:-" '~ênch -ir.qtialificável do
quando fInca o contrato?
De maneira que a única conclusão Prefeito, a eia. Telefõnica Brasileir~,
aqu~le ena tirar dessa Cl~usllla' é-cpe o serviço afastou do Sf'U caminl10
telefônico no Distritó Federal, será, genheiro que ia obri o'2 -Ia n cumprir o
f'lté 1900, um privilég-jo dos munícilJ'3f seI dever. Em outras pulavras: !!,oresident<'s ou esta beIecidos dentro dos vernou [) Govêrno munic!pnl e, indilimites da Rêde da Cia. Telefônica, fi retamente, o nO'iêmo Feneral do qu~J
menos que esta, expontâneamente. o primeiro é deleg:1cin. Eis ai a que
queira servir- tarhbé:m às populações ponto ehen'Ou o Brasil.
O Sr. Tenório Cavc!loanti - Perresidentes fora dêsses limites, A Prea
feitura se desinteressa inteiramente mita o nobre Deputndo, Folheando
Constituição
Federal V. Ex. a enconDor essas populações, deixando-as ÍI
0
mercê da emprêsa.· Para o Prefeite trará, no art. 5. , n.' XII o seguinte:
"Explorar, dirnbmente ou meêsses núcleos populosos Só existem
dinnte autori~a não ou concessão Of!
para pagar impostos e contribuir para
serviços de telégrafos, 'de rádiosustentar as levas e levas de funciocomunieaC'ão, de rádiodifusão, de
nários letra "L" que S. Ex. a tem notelefones Í11terestadua:s e intern:J.meado ultimamente às dezenas, entre
cionais, de navegação aérn ..• "
os quais parentes próximos seus. Para
etc.
êsse fim, é que existe J1 êsses nucleos
populosos e não para desfrutar as Quer dizer, explor'ar êsses servlcos (j
rantag-ens do progresso e da civiliza- competência exclusiva da União.' Perção. Tal parece ser o pensamento do gunto eu a V. Ex.": do seu apartaPrefeito Dulcldio Cardoso quando as mento, ou do meu, podemos ou não
relega ao esquecimento na minuta de falar para os Estados Unidos, ou
contrato enviada à Câmara do Dis- para qualquer Estado do Brasil, pa~'a ndo a taxa à Telefônica no Distrito
trito Federal,
j<'ederal? Pergunto, ainda: ao aprovar
O Sr. Tenório Cawlcf1nti - O Prefeito do Distrito Federal está usur- ês~e dispositivo, incluldo na Constipando poderes, com a Mensagem tl1fção de 46, não teve o legislador a
enviada à Câmara. Por isso, está in- intenção de evitar que assuntos dessa
correndo em crime previsto na lei. natureza, de seguránça nacionnl, fitIl'.' que s epre\'ina e que se acautele, cassem albergados â sombra de umo..
porque violar a Constituição não é aatonomla municipal? Essa a inten.
brinquedo; e S. Ex." está vioI:1ndo o 'ão do legishdor. E issq, nobre Depuart. 5. 0 , n. o XII, da Constituição Fe- tado, se está violando agora, e para.
tal o Prefeito. comciente ou inconscideral.
entemente, está contribuindo.
O 8~. FROTA AGUIAR - E é laO SR. FROTA AGUIAR - N:io
mentável que o Senado _da República existe contrato algum entre o GOVêlnão venha acompanhando os atos do no Fede~'al, isto é, o Ministério d:).
Sr, Prefeito,
Viaçãv, e a Comnanhia Telefônlc'1
O Sr _ Tenório Cavalcanti - Se V. em referência às ligações in terurbaEx," me permitisse, eu diria, à guisa nas.
ele colaboração, que pretendo encaO Sr. Tenóllio Ca1:alcanti - per·
minhar à .Mesa, talvez ainda hoje, um feito. Eis a gravidade: A Prefeituru.
requerimento, no sentido de se diri- pode fner _concessões dentro de SUll.
gir . a Câmara, com urgêneia, ao Pro- jurisdição. Agor", as ligações intem,curador Geral da República, a. fim de taduala ou internacionais não sEo
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da nossa competência deste poder, do
l,egislativo.
O SR. FROTA: AGUIAR - Por aí
verifica V. Ex.a como essa Companhia Telefônica é feliz.
O Sr. Tenório Cat'alcanti - O po(ler de corrupção da Companhia Telefônica é tremendo. Não quero dizer
que seja capaz de corromper metade
e mais um do número de Vereadores
(la Câmara do Distrito Federal. Seria,
no entanto, mais fácil do que corromper o Congresso Nacional, o que
Be tornaria quase impossivel.
O SR. FROTA AGUIAR - Vale a
pena lembrar o que se passou em 1922.
/?omente três Vereadores, naquela
epoca. constituiram exceção: ..•
O Sr. Tenório Cavalcanti - A que
ponto chegaram! ...
O SR. FROTA .I"GUIAR
.. ,
Arlolpho Berll"amini, Mário piragibe e
Cesário de Melo.
.
O Sr. Tenório Cavalcanti - Vamos
pelo menos à memória dêsses~ três ho~
mens, render o nosso preito de saudade.
./
O SR. FROTA AGUIAR - Muito
t::specialmente a Adolpho 'Berganini
qUI', por muitas vêzes, ilustrou esta
tribuna com r.en espírito verdadeiral1lpnte democrático.
.
<Lê) :

, Mas não é só isso . .Além de não ser
ppIlida não cl~mprir as suas obrigaçops contratuals, a Companhia Telefônica ainda qu~r ser premiada. E
f'ncontra ainda nisto o apôio do Prefeito DuJcídio Cardoso, Pois na menEagem de S, Ex. a à Câmara o Sr.
Dulcídio cardoso pede novo ~umento
dI' tarifas para o serviço telefônico.
De maneira que, quanto a tarifas
~ ~.ítuacão pode ser assim resumida:'
Em 1948, a Companhia obtem aumento de tarifas para regularizar os
fleus serviços e atender a todos os peno esta. Nada lhe acontece porque o
engenheiro fiscal p afastado do seu
cargp na vrspera do dia em que la
:pl~n;-Ia. Re~pbe ~om isto dois préDllClS: o da .Impumdade e a do afastllml'nlo de um fiscal vigilante e cumpridor do seu dE'vE'r. E ainda consegvP ()ue o Prefeito peça à Cámarn
numc'nfo de tariflls, o' que é mllis
um prêmio. Prêmio por que? Por
niio ter cumprido o seu compromisso
Ef;1,ll é nue r a vE'rdnde
.Em HHR obtere allmejJto de brifas
.{lJdns de telefonrs até 29-4-53. Nessa
onJa. niio f'umpre o prometido nem
(l~. ~atisfaoões à Prefeitura poi~ nem
no mf'nos procurnu justificar-se junto
('m !Toca dI' uma promrssa. Não a
CI1m miu. Nr o foi punida. E agora
vrm o Prrfeito pedir nara ela novo
nnmnnfo de tariflls. Em troca de aue?
D~ m!'~ma. lia mes'Tlír,sima promessa
frlh em 1948 I' n:"o f'lImprida até
c "DJ'a Parrcr llt? qu!' o l'''rvico explnr:1do pela ("omo:1nhia n1\o p o de
tl'lr!oBrs E' sim um serviço de proD··!"·"' não cllmoriclll-,
O 8R. PR]1~"'TDF."i1TE O tpmpo
.{I- F, F"'., R !'stá cs~otado no Pequel~" 'Jj'~ ropdu·ntc.
n !":? F i I0T;' AGUL~R, - Spnhor
pr".··"O!'tl', l'Ontipwll'pi minhas consiO,......... ,. "': CR.
l' •
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D:!rnl1te n c;scilrso o Sr. Frota

José Guimarães, 4. °
dei.ra a cadéira na
~'~r.C,~.1r1'-':;·{(.
f!1'P r n("717)adq 'neln
, "'. 1l,·rn7'erto Moura, Suplente de
Srciclârio.
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0"",,,,,Braail auunuu proporções jamaIS Vis- •. jl,l.neiro de míl novecentos e doze"
no Estado de São Paulo, filho de
ta na história dêste Pais.
Jaime Wainer e de Dora Wainer,
O escândalo da "última Hora" é
e materno de Nahusur Lener e de
um caso de carne podre.
, RacheI Lener. Foi declarante o
E' uma espécie de tumor sem fim,
próprio registrado e serviram de
que tanto mais se espr'eme quanto
testemunhas Alvaro Augusto da
mais puz faz escorrer.
Fonseca e José Gomes Filho ReAs relações do aventureiro samuel
gistro feito em' dezesete de feveWainer com o Banco do Brasil silo
reiro de mil novecentos e trinta e
um rosário de irregularidades e critrês, de acôrdo com o Decreto númes que estarrecem.
mero 19,710, de dezoito de feveO :Banco do Brasil se prestou ao
reiro de mil Xlovecentos e trinta e
inconcebível papel de' financiar as
um. DoU fé. Distrito Federal em
falcatruas de um mediocre gazeteiro
9 de julho de 1953. - Luiz Ouvisem eira nem beira.. que da noite panha Fontella, Oficial Interino"
ra o dia foi convertido da modesta
O Sr. Tenório Cavalcanti _ T~'a
condição de "picareta" barato em
ta-se de declaração em juizo. Houmagnata da chantagem.'
Mais de 250 milhões de cruzeiros, ve testemunhas no ato do registro?
sob as mais diferentes modalidades
.0 SR. ARMANDO FALCAo _ A
de crédito, jorraram das torneiras de lel que facultava o registro mediante
ouro do Banco do Brasil para os bol- justificação em juizo exigia duas tessos de samuel Wainer.
temunhas, que figuram no documenDesde a carteira de Crédito Geral to que acabo de ler.
até a Carteira de Crédito Agricola
O Sr. TeTiório Cavalcanti - Obrifuncionaram' como alavancas sob o gado a V. Ex. a .
comando de Wainer, que surripiou do
O SR. ARMANDO PALCAO Banco do Brasil mais da metade do Tenho todo prazer em esclarecer o
capital inicial da companhia Siderúr- !lobre colega.
gica de Volta Redonda.
.
Agora, exibo à Câmara a certidão
Nenhum valor tém as negativas e de casamento de Jaime Wlliner e
negaças de Wainer e seus comparsas Dora Lerner que são, segundo declano sentido de desmentir a verdade.
Basta que o Banco do Brasil, con- ra~ão em. juizo feita pelo próprio Safiado como se acha à direção de um ll,!uel V/amer. seus pais, certidão essa
romem Je bem, responda lisamente, fornecida p~lo registro civil das pesfrancamente, sem restrições aos que- soas naturais do EStlldo de São Pausitos que lhe mandou a comissão Par- lo, e assim concebida:
" República dos Estados Unilamentar de Inquérito, - e então a
dos do Brasil.
Câmara e a Nação inteira verão a
Registro Civil das Pessoas Naque extremos pode avançar o cinismo
turais, - EStlldo de São Paulo,
de um meliar.te despudorado.
O Banco da Prefeitura do Distrito
Distrito, Município e Comarca
Federal e outros órgãos do Estado esda Capital do Estado.
tranhamente ofereceram o seu qui16.° Subdistrito - (Antiga li. a ·
nhão de ajuda a empreitada de saZona - Bom Retiro).
muel Wainer, que através de uma
Rua Três Rios N.O 455.
concorrência desleal, desigual e insuCertidão de Casamento
portável, ameaçava dobrar os joelhos
Waldomiro Borgps Cantos
da gloriosa Imprensa livre dêste País.
serventuário vitalício
Até um grupo de capitalistas nacioI Certif~co que sob n:6 6.358 à fIs
nais ' - enquanto a "última Hora'
52, do llvro n,o 41 de registro de
!Deitava greves e trabalhava pela decasamentos, consta o assento do
sannonia social -" secretamente flmatrimnio de ,Jayme Wainer e
nanciava samuel VITainer, entregando
Dora Lerner, realizado no dia 27
dócilmente o pescoço à fÕrca.
de janeiro de 1942, perante o M.
Tenho· firme esperança de que a
Juiz de Paz e Casamentos. DI'.
orgia com. o dinheiro do P01'O está
Roberto Teixeira Pinto FilllO, marchando para o fim, embora por
);;le com 61 anos de idade, nascido
fôrça de contrato antigo continue o
e:~ Edenitz. Rumania, à 5 de jaBanco do Brasil dando a "última
neIro, de 1881, estado civil solteiHora" do Rio e de São Paulo mais
ro, profissão comerciante. reside cêrca de 150 mil cruzeiros por
dente nesta Capital, filho de Samês.
muel Wainer e de Maria \Vainer
Hoje trago ao conhecimento da Câ- Ela, com 60 anos de idade na~
mara mais um grave aspecto do caso
cida em Edellitz, Rumania, ~ 1.0
da "última Hora",' que interfere dide maio de 1881, estado civil solreta e frontalmente com o artigo 160
teira, profissão de prendas doda Constituição da República. Tl'atase da denúncia ontem traljda a púmésticas, dom,iciJiada e residente
blico pelo bravo jornalista carlos Lanesta Capitlll, filha de Nahum
c.crda, que, através da televisão TupI
Lerner e de RacheI Lerner
e da Rádio Globo, demonstrou, com
A contraente após o cas~mento
documentos na mão, que samuel Waipassou a aelotar o nome de Dom
nei não é brasileiro. com o objetivo
Wainer.
de incorporar tais documentos aos
Observações: O casamento foi
Anais do congres~o para que, em serealizado SOb o regimem da seguida, os cncllminhe acompanhado de
paração de bens.
carta por mim assinada, que teO referido é verdade e dou fé.
rá, portanto, a forma de uma deSão Paulo 1.0 de julho, de 1954.,
nuncia direta passarei a ler êsses
O oficial - \Valdomiro Borges
documentos que deixarão VV. ExceCanto.
lências estarrecidos.
\
Em seguida, pede-se ao Serviço de
Sr. Presidente, tenho em mão o
registro de nascimento de Samuel Registro de Estrangeiros, certidão de
Wainer, feito atravês de uma justi- inteiro teor das declarações subscrificação em juizo. Eis a certidão for- tas por Dora Wainer, mãe de Samuel
necida pelo Oficial do Registro Civil Wainer. nos seguintes têrmos:
da. Sexta Circul1scrição do Distrito
"A·data e o inteiro teor das deFedenú, Leopoldo Dias Maciel, que
clal'a~ões
subscritas por Dora
diz o seguinte:
Wainer para obter o seu registro
de estrangeira nesta cidade: b "Luiz Ouvinl:a-Fontella, Oficial
se o dito registro foi efetuado sob
Interino ào Hegistro ciyil da Sex"
número cento e noventa e cinco
ta Circunscrição do Distrito Femil trezentos e seis, em oito de
deral e Substituto do Serventuáoutubro de mil novecentos e Quario Yitalicio Leopoldo Dias Maciel
renta e três, em face de regisÚ'o
na forma da lei, etc.
.
anterior feito em São Paulo e
CE'rtifico C;ue revendo em meu
q,ual a data e o número dêsse repoder e cartório o livro de re!1'is-'
gistro
anterior; c - qual a data
tI'O de nascimento 336, dêle as °fô··
da primeira chegada ao Brasil
lhllS 83-V, sob o n.o 12.847, consdeclarada por Dor3 WainE'r, qual
ta o de "{;amucl Wainer, do sexo
masculino de côr branca, nascido
o navio em que declarou ter vinàs ~inco !JOIllS do dia de7..cseis de
do nessa ocasião e aual (} nôrto
. •

~

Passa-se à
Armando

() SR. i\RMANDO FAL('AO (Pora.
e'
..,,(in ,lc!.soa/\ (Náo foi revisto
1'( ') r;"ar?or~ Sr. Prc8Ídente, YOU
rr ~ t ~ 1"-me :10 assur-:.to olle nêste D1 0Il' ..,' ') prenrll' a ntl'lJl'rW ria opinião
1'1) i"' "fI do Rio p elo S~O Pal110 (' 0111'
t;'" "Ap') flf'~pl'rtà a curiosiclade de tôda n l~Rr~0.
'
'J "0t0-SC' do caso r1:1. "lJJt.ima Ho·
ra , onde , 1'nvoritismo do Ranr.n i10
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de desembarque por ela deClara}
do; d - li[', para obter o seu te"
!listro de estrangeira nesta clda"
de, apresentou Dora Wainer qual..
quer outro documento além de
sua carteira morlêlo 19. de São
Paulo, e, na hipótese afirmativa
qUlll o interro teor de tal docu..
mento: e - se constam do pro·
crsso de registro de estranveira
de Dora \Vlliner nesse Serviço
Quais('uer informações quanto a
saber se chegou ao Brllsil, pela
primeira vez, só ou acompanha.
da de qualqurl' parente r, na hi..
pótese afirmativa, o inteiro teor
de tais informações".
.,
81'. Presidl'nte, respondE' agora Ó
Serviço de Registro de Estran~eiros,
através de documento que estou exi"
liindo à Câmara:
'I
"Certifico Que qUllnto :lO item
a: Ser sete de outubro de mil no·
vecentos e quarenta e três fl data
de suas declarações, que são do
teor que se segue: "Senhor Che·
fe do Serviço de Registro de Es"
trangeiros - Dora Wainer natu..
ral de Edenitz Rumania
nllsc!do a primeiro de mrdo de
mil oitocentos e oitenta e um, de
nacionalidade rumE'na. l'stado ci..
vil casada filha de Nahum Ler..
ner e de RacheI Lerner.. profis..
são de prendas domésticas, resi· .'''''\
dente na rua Clarisse número ......
vinte e SE'is, apartamento SE'iS,
vem rE'querer a Vossa Senhoria
o seu registo nesse Serviço, de
ncrdo com o regulamento anrova·
do pelo Decreto número três mil
e dez, de vinte de agsto de mil
novecentos e trinta e oito. prE'Stando as declarações que nbaixo
se lêm, na forma do questionp.rio
apresentado, absoluta eXDressão
da verdade, e pelos quais resjJQn·
derá em qualquer tempo: (Um)'
Chegou ao Brasil, pela primeira
vez, antes ou depois de primeiro
de janeiro de mil no\'ecE'ntos e
trinta e cinco? antes (Dois) Po·
de precisar o ano? mil novl'centos
e quinze (Três) O mês? Não
(Quatro) o dia? Não -Cinco) O
nome da embarcaç~o? Valdivia
(Seis) O pôrto de d- 'nmbniQue?
Rio de Janeiro. <SeL 1 Retirou·
fle do pa'" depois da sua orimeira
entl'Rda? Não, (Oito) Em casl:)
~ afirmativo, indicar as datas
de
saida e regresso e o ]JÓrto de de·
5embarque no Brasil: - (Nove)' ~
Tem proms dessas aleg:Jç(\('s? (.,-1
Sim, Em CllSO afirmativo, junt.e·
as. (Dez) Está no pnis in'c1uidO
em algumas das seguintes ca),ego·
... rias: turista, visitante, em trân·
s.ito, representante de firma co·
mercial, vingem de 11egócios. llr"
tista, conferencista, des]J{)rtis~a,
ou congênere? Não. Cumpridas,
assim, as exigências, pede deferim.ento, Rio de Janeiro sete de
outubro de mil novecentos c quarenta e três sõbre uma estampilha federal de três cruzeiros, digo de três mil rpis e um sêlo c:Je
Educação e Saúde de duzentos
reis assinado .Dora Wainer. Quan
to ao item b: O registro foi efetuado sob o número cento e no·
venta e cinco mil trezentos e seis
('m oito de outubro de mil no\'e~
centos C' quarenta e três, em face
do registro anterior feito em Süo
Paulo sob o número cento e Clunrenta e nove mil trezentos e quarenta e seis, cuja data não consta: Quanto ao item c: mil novecentos e quinze, na\'io Valdh'in pôrto do Rio de Janeiro; Qunnto
ao item d: Anresrntou apcnflS n
carteira modêlo dezenove do Est.ado de São P3U!0 Quanto ao
item e: Nada consta".
A senhora mi:e de S3m'uel 'Vainl'r,
segundo documento que estou lendo,
fOl'llC'cido pelo 8:'1'\'iço de Rl'gist.l'O de
Estrangeiros. chelW4 ao B1'asil cm
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SR. PRESIDENTE - Tem a panhia 11ão consiste. nas contribuiO Sr. Tcnorio Cavalcanti - Quer
quando êle, naquela certidão
ções de! 1.000 e de a, ()OO cruzeIros por- dizer: a Companhia, vai fazer opa'li antes, declara ter nascido .' no palavra o Sr. Frota Aguiar.
O SR. FROTA AGUIAR (Fara ex- que estaz serão realmente ,devolvidas Del de banco. a função de banqueiro.
Estado de São Paulo, sem preCIsar,
aliás o distrito ou municipio, no ano plicação pessoal) - SI'. Presidente, aos as:sinantes. como foi dito há pou- . O SR. FROTA AGUIAR - Piol
JDJ5

()U€

,'-ou concluir as considerações ini- co. O tribm0, o impôsto em favor do pue isso:
.
ciadas no Pequeno Expediente.
da Companhia Telefônica, consi~te
(Lê) :est.e será o lucro anual re·
(Lê) :É indispensável acabar com no fato de que, enquanto a empresa sultante das contribuições forçadas
tôda esa fan'a. Cesteiro que faz um auferirá juros fixos de 1270 sôbre as a partir de 1. 966 <exclusive) . JstQ
cesto faz cem. Quem pode garantir contribuições dos assinantes, pagar- porque a~ contribuiçóes só scrno com·
que a Companhia Teléfônica regula- lhes-á apenas 8"'~ como juro dersas ;mlsÓl'ias a partír de 1958 <allnfas II
rizará o seu serl'iço mediante êsse contribuições. Que resulta dai? P'll e b da cláusula 23. a) e os Juros se·
novo aumento pedido pelo Prefeito, lucro verdadeiramente espantoso .J rão capitalizados durante 8 anos.
mormente tendo em vista que essa ser embolsado pela Companbia Tele··
O Sr. Tenorio Cavalcanti V,
emprêsa já teve, em 1943, um au- fônica e aue resultará da contribui- Ex." acha que essa Câmara MUl1lmento destínado a essa regulariza- ção forçad'a dos as:sinantes.
_ cipal que ai está seja ca paz de a:Jroção e não a f"z? Penso que, se alÉ o que "eremos na demonstraça'l vaI' semelhante contrato?
•
gum aumento de tarifas 1"01' c::mce- matemática seguinte.
Trata-se dc
O SR. 1"RÓTA AGUIAR
Nac
. dido, deverá a Prefeitura agir de matemática elementar e qualquer duvido .. ,
maneira a que fique assegurado, d" pessoa pode acompanhar esm .del.110nsO Sr. Tenorio Cavalcanti
QUE
antemão, o interês$e público.
Em tração e verificar que ela esta rIgoro- coiGa séria I Ent~o tudo t'Stá r,:cru.do
1948, o engenheiro Odilon Benevolo samente certa.
.
\':ti tudo mesmo à matroca !
propôll uma solução justa para o
1. o - Pelas alíneas c e d da ~áu
O SR. FROTA AGUIAR. - ... nRO
caso. E' a seguinte. Faça-se rigo- sula 4 R. da minuta, a Com;J1TÍlbia duvic(o, fazendo .iustiça .. :
rosa perícia contábil na escfit:t co- terá o juro fixo C:e 12 ~;,.
O Sr. Tenorio Cavalcantz - As exmercial da emprêsa. Se for I'enfi2, o _
Pela alínea b da cláusula ceçóes honrosas! ....
,
cado que esta não está obtendo re- 23 a, poderá exigir de crlda assinanO SR. FROTA AGUIA~ . '.: as
muneração razoável do capital rea- te de telefone residencial, um'! C'on- exce;oões } onro~as, que Eaa. n1Ull:.s.
lizado e prudentemente invertido no tribuiéão de 1,00) cruzeiros e de cada
lLí:) 1'-." D:J ;~:7 1ll1CJuiS:ve)
serviç.o, aumentem-se as tarifas at~ assina'nte de telefone comercial, ... até 133'J i qU2.nto tZL~lin:1 o c~ n, la..
atingir-se essa remuneração jQ~td 3.0JO cruzeiros,
to" há 24 anes. Portar,t:l, a C"me razoável. O aumento, porém, "isto
3. o Pela alínea c d:t cláusula ;Janl1\a lucrará: '\.
s
é a diferença entre a tarifa atual e 23. , obriga-se a Ccmpan\1ia a paCrç 4.074,LL7,~:) 'I( 24 -- e:.:- ...... ~.
1"utura) SErá depositado em banco gar 8~;, capitalizados anualmente, du15. 0 C:ücuJar.... , : 'r"s LJ.Ji,"'S úe
oficial - o da Prcfeitura~ por exem- rante 8 anos.
1.2(,( EÓDl'e o luer:J nnurl Cc C}'~ ,...•
0
plo - até que a Cia. cumpra a sua
4. - Feito~ os cilculos d~sscs ju- 4 0',4 00720 teremos: U" 4E;;.~'bd:a.
obrig'ação de regularizar o seu ser- ros c:lpitalitados duran~ oito anos 1510 ~~n ~1n~ ~I.no.
~
viço.
Cumprida essa obrigação a \'erifica-se que cada assinll.nte -<:le te16.0 - O lucrJ de' Cr$ -1 G74 ü:7,2()
emprêsa levantará o depósito e os lefone residencial receberá ao fim do nuI0ridQ em J!!~(i, rendelá CI$' ......•
juros respectivos.
oit.avo ano a importânci:l tofal de '1.33.988»:) por ano, (~ur:.1l1~. . 'J :.
JEto
Dessa 'maneira, não ficará privad.l Cr$ 850,80.
:, :,té J1)90.
a Cia. de justa remuneração do seu
5. o _ Cada assinante rle telefone - 17.0 - 6 mesmo lncro, :nIfTi~.'l em
capital. Ma(), por outro lado, fica- comercial rece"oeni.. nas mesmas con- j 96 i. r"nciera os meSl11O[ ('., .. , .....
ria acautelado o interêsse público, de dições, o total de Cr$ 2 552,40.
·188. 933.~O por ano, por(m du",,,tl; n
vez que a emprêsa não entraria na
6, o _
Dos 1.000 cruzeÍlos E'ntre- anos apenas.
posse do aumento de tarifas, en- 2:ues à Cor', -anhia pelos assinantes
IS.o O lucro auferid:J 1':'1 J968
quanto não cumprísse as suas obri- ele resid§ncia, anferirá a ("!1l'"Jrêl!~ ju- !'enderá a mesma Quantla por ",ne, duva."
gações contratuaís.
rante
22
anos.
ros de 12',';. rijl"ante oito anos, ou
Isto em primeiró' lugar. Em sel~.o - E aSSIm por diante, ::t·é o :-t1l:É a única solução justa para am- seiam Cr$ &60,ú'j.
J(umlO';'" o atual diretor da :'última bas as partes,
7. o - Dos 3 000 cruzeiros de cada ',erido em HWD' que l'endelá \imante
Hora" cometeu crime pl'lsslVel de
um ano sômente.
Poder-se-ia, mesmo, como lembrou
ptma, conforme demonstrarei a se- o referido engenheiro, ir liberando assinante de telefone comercial, a.u- , 2Q.o _ Temos, portllnto. Unlll proferirá a Companhia 12% tambi'ln du!ruir, ràpidampnte.
o depó~to à rr.edida rante oito anos, o que produzirá .. , grcs.sâo ar.ltrJ1C: t.:ca~ cu;o p::~ü__n uro ttlA Lei de Registros Público(), De- parceladamente
mo é:
fôsse sendo regularizado o ser- Cr$ 2 S8,a,OD.
cret.o 4.857, de 9-11-1939, alterad3 que
Cr$ 428. %3,20 x 2-1 - Cr$ ....... _
viço, isto é, à medida que fôssem
8. o Ea..-erá, portanto, para a
pelo de n. o 5.318, de 20-4-1940, es- sendo
11.735.731.20;
_
instalados
os
telefones
pedidos
Companhia
um
lucro
liquido'
de
tabelece que o pedido de matrícula, até- agora.
o último t'nmo dessa pro:;l'essao é:
10f),20
em
cada
contribJ.lição
de
Cr$
quanto a jornal ou periódico, será
O q.ue não é justo é que a Compa- assinante residencial e um, lucro de Cr$ 488,988,80;
instruído com os seguintes documen- nhia
o número de têrmos é 24.
Telefônica receba o aumento de Cr$ 327.60 em cada contribuição de
tos: a) - declaração de nome, na- tarifas antecipadai11ente, isto é, an- assinant'e
Cnlculada a liúma dos thm:ls, cnde telefone comercial.
cionalidade etc.
tes de a tender a todos os pedidos de
g. o _ No Distrito Federal, o nü- c:Jntramos;
O Código Penal, por sua yez, De- telefone/), a fim de que não se reCr$ 146,696. (; ,0,00. .
mero de telefones comerciais está pa~'a
creto n." 2.848, de 7-12-.1940, deter- produza a atual siLilação.
S:Jmando esta quant:a fi CI\!
o de aparelhos !'esidenclais assim como 97.797.772,80,
mina, no art. 299:
já antcl'iOrJ,It:ntc
<... 11 está para 1,al.
."Artigo 299. Omitir em doculada, temos:
Outro ponto de capital importãncumento público ou particular o cia, que deveria merecer da Câmara
Cr$ 244.494.412,80. .
.
10. R., _ Pela cláu~\lla 21. a (alínea.
244 milhões, 434 mIl, 412 cruzeIroS
que dêles devia constar ou nêles do Distrito Federal o maior cuidado a) da minuta, a Companhia se obriinserir ou jazer inserir declara- é constituido pelas alíneas c e d da ga a instalar .20. (}30 telefones. novos e 80 centavos.
Sôbre e::;~a enormissima quantia reção .falsa ou diversa da que de- cláusula 4, R. da minuta e nelas alí- por ano.
Aplicando-se a êste nú··
via ser escrita com o fim de pre- neas b e c da cláusula 23.ã da' mes- mero a relação in.dicada no item 9.', leia acentuaI:
1.0 - Que ela não reprc,~enta o lujudicaI' direito, criar obrigação ma:
c~nclui-se que. dê,-ses 20. oao nO'/os
ou a.lterar a verdade sóbre jato
telefones, 8 658 serão comerciais e cro norn1al da Cia·. porrluc êste (- constituido pela juro de 12~~ fiôbrc o cajuridicamente relevante."
As duas primeirns, em conjunto, es- 11.342 serão re~idencinis.
Pena: Reclu~ãô de 1 a 5 anos tabelecem, de maneira clarissima que
11. o Em 8.658 contribuições de pital dos acionistas.
2." - Que cla n50 constitui r"f.'fIf! multa de CrS 1.000.00 a
. o juro do capital da Companhia Te- a.OOQ cru7eircs, lucrará a Cia. :
mento de serviço algum prcrtado pe13
Cr$ 10.000,00, se o documento é iefônica será fixo e de 12% ao ano
8. 658xCr$327, ,60 =C1'$2. 836.360,30
p'úblico, e reclusão de 1 a 3 anos A terceira,. estipula que os no1'o:> as12, o _
Em 11. 342 contribuições de Cia. pois tais serviços s50 p~gos na~
tal'ifr,s, isto É. nas as:>inaturas e na~
e multa de Cr$ 500,00 a
. sinantes de telefones, a partir de 1 .000 cruzeiros, lucrará a Cia.:
taxas de instfllaÇ"fio"e telefones.
Cr$ 5.000,00, se o documento é 1958, serão obrigados, cada um dê11. a42xCrSl03,2J=Cr$l, n8. 546,40
a,o - Que ela rp.SU1I a (ln con~,rjbui·
particular. "
les, a uma contribuição forçada em
la, o _
Porta'lto, em cada grup:J
Nem se poderia aleg'ar prescrição favor da Companhia, contribuição de 20,000 telefones instfllrtdbs por ção forçada constante da rflinn1,:)
para o crime, o delito, praticado por essa que será de 1.000 cruzeiros para ano, a partir de 1958, a empresa lu- enviada ã Câmnra do Djsf.!'ita Fedeml,
e da dif"renr:a f'ntl'e ('s juros ric l" "~,
W:üner, caso na hipótese se. registre os assinantes de residência e de '" IJ.rará:
que a Cia. auferírá e os de 8'i~ qU€
apenas a falsificação de documento. a.ooo cruzeiros para os de telefone"
pagará.
Cr$2.836.36Q.80 -7- Cr$1 ,23G.546,40 =:
Não está absolutamente prescrito, comerciais. O tênno "contribuição"
C1'$4.074.907,20
1llnn. vez que a letra d do art. 111 do é o empregado na minuta. Nem ao
4,° - Que ela l>er:1 o fruto dc 11m
Código Penal estabelece:
menos se procurou disfarçar a vioO Sr. Tenorio C(walcanti - Men- verdadeiro ~tf::,SallLi a oo1sn dlJS ass)nanteso Se efsa qU:UJtia,resnit.:1l>se de l~n
"Nos casos de bigamia, de fal- lencia. O Estado - a Prefeitura. _ ,salmente?
~ificação ou alteração de arsen- criando contribuição, não em seu faO SR. PROTA AGUIAR - Não impôsto, de um lrib.uto, iá seria irto
t:tmpnto de registro civil, a pres- vor. mas em favcr' de uma emprêsa m~nsalmente. É pelo número de ins· um absurdo monstruosa. Porqllc e"tão
a Prefeitlll'a csl:iria crii1llcto um imCriç&o corre a partir da data em particular. ...Por· íncrível que pareca crições.
,que o fato se tornar conhecido . esta é a verdade. Poderá objetar aÍO Sr. 'TenOrio Cavalcanti Ah I pôsto, não em seu benefído. n1'lS no
a
de
umrl companhia parI iCIl1:lr. QuanV. Ex. , Sr. Presidente, me adver- guém 'que não 'se trata de um tributo pelas inscriçõcs. Mas à parte .o autiu de que o meu tempo está findo. ~ um ímpôsto e sim de um emprés- ment.o de < 15 cruzeiros por telefone, do o E3tado cri:1 um ll'ill'.ltO, (>~t(' f:e
Desço da tribuna, repetindo o que t~o compulsório, porque, na alínea que vai à média de mais de 3 mi- destina a sat.i~r:lzer lJl1l~ neces~ic1flde
coletiva. SC', porl·ill1ln, a ['reJ "il11)':1
disse de inicio: farei presente, ama. c da cláusula 23. a a Companhia se lhões de cruzeiro~ mensais.
criasse um impõs10 t'm bt'IWr'CIi"' ctn
nhã, à Comissfio Parlamentar de In- obriga a de\'olver a,\ contribuição
O .SR. FROTA AGUIAR Os Cia. TelefônicfI a fim de qUI' ('I>l '1
fjuérito, que ncstc momento investiga, acrescida de juro~, ao' fim de oito ~eus cálculos estão baseados nas inscom exemplar eficiência, os escan- anos se ela não for incorporada ao crições feitas, porque para cada ins- prestasse r) ~eu ~er"j,:,,). comnrl""f'jlrlpl"01':1.
is~() nfto
tlalosos fatos, relac:onados com o na/)- seu c..'lpital, ou, se o for, a de"olvê- crição em telefone particular o as~i se-ia pl>se tn1i"l\~t".
cimento e a cida do jornal "A "úl- la sob forma de ações da em>;Jrêsa, nante paga mil cruzeiros e o comer- acontece no c'nso em lei". PonJ1JP.
tima Hora", os· documentos que aca- de valor equivalente à contribuicão ciante três mil cruzeiros. A impor- para clll>tE'Jlr " ~(>l'\'i\,(l t·eJpfÓr:\c(I C'om
tõdR~ as SUR~ ~pSr?S~t~, ;!,eJllsl'.'l'? O~
'
bei de ler, devidamente acompanha- de oada assinante.
tância é' depositada e a Companhia jnros. t1o~ "('innl~t!!~. r quf' ns a:-:sidos dc denúncia formal para 06 fins - Mero engano, porém, dos que 'ás-- pode movimentá-Ia, pagando aos as· nantes
papHll as IHrlfa~, isto ~, M!
competentes.
(Muito bem: muito sim pensarehl. Porque o tributo cl'ia- ~inimtes 8%. Mas pode movimentar :tssjnaturas
d08 telefones. Nesl>a- :15bem) •
do pela Prefeitura em favor da Com- tôda a quantia clePQsitada a 12%.
slnaturlio~ estão Dlllrando tOdas eSS:IS
<1t' 1912,
O Sr. Tenório Cavalcanti

Mas
como pode ser isso, Sr. Deputado?
O SR.. ARlVIANDO FALCÃO - A
cx:plicaçã.o não posso dar a V, Ex.R.
:p{))'que náo a tenho.
O Sr. Tenório Cavalcanti Está
muito confuso.
O SR. ARMANDO FALCÃO . Confuso não está. Está tudo mUlto
clm'o, talvez claro demais, até. _
O SR.. PRESIDE~TE - Atençao !
Está a findar o tempo de que V. Ex. a
rlísDunha.
O SR. ARMANDO FALCÃO
Sr. Presidente, vou concluir, decl~
rando que o jornalista Samuel. Walner. na qualidade de estrangeIro
conforme se prova com os documentos aue tenho em mãos e que amanhã 'serão encaminhados à Comissão
Parlamentar de Inquérito - não pode,
de modo algum. ~er diretor de jornal,
fi menos que se revogue o art. 160
dn. Constituição da República, que
, estabelece:
'
"É vedada n propriedade de
f'mprêsns jornalísticas, sejam. políticas ou simplesmente notlClOsa:s assim como a de radiodifusão' a sociedade anônimas por
açõ~s ao portador e a estrangeiros. Nem êsses, nem pessoas jurídicas, excetuados os· partidos
])olíticos nacionai~, poderão. s~r
acionist.as de SOCIedades anon~
mas ])roprietárimJ dessas emprêsas. A brasileiros natos caberá
exclusívmnente a responsabilidade principal delas e a sua orientação intelectual e administrati-
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Julho de 1953
Nélson PariJós
PSO.
tl.eJp'::Z:'.3, absolut:ur.~d.;: t~d;;.s, e, [-01'- nome e o de S.3U govêrno caia a re:>Ceará:
t!ilW), iL1d.1. 1ll:l!3 Ü:::,ve.'l pl~al' l:ell1 lJo!l.>abilidade do assalto à. boLsa do
Alfredo Barreira.
& C l~. kü1 dll''''Lll de coLfar.
povo, Conílam~3 tOd03 em qU<l Sua
5." - Lc]o, os ~ ~'I l1lHhú;:z, 434 mil. ~;c;;lência i"nora o que se e:;ti pas·
G!'ntll Barreira - UDN
4;J Cd.:.:eiL.:s e ao centavos ger5.o ar- sando, mas qu=" atertado como .está
Paulo Sarasate - UON.
L\,~c.~llos à forçc1. do bolso dos (1"si- sendo agora, pcll"d ponto final a esse
Sá Cavalcanti _ PSD.
Virgílio Távora _ UDN.
n.ll1(e', tI q;I~I~l l'cnencem e irão pura 11l1ol':"ll'iSÜnlJ 1,l"oj(;0 de nutaria de seu
o til),'.) elos acü.Hüstas Que nio Un. delegado, o Prefeito. E' absolutamente
Rio Grande do Norte:
u c'oU a,~ll!ll a esse düíheiro.
necc;;sil'Ío que o Presidente da RepúJosé Alnaud _ PSD.
ti"
'J. i'"W-S:::',
porcanto, de UI:. blica saiba com se2urança para que
Mota Neto _ PSD.
II . ,tu, de um esbUlho.
[I ,.::rl'.::no est:i senuo uonLluzido pelo PreTeodorico Bezena _ PSD.
Paraiba:
Ma'3 "".. e ~,,1''' ti,.! u.>buiho apen8.: feito lJulcidlO Cmdozo. ]1;' absolutam"'U~d:" 'd de pasmar!) diante de uu- mente impre~cin[livel que o Sr. GcElpidio de Almeida _ PL
tr.} U\!lua malor. l;;s~le assaito (jean'e- túJio VUl'gas !'aja prontamente pois I João M;riuino _ UDN.
Li c,J a~ U-.)llU·j!JUIÇúJS uos assmanLe: :J Prefelto esta procurlmdo consegmr
José Gaudêncio _ UDN.
ll_,J .ul~,n ,'lCürlJuuJas ao capital d: do LÇJi~l:ltivo i\t1unici:~nl
a ráplc1,'
J052 Joffilv _ FSO.
Lo:!. cC I) fOl'ell 1 , ent,\o o Hssalto ren. Hpl'ovação do projeto que se acha já
Pernaml.Juco:
(J~.-l LJcl,,) il'.uS ·aillcla. Vou explica, em segunda' discu[são.
Dias Lins _ UDN.
Í>
},,; U 0i;:0.
Formulando eSla denúncia, não teEdo::ar Fernandes _ PSI:-.
t\ a .. tid U ua, minuta cnviada à Cã- mos outro C3COpO Senão o de defender
Hélio Coutinho _ PSD.
m \.J. P~ú) f'l'i;i'eit,o Pf8Vé duas .altei'- o intl'r3SSe público, o nome honrado
João Roma _ PSD.
11.\"" a~ q<.lauto ao debtino a dar às do Pre:;idente da República e a c\igPessoa Guerra _ P8D.
c.Jn,ri'),:i,u~s ~orç~das dos ~5sinanLs, I nld2.d:J do seu cargo.
.
Ulj~s.9S Lins _ PSO.
l.U!l1 CiC.tO, wSj;ue CSS:l almea qUl/ Amda outro PÜiltO do pl'oJeto do
Ala'~cas:
(- 's c:Jn"nl::mçóes ou selão tlevoln- ?refelto Dule:dio Cardoso, deve mere- I
Mrc'.eircs
l'Teto - F'SO.
(. :; .1~J aS3.HaEtes, oiLo anos qep:>.
cr a nc~sa fcr;:nl c)n:ienação. E'
<...~ pU -t 3, l.tcl'escJ.d:ls de juros de 3',( ...egulnle:
Sr--rgipe:
O'11ic~ Gonçalves - PRo
(.,·)lwJlzadus ~U1l\;:tllllb1te, ou se!'..J In·
Na. c;;:nub XI::: do projeto do PreBahia:
c", para;:,as ao capllal da COlJ1pannl~ leito. a Prcf~; '\\18 se cbn~a a ped[~
Aloisio de Ca::tro _ PSD
e render.lo o'", ao ano. Nesta últl\n~ 2.') Govêrrn 1 l~l'al isenção ou redu- , D8 !'tas Júnior _ UDN.
1l,,)ow:~. os jw'os n:"o poderão
sei cio ele direitos adu::meircs para o maIIrlio Cabal _ PP.
c.I,Ht:1ll":CWJS anualmente porque,
se t2ri81 im'JortaJo peh Cia. e destin'lJaime Teixeira _ PSO.
o rosscm. a Cia. terla que se clçclarar do ao servir,o tel:o:fônico n0 Distrito
Joel Presidio _ PTB.
1"";Jllcn o ':: a pa;'lir do 11." ano a c;.n- ~ci~i·al. Na realic18de. a C:a. vem,
Manuel Novais _ PR.
t.11' d:t mCl)rporação. Um simples cil-1 dC'sde 1922, g'ozando dêsse favor de
Nen;reíros Falcão _ PSO,
cUl) ele juros de 8',0 capitalizados rIU;) a empr,jca jamais abriu
mão.
ES1)Írito Santo:
{lllualmente! nos mostru que, já no 11.' Pois bem. Ha cláusula XX (n," 3)
Alvaro Castelo _ PSD.
ano, o assmante aufel'iria Cr$ .... i;e csta~12ce quc o preço da assinaFrancisco
A~uiar _ PSO.
i. 3Jl,,0 ([,ara a contribuicão de mil tura nJ~I)i.,:tl elos telefones illsLp.lados
Distrito Federal:
Cl'uzeü'osl e a _Cia. aufe~;iria aper.a, 11'1S repaiti<:iks federais é de Cr$ ...
B~n.i3mim rarah _ PSP.
~r) 1. ~20,OO. Esse prejuizo da ,Cia, 110,CO, isto é, o mc~n~::J preGo da asEdison Passos _ FTB.
I,'U cl.::scendo de [mo prtl'a ano, até sinatul'<t Jnensal de U:l1 t"lefone qualLutero Vargas _ PTB.
que, e,n 190{), resuitaria um prejuiz~ [juer ca3a come,'cia!! E' assim que
Rio de Janeiro:
de 01'$ 1.575.142,4CO,OO para' a Cia, a CO'11'1:::n:1ia Tr1"fÔTIica demonstm a
Ab~181'd') Mata _ PTE.
e ISW 111<'31110 aelmitmdo que todos o: sua gT?tict~o ao Govêrnn Federal pelp.
C~,.los Roberto _ PSD.
ap·1l'elt:os. a illsta!"r até 19% sejam reduG3 o ou pE'la isen~5.o de direitos
l,,~~sldcnC1als. f:sse 'prejuízo seria muitl
~d\1aneiros de que pla vem gozando
Edi!berto de Caf,tro -UDN.
Galelino
do Vale _ UDN.
~italOr considerando-se, tameém
o~ há 31 8.l1Gr,! A assinatura d§sses teleParanhos ele Oliveira _ PSP
telefones comel'cbis.
'l0!10S a~Ua!Jilcnte é d0, Cr::; 70,09 menMinas Gerais:
_De .mall~ira que os juros de 8% sc- cais. Pelo projeto, passará a CrS ...
!nt5nio Peixoto _ UDN.
no SImples, isto é, n5.o capitalizados. 11a.CO. Ora o Govêrno Federal é asE' o que' dá a entender a alinea em sinant.c, no Di3Lrito Feder8.1 de pouco
Bilac Pinto _, UDN.
.
('sLPdo .. lV as, nesse caso, o prejuízo mais de 9. COO telefones. A diferenca
D[lni"l de Carvalho _ PRo
dos aS3mantcs será muito maior do entre a atu:ll tarifa e a proposta pelo
Euvaldo Ladi _ PSD.
que o já calculado anteriormenté Prefeito é de Cr$ 4W,CQ por ano e
F'eliciano Pena _ PR.
Esse prejúízo montaria a Cr$ ..... : por. 8.pa;'clho. .Resulta pois um auM~n'alhães Pinto _ UDN.
8a2. 687, 5G8.{){) ~- oitoeemos e oitenta mento anual de despesa de Cr$ ....
São Paulo'
e dou> milbões, seiscentos e oitenta e 4.320,000.00 para os telofones de asisArnaldo Cerdeira _ PSP.
sete mil. quinhentos e sessenta e oito natura do Govêrno Federal. Ora,
Artur Andrá _ PTB.
cruzeir03.
aualC',ler aumento -de de~nesa dêste,
Carmelà d'Agostino _ FSP.
Será êsse o montante do esblllhc t'em 'de se,' aprovaQa pelo Congresso
Coutinho Cavalcanti _ PTE
Que sofrerão os assinante3 ele telefo- N"ciona!. Enertetunto, o Prefeito DulCunha Bueno _ PSD.
~es 50 as suas c Jl1tribuicões forem cidio Cardoso suomete a matérla
à
Fmílio Carlos _ PTN.
mCurporadfls ao capital dá Cia. a Câmara do Distrito Federal e
isto
Ferraz Egreja _ UDN.
juros simples de 8c;, (10 ano. ,.
sem <t mPllor cerimônb,. sem mesmo [, Fprreira Martins _ PSP.
Mais uma vez convém salientar um nensar nos favores que o Govêrno d:l.
F~'ota Moreira _ P'J'B.
1PO~üo 1121porta!1tissimo: êsses 832 111i- Repúbljca outorga à C!a. Telefônica.
Herbert Levy _ UD"'!.
lhoes nao serao remuneracão do ca- O Pre,eJto, no seu afa de favoreoer
Moura Andrade _ PDC.
pital da emprêsa .. Tal rem'uneraç.ão é :lo emnrêsa, fêz tábua rasa de tudo
Benitti deI Picchia _ 'PTE.
lJ:1~a nas Lanfas, 1StO é, nas assinatu- ISSO! Nem se 18mbrou de que o GoNélson Omegna _ PTB.
1'3s, de telefones. Ésses 882 milhões vêrno Federal também existe e é goNoveli Jí:nior _ pé'n.
SCl'clo um lucro. llegitimo da Cia., por vêrno; de Que é o mé\io~' assinante de
Ortiz Monteiro _ PTB.
que,. para obte-Io, esta não
presta telefones em todo o Dlstnto Feder:1l
Ranieri Mazzil'.i _ PSD.
.li('r~lç~ aI g.urll'. de vez que o prcstado ~ de 'que há)] anos vel:l conc.edendo
Romeu Lauren~1io.
pOI e,a e mtc!ramentc pago nas assi- a C18.. Telefomca red1\çao ou lsenção
t1atl~ras e nas taxas de instalação dos de direitos aduaneircs. Nem ao mcUliss~S Guimarães - P8D.
telefones. Portanto, essaquantia fabu- nos se lemorou de consultar o GoGOlas:
105a .será um presente forçado, com- vêrn~Federal. Nem mesmo teye a
João d'Abreu - PSP.
Mato Grosso:
p~llsono que os novos assinantes se- !:;'entlleza de estabelecer para ~le a
Lucilio Medeiros _ UDN,
ra') obngados a dar á Cia
mesma tRl'lf(1 estipulada para n PreParaná:
,Se as contriblli~ões fosse'm espon- feitura, ,Nuda el;:;;so. O essencial para
Lacerdn. Vcrncck _ PRo
t:ll1::>as e voluntárhs por parte
dos 0'3" Ex. a era, aument~a' o preço
de
Santa Catarina:
;:tssm~ntes, nada se poderia obietar
todas.as aSSm:lturas. E, assim, o Go. Agripa Faria _ PSO.
A dlIerença entre os juros auferidos vêrno Fede,'al terá que pagar a mesll,:la COlllIJanhia e os que esta pagas- ma ~ssinat~ra que um comerciante ou
Valdem[lr Fupp - UDN.
". aos assmantes, Seria le~·itimamente um meluotnal qualquer. Mas, se asRio Gl'8nde do Sul:
da Emprêsa. Ora, nocaso" do projeto sim é tratado, por que continuar conBrochado da Rocha - PTB
de novo contrato em discusiõ50 na 6â- ~edendo fnvores aduaneiros à
Cia.
César Santos - PTB.
ml1ra do Distrito Federal, isso não Tel~fônica? E' o ~aso de suprimi-los,
Fernando Ferrar! - PTB.
acontece . E é exatamente nesse fato e na,o, será de mais aue apresentemos
Ger~a,no Dockho~'n .- PTR.
(J'ie consISte a inlOrnlidade, o esbulho, à, Camara dos Denutad'Os uu;. pr~jeHennque Pagnomelll - PTB. (81).
~ nssalto. ~ PrefeitUra, se fô:' apro- to ness? sentido .. Qlle pensarao OIStO
O SR. PRESIDENTE _ Levanto a
\ ado o conorato, forçará os assinan- o Prefeito Dulcidlo Cardoso e a Comsessão, designando para amanhã, a setI'':; a, dar din~e!ro de presente à Com- panhia Telefônic~ Brasileira? Ai fica guinte
panh:a Telefomca, obrio'á-los-á a da- ~ pergunta. (MUltO' bem; mUlto bem.
l'p.!n _aquela ,iá riquissimQa emprêsa 88? Palmas. O orador é cumprimentado).
ORDEM DO DIA
ltll11:oes de cruzeiros.
~
O SR, PRESIDENTE - Esgotada a
1 _ Discuss10
única do Projeto
~ contra ('ssa violência, contra êsse hora vou levantar a sessão.
n. O 1.138-D, de 1950, do Senado,
f'~o\l!ho, contra êsse assalto que todos
.
altera dispositivos da Lei de Acielevemos protestar F.'
. 'I
De!xam de comparecer os Se- que
dentes do Trabalho parecer dn. Co-'
. e pala e e que
nhores'
.
)1" d lmos a a tencao elo Exmo. Senhor
.
ll\issão de Legislação Social favoráPreslt;lente da República, de que o
Carvalho· Sobrinho.
vel a oprojeto. Segundo parecer da
PrefeIto. Dulc!dio Cardoso é delec;-ado
Amazonas:
referida comissão. com substitutivo ao
de confl?nça e mandatário. Pedimos
Pereir:l da Silva _ PSO.
projeto emendado em uauta,
com
fi,
atençao do Presidente da RcpúPará'
voto vencido do Sr. Nélson Carneiro,
b\l.ca, poi~ confiamos em que S. ExceDê.:''Íoro de Mendonça. - PSr-.
voto em separa.do da Sr. Orlando
10nCI3, nclO nuercr:ii aue sôbre O seu
Epílogo de Camnos-- UDN.
Dantas e 'declaraçiio de voto do Sr.
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Tenório cavalcanti; parecer da Comissao de ConstitUlção e Justtça pela.
constituicionalidad~ do
projeto, do
substitutivo da Comissão de Legisluç~o Social e da emenda de discussão;
pareceres das
Comissões de Saúde
Públlca e de Finanças favoráveis ao
[)rojeto orl.ginál'io do Senado, eom voto
em separado do Sr. Osvaldo Fonseca, sendo o da primeira Comissão
GO;ltl'lrio à emenda de
plenário e
parecer da Comiss:io de Diplomacia
êlJl1SlderanC!o-se incompetente para
opinar. <Im critos os Srs. Fernando
Ferrari (25 minutos), Roberto Morena
e Tristão da Cunha. (Em urgênoia).
2 '- seguncla discussão do Projeto
n,' 3.3:<5, de 1~53, que autunza a
clbertura, pelo Ministério da Educação
3 saúde, do crédito especial de Cr$
1.000.000,00, para custeâr as despesas
com a participação do Brasil na 3.a.
Semana Internacional ele Esportes
Universltál'ios, a realiZar-se na cidade
de Dortmund, Alemanha, no corrente
ano. tEm Ul";ânoiaJ.
3 _ Pl'üneil'a discussão do Projeto
n.O 3.195, ele> 19;3. q, ue concede mo1'au
cÓl'il' às dividas dos criadores e re::riadores ele gado bovino, juticulto,'es e agricultores em geral 10caliza:los nos EStados do Amazonas e pará,
" di outras providências; d,:,pendente
'ê' ;)3.recer das Comissões de Consti;"iç;"o e Justiça. de Economia e de
Fi'l(\nças. (]em ul'l1'rncia 1 •
. 4 - Votação
do
Requerimento",",
nO 1.273, de
1953, que soliCita al:J
convoOcação do Exmo SI'. l\1inistrcl da
Aeronáutica a
fim de \Jr~Star ef.clarecimentos sôbre a operaçáo de
troca ele aviões a jacto ingleses por alWdio br[lsilciro.
5 - Votação
do
Requerimento
n." 1.338, de 1951, que soüc,ta a
vocação, nos têrmos do artl.~o 54 c..a
Constituição l"ec\eral e 174 do EW;lnlento Interno do Sr. Ministro dI!.
Fazenda, à fim de prestar iDforma,ões
sôbre os fatos constantes dos ítens
'lêle enumerados.
6 - Votaç50, em La discussão do
Projeto n." l.493-A-5I, que concede
'abono ele Natal aos funclonànos públicos civis
aposentados da União;
tendo pareceres: d:1. Comissão de li.
ConstitUlcâo e Justiça que opll1a pela
:m!\ constitucionalidade e contrário
clas comissões de Serviço Público
Civil e de Finanças.
7 Votação
do
Requerimento
n," 1,363, de 1953, que solicita, nos
'érmos elo artigo 54 da Constituição
[·'edpr:ll, a cavocação do Exmo. Senhor Horácio Láfer, Ministro da Fa<:ellda, para prestar informações sôhre
') assunto constante dos itens nêl~"
enumerados.J'
8 -- Votação do Parecer n.o 113,
ele 1953, que apura as aCJ.lsações leval1tadas em tôrno do processo de
encampação da Lp.opoldina Railway
e as causas Cjue a determinaram. (Da.
Comissão de Inquérito - Resolução
n.O 117-19521.
9 _ votação previa do Projeto
n.U i. 764-.'\, de 1952 Il1rt. l.U). que
roncede penni<sõ(l >'\ara rrabalhar em
fábricas e oficin~s aos menores a.
I)artir de 12 anos de idade tendo parecer da comissão de Constituiçil.o e
Justiça que opina pela inconstitucionalidade elo artigo 1.0 do Projeto.
10 _ Votação, em La diseussão, do
Projeto n.o 1.277-.'1.-51, que cria em
Maceiõ, Ca')ital do EStado de Ala'1;oas, um Eritrenôsto Fri;orifico, destinado à conservação dos produtos da
pesca: tendo pareceres: da Comi5são de Constituiçt\o e Justi,:a que opi[na pela sua const~tucionalidade;,favoráv~l. da Comlssao. de Eeononlla e
contrano da C0l11lSSaO de Fmanças.
11 Vota~ão prévia do Projeto
n." 3.136-A, de 1953, que l<arante a03
funcionários policiais em todo o território nacional, estatutos prõprios e
outras vantagens; tendo parecer da.
Comissão de Constituir.fi.o e Justi<;a
Que opina pela sua inconsttucionalidaele.
13 - Votação "do Requerimento
número 1.478. de 1953, que solicit~ a
presença do 'Ministro nas Rplaci'ies "",,,teriores para, em sess'io secret~ pres-
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1.5~3, País; tendo parecer da comissão de
serviço de complementação, equipa- de 31 de dezembro de 1951, que alte- Zconomin favorável àS de ns. 1. 2. 3,
mento e instalação do pôsto Agro-Pe- mu disposições do Código de Proces- ! e 5 taUneas "a", "b" e "d", e 6 e
cuário de "Rosário-Oeste", no mesmo so Civil, l'elativas ao Mandado ete Se- contrário àS alíneas "C' e "e" da reEsmdo. (Da Comissão de Tomada. e gurança.
,ferida emençla n." 5; e parecer cta CoContas) •
33 - Votação do Requerimento missão de Finanças favoJa.vel aS de
23 - Votação, ~m 2.a discussão, do n.o 1.539, de 1953, que solicita a de- ns. 1 (La, 2. a e (3,~ pautas', 2 e o II
Projeto n.O 3.267-53, que mantém signação de uma Comissão Especial contràriamente á 4.~ parte da emPllda
a decisão do Tribunal de Contua qU'J para opinàr sõbre o Projeto n.o 1. 750, n. O 1 e àS emendas de ns, 3, 4 e 5.
3 _ segunda discussão do projclO
negou registro ao contrato celebrado de 1~2, que autoriza o Poder Exeentre a. Seção de Fomento A:!ric(),a cutivo a decretar o monopólio esta- n.o 510-A, de 1951, que cria florestais
do Ministério da Agricultur e o Se- tal das exportações de materiais es- nos munícil~l.Ís de Siriri e Muribeca,
nhor José Bemardo Júnior, para <:xe- tratégicos, através da Comissão de no Estado de Sergipe; tendo parececução de serviços de complementação, Exportação de Materiais Extratégicos. res: pela constitucionalJdade da Coequipamento e instalação de c:rJia
34 - Votação do Requerimento missão de Constituição e JustIça; fnelétrica e abastecimento de água, no n.o 1.&40, de 1953, que solicita a de- voráve1 (in Comissão de Seniço Púilósto agro-pecuário de ClÍ,ceres c in:>.. signaçãQ de uma Comissão Especial blico Civil e contrário das Comissões
talação de máquinas no põsto de Le- para opinar sôbre o Projeto n.o 2.041, de Economia e de Finanças.
verger, no Estado de Mato cra/SSo. de 1952, que extingue a Comissão
4 _ segunda discussão do projeto
(Da Comissão de Tomada de Cor... 1. Executiva Têxtil e dá outras pro\'l- n. o 169-A, de 1951, que dispõe. 1'-:bre
24 - Votação, em 2.a disoussão, do dências.
a Rêde Ferroviária do Nordeste; tenProjeto n. O 3.282-53, que aprova o
35 - Votação do RE;)querimento do pareceres: da Comissão de Const!contrato celebrado entre O Departa- n. o 1. 542, de 1953, que solioita a no- tuição e Justiça, com emenda ao pro.mento dos Correios e Telégrafos e a meação de uma Comissão Especial jeto e favorável à emenda do Sr. Jarfirma "Dawag, Sociedade Anônima de para relatar o Projeto n.o 1. 744-52, bas. Maranhão, com voto vencido do
comércio Internacional", para aqUl- prossegUir' na CDnstrução de Estrada Sr. Godói Ilha { com suootitutivos das
'3ição de duas máquinas de imprimir Pará levando-a até São Luis, no Ma- Comissões de Transportes, Comunlcaselos. (Da Comissào de Tomada de ranhão.
ções e Obras Públicas e Especial meContas) •
\
36 - Votação do ~equerimento querimento n,o' 1.422, de 1953).
a
25 - Votação, em 2. discussão, do número 1.544, de 1953, que 'solicita a
5 _ Primeira discussão do Projeto
projeto n.O 3.283-53, que aprova o con- constituição de uma Cqmlssão Espe- n.· 1. 486-A. de 1951, Que dispõe sóbre
trato celebrado entre a DIretoria Re- cial para opinar sôbre o Projeto nú- a isenção do visto consular para os
gional dos Correios e Telégrafos do mero 2.059, de 1952, que cria um:'t turistas cidadãos de palses americab:stado de PernambUCO e o Sr. João Junta de Conciliação e Julgamento, nos; tendo parecer favorável da CoFerreira Marques, para construção da com sede em Barra Mansa, Estado qo missão de Diplomacia, com voto em
Estação Rádio-Receptora de Pau Fer- Rio de Janeiro, e dá outras providên- separado do 81'. Hélio Cabal.
ro e de residências para funcionários cias,
6 - Primeira 'discussão do Projeto
no mesmo local., (Da Comissão de 37 - Votação,
em primeira discussão, n.O 2.1G2-A, de 1952, que autoriza o
Tomada de Contas).
do Projeto n.O 2. 918-B, de 1953, Poder Executivo a abrir, pelo Minis26 - Votação, em 2." discussão, do que permite, para cálculo do im- tério da Educação e Saúde, o crédito
Projeto n.O 3.284-53, que aprova o põsto complementar de renda, dedu- especial de Cr$ 5. OCO. 000,00, para.
contrato celebrado entre ,o Departa- ção do quantitativo de aluguel de
à d'
á'
>.
mento Nacional de Portos, Rios e Ca- casa; tendo. parecer, com 'sUbstitutivo, ocorrer s espesas necess nas co rcnais e a firma Comércio e Industria da Comissão de Finanças. Segundo paração e restauração do Teatro da
Paz e do Teatro Amazonas, em BeNeva Ltda., para fornecimento e parecer da Comissão
de Finanç~s lém do Pará e Manaus; tendo paremontagem do equipamento do Labo- contrário às emendas de primeira dis- cer contrário da Comissão de Finanratório de Hidrálica Experimental, si- cussão (Anexo o Projeto n. 2.987, de ças, com voto vencido do Sr. OSValdo
tuado à Rua General Gurjâo, no 1953)
•
Bairro do Caju, nesta Capital. (Da
38 - primeira discussão do Projeto Fonseca.
.
comissão de Tomada de Contas).
7 - Primeira discussão do Projeto
n. O l.471-A, de 1949, que dispõe sôhrc
27 - Votação, em, segunda discussão, os dissídios coletivos de trabalho, Te. n.o 2.876-.11.. de 1953, que autorIza o
do Projeto n.O 2.631-D, de 1952, que gulandó o artigo 123, parágrafo 2.0 (' Poder Eecutivo a abrir, pelo Minisautoriza o Poder Executivo a abrir, o artig,o 153 da Constituição Federa.l. térlo da Vin:ção e Obras PúbEC"J.s, o
pelo Ministério da Educação e saúde, tendo parecer da Comissão Es'.)"cinl .crédlto espeCIal de Cr$ 252.000,Oo,yara.
o crédito especial de
. (Resolução n.O 95-52', com substltu- p!!gamento de despes~s de. gmtillcaCr$ 10.000.000,00, como auxilio para tivo ao projeto e ao de n. O 924-52( Pa- çao do pessoal das AgênCIaS PostaIs
inicio da construção da séde do Mu- receres, com substitutivo, da Com;ssáo Telegr{j,fJCas da CãJ;nara. dos Depuseu de Arte Moderna do Rio de Janei- de . Constituição e Justiça e votos em ta~os e do ,Senado Fea.er:::l; ten~o
ro, tendo parecer da Comissão de Fi- separado dos Srs. José Maria Cris"m, palecer favoravel da Con11ssao de Finanças sõbre emendas de segunda Eduardo Duvivier e Gurgel do Ama. nanças. "
.
_
.
discussão: com subemenda à de n. 2, ral e da Comissão de LeD"islação So8 - pnmeu'a Õ-JScussao do Pl'Olcto
favorável a de n. t e contrário as de cial com voto, do Sr.oWellington n.O 2.827-A, ?e 1953, que autori~a. Q
ns. I, 3, 5. 6 e 7.
Brandão - Inscritos os 51'S. Murúz Po~er ExecutIVO a abrIr, pelo Mmls31 Votação do Requerimento Faloão, Euzébio Rocha ~ Brigido Ti- t~l'JO das. Relações Exteriores, o cremero 1. 534, de 1953, que solicita a noco -Requerimento de adiamento). dIto espeCIal de cr$ 1. 800. OOO,DQ, para
designação de uma Comissão ll:spe39 _ Discusão do Requerimento aten.der _ aos gastos decorrentes da
cial para emitir parecer sõbre o Pro- número 1.457, de 1953, que convoca o reallzacao. no Brasil, em abril de
jeto número 1. 048-1950, que autoriza Sr. Ministro da Viação e Obras f'i!. 19.53,_ do V perl~do de Sessões da Coa abertura, pelo Ministério da Guer- blioas para prestar esclareciment03 mls~ao EconômIca para a América.
ra, de 'crédito especial destinado à fa- sôbre a oonstrução da Usina de CaU- Latma; tendo parecer com emenda
bricação de submetralhadoras Mad- diota, no Estado do Rio Grande do da Comissão de F'inancas.
sen M 46 calibre 45.
nos têrmos do artigo 54 da Cons9 - primeira discussão do Projeto
29 - Votação do Requerimento Sul
tit~ição Federal.' <Requjrimento de n.O 2. 851-~, d~ 1953, Clue dispõe SObre
número 1.535 de 1953, que solicita a adIamento)
.
"\
i\ !laturallzaçao de estrangeiros que
designação de uma Comissão Espe40 ...... segunda discussão do Projeto reSIdam no Brasil há mais de dez
cial para opinar sôbre o Projeto nú- número
2. 434,A de 1952, que abre "nos e sejam casado!l com mulher
mero 1.490, de 1951, que revoga a Lei
n. 1.142, de 20 de junho de 1950, que pelo Ministério da Educação c S;. ~, Jrasilelra ou tenham filhos brasileldispõe sôbre o proceso de preenChi- o crédito especial de Cr$ 500.t::J,OC, -os: tendo parecer, com substitutivo,
.i· :ta Comissão de Constituição e JUimento dos cargos iniciais das carrei- destinado à instalação da Casa
ras de Veterinário, Quimico, Agrôno- diana, em São José do Rio Pa:\'d,), tiça.
10 - Primeira' discussão do Projeto
mo e Engenheiro Civil, do Quadro Estado de São paulo. (Requerime.nto
.
_
'.
1.... 3. OOO-A; ~e 1953, 9ue autoriza o
Permanente do Ministério da Agri- l:ie adiamento).
41 ~ segunda dlscussao do ProJeto ?oder ExecutIVO a abrir, pelo Mimscultura, mediante concurso de titulos.
30 - Votação do Requerimento n. 2. 383-A, de 1932, que cria o 1ns- ~érlo das Relações Exteriores o cr~
n. 1. 536, de 1953, que solicita a de- tituto Na~io?al. de Cinema. e ~á ou- ilto especial de Cr$ 3.500 000:00, para
signação de uma Comissão Especial tras provldenolas. (SUbStItUtiVO da \tender àS despesas decorrentes das
para opinar sôbre o Projeto n. 1.570, Comissão de Cinema, Rádio, e Tea- .,lsitas ao Brasil do PresIdente da Rede 1952, que cria, na Justiça do Tra- tro - Requerimento de audiência de 1ública do Peru e do Mlnl~tro das
q,elações Exterlorell do Eallador' tenbalho, a 2. a Junta de Conciliação e Comissão).
PROPOSIÇõES PARA A ORDEM
do parecer com emenda da Comissào
Julgamento, com sede na cidade qe
. . DO .DIA _
.
je Finanças.
• ~ "''''''.~:~I
Belém, Estado do Pará.
1 - PrImeIra dlscussao do ProJeto
. .
.
•
31 - Votação do Requerimento de Resoluçã{) n.O 292-A, de 1952, que
11 - Pnmelra dlscussao do pr.oleto
n'.Ímero 1.537, de 1953, que solicita a altera decisão e atribuições da Co- n.o 3.108-A, ~e 1953, 9-ue autorJ~a. o
designação de uma Comissão Espe- missão Especial de Mudança da Capi- pO,~er Execu~JVo a abnr~ pelo ~mls
cial para opinar sôbre o Projeto nú- tal da República; tendo parecer avm télJO d~ Justiça. e Negóc10S Intenores,
mero 1.201, de 1951, qUe dispõe sôbre emenda da Comissão de Constituição o crédIto espeCIal de Cr$ 142.616,50,
o Conselho Nacional de Educação.
e Justiça).
p.ara pagamento de gratificação adi32 - Votação do RequeIimento
o1Ona1 por tempo de serviço, corres,·ú:..ero 1.539, de 1953, que solicita a
2 - Discussão única das emendas pondente aos meses de Novembro e
signação de uma comissão Especial do Senado ao Projeto n.O 989-D, de Dezembro de 1952 aos servidores dos
para opinar sõbre o Projeto 11. 1.841, 19{8, Que aut?~iza o po~er. Executivo a Territórios Federais; tendo parecer
dI' ,1952, que altera os arts. 1." 11 /!leu !l0nceder !aclhd::;des pubhcas aos Que favorável da Comissão de Finanças.
parágrafo 2.°, '1.", inciso l, 10, ,~, pa- lllStalarem !áqrlc~s de. cimento lIO
12 - Primeira discussão do Projeto

tn.r informações sôbre contratos e Marcelo Miráglia, para execução de rágrafo único, 17 e 19 da Lei n.

vendas clandestinas de monazita e iltnenita.
I 13 - Votação, em P discussão, do
Projeto de Resóluçáo n. O 383-53, que
estende aos aposentados da Cccreta'ria da Câmara dos Deputados o dis•posto nos arts. 9.° e §§ 1.°, 2.° c 3.°;
11 e § 1.0 e 28 da Lei n.o 1.765, de
18 de dezembro de 1952, que cc .::ede
abono de emerbgência aos servidores
civis do Poder Executivo da União
e dos Territórios. ma Mesa).
14 - Votação, em l.a discussão, do
Projeto de Resolução n. O 384-53, que
autoriza a. funcionária da Secretaria
da Câmara dos Deputados, A__La!'ja
Coaracy, a aceitar Bôlsa de Estudos
sõbre Biblioteconomia, concedida i>el~
Departamento de Estado do Gov~!nc
Americano, e a ausentar-se do Pairpara êses estudos, bem como, concede à mesma o aux1lio de •..•.•....
Cr$ 30.000,00, sem prejuízo dos vencimentos de seu cargo. (Da :t"'s:t).
15 - Votação, em 2." discussão, do
Projeto n.· 812-A-51, que autoriza o
Poder Executivo a instalar uma Coletoria Federal no município Je põrto
de Pedras, Estado de Alagoas, e dá
outras providências; tendo pareceres
pela constitucionalidade, da Comissão
de Constituição e Justiça e contrárk>s
da Comissão de Serviço Público Civil
e da Comissão de Finanças.
16 - Votação, em 1.a discussão, db
Proieto n.o 1.217-A-51, que assegura
ao sobrevivente do naufrágio do Cruzador "Bahia" direito à prom'oção ao
pôsto imediato e dá outras provldílncias; tendo pareceres: pela c lStitUcionalidade da Comissão de Constituição e Justiça, com votos vencidos dos
81'S. Osvaldo Fonseca. O!'valdo· Trigueiro e Antônio Horácio: contrárj~
das comissões de Segurança Nacional,
com voto vencido do Sr. Abelardo
Andréa, e de Finanças.
17 - Votação, em 1.a discussão, do
projeto n.O 2.997-A-53, que autoriza
o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Fazenda, crédito especial
de Cr$ 488.054,30, para atender .. :J pagamento das despesas efetuadas pela
Delegação, representativa do Brasil n!l
"VII Reunião das Partes Contratantes
do Acôrdo Geral Sõbre Tarifas .:ldUll.·
neiras e Comércio", realizada ("1 Genebra, em 1953; tendo parecer favo·
rável da Comissão de Finanças.
18 _ Votação, em l.a discussão, do
Projeto n. O 3,087-A-53, que autoriza
o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Agricultura, o crédito especial de - Cr$ 5.000. 000,00, desti~)ado
ao pagamento da parte da contrÍlltHção do Govêrno Federal para ~ capital da Caixa de Crédito da Pesca,
referente ao ano ue 1951; tendo parecer favorável da Comissão de Finanças.
19 - Votação, em P discussão, do
Projeto n.O 3. 169-A-53, que autoriza
o Poder Executivo a abrir, p::lo .\1inistério da Viação e Obras PUblicm;
o crédito especial de Cr$ 240.000. OOO,CO
para atender a despesas do pessoal, e
material da Estrada de Ferro I.:opol·
dina, durante o exercicio de 1953; tendo parecer favorável da Comissão .:l~
Finanças.
20 _ Votação, em 2.& discussão, do
Projeto de Resolução n.° 377-53, \ que
~utoriza a
Mesa da Câmara, dos
Deputados a realizar, pelo Ea1do da
verba do subsidio, o pagamento da~
despesas relacionadas no balancete da
receita e despesa da Secretaria ea Câmara relativo ao mês de abril, de 1953
<Da Mesa).
21 _ Votação, em 2.1l discussão, do
Projeto n.· 2.307-B-52, que autoriza
a União a faze rdoação à Federação
das Indústrias do Estado de 1oiãs,
do lote de terras ns. 70 - 68 - 33 :35, da Quadra 69, setor central de
Goiânia, Capita Ido Estado de Goiás.
22 - Votação, em 2." discussão, do
Projeto n.o 3.260-53, que mantém
fi decisão do Tribunal de Contas que
:negou registro ao contrato celebrado
t)ntre a seção de Fomento Agrlcola
cIo Estado de Mato Grosso e o 51',
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NH.Q1i ARMANDQ FALCAO PRO't.W1o da JUltiça e . . ~
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~ Dioo • Econ?mlco, cabendo ao
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foram ClOncedldos OI llegulntet
/.
. tlnanclameutua :
-(
:Estrada de Fer1'0 Central do
BrasU ...... 1,181.000,000,00
Companhia Nacional de AIcans ..... ,:. , 180.()(){).OOO,OG
En~f~:é~S ct;riZ~: ; '
~
l'mCOS • '•. ,..
27,OOO,.OOO,ot

.Dtretor.-~upltrmt~ndente a ratiponsabilldade dlret~ pe~OIS DeDIS JULHO DE 1 9 5 : J , ! . .
;partamentos .Admimstratlvo, ~'P
11. CLmfllt9 a, 1Tatl
._
.~
nanceiro, Jundico e de Contrô.e,
~og Sr. I'ra~. ltorbl.O tie
!~.,.... TJn PUIlLICAÇÃO SERIA nn:4
A.O Presidente do Banco, ca.bem,
LWIl\ médioo padrlo M por "erYI~" 1l\t.
1'0llTll:RIORXIllNTE
'"
na forma dOll estat'!tos, os p?<!epre.stÍ-dQ8
rll1CÍo d" vida ou dt!
O FJR. ARMANDO FAÚJAO _
l'es de represen~a?ao, e arbl~r,asaúde, no olulrelelo do 1952; ,tendo lla.' Se. P1\eaidentl., infelizmente o tempo>
r~!lto ~ a Cpresl~~nc:t
~Ut
racer favorável da. OOrhiBllM de P'l- de. qu~ ~i.spon~o neste inst~nte é 11tr~~ão.e o onse o e
mm lInllnças, , .
,
_ d
j to nutadUlSlmo, nao me permlt.mdo lieEntenderam os signatários dês;~ - Pl'lmeIra dlscussao o Pro e
não prooedel' à ~imples .leitura de ~ote documento que, além do trllue
~,383'ld:r 1:3'e~~ee aprovJ~~ta.CO~; cumelWQ da maIOr graVidade, 9. mbalho de instalação propriamente
Total ..... 1.388,OOO.OOO.~
1'a .' cc. e a
r a
.'
tereIA l Câmara e à Nação.
.
dito,'os objetivos li, seratln{idos
O primeiro dês.'les empréstimoll
Conclllaçao e Juli~mento da JustIÇa.
Trata-" da carta-relatório que dOlS'
desde a. fase inicial do Banco sese destina à cobertura das desdo Traban~o e o ~enhor. Carlos . P~- diretQr&& c1cmill6ionál'ioll do Banco N~l'iam :
pellall em moeda nacional do protlel:' Montell'o, pua locaçe.o. do apal- cional de Deeenvolvimento l!:conOml1.0) Compor os quadros dos
jeto da Centl'al do Brasil, a qual
tamento n. 1~1, ~a rUIt General Qsó- co acabam de dirigir ao President.e da
Departamentos Técnico li EconôsimultAneamente recebeu um crário, am Petropohs, :E~do do R.10 de República, na qual lMIar~ietl1am aeumico com pessoal de alta quaUtldito de 12,5 milhões de dólarera
cação. técnica e experiência prodo Banco Internacional; o se.
Jan611'0. (Del. Coml88ao de Tomada SQ.ÇÕM fTontais ao DiretOl:-Superindll 'Contas),
,_
,.ten""medaquele' instituto oficial, Dl'.
fissional, objetivamente seleeiogundo representa a contra-par.14 -: Prlme.l'a dlscussao do proJeto J ..•' Maciel Filho.'
.
nado, e a quem se daria oportu.. trida 'de um crédito do "Comptoir
n." :1,334, de 1953, que aprova: o. conPaIlIO a ler a ;:arta-relaWrlo e
nidadede exercer sem quaiaquer
de Ventetl et Achats à. l''=tl'antrato cel~brado entre a ComlllSao de aguardo 'l6bre ela. o im8diat{) })rODUninjunç6ea
NU julgamento progel''', num valor em f..titICO,.
Co~truçao do ,centro Nac~onal. de cia_ti1o ti.. a\l9ot:idades oom"peten11116ioo&1 e técnico.
fl'ancesea equivalente a US$ ".,
E'tulino ePescju1.SllS Agro~ômlCe.s ~ a. t e s , .
. - "
2,0) Pôr em execução O Pr~9,000,000,00.
J
firma 'Melbra ~ . .A., pala o forulIIt-1a:>*
'flrama de ~aparelhamehto lli.JoReferentes êsllelJ créditos. rescimento de ma-qumas para. ~omple"1" de julho de 1953'
nômlco dOll .setores fundamell- 1'1' .pectivamente, ao reequlpamentlt
m~ntaç~o do. Parque das, oflcmas do
lllXeetentlasimo Senhor' Doutor DÓr.
tais, com atenção prioritárl& ao
fe.l:roviál'io, à criaçAo de indúltmllllmo Centro. (Da. Comlsrio de To- nellfi VargM Presidente ela Jll.epÚbllfornecimento dlt eontl:a-partida
tria. químicapeaada e ao arma,.
lnll.da de ~on~as).,
_
"
_ Paláelo' do Catete .. ; .
em moeda. nacional dOI projetos
zenamento e frigorificaçAo d~
15 - primeIra dHlCussao do Projeto Ctl. Benito P ' d nte' • ..........
aprovados pela Comilão MIlita
carne, enquadram-se todOs êlelJ
n," :J.::l35, de 1~3, que ap~ova ,0. conT
r r~bee d d de I l preBrallil-EltadOll Unidos para Deentre OIS objetivos prioritári~ do
trato celebrado enke o Muu4te1'lO da
omanlO1 a I r a e, v r
senvolvimento Econômico
. :ll.N,D.lil" tal como definll10f
Exce~ê~la pa~~, re~;
3,") Criar
metÓdologill
na Lei n. O 1.628, de 20 de junhil
AIIl'icultura e o Senhor Matias OUm.- ~~~~~~
pio de Melo e sua muiher D. Mar- ~"""","",n.....e, lenunClar .os cari,os .
para análise e exame. dOIS prcjede 19~2.
colina de Aria Lf>io Melo, para ~lW- Dlrete~ll.do Banoo NaCIonal do De'tos sob ·os aspectos técnico, ecoO empréstimo à. Central foi baseadl)
nômico, financeiro e juridlco; em projeto da Comissão Mista BI;asU~
cuçii.o e pagamento de obras de 11'1'1- ,.n~rllmento Econômico, para os
gaçio, em sua propriedade, no M~nt- qUMjl :fomos nomeados po~ honr~a
contribUir, outrOhim, para li. 01'-' IlItadoll Unidos e os dois outros eltl
·clpl0 de Teresina, Estado do Piauí. Hcôlba de VOMa ExcelêncIa, em JU- ,'gallizal,lão de um sistema de can- pi'ojet08 elaborados pelos Departamen(Da Comissão de Tomada de Con- lho do ano. paliado, com mandatQs
. trôle de &plicaçõell capaz de' aSH- tOl lCconõmico e Técnico do B, N ,D.E.
tllll).
vigora~tes até meados de 11156, e 1!;54,
gura.r a boa utilil!ação dos finan:tese grupo de empréstimos, cuidaiS - primeira discussão do Projeto respectivamente.
,.
ciamentOl,
dOllamente estudados, permitiu:
n,~ 3,:)36, de 1953, ue apl:ova o conLevlU.'am-nos aesaa declSio· dlver'4;") Iniciar pesquisas de 01'1.°) Implantar no Banco uma téci~
tl'ltto c.lebrado entre o Departamen- gênciu fundamentais em relação a "dem geral" sObre o desenvolvi- nica de prójetamento, apl'oveittmdo :11.
to dos Correios e Telégrafos e a fir- atuj(ç~ do ,Diretor Superin~endente,
menta econômico do Brasil a experiêncl~ dll. Comirsalo Mista.
mil Byingt(')n k Cia .• para forneci- que consideramos retardatória do Pro10Rgo pl'azo, com v!.sta.s ,a uma
2,°) Criar normàs contratuaJísticaa
mento ao mel!llflo Departamento 'de l:rama do Reaparelhamento EconOpr.ogramação de investimentos para; dlaeipliná dll. aplicação do crê.•
16 conjuntos ampl1ficadores para rã- mico tl'açadó por V~ssa ExceJ~?<:ilt no
públicoll e sua. coordenaçAo cOJ.ll dito e contrOle de sua utilização, oolU
dlo (Da Comissão de Tomada de dillCUl'SOOOmemoratlvo do bumlO do
0$. planos e projetos do setor pn- bue 11l1. técnica de contratos doBan~
COl;ta.<l) .
seu Governo, e éonducente ao cdeilvirvado da econom~a,
'
co do Bra.il e outras instituições bra,.·
17 -'Primeira discussão do Projeto tu.mento das finalidades do Banco.
II ORG,\NIZAÇAO DOS DI:PMtTAsileiras, aperfeiçoadtt pela cOlltribuln." .~.33íi, de 1963, que aprova o COll- O caráter unilateral.des.sa atuação,
:MENTOS TÍcNICO J: ECOJ(ÔJ,flCO
çAo de agênciàs internaCionais com()
.do .Tribunal de Contu que negou re- inoompativ.elcom, a naturez~ 'colegia'
. Nos ,.documentosan.ex~ por- o. )g:port-Import Ba.nk e (I Bancl)
gis.tl'O li. contrato .celebrado e':ltr~ .a da dlt ,in.tituiÇ.~O, tornou, outrossim,
m,enol'lza-se.. a, orgamzaçao de Internacional.
Delegacia do SerVIço do Patl'l1nomo impossível a sohdarlzarmo-no~ com' a
ambos OI Depa~ ta~entos, 0_ De- 2) Fi1umciathentos emm0f4a eslrane. o senhor JOIé Borge6, para locaçêo gestão administrativa e financeira do.
partamento, • Te~mco co~npoe-se'
fieira.'
de imó,vel conitituido pelos 1.0 e 2,0 Diretor' Superintendente,
de ~r's divl50es, a de Estudos e
A obtenção do crédito de 125 mi.
,
d
'e'dl' n 5~9 da l'ua
. . encll.rada !lv
ProJetos, ae de
Levantamentofl
d e d o'I ares para a Es trada
'
de
p~vllnemos . o pIO,' .... ' . ' .
A criação do Banco,.
Pesquilas
a de
ObraI e Orça-e li"
1",e8
t
N De
t
t ""
If'''rl'o Central do BI'Mil já se enoonVlsconde do RIO Bra.nco, na Cidade de BraaU e no exterior como iniciativlI
NIterói, ~tado do Rio de Janeiro. sumamente interessante de pOlitiCp·
~~Ô~i:' est~tura:n~5:~~n ~ivi~~; trava al8egul'ada, mesmo antes da
(Da COllllssáo de Tomada de Con- promocional, . apresenta
fascinantes
de CoordenaQló e' Planejamento, constituição .do Banco Nacional do
tal!).
."
,
'
.. '
'e o l>OUlbilidades, como instrume~to. de
de Projetos e o serviço de .Eilta- ~t1envolvimento Econômico, Coube,
tíllMca e Documentação. A chefia entretanto, a êllte último, atl'àVés 'do
,ld - Pllme.ll ~ dlscussao do ProJ t . aceleração do nosso desenvolVllnento
n:' 3 .. 33B, de 19:>3, que mantem a de- econômico, Como tlll, é demai;lad(>
do Departamento Técnico foi P1:eaidente Ary Torres e dos DiI'etores
cisão do ,TrJl>tUnal d~ ?onta~'d~~
importantes para perder-se por deaarconfiada. ao Dl'. Henrique Cil:P- signl\táriOl, concluir as negociações
0
C uso U o I etR1S 1'0 Ma~ . :J!1.
adal n.'~rra mQnias de iriterpreta.çll.o quant;o a mepel.' Alves de Souza, engenheu'o ~om o Ba.nco Intel"nacional e, atrávéll
l e bil'a d o en re o Im~\lCrJ~
U'"",
todos e objetivos"
.... .
de reoonhecida competência, e a da concesaão de um crédito em cme o Senho!'.Caetano Nap;I1;, para exel'Em l'elatório ~nexo com o propôdo Departamento Econômico ao zeiros vinculadol\O crlÍdi.toem dólares.
c~r:J. funçao de aerofot<>i'laf.o e prá- sito de bem servil' e de colocar nOlllllt
Dl', . Octavlo Augusto Dias Cal'- eatll.belecer JlJJ1 :proce680 jurídico de
tIC? dc labor~tÕ:lo no Sel'vIço ,Geo- ex el'i611cia a serviço de uma 'aJ,lllixo,'nei!'o, economista 'de nomu.da conjunção doi doi!! financiamentos,
~'arloo do ExerCIto (Da ComlSllllO de n.a~4lie causa, comentil.m:-se 30. realizaformado pelo Massacbl,lsetts Ins- procellllO êMe que nortearia operações
.. omada de Contas) .
ÇÕM lIilcanClldM 'DOS Deplli:'tlttl1ent~ a
titute of Technology,
semelhll.ntes :00 futuro.
H - Discussão da Indicação .nú- nosso carRo e ditICutem-se os probleAté li: pl'esente data nenhum
Negociou, outroesim, o B,N,D.E.•
mel'>:) H~A, de li53, que indioa o pr~· mas surgld08 na admimstmção do
dos dOIS Departam~nto~ logroll através do Departamento Econômico,
Ilwlcía1l1ento da Comissão d.e.Con~l- Banco.
.86r, plena!11ente eS~lutUlado, em a utilisaçlo do crédito de 18 milhôe.'J
tuiçQO e ,Justiça ~bl'e se oflclltl a p o - ,
'. _
palte deVido a~ at1lllW na apro- de dólares para li. compu. de maqulsentl'do da F6rça Pública' do Estado
Desejamos, mais, u~a vez, mll.l1!.r~
vação do quadlo d~ p~S!IOal ~elo nlJol'la agrícola, concedido pelo Exportde São Paulo está. inibido de perce· t,a(' a Vossa Excelencla nOS/l<) l?ro.,.u~Conselho ,de Adlmmstlaçào e em Import Banlc com base no projeto
bel' ,,€us proventôs cun1ulativll.meilte. do agradecimento pela alta dlStlnçao,
p~rte ~evldo ~ ~emo~a dali P~O-tn.a'~15u~~dOllco.n~i~ã.o Mista. B~'asll-Es. curti u subsidio dec'orrentedo exerci- que nos oo!lfel'iU, .faze~do~no' .DiretovldênClRS: adml~~lstr~tlVaa que m"'"
cltl't1e mandato 'de deputado federal' I;es do Banco NaCIOnal do Desenvolvjcumbem ao Dlletor SupermtenO contrato final com o Export-"
t' i:l . •
d e " " d C "Econômico' à qual procuramos corresdente. Para dellenvolvel" o ,tra-. Iniport Bank' já. foi aprovado 'pelll
,~n (J parec.er a omlssao e OIlSd"
t d.
sSo t Il.balho· 'debalho dellCrlto nn· pá&inas que Conselho de Admlnistraçio lia Banco
tituiç(\o 'e fJugtiça 'que se m.anifesta po~ er, ~!11 o fOÔ çnoo.
r"
seguem. OI Departamentos' Eco- Nacional do· Desenv<>lvimel'to' Econôpeb, perce;Jgão apenas do subsidio,
vo ...men,,? e es r . t I"'-d
'
nômico' e Técnico tiveram que re•
'Apl'OVtntamoa a opo!: un __ e pa,) a.
""
mico em 2 de junho de 1953 e aoha'lU - Discussão do ·Parecern." a4, renovl\ra VO_ Excelência oa procorrer, a peHOal tecm~o aUXIliar se desde entllo à espera da alisina- ~
dd 1953, Que opina pelo arquivamento testai do nOSlO, maillprofundo rell' e ,servlçOl de secl:etal'll\ da Co- tura do Diretor Superintendente.
do oficio n,O 58-1952, da Câma,l'a Mu- eitO'"
.
..
.nuseio 'Milita' BrIl81l-J!!'!tados Uni 7
3) Garantia de emprésti1lto,~
uicíj.>itl de S:mto Anastácio, em que p
.Relat-órle cl4s atividMes .00, De-,
dos pal'a o peaenvolVlmento Eco~i1xtehro$ .
no~i~itll a ~rias~o da a.~ê~cia do Ç~I'~'
parta.1ri:en.to$ Técnico e EC~:;IO-.
nômIco.
, ,
Foi autorizado, em pl'inclpio, um /
I'I:l!). (\0 DIstnto de Rl,oeu'ào dos tn11lioo do B, N, D, '!: 1~(l peno~o
lU _ lU!:.~LIIí:AçõlES ALC,\XÇADAI
aval do Banco ,Nacional do 'Detlent\108, 110 Estado de Sao Pl'uio. (Da
julho de 19l)2 - 1U1lho .de 1903
Pa,t'lI. conveni~ncia 'da' exposi- volvhnento' Econômico num empréstiCot<lilllláo de Constituüião e Justiça).
8ub1lleti4o 00 ll:I!1!lO, Sr. Prestção, apreciar-emoll 'os rNultados mo de USf 1. 861) .000,00 concedld()
:!t Discussão do Requerimenoo
d~"ttf da. República: pelos DintoobtidOlS: A) no setor de finall- pe1.:l Export-Import; Bank à Complln" 1. 'i32, d!:' 1953, que ~~lliclta a -,:ou
U$ al',cott' de' ·P4iva··T~xe..ira ,e
ciameutos; ti B)no setor de in- nhill: Metalurgica Bal'bai'á, deveudo o
VIJclJ.çiio do SI', Minitl~ro de. Estado
Roberto de Oltveil'4 Campos
Vea ti i"'9Õ" e patiquisas.
. contrato de aval .sel" aMiuado ap61 li.
dl.lK Ne~ócios da F9.:!ienda pat:a .Pl·t\8·• 'I - -o_n~ 11" .l!"AK, lKICUr.·
,A) 0pe"4Ç6e$ de 'Ftn.imciamento eOl:laub.tanciação' da ltarantia hipotet ....r ('fIc1areclmentOlS . sóbre . o. . v u l o o . o . .DAS ATcIVWADsS Do •• "'Moo . '
. 1) Fi~Mlciall~/llttos 'MIl- .'IIIOllM
(Jária daquela fknta ao B. N ,D, E.
at,l'>tilO de 1);1 ga~ento .de éo~lj;Q8' d o . ' , . ~'-,diretorM .3,baixo 'IUMÍ!~d:ÓS
" ",i4OW1l41.
~) N'fQoclU&dll$ 'com b(l;It?Of /I~lnx'ngeiTOIr
Te~uuro
que ascendelt.o ,totaldr
atrU*i_ o OoDllelho de 4.dlmll.~No, penodo que medllOu entre
Sob li, orlenh,ç~ do Prellldente Dr.
Cr$ (1.000. OOQ"()(H),\)()~.,, " " . . _
,.!ll·l*:IJIo,,, a, 0t:~~l\t!l-çi4, ,1.:6.s~ecti~a,- •. 1n.~ala~_.do~.n09. \t ,~.prll" ~I:', TOl't'lIi ".lI.lõ!;avts d~ ,Depal'~a:, ...
Levallt,ll-lle a ~o M ,li hQru,~
' m....k, \los DepartatudUto!I Tec-. __ • WA~. da,.. ' ':li" '.Junho de lD! - ID'tnk.. ,1IIOO«l0ill.iw " Ttl'idoo, 00Il\ a,
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SAl

f\ssistência do Departamento Jur1dlco,
f'Ltabularam-se negociações com o
Banco Internacional para a conere
tização dos seguintes empréstimos:
US$
a) Dt'pnrtament.o de Es· . tradas de R.oda.gem o
do Estado do Rio de
'Janeiro (Crédito concedido em 30 de abril
de 1953)
; .•
1» Ce.ntrais E1étriefls de
Minas Gerais e Companhia de Eletricidade do Alto do Rio
Grande
. 7.300.000,00
·c) Usinas Elétricas do
Paranapanema
. 10.000.000,00
d) E s t r a d li de Feno
· Central d o B r a s i 1
(a(luisiçâo de t r e n s
suburbanos) .; ••••••

**

do-se para negociações e ajustes Ul·
teriores as parcelas dos prOJI,Tamal
que não podem ser execut:loos sem
r,preciável recurso a empréstimos dE
'financiamentos internaci,mais.
No campo da análise gemI {la ('conomia e seus problemas dc balam;c
de pagamentos, o Departamento Eco·
nômico está empreendendo vários es·
tudos de lflrgo porte, isoIadflmente ou
em cooperação com a Comissão Econômica para a América La tina. e tem
outrossim, mantido entendimentO!
constantes com economistas do Bancc
rnternacional que, aliâs. de~c.la em·
preender com o B. N. D, E. um estudo conjunto sôbre as perspectivas
a longo prazo, do nosso balanço d.E
pagamentos.
Além dessas razões <le ordem extrlnseca ao Banco, há fatorE's internos de retflrdamento que vale registraI'. O Conselho de Administraçã~
retflrclou por longo tempo a aprovaçáo do quadrO do pessoal. ali:\s ainda
não formalizada, em parte por dúvidas qUfll1tO à legalidade da E'sttutura de salârios propostfl, mas !'obretudo pela deficiente apresentação f
immficiente justificativa das propostas apresentadfls pelo Diretor Superintendente. Essa última falho s<'
oOde ser corrigida quando os Diretores abaixo assinados se decidiram 11
ela borar as propostas de pesw:ü, res'Jons?.!:lflidade que não lhes cobia nos
tênnos do Hegimento Interno. Mesmo flssim. só lograrflm apresentar
umfl' estruturação adE'quada parn. os
De1Jartamento Ecemôu'iea c' Tl'r.nlcc.
fiéândo os Departamentos Adminil"trntivos. Financeiro, Jurídico e fIe
Contrôle em gráu al!,"o cmbrion{rrlo,
por .niío ter o Diretor Superintendente
?specificado os detaihes e~'''uturni,.
di organização que para êles planejara.
B) -

Estudos e Pesquisas

Pn1a própria naturem de WflS :lll-

I'idades e pelo gráu (i '). resl)ons:J.billdnde nue tem na afcriC::Jo da (''(cuni"\!idnde" dos projetos, o Df'::>,l"bml'nto
Tp.cnieo teve qne se concentrnr. dnmntc tôda a fase inichl 0'1 Bonco.
nxr.lusivamente no e~tpdo de nro;rt.'ls
individuais e nas análís2s e levanta'11P'lt~, dai decorrentE's,
o' .Denartamento Eror:õmic'), I'nt1'C,tan,to. al~m"dos trabalhos dfl Diyi:'fo
de ).woietDs, teve' que el;1Tll""er<i('r I'm
lbcdiência flOS próprios t('r","~ o') RI"Nim('pto Interno. estudo, d" n.n t '1r('/.f1
mais g-erfll. sôbrea l'pntabibiadr 00
Banco, S('U5 recursos financeil"Os. 01''"anda de financiamento e montnnte
dos investimentos nerpssários nn1'a o
r1esC'TIvo!vímento pconÕmiro. 1"51'es p<;tlldosfcr'1!ll efetuados, 011 p~tfln em
~1'OCCf<;O del'xecudi.o, quc" nrla Dl\'l<fio rip. Coordenar[.o e PhlTlf'bmpn t o
'iso:'ldc>mp"Tt.p, quer f'~1 (''':JJJ''l'ação
,)Om entiàades intr-ornacionais.
1)

,'.

· CcntraI do Brasil

I

1.181

,Cia. Nacional. de
Alcalis
En1prêsa de Armazens
· Frigoríficos

~arcela

27

I
I .

I
I

'.

Total

I
, '1

/'
pre\éistal'
, desembólso no
0
1. de execução
. (milhões de Cr$)
(milhões' de Cr$n
Montante

Jjinpréstimos

:L:!88

'

30-1-953 •

4Ol)

60

Entrc 05 estudDs e pr~qni"ns "fr'tuadnRpelo. Departamento E~')'lóml
co. (1Pvem citar-se OS senlintrs:
" 11) Estimativfl prellmínar rloc l"f'cursos em eruzpiros do B. N n F,:
b) Estimativa preIil1'ina 1' d'l demnnda financeira do B. N. D.E:
c) Estimativa e proierõe~ ('n (VOlti\.fio financeira do B. N DE'
à) Cálculo da taXA dr> inr'~< mÍ"l~'
lTIfl que, em circTln!)tânr'~" e~Tlf ,]flcas~ porle o B N D. R r'l1)rr r (ir ~f'1's
mlltl'ários para manter-se em c,;,umbrio:
.
el" E~t\ldo SÔbl€" fndices cont:".bcís
1),11':1 :m:ílirc de projetos:
fl BstinJAt,ivadas inver~õe~ "erps-

Montante
sacádo até

J

Estudos do Dn"'orla11lcnto
Econômico

63,(1

J

sft!'ias ao' d~sc,,\Tolvinlfl1t() (' . . ""'firnicn
.'1;.,

27

, 0,1

487

CID,':

e dfl' pareeia o~s~as ill','f"'sõrs 1'. Eer
afeúdldn nela B. N. DE:
'l' . Movimenta!"â() '1('1() B N D E.
de vrrba1' orcAml'nt::\.rjA~ <'lf"~!.;nl1~all
l\n T:'ilparell1amento econ6mko ",,('.10'lal.
, A('h?-~f' ll'ind:\ tom r~~,. <lI' f'[('r1Írf.()
'Im r,mplo' levnntmnenlo ri" inw'f!.i-

"t11p.ntoR

• ,E!l~a data é a do l'íltir..'loOOlan cete': recebido ]leIa Diretoria

Tf':11i7.ados

e

p:ni~'t~.4r,~

~~n

rodovia!: e fI'1'1'ovias, e os SC'Il~ ('t('i_
,r,~ slihrp :l 1':'l"!cln I"!llr;nn" I f' " bn,;,nço de. pliRamentOI!, com () objetivo

6566
~"

..
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Nunca r;e soube até que ponto a nistração (art. 9, alínea O). O ob- quaís também são escrituradas em
posição acima refletia apenas pro- jetivo da lei é, evidentemente, asse- outras contas, pois uma análise mespósitos humoristicos e leviandade de gurar a plenitude da gestão colegial mo sumá.ria dos balancetes indica.
exposição, e até que ponto implicava asscnte na co-responsabilidade finan- que os pagamentos de pessoal vêm
realmente numa filosofia de adminis- ceira. f:sse dispositivo é reforçado por sendo feitos sob cinco' rubricas difetração. De qualquer modo, o efeito outro artigo do Regimento Interno, rentes: "Honorários da Díretoria e
sõbre o funcionalismo era funesto, de n.O 18, que requer que todos os Conselho de Administração", "Ordesentindo-se
encorajados os elementos documentos que envolvem responsa- nados" e Gratificações", "Despesas
2) Estudos em' cooperação com·
beneficiados com apoio politico. e de- bilidade do Banco sejam assinados Gerais", "Serviços Técnicos" e "Deoutras entidades
•
sestimulados os demais.
por dois Diretores. Entretanto, ape- vedores por Despesas e Juros a ReDiga-se a crédito do Diretor Su- sar dos protestos dos abaixo assina- embolsar". (Nesta última conta são
A p:;squisa mais importante e de
fmvacto provável mais profundo sô- perintendente, que não procurou in- dos, a gestão financeira do Diretor debitadas várias despesas, inclusive
1:.1'1' a eC'ln0l1lÍa nacional é a que o terferir na seleção inieal do pessoal Superintendente se tem caracterizado, de pessoal, das quais se pretende obter
B N. D. E. está rea'izando conjunta- profissional, para o Departamento por a1:'soluta unilateralidade. Aos Di- reembôlso, por parte dos tomadores
lI1eate com a Comissão Econômica Econômico, e' para o Departamento retores nunca foi fornecitli1 a posição de empréstimo. Assim, o saldo depara a Améric:t Lv tina: Em virtude Técnico, os quais aliás haviam sido diária de caixa, nunca foram êles vedor da conta do Projeto n.o 1 _
de entendimentoS' do Sr. Ro'1el'to de posto~ pelo Conselho sob a orienta- consultados sôbre qualquer despesa, Colonização Italiana no Brasil _ era
Oliveira Campos com o Dl'. Raul cão dos Diretores abaixo assinados. nunca assinaram qualquer cheque, de Cr$ 117.995,50 em 31 dejs.neiro de
1'rl'bi:c11, Secretário Executivo des.>u Já em fase mais recente, quando se nunca foram êles informados do vo- 1953). No mesmo mês, os recibos corínstituicão, criou-se na sede do Banco procurava completar a lotação de am- lume e variaçôes das despesas de respondentes à conta "Serviços de
um gTl1pO misto de trabalho. A bos os departamentos, o Diretor Su- pesf,oal e material e nunca recebe- Imigração" acusaram despesas de
C~~P_\L enviou três dos seus economis- perintendente, como que arrependido ram comorovantes de verificação' de pessoal no montante de Cr$ 291.425,00.
S6bre essas despesas de pessoal
tas. os Prs. Celso Furtado, Regino das primeiras designacões de técni- caixa firmados por pessoas indepenBotti e Alexandre Ganz. 9S quais. em cos indeplmdentes, .limitou-se a dei- dentes e desvinculadas da guarda de nunca foram consultados os demai~
diretores.
se bem Que algum artifívalores.
Nem
lhes
xar
sem
resposta
ou
ação
as
indic:lforam
fornecidos
c'Jopemcão com o .Departamento Econômico do B. N. D. E., efetuarão um cões de pessoal feitas pelos chefes dos extratos da conta corrente com o cio contábil se tornasse necessário
le';antamento geral dos dados sôbre Departamentos Econômico e Técnico, Banco do Brasil, sem o que, aliás, a para cobertura de um mínimo de deso desenvolvimento econômico do Bra- ou então, procurou ent(lrpecer junto verificação de caixa se tornaria ino- pesas de pessoal, até que a aprovação
si!, c:Jm vistas à determinação de ín- à Presidência da República o proces- perante. por ser possivel, mediante do quadro pelo Con~e!ho viesse a dardIces de crescimento, projeções da samento burocrático de requisições de uma retirada da conta bancária, com- lhe o necessário enquadramento legal,
renda nacional e ba.lanço de paga- pessoal, mesmo após, havê-las assina- oensar temporàriamente qualquer fal- parece fora de dú~lda que o montante dessas despesas está fora de
mentos. que servirão de base a uma do e processado. Assim é que indi- ta de fundos.
Aoarteo convite que lhes foi diri- proporção com os serviços efetivaprogramação orgânica do desenvolvi- cações de pessoal 'para comnlemento
da lotação de ambos os Departa- o'idô ao fim do ano de 1952 e, subse- mente prestados ao Banco e as rubri~
mento econômico do p:lís ..
, Com o propósito de nortear a sua mentos feitas em data de 12 de maio, ~uentemente, ao fim de cada mês de cas sob que figuram não se compaprónÍ'ia política de im-estimentos e oara o Deoartameltto Técnico, e em 1953 para aporem suas assinaturas ao deceu com a boa técnica contábil.
No que toca aos Departamento,!
prep:lr:l.r terreno para uma institui- dat.a de 27' de maia para o Depar- balanço e balancetes, cujos detalhes
I'_'io congênere - o Banco do Nor- tamento Econômico. ficaram até hoje de estrutura e composição desconhe- Técnico e Econômico, só receberam
deste - entabulou o B. N. n. E. ne- sem Qualquer resposta, sendo pouco ciam não tiveram os Diretores abaixo assistência do pessoal legalmente adgociacões com a O. N. U. para a ses- diferente a história do Departamento assin'ados qualquer participação na mitido por resolução do Conselho de
sáo dos serviços do Professor Hans de Coritrôle. Note-se em comolemen- '!estão financeira do Banco, razão pela Administração. Todo o pessoal auxiW. Singer. );;sse economista, versado to, para melhor .compreensão da oco~' Qual lhes é impbSsível. em sã cons- liar de que dispuzeram, com exceção
em questões de desenvolvimento eco- rência, que a própria aprzsentaçao ciência, co-responsabilizar-se pela boa de apenas uma Secretária do Departamento Econômico, foi fornecido peb
nômico e internacional reputado como das propostas já havia sido retardada ordem das contas.
Quando do exame. do balanço cor- Comissão Mista Brasil-Estados Uniespecialista em Programas de fomen- à espera cia anuência do _Diretor. S,-:to, visitou o Nordeste e apresentou oerintendente em. recebe-las. MaiS resDondente ao ano de 1952, apresen- dos, o mesmo ocorrendo com o Deuma série de relatórios Que estão sen- recentemente, provàvelmente conven- tado em fins de janeiro de 1953, êsses partamento de Contrôle. Não contri·
do ora analisados pelo Departamento cido da dificuldade de tornar com- Diretores tornaram claro que o ca- buíram assim êsses Departamento::!
placente a ~áquina depa!tament~l, ráter colegial da administração ex~ para a sobrecarga de despesas de pes'Econômico do B. N. D. E.
procw'oU o Diretor SUDermtendenve gíria, inter alia, as seguintes provI- soal, Que vem afetanão desfavoràvelIV - Dificuldades encontradas
contorn!i-Ia. ao apresentar diret:!- dências:
.
_ . , . Ir,cnte as finanças do Banco.
A ignorância em que foram mantt~
a) confeccão e apresentaçao dlana
Conquanto as realizações até agora mente an Conselho de Administração,
dos os Diretores no concernente à Diregistradas não sejam de forma al- sem audiência dos Diretores respon- à Diretoria do balancete de caixa;
b) instituicão de contabilidade re- reção executiva do Banco pode ser
guma despiciendas e, pelo contrário, sáveis, uma proposta para a c,riacão
ll\l:;t~'ado pelo fato
representem acêrvo importante, a ta- de Divisões de Pareceres, destllla~as gular e leglÚ, com plena utilização convenientemente
de haver sido InstilIado escritório,
refa tem sido dificultada por di,ver- ostensivamente a coordenar. porem d06 livros obrigatórios e auxiliares;. presumIvelmente
para serviços do
c) assinatura de cheques por dOIS
gências de orientação e método de mais provàvelmente, a; reformar, e
fora do Ministério da Fa~
trabalho surgidas no seio da Direto- amenizar 0& pontos de vista dos 01'- Diretores, em obediência ao disposto Banco,
zenda, sem que a Diretoria tivesse
no artigo 18 do Regimento Interno;
ria, com resultante perda de rendi- gãos técnicos do Banco.
d) pronta organização e adequada sido consultada ou notificada, limi~
O caráter profundamente insatismento, que os signatários não tivetando-se a disso tomar conhecimento
ram, infelizmente, possibilidade de fatárÍ<) da política de pessoal do B. estruturação do pessoal do Departa- indireto
por via de documentos apenevitar. apezar da sua disposição con- N. D. E. leva-nos a advertír nossos mento Financeiro;
e) tomada de contas periódica, na sos ao balancete.
ciliadora. Essas divergências se re- sucessores da conveniência de uma
A
unilateralidade
da questão finanferem à atuação do Diretor Superin- re-definição jurídica das atribuições forma a ser determinada pelo Conse- ceira é ainda evidenciada
pelo fato
tendente do Banco· que consideramos dos diversos ór~ãos do Banco. A in- lho de Administração, de todos os res- de nunca terem sido os Diretores chabcompatível com a natureza cole- terpretação até agora mantida polo ponsáveis pela guard:t de dinheiros e mados a opinar sôbre o nível adequ:;t.
giada da instituição, conducente ao Diretor Superintendente e tolerada, valores.
O balanço anual de 1952 sOmente do de caixa a ser mantído pelo B. N.
desvirtuamento de suas finalidades e se bem que não admitidà. pela Direfoi'
co-assinado
pela Diretoria, após D. E. A posição de caixa tem osciretardatória da execução do progra- toria e pelo Conselho. é que a facullado entre 3,6 e 4,1 milhões de cruma de reaparelhamento. Essas diver- dade de nomear,· demitir, punir. etc .. explicações, por escritg, do Diretor zeiros, quantia que supera de muita
gências serão abaixo pormenorizadas: atribuirá ao Diretor Superintendente Suoerintendente, de que as contas a reqúerida para as despesas adminis1)
Política de seleção de pessoal pelo art. 16 alínea G, da Lei n.o 1.628, refletiam um regime de transição, no trativas normais do B. N. D. E. e cuja
do
Sempre entenderam os abaixo assi- é ampla e irrestrita. Tal interpreta- qual, por falta de estruturação
retenção apresenta as seguintes des··
nados que, no recrutamento e sele- ção é, entretanto, altamente questio- Banco, no que toca ~o Dep arta1l!-ento vantagens: (a) constitui risco, dada
ção de pessoal, o Banco se deveria nável em virtude do fato de o legis- Financeiro. não haViam ~ido. Cl'lad~s a inexistência de caixa forte no B.
lador ter criado no BanCo um regime as condições indispensáveiS .a. ges~ao
guiar pelos seguintes princípios:
N. D. E. e (b) acarreta perda da
al eliminação de quaisquer conces- estritamente colegial, segundo o qual colegial. Entretanto,. o indlVI~uahs juros.
sões políticas 11 implantação estrita a Diretoria e o Conselho são os. ór- mo da gestão persistiU em 19n3,. f~
Quando os Diretores abaixo assinag1io.'l da administracão não sendo dc- zendo com que os Diretores se ~Im~
do sistema de mérito;
dos, ao analisar determinados aspecb) inteira liberdade ao "staff" pro- finidocomo talo" Diretor \ Superin- tassem a observações de Ordem tecru- tos técnicos da apresentação e estrufissional do Banco para livre e inde- tendente, que assim se configura ape- ca sôbre a estrutura dos balancetes, tura dos balancetes, solicitaram indisem lhes apôr a sua. ~ssinatu;a, por
pendente exercício do seu julgamento nas como simples agente executivo.
cações sôbre a composiçã'J dos valoCabendo à Diretoria resolver todos igno1'jlrem a composlçao precisa das res
técnico:
em caixa, foi tal exigência técnica.
cl efetivação de concursos logo que os assuntos da Diretoria executiva, despesas e careceram d~ elernent?s rotineira interpretada pelo Diretor
fôsse aprovado o quadro do pessoal e sendo a seleção de pesosal uma das oara ajuizar da respectiva razoabl- superintendente como uma acusação
para assegurar objetividade no recru- principais decisões executivas, não se lidade.
de irregularidade, com o resultado de
compreende que a função do Diretor
No balanço de 1952, além de defei- que interromperam de então pOl!
tamento, na forma prevista em lei.
Nenhum dêsses princípios parece Superint~ndente seja outra que a de tos de ordem técnica, registraram-se diante as reuniões da Diretoria.
ter sido endossado pelo Diretor Su- concretizar ou formalizar as decisões despesas que, por constituirem preceperintendente, a supor por declara- do órgão colegiado, quer no tocante dentes, não deveriam ter sido efe- 3) Hipertrofia das funções do Diretor
Superintendente'
ções feitas dentro e fora do Banco, a pessoal, quer no tocante a outras tuadas sem conhecimento da DireA gestão do Diretor Superintendenque não deixaram de ter influência matérias. Ter-se-ia, de outra ma- toria. Entre essas cabe notar paganeira, um membro do colégio mais mentos a um jornal por serviços de te, não só se caracterizou por indi~
deprimente sôbre o funcionalismo.
Insistia o Diretor Superintendente poderoso que o próprio colégio, o que publicídade e obras, sem que qualquer vidualismo, como também .por um
nessas declarações, em se reservar oarece um contrasenso jurídico e, à oublicidade paga no jornal em ques- constante trespasse da área de ,atduma "cota poI1tica de empregos"; luz da nossa experiência, uma fonte tão houvessem sido discutida e apro- buição de outros órgãos, conforme
abaixo especificado:
ncentuava preferir pareceristas com- permanente de atritos administrati- vada pela Diretoria.
i) Atos praticados pelo Diretor SllNos balancetes de 1953, as rubricas
placentes a técnicos independentes e, vos.
períntendente, que colidem com
são apresentadas de forma genérica,
finalmente, manifestava hostilidade à
:1) Gestão Financeira e Admiatribuições do Conselho de Ad··
sem comprovantes específicos que
instituição do concurso porque êste, a
nistrativa
ministração, da Diretoria, ou da
permitam identificar a natureza das
seu modo de ver, "abriria a porta aos
Além de resolver todos os assuntos despesas. As "Despesas Gerais" asambos:
comunistas"; ou se inevitável instial apresentação do projeto n." I,
tuir concursoS, em virtude de ~lspo de naturcza. executiva, o Regimento sumem proporções vultosas. atingindo
Interno
dispõe
Que
a
Diretoria
deve
sÔbre
Imigração, em assembléia inCr' 1.606.288,00 no pedodo janelrositlVOil legail, inclinava-se o Diretor
superintendente -pelo sistema de "con- f li ,parar os balanços de contas para abril. Essa rubrIca incluI, em dose ternacional. sem aprovação e autorl~
apreG8Dtaglo ao Conselho de Admt- reIWeltáveI. despeas de peuoa!. as 11I1<10 da Diretoria ou do Consel'tlo"
cur_ manipuladOl"~
de sugerir medidas para uma polítíca
coordenad'l no setor de transportes
rodoviil'ics e ferl'oviá,ios.
0'" outrus estudos sóbre renda naei"''''!, pl'odu~'ão indl1strial e belançú
df' pa ;amenros dá conta o Anexo 2
a é3te re!atódo.

õ) comunicações em nome do Banco nos Governadores de Sergipe, Alaboas e Ceará, empenhando a responfial)ilidade do Banco no lançamento
de um programa de imigração e coloJJização, ainda não referendado quer
pela Diretoria, quer pelo Conselho;
C)
comunicação ao Export-Import
B:mk sôbre garantia a empréstimo
Eollcitado pela Cia. de Ligantes Hidraulicos, sem autorização do Conl3elho;
rI I comunicação ao Governador do
rscado de São Paulo prometendo au·
>,jHo financeiro para reequipamento
da Sorocabnna, 1;em audiência da Di·
l'etoria ou do Conselho;
CI ofício à Central do Brasil contendo sugestões sôbre obtenção ae
ildlantnmentos do Banco do Bras1l,
ln'.téria ainda "sub judice" do Con·
l3elho;
fi comunicação à Light anO. Power
ofertandO financiamento;
(lI rec;uisiçáo de servidores públicos,
inobservado o disposto no art. 27.
parágrafo 2,", do Reg'imento Interno:
11) emprêgo de pessoal sem prévia
criação de carg'os pelo Consclho de
Administração, com inobservância
do
,
disposto no art. 9.°, letra e, do Ref"Í...
mento Interno;
i) saquc de fundos do capital do
Banco, para cobertura de gastos de
operação, além do limite de, Cr$
1.000.(}(}O,00 autorizado pelo Conselho
em 1952:
j) adiantamento de Cr$ 60,000,000,00
ft Administração do Pôrto do Rio de
Janeiro.
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dente a um esfoI:ço contínuo C dificil
de seleção e coordenação de parec~les, óbviamente impossivel na.s escassas horas semanais que o Diret.or
Superintendente pode devotar ao
Banco.
Sempre adVOGaram os Diretores
abaixo aSSi?1aClOS, reportando-se à experiência de eutros órgãos c,omo v
Banco Internacional de Washington,
a Nacional }'inal1ceira S. A. do MiS)[icO, a Col'poracion de Fomento; clt:
Chile, qUç, apúf; um crivo preliminar
dos pedidos de financiamento, no
seio da Diretona, se destacassem os
suscetíveis de transformação em projetos, para um estudo simultâneo dos
aspectos ecullómicos, técnico, jurídicCl
(; financeiro, atnwés deUlll grupo de
trabalho inter.'departamental, capa~
de apresentar uma aprecia:;ão orgânica do assuton. Adotada a present.~
técnica de trabalho, sente-se o Dirctor Supel'll1tedente imunado por pa'
recercs Depnr:-amentais desarmôniC'os
que não tem tempo de ler e que se
~cul11ulam à e~pera de decisao.
5)

COIL<:t:l.tú

de Prioridades

infItlêncla retardatária. Assínado a
contrato a 10 de novembro de 1952,
cabia ao Diretor Superintendente organizar pl'cntamente um sisteüm de
contrôle d~ desembolsos, tanto maIs
quanto a Cel~tral, por autonzação do
Senhor Pr2sidente da República, ha"ia antecipado ú inicio das obras' do
Projeto Centra I B, cabendo ao B. ~.
D. E. an:1lisar as despesas efetuadas
prcviamente ar' contrato, para entampá-la:; ou l'ejeitá-Ias. Como medida provisória, até que se estruturasse o Departamento de Contrôle, o
Conselho de Aelministração, em 21
dI; novembrrJ m: 1952, autunzou a Di·
rctoriu a conStnU1r GOl1ussóes de Fis·
cnliza;:âo l'~cl1ica e de Contrôle. Os
D1retores 1'êÜllcO e Econbmico, que
já havIam entatizado nas reuniocs
da Dlretor.a (l~ 1;) e 20 de novembro
a urgência. do assunto, surgIram nomes de tecniCos para essa Comisslio
f.:m 26 de mneJ'nbro. Em 10 e 22 de
dezembro de 1932 e em 5 de janeiru
de' 1953, I) Dü'etor bupel'intendente,
interpeiado solJre o assunto, prometeu efetuar
designação sem, entre,t <1nvO,
'
l' a;\e-,o,
,
I
O assu.nto fOI f ina·,
t
men e entregue ao Departame11i,o de
Con t r'ô'.e, (, u;o CÚCH',
."
eles1gnauo em
:!7 de jalileiro ele 1953, traoalhou su.
h
'
zm o at~ ré.t:éIltemente, c pQõ falU.

,t

6567

lo Presidente da República •. Adian-

tando-se, entretanto, a decisf.o de
ambos, () I>íl'c/or Superinlendente
rwanç01l fundos a essa firma. Des&:
fato sómente teve conhecimento a
Diretoria, por ter sido uma de su~s
reuniões na qual figuravam' o' Dr.
Ary Torres, o Diretor Superintendcllte e os abr.ixo assinados, efetua,la
em véspera3 da apresentação do bnlr,nço de 1952 lntelTom~da pela FCeretaria do PreSIdente do Banco, que
comunica'm rt prcsença de um d';~
Diretores c'.n. Oleol, que desc,:"va protestar ao Frpsic!ente do Banco, e r,€
necessário ao Ministro da Fazend3
contra a exir,ê;'lcia de pronta devomção de Cr,> 400, eeo,oo supostammtf
emprestados a pra;::> de s/'is r..llo;S
pelo B. N. D. E. Não pediram OI
Diretores inquérito para apuração dI
.rregulhrid'lcte - o que teria rep('r·
cussão fUlleGta sôbre as atividllào
do Banco - nem exigiram verifica:
ção imediata de caixa, ante declaf't·
r;ões positivas do Diretor Superintpn.
d~nte elc que se tratava de emprts·
timo pes:'ioni, asscrtil'a que subse·

Mais grave de todos os aspectos
([ucnlcmcntc se descobriu inverid:ra
precedentes é u divergência de filosoA dispersão d01: recursos do Ban(,O(
na e programa entre o Diretor Supeem projetos isolados constitui cer'
rintendénte c os abaixo assinados,
tamente um dw perigos a. que f'~lá
Estes acreeiltam que o obj'etivo fU.11expostrt a inptitmção. Para bem p",,"
damental do Banco é a execução do ae pessoal :lÚO logrou ainda reoupe, encher su~s fillnlidades, deve o Bl:n·
Programa de Reaparelhamento Eco- rar o tel11pJ jJerdiao e regularizar dc- co conce_~tr:tr·se nos fil1anciamenta
nômico, oom atenção prioritária ao 1mitlV,t!1lE:-llte a~ contas da Central. bá[:icos ~e transportes (principÍllml'npro\'imento dfl coptra-partida em Excusado é 0.1:1,1;1' que até hOje nao te ferroviários, portas e navegaçilO)
cruzeiros elo;; projetos preparados peja ioi concertaào c.um li Central o plano (' c11erg-ia elétric,l.. Só esses financ'aComissão Mi:,1:fL Esse critério de prio- de utiliza~'ão do ornprestuno, a que Inentos n.bsorveri<lm práticamC'nte to·
íi) Atos-do Diretor Superintendente ridad.e foi especificamente consignado se referem as cUlusuJas X e 21.11 do dos os recnrsos e nf10 devem ser p'cque violam atribuicões da Dire- em comunicaçfto do Miistro da Fa- contrato, !>roViàencia que tambenJ teridos
por inVEstimentos (mesrr o
toria:
•
zenda ao Bapco, em data de 15 fie depende do seto!' executivo do B
bati :áriamente· mais atraentes) em
k) assinatura de cheques sôbre o dezembro de 1952, que abaixo trans· N. D. E.
outros r;etores, p()rq~le para estes (Banco do Brasil, sem contr;t-assina- crevemos:
Outro cas) a localizaI é o relatIVO factivei o j'ecur~o a financiamrnt:J
tura de outro Diretor;
' ' ' D e ncôrd{' com Despacho de ao empreSc,ll1o 'de 1li mllilões ue no· privado ou ao sistema bancário gel) decisões de ordem executiva, enSua Excclêc.ia, o Senhor PreS1- larcs do E::,;port Import. Bank, pU':" rai,
volvendo a organização do Banco, aludente da 'R~pública na Exposiçao cvmpra de. ",'(lI1PltlllclltO ugnc:ula, Ü
Além dos investimentos básicos em
guel de dependências, recrutamento
encamin;1Il.d8, por este Ministério relatório nnnl do Departamento Bco transporte e energia autorizar o h:xde pessoal, encaminhamento de prolevo ao vosso conhecimento, que llomiéo, tr~,1J:,aL\,intlo (\ resl.lltauo C/as to de lei investimentos' em armflzecesso, submissão de propostas de em·
equanto J programa de reapare- negociaçbe" com o' Export Import uamen1'-:l, frigorificação e agricultma
préstimos diretamente ao Conselho
lhamento d,,:; serviços públicos do J3ank, o S1illlst"l'i0 da 'Agncultura e e" ainda, em inrlústria.s básicas. que
Administrativo, contrariando o dis. Poder Executivo não estiver aten- os dlstrllJulu'J'~~. 101 apn;s2ntaoo au nevem ser cludndosamente seleeioposto no art. 12, letra c, do Regidido, todo 01\ recursos recolhidos Conselho de AdminiSL1'açau -e111 l~ nadaf; pe!r) telJ caráter r.erminativ').
menta Interno.
a esse Banco uevem ficar reser- de 111al ço cc UH),;, gUbmetido, em ~G ou por sua importáncia pflfa o 0<1tiO Atos do Diretor Superintendenvados pára aquela fialidade, 'sal- de mesmo mé&, r: nllnuta ar< Ueclll\&- lanço de pap'amentos. J'j; extrelDl'·
te que colidem com funções privo decisiio em contrário por imo çao programa a') Export Import Bal1Jl ''lente im JOl'té'.nte, entretanto. rc',,,·,vatlva,p do Presidente:
ciativa do pl'óprio Poàer Execu- -.;eSS,lrl[L a llgu1' a açao U"b lJepartu· tir à tent;lcão de díf.;Je'rsnr recU"<J'E
m) tôdas as comunicações com tertivo, .:t fira dr que os C0111pI'01111S- melltos 'l'éC1JlC(l t' l';(;onu:11lcu, uewn· em pequ l3!10f tinanci:>mentc5 indl·~.
ceiros listadas de a a f'acima.
80S que neste setor deverão sei' tIO o assuhto ",Rssar aos IJCjJaúa.nee, h:iai~,. sup21'fieiallncnte atrnrntes. T):)'"
4) Diseontinuidade de ação
assumidos, d1ate dos estudos, al- tos instl'cI.Llt:m,ms e executivos. N,« l'em ll1cacnzes de solver os probl",~xecutiva
guns' jÁ, n.provados e outros CtU ,:avendo sinaL ele açul!, por pa,,\'. tTIas iJásic:)3 elo país.
-As pesndas r~sponsabilidades exocurso, POSEhl11 ser atenáidos,
t'.!1sses lJeplJl'ülJrJEntos, u fJ1 vl;"SSJ tal
v - SUGESTõES PARA OS
cutivas do Banco estavam a eX1gir
O obje:iVo principai do Banco de- iormalmente l'c;j'erido ao l)ü'ctor ~".
NOVOS DIRIGENTE.S
Íf:mpo integral ou, pelo menos, gran- veria, porh'.nto. ser a execução do perintcnàe~ite por c~nd Cle iY ae
ele assiduidade do Diretor Superm- ProgTama de Reaparell1amen,to Eco- aliril_ ae :tJaJ tvm solicitaçao esperi.
A sobn;,ivt:T1cia da InsW\l;.ç':o é
tendente: Onerado com pesadas fun- nômico, exec:uçàr: essa a ser empref'n- lica de Pú)hQ<)il(;la~ QuS UL,JUJ'cUllll"Il- de.l1itsiado inlr'Oi·tar1l.o.~ pnra s~r a··:·:,f-·'~
ções de alta responsabilidade em ou- ,úida com empenho e eficiência para tos Financeiros, JUl'ielico, c de C"L- (a.~.i\ por conflitos de pen~(;n21i!~,-'G~
tr.os setores da administração púbhca, Que, embora lepresentando obra de tróle. O 1Jn'c,cr l::'Upcril1\,uluente n>; .... c divei'g~n,~jn,.,; dc' oriC'ntarüo. N(' ',-, ••
ntlo poude o Diretor Supermtendellle lengo prazo e grande foleg(} produza ~equel' tr;lmm1t,u a doCUmCIlLli,iát. h ,'ossibiJidade dé corrigirnios :: uit\l:-satisfazer êsse requisite;>, impossibill- bons ~ruto, amda no prese~te peno- lsses -Qcpart,.weLt0s, (J até a CI,l~A çáo acnna rlf',rnta, o únie'') [,.'.. '')
tando t~l11arcm-se dec1sões urgentes do governal11,ElItal, pois é justa till «(Sle relaI.01,0, ,1 •• ,,,,"llüH pl'o",ú(.neiu que podenll's pre,tr1l' é com 11' ,"'l rI>·
para os mteresses do Ba!lco.
compensat:ii.o j:ara os governantes qUf ioi tomada, apczar de instrução espe- núnci nos J1lGnc'Jatos, pOf~ilJilít:.n'ls •
A partir de nbrll ult1mo, pretex tiveram o dcscortinio de estruturar o cHica conÓlg1",da em ata da DH'J' a. eonstitui.çtu de um novl' "rll"V) r1it:1;ndo sentir-se insultado I?orque us Plano de R()anarelhamentoe fazê, In cúria.
rÜ;ent~. É a csso .P.TUryO qu;' 0.' se ,.~
Dlretorcs J1l?clestmpente md1Car'lm oper~,r mp,dJ.8nte sacrificios finance,Em data de' 15 de mnio de 193;' mos jranr,mitir nlOd"stnmente u'n
{Jue. por 111úlWOS tecl11eos, .os balan- ros pedidos ('. população. Na medida COl11Un,eúU U ~} pOl't lni. uH ga' ·" 'lOUCO d.'lS liÇ0"3 q'lf' aprcnd"m,'s "',_
cetes menSalS devenam d1SC1'1m11lar E'm que se üw)'asse cficiência e rapl' ao B.~l)t. ,Uã é'tJl'Q\'l;C;aU a tlec1al.l~a{; ['fi que PQ.I,·S'l €'te OY1fntar... r~ ft" pT' ••
os saldos de C:llxa, conforme os, 0.:- dez, tcr-se-la· féito uma bura dé fi~- pl'ogra.l1lt, e11' "lüdo uUd'v.,b.m o te!l ,nente, de~el<.' o inicio, no sf'ntirl'l c'e
versos t1poS ele valores assnl1 defml- senvolvim8nto éconõmico, e ao mes'HC! tc úü c,)r,c!'~,\" .tJú." scr a~s,naalJ. t0 :,ssqwrar do I_el'manência c prO'!I ( < ,
dos, o. Dl1'(:tor .Superintendente, na tempo, fort:m,cldo merecidamE'nte a éStc ,tpl'ova(:o "m 2 Ql;j ~unílo Lle i\;53 :l~ B:TDC:
aus~ncla do Preslden~e do Bal:co, n~o posição jJOlltir-h do Govêrno, Esse c /)(lu
G(;r.~"ll~o
de Allr,l1m:,.:n.ç"o
Ets,sobsen'[l':ões ::;':0 s;ntct;znd:::s
maIS convocou rC1l1l10es da Dtretona único meio lef!ltimo de canci.Jíar m- aCllhndo-::3 (tcsde lntr,o a cspe,'u u:c: 1 sep-r'lr.
n~m a. eIr.01 compareceu, apcza,r do ter.esses pollticOf a curto prazo com .. ssina'cUra do Diteto!" SIl)ellntuJrllSPOSltlVO reglmental_ que preve nm 0$ interesses cJo descl1volvÍlü'2nto eCI)' ~íente.
1) Gt sl(lo (dlmínis:mtiva e
mmuno de umá le.umao po~' seman:t. nômico a lunge- p r a z o . '
Jinanceira
Desapm'eccu, aSS1m, o Ultll110 vestJ.
. CO.l1traSê.andIJ '-".lm esse desint€l't'ss~
Faz-se n'lHEl' 0. es. t:l 'J.E'I.eC!ll1rnt'l 1'·0
gio da gestfio colegiàl prevista na f01O Diret'J!" sup€nntendente, entre, em execu~al' o que puae seI LXeCel' 'innc:> d'_~ lW<J nn:'1in:stl a',.o <1Utlll' ima c no espírito da lei.
tanto, pouca simpatia revela pelos .lIdo, aCoJlltece 'que projetos ain'I" ':amentc- ~,tc~iurl,7, c~nfoi'll1e pre~'~A nccessidade de assiduidade do, ,J\"ojetos ja ()omiss{,o M:stji. inc.í- ,eCnlcmaeme llilú.~v8, i4JInO 'o 'le 'ú no t:,xt) d.J Art. 12 da 1.d njDiretor Supennt('ndente é tanto mais nando-se r:ntc<: por in[ciatit:us qll(, lnllgrn(,\:J ~l'(ll" ";<'i·'U C o tia 1. R, m"ru 1. d2d.
sensivel quanto o processo de trata- ofereçam, l1WWl'eS p:JEsibilidadcs ie 1'" A. (Im:1.1süiaf' Reumdas de Fe,r:·
Para lCiSU p"recem-nos impl'E'sc'noJi]ho por el,} ndotado, sem conculta :'t 711agogieas, Assim, os projetos da c Aço I, cnill, ou,elO de pl eSMIO ae
eis ao, 51"<" pnrc's l'~::dh.:a:;:
Diretoria, implica na di;:tribuição de (luela Gom,ss!w jit prL;ntm; para êxe, inaú,;,g;w. subIe.. n. Dlreuna e .sbn
a) Além da l'eV11JC.o SéB,'ar,.•l n;:lj,
todos cs processos para todos os De.. cução, como o da Ci!1.. Paulista ae 03 org.. lJ' t~('n-CoJs ela .l:LI'~O, c,un
8menl.1r da :.1')'( 1"1'1a, d'·~U'ü .. J1 "', ...
partam~tos. Dai resultam dois in- Estrada dePerro Santos a JundHu. v1stas a Ulua consjd~ra<;::o açodac.:a.
8fetunc:G" r·;l")i.ô('; sU').emenl- : ('~ .. lh :;
convrnil'ntf'E:
sofreram lmr-ugnar!,'. ao ser pleitea·
Outro 1Jrojeto C::Je mereceu atén.,âo "requcnks []PI. DJ.1Y~ durantl' " "~'
::) perda de tempo e aumento de da a revisão dUIi custas em moeda cS especial elo Diretur SUjJerl!ltcnd"bte inieial d~, Ol'g-:mizfl"f,"> - nH~ q' ..,S
cEÍerro bm'ccr{ttko na cópb e repro- trangell'a, a'r~",'1n~ por efeitg de 'I). íbLo ela 01eol Ip(hlstrll11 Ltda. ql.e c;:) cx:;m nnl'ia o prOr"~'1::1 c:~ (";,.tduçflo de t: dos os documentos inflr"r;- terações ':la eonilmt.ura de sUpl'imen- aliás, por se cl~rar na quantm de Cró' lho em cünt:.eto c')·, C'S chc .,.; ,I'",
sados no Banco, para distribuição 'lOS te. e preços 110 eexterior.
J .OOG.OOO,OO esca.p.lVll as atribuiçõl~:; Depal'tar>1cntof e sé- UIS.. ut" [1"'1 I ':j'r
Drp~~rtanlcnto5;
Ú próprio p]·0~Tarr..;t de rezqulpa· d? J-D1:~t.o~a c d } C:I~,~E-IJ10 fie .Adn1i
hén} cs pr?t1;,.n!~~s.Ll.ia.D(,~il'~St \' ,: r-)
b) multiplicação do número de pa, menta da Central dO' Br:l,cll, qne con8 mscrr:.~ao O cr.pre.,ttmo em caUlm que a gest',o (")k,md:J rlr~ "";:,'1" ::!
H'CfreS, l'e~pectivos ou cnD(,raditórh,c, tituiu obJ.'to de. primeiro nr.anCla"I mél('c~!~ pnrPl'er contTuTio do .'I111l1S ;, indispensável niio só pnra que a ''''lo que obrigaria o Diretor Superinten.. menta do B. N. D. E. acfreu essa l1'o da l'azcnda e f O! desaprovado pc- letoria possa re!:lx:m,:õabmzar-:;e so.1-
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Julho da 1953
==-a,

as "ObriiaQ(Ser de Reaparelhamento
Julgam que o melhor serviço que
);: dentro dêsse espírito e compreen4
Econômico". estão a exigir revisão, poderiam prestar à instituição que d~ndo bem o q~e foi, o que tem sido"
assunto que interessa, aliás, não 116 viram nascer, e à qual dedicaram o n ..o só o BraSil, mas no mundo in.
ao BNDE, mas também à êfaixa de melhor do seu entusiasmo e esfor- teiro, o contrôle da imprensa pelo P04
Amortização. Seria inoportuno, en- ço, é trazer à esclarecida aten\;1io de der econômico, que hoje ocupo a tritretanto, solicitar ao Congresso qual- Vossa Excelência os fatores 'Iue lhe buna, para dirigir apêlo especial às
quer revisão do texto legal :mtes de impedem atingir pleno rendimento, e Comissões de Inquérito.
consolidar a estrutura.e disciplinado ao mesmo tempo, renunciando· a inNos Estados Unidos, nação que
o funcionamento do BNDE.
clinação e conveniencias pessoais, pos- tantas vezes nos tem servído de fonAtendendo a que as necessidacfes do sibilitar a Vossa Excelência uma re- te inspiradora, os fatos apura'dos pe·
desenvolvimento econômico e a defi- composição dos quadros dirigemes em la Federal Trade Comission são l'ealciência de investimento em setol'l's bases novas. Alenta-os a conscÍl~ncia mente impressionante e sensacionais.
básicos exigem ação governamental do dever cumprido e a certeza de ha- Poste órgão constituido de 50 dos mai9
contínua e não apenas episódica, a verem empregado tempo e esforços ilustres norteamericanos, técnicos c,sreforma básica a ser feita seria alter- integrais para fazer jus a alta dis- pecializados escolhidos por ordem do
nativamente: (al conversão das "Obri.. tinção e confiança com que Vossa Senado, apurou que as emprêsas de
gações de reaparelhamento" em ações Excelência os contemplou através (le energia elétrica controlavam mais de
do BNDE, através da transformação honrosa investidura,
cinco mil jornais, só dando informadeste último em sociedade de econoRio de Janeiro. 1. o de julho de ções de acôrdo com o interêssc de
mia mista, medida que, eliminando a 1953. - Glycon de PaiVa _Teücim, tais emprêsas. Apurou mais que prinobrigação do resgate, aumentaria (lS - Roberto de Oliveira Campo~,
cipias controvérsos eram motivo de
fundos disponíveis para financi.amenEra o que tinha a dizer (Muito
bem) afirmações categóricas através dêsse9
,
veiculos de falsas informações, a fim
.to, ou (b) ~liminação do limite de 5
anos' para cobrança dos adicionais, DISCURSO DO DEPUTADO SR. EU- de impedir a regulamentação e tortransformando-se as sobretaxas em
SÉBIO ROCHA, PROFERIDO NA cer os acontecimentos a serviço dêsimposto permanente por f o r l1l a a
SESSÃO DO DIA 14 DE JULHO te grupo ou melboI' desse truste.
constituir um fundo rotativo do fiSemelhante politica do poder ecoDE 1953.
nanciamento do desenvolvimento econômico dos Estados Unidos não é
CUJA PUBLICAÇÃO SERIA FEITA posparticular daquêle país. Poderia cinômico.
..
TERIORMENTE
4) Relações em organizaçõ,es intertar o mecanismo pelo qual as emprênacionais.
O SR. EUSÉBIO ROCHA - (Co- sas armamentistas boicotaram, em
a
A grande maioria dos projetús de mo líder de pal·tido) - Sr. Presi- Genebra, quando Hoover dirigia
financiamento em setores básieos en- dente, todo o bem que se haja dito e Nação Norte-'Americana, a conferênvolve apreciáveis somas de importa- se disser da imprensa ainda será pou- cia do desarmamento. E poderia reÇ8.0 de equipamento, Donde a neces- .00, se a considerarmos livre, isenta, petir tantos outros exemplos, deixansidade de se manterem relações estreI- moralizada.. Mas, se não há demasia do bem caracterizado o que é a ação
tas com entidades financiadoras in- em tantas e tais homenagens _ e do poder econômico, controlando as
ternacionais, particularmente o Ban- nem lhos ninguém rendido mais do fontes de informação da opinião púco Internacional e o Export Import aue eu - e s.e os direitos dessa insti- blica.
E se ' 'o é grave, quando diz resBank, nas quais é imperativo crj~r tuição providencial vão ao ponto de
um clima -de confiança quanto as entenderem, num país de bom senso peito a grupos econômicos, que dizer
operações, do BNDE e sua seried~~de como a Grã-Bretanha, estadistas do da ação de grupos econômicos intertécnica. Até o momel)to,. a~ :daço~s gênio de Pitt, que à "imprensa deve nacionais, cujo poder avassala e esdo BNDE com essas instltUlçoes nao tocar o encargo de se corrigir a si craviza certos setores da imprensa de
estavam suficientemente instituc!ona- própria", por isso mesmo não há, meu país? A gravidade desta situalizadas mantidas como eram, em para qualquer sociedade, maior des- ção é de tal natureza que o Padagrande' parte, devido às relaçõea pl'S- graça que a de uma imprensa deterio- mento, no instante em que se vai pronunciar sôbre êsses fatos, há de os
soais do Presidente Ary Torres e dns rada, servilizada cu mercantilizado..
Assim, sr. presidente, falou Ruy perquirir, para esclarecer, em todos
abaixo assinados com os dirigente3 e
técnicos de ambas as instituições. Barbosa sôbre os pricípios a que deve os seus pormenores, e opinião públiB. N. D. E .•
Com o encerramento das ftt!Yi~ladei3 obedecer a sã imprensa e eu, neste ca.
Todos os cálculos de rentabilidade da Comissão Mista, que f e 11 Clt U momento, me conduzo como modesO Sr, Magalhães Melo - Um pr0
:lo BNDE se acham prejudicados pe- oTandemente as negociações com es- to soldado na defesa dêsses princípios, jeto de lei apresentado a esta Casa
[a anormal lentidão dos recolhimen- ~as entidades bancárias, faz-se ,ne- a meu ver fundamentais à sobrevi- na legislação pasada procurava, de
tos, pelo Tesouro, dos adicionais do cessário promover e instituic;iona~lzar vência da democracia e à segurança certo modo, não só disciplinar os
imposto de renda e sobretaxa de lu- o intercâmbio de documentaçao e pes- do país.
trustes, como alcançava justamente o
cros não distribuídos, que cons~iLuer:l soal com ambas, para q~e o .BNDE
Não há quem ignore, hoje em dia, problema das sociedades jornalisticas
no
país, mas, por isso m~mo, ainda
11 sua fonte básica de recursos
a
importãncia
da
imprensa
na
forse beneficie da experiênCia aI! ~cu.
Tendo em vista que a emis;ão c.as mulada e crie condições favorav~JS mação' da opinião pública, sobretudo boje êsse projeto dorme sono longo
nas nossas Comissões técnicas. Com
"Obrigações do .Reaparelbamento Eco. à obtenção de financiamentos.
nas democracias.
A existência de outros organismos cs últimos inquéritos em curso nes·
nômico" e o inicio do respect',lvo resUm outro passo a tomar é :> 'lstabegate se medem, por um prazo fixo, lecimento de relações com entidades veiculadores dos pensamentos e dos ta Câmara, é possível tenhamos, afio
conhdo a partir do exercicio do re- bancárias e outras fontes euro')óia" ideais não alterou a posição pricipal nal, um pensamento sadio que, ama,.
de destaque, da imprensa. Assim, nhã, POSS{, ser condensado em le~
colhimento dos adicionais ao Tesou- de financiamento.
aquêles que possuem em suas mãos visando libertar certos setores da imo
ro, a defasagem entre êsse recolhi5·) Prioridades,
a
mento e a entrega dos fundos ao
Pela sua própria gênese, assim como rêdes de jornais e cadeias de infor- arensa, a oue alude V. Ex. , em seu
BNDE representa capital imobilizado pelos objetivos expressos em lei, as mação, se constituem em verdadeiro brilbante discurso, da infltlêücla doi
e 4uros perdidos para êste, o qual linbas prioritárias das atividades do poder oculto que governa as nações grupos econômicos e financeiros.
O SR. EUSl1:BIO ROCHA - Mui.
·tem, no entanto, que ressurciar fu- BNDE estão claramente traçadas, Os e decide dos acontecimentos.
Vamos investigar até que ponto os to obrigado pelo aparte de V. Ele.turamente o principal e. arcar com o projetos da Comissão Mista Brasil Esônus dos juros.
tados Unidos oferecem satisfatórias grupos econômicos estrangeiros con- cuja importância reconheço c, con,
A nãó ser que, de futuro, grande- cobertura dos principais setores - fpr- trolam a opinião pública no Brasil fesso, conforta-me, tornando meu dis·
mellt~ se aumente a velocidade do rovias, portos, navegações e energia através de jornais e até onde seria curso mais elucidativo.
O Sr. Campos ,Vergal - permitI
recolhimento e desembolso sera diO- elétrica e na implantação desse pro- licito a um govêrno previdente concil ao BNDE manter-se el~ .wlL·ência. grama se devem concentrar priorita- templar êsse quadro sem tomar pro- V. Ex. a um único aparte?
vidências
imediatas
que
dizem
de
perO SR. EUS:f:BIO ROCHA - Quan.
exceto. mediante a cobrança de juros riamente os recursos. Figul'f\rn tama
eK~epclOnalmente elevados e inapro- bém, entretanto, entre os objetivos to com a própria segurança nacional. tos V. Ex. desejar.
Se
êste
fato
é
verdadeiro
e
nínO Sr. campos Vergal Muito
pnados para investimentos '~m servi- do Banco, o deesnvolvimento ela agriços públicos de baixa rentabilidade e cultura, o armazenamento e conser- guém melhor do que nós 'o entende- obrigado a V, Ex.a • Há poucos dl9.a
cuja produtividade monetária é antes vação de aUmentos e a ,promoção de mos, inclusive quando aqui legisláva- citei, da tribuna, um tópico do dis·
indireta. Em vista do retardamento já indústrias básicas. Aqui as dificul- :nos sôbre a constituição que nos re- curso do General Eisenhower, presi·
dos Estados Unidos, onde SU~
verifiC:Jdo nos recolbimentos c' desem- dades de seleção prioritária são maio- ge,. a ponto de procurarmos acautelar dente
bolso, impõe-se Ul11a revisão da., pre- res e o projetamento até agora feito a segurança nacional com reservas Ex. a afirmava que, se três quintas
visôes de rentabilidade contidas no assás incompleto, tornando-~e conse- especiais, tornando privativa de bra- partes do globo estão passando fome,
c'ocurrento DIREC-1-52 Re\'. 1, de 29 quentemente necessãrios estudos mais sileiros a direção de emprêsas jorna- as mais negras necessidades, isso
lístlcas -a cautela do constituinte ocorre em virtude do superarmamenele ot'iubro de 19j2.
amplos.' Serão relevantes, ne3se sen2. Indeterminação de ordem jnd- tido, as pesquisas já iniciaclas pelo tinha um propósito deliberado: im- tismo de auase tôdas as nações cha'}edir que os interê5ses alienígenas, madas civíiizadas e que essas nações,
dica.
Departamento Econômico e, 30bretudo,
Os cálculos de renhbilidade do o trabalho de programação de investi- nue os interêsses estrangeiros, ou me- dos três lados, gastam, com armaDNDE se acham também p"ciudica- mentos, que ora está sendo empreen- lhor, estranhos aos Interêsses da co- mentos, anualmente, duzentos mil
letividade, pudessem prevalecer sô- milhões de dólares. veja V. Ex~a Jue
elos pnr certas clcficiências e inclcter- dido em colaboração com a CEPAL.
os grandes grupos financeiros est'io
bre êstes.
m(nIH'õ"" jurídicas, resultantes de aDI'empenhados. não apenas em
curidnde do texto da lei n. o 1 G28.
Assim, Sr. Presidente, atualmente, sempre
VI - CONCLUSÃO
'!:ueras
internacionais, mas. e especiSôhrc C'SSflS indetl'rminações, que se
'1uando assistimos ao espetáculo vio- almente, em levantar revolcções denAs observações até aqui alinhadas lento e até certo ponto doloroso das
refcr(,nJ sobretudo à da ta de inicio cta
obri?,'l,ç:"o de res'r:>tc, a Diretoria se rvidencianl a razão por que, apesar de acusações reciprocas, em que se de- tro de outrcs paises.
O SR. ENSÉBIO ROCHA - ASsisclil'hi~1 an C'onsf'l!1o de Administra- hJlverem contribuido por seu traba- bate
a imprensa brasileira, desejo,
ç.1o pi'!o documento DIREC-13-5:~, pa- lho na Comissão Mista Brasil Esta- fiel ao meu passado politico, pronun- te inteira razão a V.. Ex. a • Tenho
constatado
a forma por que se procunt
1'[1 s(}11njtar-Ih~ uro:! il1tprpre:açãl) au- dos Unidos
para que a instituição ciar-me sôbre aquêles acontecimentnriz:Jàa do diploma legal em ques- viesse a ser criada e de estarem lJl- tos oue julgo decisivo para nós, for- oreparal' a opinião pública, falseantimamente associados à obra do B. mando, destarte, uma posição de quem do, muitas vezes, a \'crdade. e, o Que
tão,
N, D, E. desde a sua incepção, os não se acomoda ou procura saber ~ pior. a serviço de intel'êsses incol13. R~f"~'na (lI) texto legal.
Vá~;()" d''';:Jositivos ch Lei,'l. o 1.628, Diretores abaixo assinados decidiram onde está a vitóría. nara aderir, mas ~es·ávf"is.
O SI' João Cabf[lW~ NJO quero
rn l'i.l('l '1.'1 t·tnpnte os rpferentc5 ao tipo ren11l1ciar os seus mandatos. em meio de quem procura saber onde está o
nvançar muito e dIzer que a imprendispendlo!3o e complexo previsto p:,ra à obra iniciada.
melhor princípio, para defeIldê-Io.
dariamente pelos negócios do Banco
como também para preparar a pres~
tação anual de contas a que se retere o art. 9 do Regimento Interno.
b) Deveriam ser claramente precisadas as funções do Diretor Superintendente, que, consoante o art. 12 da
Lei n.' 1.6;l8, não é um órgdo da administração 'mas simplesmente um
agente executivo. atuando como "suporte do órg5.o colegial". Entre os
pontos a se,' precisados figuram os
seguintes:
i)' Irregularidade da assinatura indIviduai d; cheques pelo Diretor Superintendente, sem participação de
outro DiretOl',' em face do disaosto no
art. 18 do Regimento Interno,
li) Defiuiçáo das atribuições do
Conselho P. da Diretoria no tocante a
política de rcrutamento de pessoa1.
Cabendll a D.iretoria, nos têrmos do
art. 14 da Lei n.O 1.628 "resolver todos os assúntos da direção executiva"
f,' sendo a politica de pessoal um dos
umis importante!: elmentos de decisRo
executiva, a faculdade de nomear e
a~lllitir lIo Diretol' Superintendente
~a? d~ve Sf:l' interpretada da maneira
lrrlstnta e abusiva até agora prevalente.
. cl Deveri~ .ser satisfeito o requeSIto de aS51Qludade e temoo inteo-ral
por parte de tócla a Diretoria, e "50_
L.retudo, por parte do Diretor Supermtendent.e, o qual, enfeixando a responsllbUidade de ação executiva dev~ _estar sempre a postos para ~ a~ deClsoes .que se ~azem mistér. Os abalx.o assmados tIveram sua ação prejudIcada pela inacessibilidade do Diretor Superintendente, cuja presença na sede do Banco não excedeu C1'L
media, de três ~ quatro huras' pdr
.emana, durante o ano tran.;clits,').
2) Ritmo de financiamento e desembolsos.
1. Defasagem entre recolhimento
!lO Tesouro e entrega do dinbeiro ao

°
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vinte e cinco sindicatos que se manido Brasil esteJa, de fato, subordi- gado nas suas instalações, isto é, Cr$ .zeiros e favores que atingem a
mula ao imperialismo econômico. 1.560.0:0,00 (um milhão e quinhen- 20.000.000 de cruzeiros. A ligação ed- festam pela socialização. pelo monoAo-edito, porém, que a deficiência de tos mil contos). De onde vem êste tre os anúncios e a posição do jor- pólio do Estado. Mas algl:ns sindicajontes de informaçôes telegráficas faz formidável capital?
nal é significativa. Necessário se tor- tos mais arrojados, mais corajosos, se
rom que a nossa imprensa se submeta,
Em grande parte, das indústrias, ne que a Nação conheça os fatos, pa- têm declarado, embora te mane;ra
;;áo raro, a êsses interêsses. O Bra- do comércio e das emprêsas de todo ra que efetivamente os jornais não secreta, contra o seguro privado. A
f'll náo dispõe de cabos submarinos, o gênero.
sejam veículos de interêsses de em- controvérsia é necessária. E acho que
(Je agências telegráficas; recebe inEsta página é realmente magnífica prêsas, mas dos debates que se tra,- a imprensa deverá desenvolvê-la de
10rmacões da United Press, da Asso- na precisão com que situa a impren- vam nesta Casa, ou em tôda a Na- modo geral, para melhor compreensão do assunto.
fln ted 'press, que estão a serviço dês- sa, em face da sua influência na úda ção.
f:e~ grupos econômicos. para não fi- de um país.
•
O SR EUZEBIO ROCHA - Se{"Ir ser informacões de âmbito munOra, Sr. Presidente, ninguém igMeu propósito, Sr.' Presidente, nhor Pl:esidente, prosseguindo, devo
(llal, o Brasil sujeita-se ao que lhe nora a situação econômica em que nos atraindo sôbre illil11 , sei, a ira dos po- lembrar
que não é de hoje que 58
dão as agências telegráficas estran- encontramos; ninguém ignora, p o r derosos, é, entretanto, o de servir à fala na influência
do podu econômifeiras.
para sanar o incoveniente, exemplo, qual a situação dos dois pro- verdade, porque só me interessa exer- co como também no oficialismo prodeviamos fazer um esfôrço e constru- dutos, alicerces fundamentais da nos- cer êste mandato enquanto assim tetor dos jornais.
il nosso próprio cabo submaríno.
sa' economia; o café e o algodão; nin- puder agir, para bem defender os
Já em 1902, RUy Barbosa camentaO SR. EUSÉBIO ROCHA - Mas .~uél1l ignora que o mercado de algo- intcrêsses de minha pátria e os do va;
.
a
lá ouvi, de V. Ex. , em discurso em dão, outrora nas mãos de produtores meu povo.
praça pública, o pronunciamento ca- e maquinistas nacionais, é hoje in"Quereis saber se a" "sub\'cntr~órico quanto a certos setores da teiramente dominado por dois cono Sr. Osca,r Carneiro -- O discurso
ções aos jornais" (o,lvi bem: as
imprensa
nacional submetidos
à sórcios internacionais
Andersoll de V. Exa. vai tendo uma orientação
subvenções aos jorn3.1S), quereis
"Standard Oil"
clayton e Sambra' - que controlam, própria, é verdade, mas nêste úlitmo
saber se as subvenççóes aos jor•. 0 Sr. João cábanas - Não O neg'o, através das máquinas de beneficianais cessaram, ou persistem, se
em que V. Exa. se refere nos
mas isso ocorre devido a tais imnc- mento, 80% da produção e 90% da ex- aspecto,
enchem, ou vasam? Po!s a simrativos. Não quero dizer que a im- :Jortaçào; ninguém ignora, p,or exem- "Diários Associados", sôbre estar deples leitura dos jorna1s vê-lo deiprrnsa. de fato se subordine a esta. ou plo, que a American Coffee Corpora- fendendo a forma mista de seguro,
xará ver com a maior evidência,
creio que é mera opinião da imprfnàourla emprêsa.
tion controla praticamente a expor- sa, porque aqui mesmo, na Câmara,
na atitude dêles para com o
O SR. EUSÉBIO ROCHA - Vossa tação de todo o café do Brasil; -ninvêrno.
Ex,R está falando em têrmos g'erais guém ignora que quase tõda a pro- as diversas bancadas se divirem qur"ne o orador, não, Ao contrário, desejo, dução de energia elétrica está nas to à melhor for'ma do seguro: \ll1S,
Benígnct atitude? E' que os joradotam a tese do monopólio, out.ros
::cima de tudo, que nossos jornais,
nais estão subvcncion.' dos . •'l.titundquirindo independência financeira, mãos de dois gTandés grupos - Light entendem que deve ser adotado o
de
hostil? E' que jit não estão
não precisando ah.1l<ar-se a ninguém, ~ Bond & Share - o grupo canaden- sistema livre e outros, fí:1almente. o
subvencionados os jolrnais. Mese
e
o
grupo
norte-americano;
ninlhor a linguagem
,ias gazCtas?
possa servil' sômente ao nosso povo, guém ignora que todo o poder em sistema eclético, isto é. monopólio em
determinado ramo e liberdade quanto
Sinal certo de que se adelgaçam.
à Nacão.
está
nas
mãos
de
duas
combustível
a outros. Assim, nêsse particular, me
Éstc o men propósito; o que eu não
De sorte que, gísada segundo os
l'1esejo é ajudar a encobrir a verdade emprêsas estrangeiras - a Standard ual'ece faltar a V. Exa. razão, portraços dc:se debuxo de que "sae
a
Shell.
Pois
bem:
êsse
poder
ecoque o fato dos "Diáros Assochdos",
com o manto da hipocrisia.
•
be dar-te" porque a praticou c
interligado
e
estruturado
no
llômico,
ou outro qualquer jornal,. obterem
O Sr. .João Cabanas - A imprenconhece o tipo com que travar;~
;)aís,
criou
uma
cadeia
de
interêss3s
anúncios
das
compf\l1hias
de
~eg
uro
Fa não fica isenta de critica. não
famliaridade,
seria a imprens<1
rcst.a a menor dúvida, mas quero atri- de tal ordem que ameaça a segurança não (lue di7er Que isso prive os ,iorum realejo cuja
manivela está
nas subvenções."
buir todo o defeito antes a isso do que nacional, porque o jornal que contra- nais de defender uma ou outra forriar, em qualquer sentido, os interês- ma de seguro.
a flualquer outra coisa.
O Sr. Maurício Joppert - Permita ses da Light passará a pagar ener. Sr. P~'esidente, meu propósito, hoje
O SR. EUZERIO ROCHA - Ana- e tall1bem\ o de sUj)meter ao exame
V. R'C." que ncrescente algo ao apar- gia elétrica, passará a pabar telefOne,
te do Deputado João Cabanas. Que- não terá anúncios. Qualquer emprêsa deço o aparte de· V, Exa., e 0ec1aro do ParlamólJ,ta uma série de cel·tidõcs
ria dizer que. apesar dessa deficiên- que atacar a Standard não contará que não traria nenhuma inouin:>çi\o que ccnf;arei à Comissão de Inauérito
cia do cabo telegráfico submarino, a com a sua grande publicidaae. Em de suspeição a quem quer que seja, sô~re a Ill1pl'ensa e dirigir-llÍr.! um
lml}rensa brasileira é das mais noti- suma, qualquer emprêsa que comba- ~las tenho a imnressão de que um apelo no sentido de que apure as liciosas do mundo . Quando se sai do ter os interêsses dêsses grupos sofrerá jornal, peh função social que rxerce. g.lções de certos jorl1ais c(>m os ornão deve falsear a verd~,de, Muito ao ganismos oficiais - conJ:-o Banco do
Bl'ilsil, difícilmente se encontra nos o boicote.
Estes fatos são responsá"eis pelo contrário, deve se transformar nu- rrasil, com os Institutos, com a Caipaíses do norte da América ou da
Europa noticias estrangeiras, ao passo doloroso e vergonhoso espetaculo a ma fonte i!1SU~11"ita de informaeões xa Econômica - investigando <)inc1'1
que, pela leitura de nossos jornais, te- que assistimos quando deb,;'- ;enos Mas, veia V. Exa., acontece prec;sa- a publicidade contn~ria aos interrssrs
mos um serviço telegráfico de primei- aqui a questão do petrólc0. 0ertos mente a reneticão dos fatos oue no do Brasil paga. por grupos econômicos
ra ordem. E, hoje. o cabo submarino setores' ela imprensa não ela vam Ulllft :nício dessas consinenH'.ões a.nlln~ie1 que asfixiam e procuram tutelar 1'.s
é até um trombolho ·diante do telé- nota siquer que contrariasse o intc- Será por mera coinc;clência que cs fO~ltes informadoras da opmiá() púl'êssc dêsses grupos econômicos, ou, 'ornais beneficiários de lar9'a, publi- bllca. Longe de mim, acusar tôda a
gr?Ío sem fio.
O Sr. José Guimarães O telé- então, quando nesta Casa se discutiu ,idade da~ ell11'Jr2SaS de energÍ1, elé- ~prell~a de minha pátria. lIiuito ao
~'l'afo sem fio talvez seja melhor, por- 'o projeto de energia elétrica, a fi'u trica só defendem os intE'rê<oes par- contrário, Reconheco a existência til'
emDrêsas? Ser'Í por jornais e,ue compi:eenderam que fi
que os tubarões interceptariam o cabu de transformar a Light em uma SJ- '!culares des~as
ciedaele de economia.mista, a impren- 'nera cO.incid p l1cia, no raso present/' J'w,lrllo da imprensa não é s('rl'ir a
submarino ...
O Sr. João Cabanas - O cabo sub- sa por ela subsidiada silenciou o '!ue os jornais com VllltOSO~ rontl':>- nenhum s':11hor, porquo, servindo n
. marino guarda segredo e o telég;rafo ninguém saube da tal intenção, PJr- tos de nub 1j{'irlarl" 01~ em1'Jrê O as r~ um senhor, estará escravizada a e .€
'
que essa mesma imprensa nada divul- ,eg:l"os rlrfend1.JY' 1í ni ralY'",..,te () nono e merecerá a desconfian:;a leral lia
M'm fio nüo.
O SR. EUZÉBIO ROCHA Sr. ga contra os interêsses dêsse grupo to de vida particular das mesmas Nação. A verdad3ira funcáo ~ da im3111 prêsas?
P:'esidente, gostaria, para mostrar a econômico.
prensa é servir pelo podei; da "e"daO estrangulamento da Nação, atraevidência dos fatos por mim veicula.Quero chamar a. atenção p:'ecisa- de, a todo o povo, inforll1and..>-0 C"llll
vés
da
deturpação
ela
opinião
p:í.blidos e a importância que ninguém igmente para o perigo (lue existe do lealdade, com dignidade em prol dOE
nora da imprensa, de citar trecho de ca, jamais poderá passar desper.::c- estrangulamento das cft'ba te~. d 1 de~ alav:\ntados ideais da domoeacw.
bido
ao
Parlamento,
Podem
as
coum dos jornalistas mais inteligentes
/',ruicão da democraci:l, se efetiv:lllJrnO Sr. Antônio Nosch!",~e - V. Ex."
<lo Japão, Keisa Alda, que, em livro missões de inquérito deixar de examI- t.e ficarem os jornais nllngiilos exclu:ne permite um aparte?
nar
as
ligações
de
ecrtas
publicidapublicado em nossa língua, narra os
sivamente ao poder econômico.
Frandes recursos de que dispõem os des em relação aos abusos assumidos
El S~. PRF.SID~ _ i tenção;
:10rnais nipônicos, principalmente em pelos jornais? Acredito que não. Bem
A posição de V. :":x,· parece ser Está fmda 2, hom Clcstll1ada du LXOsaka, oue (0;, como se sabe. a capi- sei - e confio na visão dos ilustres idêntica à minha: devem os jornais pediante.
ir:} comércial do Japão.
Há jornais membros das comissões de inquérito sustentar pontos çle vis~a com isenO SR. EUZE..BIO ROeH'\.
LanI!, que sâo possuidores até de frotas - que chegado o momento de'a
ção e nunca j) sectarismo qLe :lS li,·
néreas Capazes de fazer inveja a'mui- ção conhecer, nos seus Dormenores, gações de' pub'l,icidade denunciam em :'.ento que a advertén'éia d') 21'. P, etos países. como, por exemplo: o "Osa- como se afirma ou se falseia a ver- maior, escala, confundindo a o~iniflO sidcnte me prive da honra. do a;:arte
de um ilustre conterrâneo.
lia Asahi" e o "Osa~a Mainicht". dade, em beneficio de interésses ocul- pública.
~Jas vejamos o que diz aquele ilustre tos, elas não vacilarão um instante
Para concluir, d0SC!J que !"'le~lS ~()_
Mas não é só, Sr. Presidente. Tehomem de imprensa: " .. ; está se venO Sr. Oscar Carneiro - Vou de·· lo 'as e os jornallsta3 l.::ceL:1.. 11 (s, 1,
do <:ue os jornais têm grande influên- nho aqui em minha pasta algumas clarar o seguinte: li, em quase todos l11a nifest:v'ão c')n10 cor:.t]·l:Juü,[, o Slnt:€cia na vida nncional. Há mesmo, mui- certidões impressionantes. Pl'ocurei os jornais publicações )agas, e crejo O'a el11 d~fesa da toa ir.- '1re""'], H 111 f\
tas vezes a impressão de que o 1'1'- reunir, da melhor maneira possível, que feitas pelos Institutos de previ- qUCll não e';istirá absolutamente do.
rimem po1Jtico no Japão não é o material para examinar cada um dos ct.ência, porque defendiam o monopó- llJocracia, sem a r;uaI a Dl'ó:l'ia llltle·
parlamentar - e sim o jornalístico - casos.
liQ' do seguro pelo Estauo Li tam- :Jendência da pátria es'ai:i ameaç-<td(l.
porque são os jornais que melhor (/lJ
Debatemos, de 1952 para cá, a tese bém, em vá::')s jornais, Jpiniões conoue a Câmara botam abaixo os mi- [h socialização do Seguro de Aci- trárias,isto é, dos que se "atiam pelu
Esperamos que f,sse inqué:'ito tr,jr:\
llistérios. Há muitos casos em que os dentes do Trabalho. E hoje, da tri- 3eguro por parte de comDanhlas pri- a \'erd[tdc, n~as a \·erdac1c p1e:!~. :t
rabinetes estão amparados pela maio- buna, poderei evidenciar aos olhos vadas. Creio àue ne~se asmnto a verdade cpn1;Jleta. sôl1re tor: .. s os fatJs
ria <la parlamento e, no entanto, são de todos o quadro tremendo, podero- maior publicidade, por Jarte da im· e Colltra quem quer que 1;e;a. E ("I
obri2'ados li sair porque não têm o so, deplorável que é a cadeia dos Diá- ;Jrensa, é vantajosa ao fosclarccimrn- estarei ao lado desse 111.étodo elesE ~
RI10io dos jornais".
rios Associados, combatendo nossa ta e camo subsidio ao estudo elos [;istell1a, C!UIJ é rca~r'er:tc t"?l1prie~) e
A sorte dos ministérios se decide se- tese favorável à socializaqão do Se- Deputados, do Pal"lam.~nto, porque ::-alrador das i!1stitu:~,[;c.., do 't"I1is , df~'~
rundo o auxilio que lhe prestam os guro de Acidentes do Trabalho e de- dai, n:'lturr"lmente, I'em Rre-nnenta- elo-se a c' :::\ Com!ss::,o todas os ~:Jde6rgãos de imprensa com raizes na fendendo os interêsses das emprêsas ção mais ou nJenos segura. Em su- rcs de que l1ec2:.~7tC.
opm1ão públi.ca.
narticula'rés de seguro. Ao mesmo ma, o assunt.o toma feição de estuHá uma explicação plausivel para t.einpo, êsses Diários são beneficia- da completo da matéria. F, n2.0 é scTcrmh1o. Er. Pres:dente, con1 êSSê
tudo ist.o. Os jornais japoneses pre- dos com anúncios de tôdas Ãs em- :nente através da im, rensft, Co:-,'1 V, 8pêlo, ceri:') de que CUDl)J'i o Jl1t'.J
dever.
Irw~:·n
(-'1/1-; l1iUilo hel/l. l~u>
EX,a,
também
tenho
reci'b5do
S1},,!":,
cisam de grandes capitais. Um dê- Drêsas do /lTUPO "Sul América", oue
~ Glünprimcntac;,o) .
JeE, tem, em moela brasileira, empre- montam a mais de 7.000.000 de cru- dios de tôda parte. São vinte e ires, m(J$. ('
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t:.1Wl1ta-felra 115
;ReI8~ão

das Comissões

Redação

Ma:coD<l~

1.° Secretário

Pilho.
Alfrc<lo Neves.

1 -

2,° secretário -

Vespaslano Mar-

li -

t1n&.

C'lodomlÍCardoso - PrcSlllente.

Franc13co GallottL
4,0 Secretário - Ezechl~ da R,ücl1a,
1.· Suplente - Costa pere1ra.
2." Suplente - Prisco aos Santos
Secretário - Júlio Bart>osá, 01·
l'eLor Geral da Stlcretaru (lO Se-

3 4 li -

VeJoso Borges.
Costa Perelra.
Aloysio de carvalho.
Quintela.
Auxtltar -

~c.misBões

Finanças
Presidente.

lamar de GóIs -

Vice-Prest-

''1 _

Alberto PltEqualini.

.. (. t -

Alvatb Adolfo.
Apolônio sales.
Carlos Lindenberg.
Cesar verguc!ro.
Domingos Velasco.
Dunal Cruz.
Ferreira de Souza.
Pinto Aleixo.
PIlnio pompeu (o).
veloso Borges.
'l'
Victol'ino F'reIre.

7 li 9 -

J6 J1 -

J2 13 14 -

.J

NathercIa Sá LeItão.

Relações exteriores

dente.
(

Ferl1lUldlna

Mello Vianna - PresicZenle.
Hamílton NOiueira Vice-Prtsiut:nte.

Bernardes Filho._
Djalr Brindeiro.'
,F'erteira de Souza,

Georaino Avelino.
VeJoso Borges ").
Secretário - Lauroportel1a.
Auxillal' EUl'!CO Jacy AUler.
substitUindo o Sr. .Novaes

e

,

DArio cardoso - Pre,/dente.
,Sécretário - Aurea de Barl'Ot
Aloysio ae carvaillo - V'(;C-J:'tll"·''!1lte.
'
Rêlo.
( - 'Anisio Jobim.
Reumôes às quint.l\S-fClrall, as
Att1llo VlVltCqua.
Camúo MerClo,
t/urltS.

a

Clooomu l,;tLl'oO&O tO),
UVIDeli (le
JOIlqUllD

PlIes.

Olavo QIJveil'a I ' · ) ,

'Jl,alàemar Peliro.sa.
(0) SUbstltuiào pelo SenajOl Lul2
Tlnoco.
, •• ) substltuido pela senaoU! Caro

Transportes. ComuniGações,
e Obras Públicas
'\ .

Euclydes Vieira - Presldellte.
Onoire GoIT.f6 -' V Ice- J'/I!~sld~nte.
AJencastro uUlnJ:úãe~,
los Sl'Iooya.
:l'
O~hon Mã.dei.
Secretáno - Luiz (}arlos Vlelrb'
111'1 Fonseca.
Antônlo Baytnà.
Aux/llar
M ..rilia 1:' ;!) I.
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OIARIO DO CONCRESSO NACIONAl:

Julho de 1953'

<C.

'Atas
·das Comiss·ões
.,

o Sr. Presidente faz a seguinte distri buicão:
,
ao 51'. Senador Euclldes Vieira as
Comissão Especial eleita pal'a seguintes Proposições":
emitir parecer s,Oore o t'roJeto
Projeto de Lei da Câmara n.o 149-53
que concede isenção de direitos de imde Reforma Constitucional ,portação e mais taxas aduaneiras pao 1, de 1953
ra dois transmissores de rádio difusão,
com seus pertences, e acessórios, ad2.' REDNIAO, EM 14 DE JULHO DE qlü!'idos pela Rádio Globo S. A.
1953
Projeto de Lei da Câmara n.: 161
de 1953, que concede isenção de triAos quatorze dias do mês de julho butQ§ à Prefeitura Municipal do Carde mil novecentos e cinquenta e t~'ês mo do Parnaiba, Estado de Minas Geàs 16 horas, na Sala Ruy Barbosa, rais, para Importação de material
reune-se a Comissão Especial eleita destinado, à construção de uma usina
pamemitir parecer sóbre o Projeto de hidro-elétrica e:
Reforma Constitucional n. 'o 1, de 1953
Projeto de Lei do Senado n. o 12-53,
sob a presidência do Sr. Mello Vianna que autoriza o Poder Executivo a .fusPresidente, comparecendo os Senho- talar em Santa Catarina, uma usina
res Joaquim Pires - Attilio Vivf,c- termo-elétrica, destinada principalqua - Anísío Jobim - Aloysio de mente, ao abastecimento de energia
Carvalho - Luiz Tinoco, - Camilo elétrica ao, Estado de São Paulo.
Mércio - Gomes de Oliveira - Moao Sr. Senador Landulpho Alves, o
zal't Lago - Alencastro Guimarães e Projeto de Lei do Senado" 17-53, que
Hamilton Nogueira, ausente, por mo- regula a aquisição de terras no politivo justificado o Sr. Dario Cardoso. gono das sêcas.
Lida e anrovada sem debates a ata
da reunião' anterior, o Sr. Presidenao Sr. Senador Plinio Pompeu, (,
te dá a palavra ao Sr. Attilio Vivac- Projeto de Lei da Câmara n.o '348-49
qua, relator, que passa à leitura de que altera o artigo 114 do dpecretoseu parecer, que conclui pela aprova- lei. 483, de 8 de junho de 1938 e
ção do Projeto de Reforma Const!ao Sr. Senador Júlio Leite, o Protuciol1al após demorar-se em longas jeto de Lei da Câmara n.o 150-53, que
considerações sóbre o alcance da pro.. concede isenção de direitos de importação e mais t2.xas aduaneiras para
posição.
materiais destinados à Organização
Aberta a discussão o Sr. Luiz TI- das voluntárias, ,A Comunidade Evan.
noco dá as razões de sua posição con- gélica Luterana e a Congregação da
trária autonomia do Distrito Federal Missão de São Vicerite de Paula.
esclarecendo que
oportunamente,
O Sr. Senador Landulpho Alves requando a matéria for submetida ao lata os seguintes Projetos de Lei da
voto do plenário, proferirá discur;3o Câmara.
em aue consubstanciará os argumenn. ° 25, de 1951, q~e revigora o créde sua.~ atitude.
dito especial de que trata o artigo 3. °
Itos Justificadorcs
..
•
da Lei n. ° 586 de 23 de dezembro de
su.bmet.lda a votos~ ap:ovaaseco~ p~: 1948, opinando pela sua aprovação
rec.el assmando-se \ encldo o. ':. nh, com um aemenda ao artigo 1. ° do ciLUIZ Tll1oCO e fazendo ~eclalaçoes.d . tado projeto: e
.
voto os Senhor~s :rramllton ~ogue~"3 to n.O 370, de 1952, que cria o Instituto
-: Gomes d~ 01Jyelra - Camllo Mer- Nacional de Imigração e Colonizaci1o
ClO c Joaqlum Pires.
, igalmente manifestando-se pela SU:l
OS Srs. Hamilton Nog'.leira e Ale-II- aprovação, com a adoçâo de emenual>
casti"o Guimarães se congratulam com ao artigo 8.° parágrafos 2.° e 3.° e o
o Sr. At~i1io Vivacqua pelo brilhan- acréscimo de mais 2 parágrafos ao
tismo de seu parecer.
aludic,Io artigo 8. o.
Declarando aprovado o parecer o
O Sr. Presidente submete a discusSr. Presidente encerra a reunião, cuja são e votaçâo os citados pareceres e
ata. lavrada por mim. Luiz Carlos respectivas emendas que são unani. Vieira da Fonseca, Secretário será. memente aprovados.
uma vez aprovada, assinada pelo SeO SI'. Senador Júlio Leite lê seu"
nhol' Presidente.
pareceres Sôbre as seguintes proposições: •
DECLARAÇAO DE VOTO DO SENArojeto de Lei do Senado n. ° 7, ae
DOR LUIZ T!NOCO, VENCIDO
1950, que estende às dívidas, de qualquer
natureza, contraídas pelos críaPelos mesmos fundamentos já por
mim expendidos (,uando da discussão dores e recria dores de gado bovino
do vojeto de reforma constituciol1:tl antes de 5-l-~, as disposições da Lei
Que pretende dar autonomia ao Dis- 11. 1. 002 de 24 de dezembro de 194!J,
tríto Federal, quando da sua primeira sugerindo o seu arquivamento um8.
apresentação nesta Casa, o ano pas- vez que se acha prejudicado o aludi$ado. dou o meu voto contrário ao do projeto, com a aprovação do 1'0brilhante parecer do eminente Sena- jeto da Lei da Câmara n. 257 de 1952,
elor Attilio Vivacqua. Reservo-me pa- ora convertido em lei;
Projeto de Lei da Câmara n. 2!JI
ra, em plenário, dar as ra7:ões que me
levam hoje: como me levaram o ano de 1951, que dispõe sôbre o penhor dos
passado a votar contra o projeto de produtos' agríeolas, propondo a apro·
uutonomia do Distrito Federal. Não vação de um ·substítutivo,... de sua auve:o hoje, como não via ontem moti- , .1. que possibilita o beneficiamenvos nue me crmvenr9.nl da conveniên- to ou transformação dos bens ape·
da di' ser dada autonomia ao Distritd nhados, sem que. se extinga o vinculo
Feclenl!. Veio, isso. sim, sómellte pro- real que se transferirá para os proft·11d3.S d"wantaç:ens na concessfn dutos e sub-produtos derivados de tal
c!f'ssa medida. Daí o meu voto contrá- processamento; e
"io ao Parecer"
Memorial n. 1 de 1953 de autorIa
do Sr.. Mario Pinto Serva tecendo
considerações sôbre a situação finanComissão de Economia
ceira do país, que, não encontrando
7.' REUNIi\O EM 14 DE JULHO DE mérito decisivo, soliçita seu arquivamento.
1953
O Sr. Presidente submete a discusAs 15 horas, na Sala de Leitura do
Senado Federal, reune-se esta Comis- são e votação os citados pareceres que
53.0, sob a presidência do Sr. Sena- são unanimemente aprovados.
O Sr. Senador Euclyde.$ Vieira prod:Jr Pereira Pinto, Presidente, com o
comparecimento dos Srs. St.:nadorcs. pun::ia seu parecer sôbr eo Projeto
de
Lei da Cãmara n. 144 de 1953 que
Júlio Leite _ El1Clidcs Vieira e Lanc;"lph:l i\lve~. nllsentes. com causa JUS- concede isenção de direitos de importific'lcla. O~ Sf'nhores Senadores AsSIS tacão e mais taxas aduaneiras panl
Gh{lt.ea'Jbriand, Si Tinoco e Plinlo cidade Miniatura denominada "Railwalândia importada pelo Instituto
P0rl'Deu.
r-;' lida e aprovada a Ata da rel< Paulista de ePsquisas sobre o Câncer
que é aprovado.
r.-lJ J n nte1'1or.

n.

a

Nada mais havendo Que tratar, en.. sessão anterior, que, posta em d
cerra-se a reunião, lavrando eu, Arol- cussão, é sem debate aprovada.
do Moreira a presente Ata que. uma
O SR. 1.0 SECRETARIO
Lê
vez aprovada, será assinada pelo Srl. seguínte
,Presidente.
EXPEDIENTE
Oficios:
Comissão de Redação
Quatro, da Câmara dos Deputad
16. a REUNIAO EM 15 DE JULHO DE encaminhando autógrafos dos Proj
tos de Leis da Câmara números
1953
17 1- 50 . 336-51, 100 e 217-52, já sa
Aos quinze dias de julho de mil no- clOnados.
vecentos é cinquenta e três, as dezesTrês da mesma Casa, nos segui
seis horas,_em uma das salas do Se- tes tpnnos:
nado Federal,· reune-se sob a presiRio de Janeiro, em 9 de ulho,
dência do Sr. Senador Joaquim Pires 1953.
Senhor Secretario:
Vice-Presidente a comissão de RedaTenho a honra de enviar a V')s
ção achand~-se presentes os Senhores
Excelência.
a
fim de que se digl
Senadores Velloso Borges, Costa Pereil'a e Aloysio de Carvalho, deixando de submetê-lo à consideração do Sena(
comparecer, por motivo justificado, o Federal, o Projeto de Lei n. 2. H2Sr. Senador Clodomir Cardoso, Pre, de 1952, da Câmara dos Deputade
que autoriza o Podcr Executivo a pr'
sidente.
E lida e, sem alterações aprovada a mover o l'eaparelhamento das Hospl
darias de Migrantes, situadas em 1\'11
at!lt da reunião anterior.
A Comissão aprova a redação para naus. Belém e Fortaleza e dá outr:
a
providências.
2. discussão, do seguinte parecer:
Aproveito o ensejo para renovar
do Sr. Costa Pereira, ao Projeto de
Lei do Senado n. 48 de 1952 que mo- Voss~ Excelência os protestos de m
nha
elevada estima e distinta cons
difica os artigos 3.°, Ir, 4, parágrafo
único 5. parágrafos 4. 5. e 6. da Lei deracão. - - Ruy Almeida, 1.0 Si
n. 1. 505 de 19 de dezembro de 1951 cretário.
no tocante a ações rescisórias e manPROJETO DE LEr DA CAM.IR.\
:)
dados de segurança.
N.
175,
de
1953
":
As dezesseis horas e vinte e cinco
minutos, quando nada mais tem que
Alltori~a o Poder Exp.cutino
tratar, a Comissão encerra os seus
promova o r('aparelhamento dD
trabalhos e, para constar o que houve
Hospedarias de J1fiqrantes. slfua
eu, Gloria Fernandina Quintela Redl.ls em Manaus, Belém e Fortale
dator, de Anais e Documentos Parlaza. c dá outras providências.
mentares, Secretário lavrei a presente
O Congresso Nacional decreta:
ata que, uma vez aprovada será assinada pelo Sr. Presidente.
Art. 1. () O Poder Executivo pro
movC'rá !I reallzarão das obras de re
!ll1lpJlação e reparo, ber
82. a SESSÃO, EM 16 DE JULHO construção,
como efetuará o reequipamento da
DE 1953
Hospednrins de Migrantes. situada
f'm Mr..naus. Brlrlm e Fortaleza. per
Orador3S il15critos para
tencpntes ao l\Jinistério do Trabalh
IndlÍstri!l e ·Comérclo e subordiÍlad3.
o expediente
aI) Der)[u·t.aJl1ento Nacional de Imigra
1. ° Senadàr - Hamilton Nogueira. cão. àando 11 IeS ort!;anizaçã.o comp~-{
2. o Senador
Mozart Lago.
vel eom o fim de nue se destlna. .'
3.° Senador Kerginaldo CavalArt. 2. ° Os referidos estabel'lf'l
canti.
mentos serão precisamente destinado
4.° Senador - Pereira Pinto.
a ho,;ned:u,:em e encaminhamento d
5. o Senador - Flavio Guimarães.
trab~lhadores em geral. nos têrmo'
6.° Senador - Ivo D"Aquino.
das leis e l'eç:ul:1mentos em vi~·or. as~('\gurando-lhe5 a prestação de assi',
'pnria médica e social.
.
ATA D,~ 81. a SESSÃO EM 15 Art. 3.° Ficam criadas. no Quadre
Perl1lfil1Pnre do Ministério do TrabaDE JULHO DE 1953
lho. Indústria r Comércio, três - ~'
PRESIDt:NCIA DOS SRS. . MAR- flln<'ÕF-S !'T:ltiflc.2f1rrs rle Admlnlst. t-!
CONDES FILHO,
VICE-PRESI· rle Hosnedaria de MiQ'rant.es, COlÍl ao
DENTE, CAFÉ FILHO, PRESIDEN- ~r!ltifi('~clio correspondente ao sim·
TE e ALFREDO NEVES, 1. ° SE- bolo FG-2.
CRETARIO.
Art:. 4. 0 . O Pot1er Executivo. dentre
As 14,30 horas comparecem os Srs. rio prazo de 90 (noventa) dias. bal·
Senadores:
xll.rá o regulamento para o funcionaWaldemar Pedrosa.
tnf'nt.o das Fosped:uias de Mig-rantes.
Anísio Jobim.
Art. 5. ° P~rfl a exeeucão da preAlvaro AC!olpho.
"f'nte lei, o Porler E;vecutivo fica RUAntônio Bayma.
'orizado !I abril'. nelo Ministério do
Joaquim Pires.
'Trabalho. InrllÍ~tria e comércio. o
Onofre Gomes.
nl'~dito esnecial de Cr~ 26. 5HI.380 00
Kerg'inaldo Cavalcanti.
I\'inte e seis milhli"s auill.hentos e d.>Ezechias da Rocha.
'T('novc n1H trezentos e oitenta cruzeiro,;) .
Cícero d" Vasconcelos.
Julio Leite.
Art 6. () Esta lei enh'~ rá em vigor
Aloysio de Carvalho.
na da bl de sua publicacão.
Luiz Tinoco.
Art. 7. ° Revo::;am-se as disposições
Alfredo Neves.
e:.l cOYJtnírio.
Pereira Pinto.
A~ Comi.~sõ~s de Constituição e
Hamilton No]ueira..
Justiça (' df' Financas.
Mozart. Lago. ~
Rio de Janeiro, em 9 de julho de
Mello Vianna.
1953.
Marcondes Filho.
8<'nhor Secretário:
Euclydes Vieira.
Costa Pereira.
Tenho !lo honra de enviar a VOSS1l
Már'o Motta.
E:':celêneia. a fim de aue se digne
Vespasi:mo Martins.
~l\bn1ctê-Io à consideraçao do Senad0
Flávio Guimarães.
"'''d'''·nl. o Proieto de Lei n. 2.557-11:.
Roberto Glasser.
dI' 1952. da Câmara dos Depllt.ados,
Gomes de Oliveira.
'lue autori~a o Poder Execut.ivo!t.
Francisco GallottL
p'n'ir ao Poder Judiciário - Justiça.
Alfredo- Simch.
F1eitoral - o crédito especial de Cr$
Camilo Mercio.
' 2.756.439.80 (doIs milhões setecl'ntl's
. f' cinqllenta e seis mil aU!1h'o'~"'ltOq e
O SR PRBSIDENTE"':" Acham-se trinta e nove cruzeiro,; e oitenh (',,"._
presentel 28~Srs. Senadores. Haven- tavos). pa"a ntn."h" "'."00"<; .. ,'.P_
do ·número le!?:al, está ·aberta a sessão •.. o~ :lOS C''(f'rcj('kl.~ (.~ 1 n"." ,n,.
V:1i-se proceder à leitura da ata.
1(>"'
O SR. 3. 0 SECRETARIO (servil/d r '
~",,--"". ~
de :lo O), procede à leitura da ata d. "f"~ ,
j
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.' JtJa elevada estima e distinta consi- ções em moeda lívre, ou quanto em existem técnicos experimentados e de- re1~,.no litoral; e o bicho de pé, no
ração. - Ruy Almeida, 1. ° Secre- compensação, feita a convel'são nos dicados. E digo mais: a resposta foi tenor.
"

iârio.

r~'i"

.
J'ROJETO DE LEI DA CÂMARA

f

.,

N.O 176, de 1953
A utoriza o Poder Executivo a
abrir ao Por,er Judiciário - Justiça Eleitoral - o crédito especial
de Cr$ 2.756A39,80 para atcndcr
despesas l'e/ativas aos exercícios
de :950, lS51 c lS52.

t
ai:f

..

O Congresso Nacional decreta:

'''L

PESSOAL:

}~r~,. 1.: ~. c :?cder ExecutiYo autori2ado a nJrir, ao .f'LlI,.h~~· J:ltiicj{'.;)'~~ ,,~, JUstiça Eleitoral o crédito especial
Jl (le Cr$ 2.756.439.80 (dois milhões, sete'l. centos e c;nqüenta e seis mil, quatro''''C:entos e t1'int3 e nove cruzeiros e oi'"1:·,.'I;enta centavos) p~ra atender despedfll,S relativas
aos exercicios de 1950,
',:l~51 e 1952, asim discriminadas:

Substituições:

,!r

Cr$
,.Tribunal Superior Elei110.000,00
" t.oral ..'
,
T r i b li n a 1 He6'ional
39.828,p'O
Eleitoral da Bahia .
T r i b una 1 Regioual
Eleitoral do Estado
37.650,00
" do Rio ........•...
,'
Gra tificaçóes elei,orais;
Tr i b li n a 1 Re'!ional
183.341,10
.""éleitoral do C.eará.
~ ; b una I
Re!ional
",'leitoral
de Santa
l06.359,2ú
Catarina
.
E'erviços e Encargos:
;ocspes:ls gerais com eleiç5es:
T r i o una 1 Superior
~ .13i1.!l12,0ü
:E:ritoral ..........•
Alugue!:
T r i b u "n a 1 Reo'ional
135.338,70
Eleitoral do Ceará •
Salário-família:
Tr i b u n fi 1 'qe!ional
. Eleitoral do p{aui •
4.0uO,OO
:>;'.

2.75M39,80

Total

Al't 2.° Esta lei entrará em vigor
nn I1flta de sua public3ção, revogadas
clisDasicões em contrário.
/!
A Comissão de Fín3nças.
,.)' :Filo de Janeiro, em 6 de julho de
. 118

ljnr,o

-:.,.Senhor Secretário:
Tenho a honra de enviar a Vossa
Excelência, a fim de qu
se digne
Imometê-Io à consideração do benado
f'eeleraJ, o Projeto de Lei n. o 2.113-A,
{le 1952, da Câmara dos Deputados,
{Jll€ conceáe isencão de direitos de i111J)orta~ão para
materiais importados
" . ' Pu, ndação para o livro do Cego
. ,~..,.:. Brasil.
. Aproveito o ensejo para. renOl'ar a
'Vo~sa Excelência os protestos de minha elevada estima e dist.inta considemcão. - José Guimarães, 1.0 Secretáriç' em exercicio.
l'ROJETO DE LEI DA CÂMARA

N.o 177, de 1953
Concede iscnção ãe direitos' de
importação p~ra materiais importarZas pela Fundacão para o liVi'O
(lo Cego no Brasil.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 E' concedida à l"undação
p~ra o livro do ce:so no Brasil, com
~ede na Capital do Estado çle São
Paulo, isenção de direitos de importação, exceto a taxa de previdênci~
social, para todo o mate.l'ial de uso
exclusivo de cegos.
. Art. 2.° Esta lei entJ'[lrá em vigor 11:1
data de sua publicaçiio, revogadas a,
!'lisposições em cont.rário.
As Comissões de EduC3~ão e
Cultura, de Economia e de Finanças.
Vêm a Mera e são drferidos pelo
Sr. Presidente os seguintes
REQUEllIMENTO

j~~

anos de 51, 52 e 1.0 semestre de 1953,
dillcriminando· o que foi exportado em
câmbio oficial do que foi importado
em outro câmbio.
S. S., em 15 de julho de 1953. -

O SR. HAMILTON NOGUEJRA _
muito além do que eu esperava, porque o trabalho de estatística vital é O nobre Senador Joaquim Pires, que
completo e perfeito. A distribuição da tão bem conhece a história parlamen~
doença pelos distritos sanitários desta tal' do Brasil, dá depoimento pitores~
cidade foi feita com ajustamento á po- co em relação à nossa terra. Declara
Alencastio Guimaráes.
pulação para cada distrito sanitário, c S. Ex." que o Deputado Erico Coelho,
que tem grande importância na análí- que também era médico, afirmava que
REQUERIMENTO
o Brasil dispunha de duas fôrças po~
se de uma eoedimia.
N.o 201, de 195'Apenas uma resposta foi dada sem derasas para repelir o invasor: a febre amarela e o bicho de pé!
Hel{ueiro que o Poder Execuuvo In- bem interpretar a pergunta.
Saindo, no entanto, do aspecto piform~ por intermédio do Minist;ério
Releve o Senado entrar num t.erre- toresco, vejamos o lado trágico e doda Fazenda:
no um pouco técnico; mas o assunto loroso da atividade dos viros.
ai por Estados, a quanto montou o
da mais alta .importância. Vamos
Os viros são parasitas estrictos. Enlicenciamento de exportações nos anos éesclarecer
a população da Br~sil na quanto existem micróbios, como HS
de 51, 52 e 1.0 semestre de 1953 pelrt
que diz respeito aos problemas fun- bactérias e os protozoários. que vivem,
CE..~IM;
. "
b; t'lr Estados, a quanto montou o damentais de saúde ptblica; e tam- segundo a linguagem técnica, saprofibém
d~zer tranquilamente a verdade,
lice7lciamento de importações nos anos
tl.camente. e não produzem doenças, os
sem criar casos de angústia de preo- Vlros parasitas estrictos, necessitam de
de 51, 52 e 1.0 'semestre de 1953.
cupação
constante,
compreensíveis
S. S., em 15 de julho de 1953. um hospedeiro que os alimente. Eis
nl1ma doença que determina conse- por que podemos dizer que uma doenAlencastro Guimarães.
qüências
tão
dolorosas.
O SR. PRESIDENTE - Sôbre n
ça ínfeccios3 é um fenômeno ecoJó!'ico.
Todos sabem aue roliomielite é sinôMesa um requeriment~·, ?ue vai se"'
Sabemos que êste ramo da biolo!?ia
lido pelo Sr. 1.0 Secre:;";:,10.
nimo de paraJifia infantil. e c8usada estud3 a economia dos sC"es vives' e
por um viro. Os viras são os anões do que esta economia resulta da luta prJa
E' lido e aprovado o seguint.l?
mundo microbiano.
VIda, entre se:'cs de rsnécies rli~erpntf's.
REQUERIMENTO
Não é paradoxal falar em anões do entre seres dn mesma fs~éri" f' s1J9S
N. ° 202, de 1953
mundo microbiano. Quando Leenwe- rcln~ões e1m os mais diversos fatores
Nos têrmos do artigo 126, letra B, nhoeck, aquele holandês comerciante 3J1'bientais.
Se Ema doenca infecciosa é. cou'edo
Regimento Interno, requeremos de linho 3perfeícoou o mjcros~ó:,ieo, c
seia t;'anscrito nos Anais do Senado (l mundo dos. infinit:amente pequenos "üpntpmente. um fenô"lcnn c"'lp7ico
ar'Ug'o do Sr. Justo Pastor Benitez, pu- surgiu ante os seu/3 olhos sUDresos (' ,t torUor! o é uma epidemia. E ~enrlo
blicado quinta-feira última no "O Jor- maravilhados. Mal sabia. nO' entanto. ,~ja, re'1l'l1I:Dte, fenômeno f'r'nJór'ieo,
nal" desta capital, e no qual êstc que em 1381 um pesquisador russo iria n'\o existem duas epi(jl'mias id~ntj(':'l~,
dest;cado. intelectual e homem p ú'olic:J descortinar o mundo dos infinitame!Jtr devend/'), pJrtanto, c?d~ epidemia ser
paraguaio, já várias vêzes JIlinistro de lnenores, isto é, os lnicro-()l''"''''anic:nll"'c 2stud~0a ~?<"pr~1nrnrntc.
t;;ste o ll10tivn do mel! reque>'imento
Estado em seu país, em brilhantes e 'que eccapam à l'isibi1if!r'(1~ m;"r,-o"'Óni.
elojiosas considerações sôb:'c o. livro ca habitnnl (atravesBam os filtros :le inforimt!;,õrs e a ra?~o por 0:1e n"io
rntp~, ::t;. o mornr r
0() r''''-~!nl'.,.- Nfo
"Garibaldi e Anita", de autona do 111U{S finos.
Sr. Brasil Gerson, se refeIe de maO viro que vamos estudar hoje med, oodb faz~-lo sem dispor dos plpmrnneira altamente carinhosa à brasileira de 8 a 12 milimicros, isto é.. 8 a 12 "OS il1djSDensáv1';~ f'!'l estudo rJl'sta eni-'mita Garibaldi para situá-la como a lnil1onésimos de 111.ilín1ptros! .J.\b·8.vPss~) ienJ.in, atr.:-ndenà'J R ]Y\ínhn .,·pC'nf''n ...., ...
maior das heroinas do continente ame- os filtros mais finos. cJ2 ClrriG, de por- bilidade de prof1',o-or de higiene l" de
ricano.
celana, de terra de infus6rio. f;sses médico sr.ni1-arista há mllil> rJe t.ril'Jia
Rio de Janeiro, 15 de julho de 1953. micro-orR';m;smos sil.o, de f?t, os 81JÕe, anos. Ali:ís. já erc1'(:vi t.raballJ'l sb)):-e
_ Gomes de OliVeira. - Attilio Viva- do mundo micl'obümo: mas as devas· o a~sullto. N?o podiil, 1'l"lr t:mto. nnrecqlla.
tações que prnduzem sito ?S m')'" tre- ciar a TI1rltérif\ senão sôbre bil~e rip'oO SR. PRESIDENTE - Contiua a mendas. Conhecpm-se. hnie, mn.is (1' rosflmente cientific!l. t:mto nnilf<to é
hora do expediente.
trezentas dnpn~8~ pr()dnzjdfl.~ nor vi· '1ossíve1. our:ndn n"s <:itnflmos P'1 tl'rO SR. MOZART LAGO (*) (Pela ros, computando-se ns viro"E's nnimnir "~no in~tá1"el da b'ologia, pil!'h'u!:rrordem) Sr. Presidente, quando v()getai~ e hUmn1l1S, pstR<: em pouc' mente Gf.l biolof'Ía hUl'''''llfl, (''Orle nem
transcorreu o último aniversário da mais de trinta e trfo" nu trinta e cinco Cemprf' doi..- (> dQJ.s i"llilJ:.1m a qUélfro ..•
Associação Brasileira de Jmprensa, re- mnito bem. estl~d:.1dns.
Sr. Presirot-nte, l·oltnndo. fl .... or:l. 110
oueri a transcrição nos Anais da Casa
Sr. Presidente. não sàmente 11 ar~(. ~studo da cnu~a cl1 n"l h m'pUtr '-P:1de um histórico elaborado pelo bri- do viras p enorme n0 terreno r]Cl. nato- ·irmamos ser eh uma l'il'o.<.e - r1cen.
lhante jornalista Renato Tavares sô- logia. corno t8.-!11hén'\ E"q"',rl(' pn, ,..,r;l'~ 'oH' l)rodp 71 da YlDl" '\'1'1'(it:' (~., l·.n..., ... ~ (l'1';,i"P1"_
bre aquela organizacão .iornaJistic~. O co ·destfl. se:ua. t0'11 a Sl1Cl im11fl''t:ín- ~fo1~. po.: m1'nores l"11f' sr!am (i.«~~ l'f'Tf'<;
Senado aprovou meu requerimento e ela no d~Rti110 nol!tlco 0")'-; nq .... rp~.
vHns. f-~es nnl'Pr.:cntilr l"lnDf: (Ffpl'P~1"~~
o trabalho foi publicado; mas tão inHá episódio D11"tO Cl"·;0S0. t.j'ptAro~ ;l oue. u.°'1!1à'1 têm''] f"")1;",] r'~,.,.,oe a
corretamente, t.ão cheio de en~:mos e no livro de nn" p'Ut",.. hlO'g~ Ol1"'l t:)C'"h,rl," cada lVP9. o n01TIe de H:1r)1o~tr[-!".~~ ...
truncamentos €!ue tomei a iniciativa' a infht~n('!~ ci'l,C: 'r,'l+0Ci. ~""\s 'l''l;'''1'ól)i,''''''
:NRll se R(O<::u~tf1n1. os ~,.~. ppn:1d0'~"'~
de, pessoalmente, como autol' do tra- e d:1.~ p~llg'f1s na h;~tn~'';'' tia ~l'fdl~"",,"'~"'" \rou traf:1r dA dr}ení'3 e nr;~ (~nc"!"~'p~l';"'~
balho' ir à Imprensa N~cionnl revê-lo. Re1rta n cnso d~ jn,.:rfn·H~"~",,,,,~·~.,n:.., ,.i,.., lhe ~s f0l·n18~ ('HDj~;t~. .AOPT P"'~'Í. ni'ra, fim de que a Mesa, determine. no- Haitf. () T-I::liti. ('I)I6n~n fr.,n('::'~!l. "'lp. C'ente o 8"'Y'!::\dot' Pl f reà'l },... . pp~, ~"I.,.,
vamente, sua publicação. O trabalho O'a ao n1on1entr, 0'1 m:'fhp'1r~~df)O dp~p·, fessor (te l,letn:o!rJ'"rr 1 [In F:v"r'1rJ<"\~p
é notável e b1'm merece figure nos ia f-:.(lr indp't"l~n0"l1t('l (\ li'''''' m'"''"t-h,.,,('l''''lV''' ~ll~n,.inense nr j\.""rcF cf n1 orle· f.~"l~
Anais do sen~do. nos seus \'crdadeiros de Jjbel'bl('~f) '3~ inici::!. A E!''1 '1\T ~I"\. '1U8ntas 'v:1r5pd:ldes pncont~'?t"'1f)f'< ..,... .... r.ot:..,
têrmos. (Muito bem).
leôniraest.-s no ~n""'lYeu, - N~~ ,l~~," .1. or.-n('.1. ('P1't0 P, PJ1ti·pt~"'1t0. ("H~ ;~D
O SR. PRESIDENTE - A 1vfesa Y!1:1nn
o",J:oo~1('raI J ,:,>,.,'fC't,.("'~ ('0"1 llP' lado elas fern1::'1'Ç tl2~'?F+;f'>at: ."'''l''~!''''I",,~
tomarlÍ" providêncirs t)(1r atender à )\.1S- ~X{TCit() p00~"r~i) _ Õ!Z o "ron~~t~ nu!'" rrue rnais in1'n~·p<;~jon:1n1. tfi0 tri'"~ :H" l"'~:'1
ta solicitação do nobre Senador Mo- de vinte niil h . . . n.. pns. l\:"~'" rei rp f, "s St~~'\, spourl:lf.. ~nc{1-f'lh'''''''-~t3 ns fr)'rzart Lago.
.
verdf'':le. por011P p"a p"\,:A~'C~t") 11'\l1it,0 tJ1P:5 Hb~rtj":'f1.~. nno l1ar31H.)(':"s.
Comunico ao plenário que esteve em n'ran(1p n\1.1':1 ;:lf'f"p1'n pn0C::l. () f~t,() i
E 00 1~:"nto (1(3 yj{'l-., hl'"l."J.~~~("~,. ·n.~O
l'isita cl.c cortezia a esta Casa do Con- oue· as t1':'l'rtSC:: frp,n("~f"''"IC:::. t~'8!v. .... ,.~"r r l....~ (V~Yf:i'rl. aS' fnrrytf'-l~ ''r,,,,:~ fn1't'Y··l'·,I"'TJ_
n:resso Nacional o Sr. Vicent.e Ráo. be'l1 Pqll~"·H"!.-l~t;, ,\'pncpr,1 n rl';:'~('l:"(' ~es ~:U1 pl"'':.?S f(p"m~~ rh'1rt-;'\:~:'"'~' .t~ p~
Ministro das ReJacões Exteriores, que ('ombate. o c:: rp·',.... Tn,..-:'"lrA1·lnc:- ~5."
e1·,~'1-i rll1 ~~Tl·,...p
r~l·.!'~"r rn1... ·.,"!..."
::lprescntou ao Presicténte do Senado "'unrl'1S n:1~':1 t"'\ intr-Q··l."lr. (':'lC'l'rt, f"'!""lh'('I_ '1 t0à8S :"'C' r.-. . . . ~ . . ~~ ~.,.., r,.., .... ,..~r,,~f(' ]\It';~j_
~uas demonstracões deaeatamcnto a t'1nto. o Rnx~F.,r i'THjC'í"l~pl __ n !l,...,nr ':0 ~Tryunl l"'l..,;l"'l lV1 l"T,-i~"'"'!fl;""() ,H", ~~ ..... ...,...
éstc 6rgão legislativo e as~in~lou o cl(!- '1fl .:mu~ld() !"Y}}r't'rh'?'t"'II'). n "fro!=: ,-l" -r... 'l(1stln~,. ("lU;11('1'·'f':Ir o",~o"''''<::l ;nf"'~"";"'''''''
seja de, no dE'Se111pCnho de suas altas l"'re Ptrl:'1r01A.. ("no ilj,.,.i't"l1'"t n pX'órrltr- nnl~ (Pn' r1..., C':Jb0j,'1. r"'n·,;,~"'.L"J, 1"~~~~ n;.",,;
funções, 111an ter a 111ai~ íntima cola- P-raTIc.s.s p n t't'le-t .......,.,.~ p p"":1-~~l.t';''1 npl ....... ·:f~-:r,!:l. Í!":t'~~:1,.,:;;1") P'"' -r.' TTl0 '"\ do
~._., ;1..
borarão com o Senado Fedeml.
fÔ!-l"r-!t:; reV("lT,~('if)1'1.k"i~q.'· ~qe dr..el'etrur' ?cJ:1"nàq COr'n,") r.: ~np
~ ~
Esteve tambpm em vista ao Se118d(1 a il1rl'pn("lnr~"t1('.i.; r., j-r.-.;t.j
'"1') pn t 111f-n
t""'tr ,..
fI-· " n.., .,... ... .,.: 'J~.
') Embaixarlor Graca "r81{h~, aue hreio
VerifiCA V. F~. 9. Sr. P"rsir1rnfr ';';"l Lnfr.rnflJ: r<":l -r T1 ... "l nf:iri n~"~Hf~(",.1,"\
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""'
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a,p;radf'cer a aproy~.('.?'l nn ~pú 110mf'

nara r1'pre.oontar o Brasil junto no
Govêrno elo E~ito.
Continua a hora do exnedipnte.
Tem ~ pa1a1'l'R o nobrp Sen~dor Ha-·
'11ilton Nogueira, primeiro orador inscrito.
e SR. HAMILT()1\J No,.nETRA '3i·. Presirlpnte, antes de fa"1'r con.oírJeracõe~ s5bre a resnnsh' aue acab"
de receber ao reouerinopnt'l f'111 OU1'
~olicitei da Prefeitura 00 Dish'ito ",1'-

~()mn lH'"

~ ...,i=:')

nl')

7""11"'('1,., p11r1.nhi .... n'
et·.. . t:'·

I'enrr~o.nt(')u fê"r:J~ nr'l~P!'D~8C:::: no

J-fno dp nn18 nnn8.0, cnm0 te.. . "'! -:;;i~1""
lHás. no rl~ nut.r()~ n ~1n<::!, f:'~ qU;Z~"'ri10'"
11(iC;;: f"~,.·nfn~·1ti(') ...• l'H"'. ,..
nl"'1+()
O, Sr .Tnr(y1'7",,? Vi1"eS··
Pe-rn1Ifc
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O SR. H .~. " ,'TTT:rríH,1 ~\"OGlJEITIA _
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f(1l1t ... (ir.> ('-'"l..... f.;r"""~r)
F]1ni';nflprl.., r'h''''~ t"' ......
""11 i tt.'l. ('tp .... nr<"'! +""'("I"t ,.-.n

):

lll1,!1

'1,c"1fp ('(lr'" ,...,..

~"'7'-""

.Y1~~ Sf'''''Qn~<:: ;;1
'~p~,... ....."".,."tp t\n,. .... !'"':

l""

"'t·',.... " . . . "

.., ..

f ... "'"

lro,l· ...

("n

~~~~... -.l, ...

rln"~M~!,

t"I')K.., ,..

,...~ pf""~·

J,. .... .,.., ... :

rf,....

"1"'10

,lr ,..

fi't""l:
();_

...,...

O Sr, JOClQuf1n Pires :.-~lo Brac:H f.;vi(l:.,~,.... "'~1 i,..,(''I· ,.,-'r
,.,
ro "''''''v'''r"""correu c~sa idêntico an2nào os it~·· ·-' . . . 11·7,.,<"1' ..... 0P A"'TI"'" rr", h ,..." ""1"1-'., ....... O"'" f " ,.
O
c
'iernJ inforplé1r0CS n1il1n('~,...,t:~~ ? "e~, !ianos am1'Ar~ram os' b"asi'''iros. ('t
~;: ~~:.: :.,~~
':leito da cpidemifl dI" narfllisia infantil. Denutado Frico Co nlhn. decl~rr;l qt1r" .... '1r~~rt'"l.":~ .... r-~~:~,.'~::=
" ..
'grnel"no o cuidadoso trabalho que mc o 'Brasil di~nunh~ de do'- l'1,y;j; r"o
para matar Or? its1innos: a fcb~'e am:l· '_~nP~1~:'~"l~~~~:::1';:+-.:"'::~; :~ ~':'I::::~
~oi enviado,
R?aJmente. ns pe 1·f!11l11a.· fo-mn !'Pl"
i':l"l~"'t,"; n ,f"r:n'~''''''' r" . . . "~f~.." ""i'"! pr.t"'l,.:j'~

N.o 200, de 1953
Heqlleiro que o Poder Executivo informe ror intermédio do Ministro da
Faz(i,.'1da a quanto montou, em cada
E:;tauo. o volume total de exporta.. pondidas como deviam ser' Quando

n

(*) Não

foi l'evieta p<.1o orador.

. . .:. .

.. . .

de .reccptlndadc. nm'''''''> ;'se n "01'11"'<1

6~H

Dl~R'O

Quínta-fe:ra 15

Of! CONDRESSO NACIONAL

pode ser transmitidJ. pelas gotículas e mata. Um ."ims benigno, em virtude
pela agua, também o pode pe:as mos- ct~ssas condições, t;ode determinar tocas, que, pousando nos excrementos dos os ti;:loS de doençJ., mas, em repodem veicular o viros. Nos Estad,lS~ra, as formas ~~l"a;s s50 produzidas
Unidos, nas eitlades de Alahama, 'Jelcs virus de alta virulência.
Athnta, Connecticut, Clevel:1Od ,etc ... Certa e~~i·'cm;~., em vit6rh, na Nona
ü3 pesquisadores encontl:aram moscas Z3Jândia: ele alta virulJnch, resulte)\!
cont'1.min'1.daf. c, entre V:ll"las e~pe~183, :h in1PDrtnd.o d~ um novo viros. Haf'St:;>\'8 a nossa doméstica, responsaveJ 'fia u:na e~;d~mia: nu~nd(} chegaram
.!.J'P h tnmsmis o 3.o ctenutras. doem:ns.
9]~un5 doentes d; péJ1i"1e'lte, ele viro,
Ncttul':Ilmentp O" veo:>;ctals, flue. so- oU"'11en'e virn~:'''1.tno-, ('~tat('f('cer::lm-se,
fr,)m :1 ir1""'''l~;;() dos :í.~u~s polUldas, ~ntJo, outras formas ~ r ti v e s d a
t·,l''''''P'''

f'''~YY\ r:1)~+'1.]111"ados..

O Sr
K r":,,ryl'10 C'llJ(1'cant!
FI'.. ~·\tC'· V, !i'x.· UI" aD8rtc?
O S'P ," 'P' '"TT 'T'0N NOGUEIRA
CO~'l t('c1') o pi'azer.
'"
p

n SI' li"'r,':,'''''/') Cov"ZcC/.7'.h - E,'
t.')'l ~11;:'~rl,", (''"''"lI ~;"':l1.1.'.'0() a di~~êrt:'-

:6.

""X, a f'
tive a S(\~,\,f2G)O
<':2 I"·', 1'OS '~lT~:", ~I'"l eqta fOl ~ br::
1\1 '11'e t~2e (1') V. Ex,' nuanelO~'
(.; 1l\'''r:>'1 em MecUeina. D8Se'al'~a, p01bn'o. me "'r~3t~cqe .os :1:"!'l;:,nces .. :s~
c' "'Q"'~f"ü~< pr;m~Il'O, s~ e,se \l1U)'.
~~ e v r1":f.'1']11 :.:'.a ° apfirecim~nto r~a
c\c~n"'~. en1 rJ,·~··.t2~· ten1~r:.o, e o lne,"'l1'10 4,1", e '\ c')~.d:"õ's e':tT'1o'·d'I~').1"1, no ~a t1:1 1 ' 1-.'''''D1' a n'lan1t'-OS:~."'(}f'~

r'") rle V.

n1'l.i~ ora··e.. . , in(': l~~\'e ~

~)'·'l1~r.,·i~?

d')~1"lça.

Está resumicl:lmentr, C:\1'O c::>le-;o,

"~"'lo~ta que lhe posso dar.
O Sr.

~ epid~mia atual não é transmitida
nela água. E' perfeita a resposta ao
meu quesito, dada pelos epidemiolo;istas da Departamento de Saúde da
Prefeitura:
;;Segundo pnrecer do Serviço de
Epidemiol07ia, a atual epidemia
de poliom i el'ta não apresenta nenhuma das caracteristicas ela epidemia hic1rica: não se verificou
í'1icio súbito, COGl grande. n-:m1~ro
de cacos. nem f'ueda rápida, V:1i,
ao cD~tnÍl'·, ~~"t;nu:'''':1o com ele\'açi'\() lC'1t::l, desde o come~o do
uno utp pr'a ctnb".
Pedi a rsint'stir>'t de 1. o de janeiro
Ü' 15 ne maio. Fm junl1o, OCOlTeram
'.16 C'tSDS, c, no porrente mês, para
+r~r'rtüj11d'1F1) gel'nl d'l nonulacão,
Qpide".1i. pstlÍ em decFnio, nOl'que ati>
'11t?-ôp t e''1 f~"~'''1 notifip'tdos a':lella<;
'2 C:1S0S, 11. cp'd~mia, portanto, , .. ",'11
:\') all"'e.
Vol',qp'ló, pO:'~m, 11 min:.a afirmação, re'Jito: a e:""~P'\ia atual não e
trQ1Jsmit'nA. ,]1"'1. ã,!pa.
Npnl S:1 por es~'_'" l'o"'ões afirmo não
ter o l~al ori"e:.l hld 'IC?: é, ao, pri-

I

::1,

Xerr;i71.:r.'·p C.TvC(!canti
~'br;o;ad() u V. Ex.", que lve esclare- I
~",u bj"sl~ .. t~, AfStIT' , pO~3C) tele uma!
:déi.'1 o·e...·ul, do '1.8:"unto. qll P in Terf'ss:1
" t6cla a população elo Rio de Jn·1elro,
O ~R, HA ',,!ILTON NOCUEIRA J5sses dados a população deve ter co'11'0ci.n·~cnt ... r-ar'" oue t."l11e certos cui·'~dcsr.o sf'''t:d·) de aU'TIPTlhr fi re';.stôr.c\a: !':ão só a o01')uhçi'io, como
~s au~o::ld3.r.~~~ far:.it9l'iuH.
O gru"o et:\I'lo l'1ais atin:;ido é o d?
'~1-n tl ('111(...) ar.DS.

I

lu'!~l'. po~·::tl1C êle se dlstribup
~ .. ·::1t . . . ·""1 ~dfJ. a ('~dJ.c'"'I. l'T)l"
P?raUe s?-I's IYo''';tc- ~·~'t6rios da C~ .. ·", ,,",
111CÜ'O

03 rOl'~e-"ln"ler.canos, C1ue t~n1 e;:;tu ... l1n i "o'

Julho de 1953
,- nas cidades de Porto Alegre e Ca n.
pinas.
O Sr. Marcondes Filho _ Creio que
V. Exa. pode acrescentar, (l t's>"çü.o
de Santo Amaro às que mpn!;i()llOll.
O SR. HAMILTON NOGUE:IHA _
V. Exa, tem razão: mas,~m SU;ltr,)
Amaro, não há os requintes ,)oo"IT11dos nas estações a que me retrri. A
verdadf. cntretanto, é que, de';ois (1,).
'nsblacão da estadio de Santo AOI:>1'0, hoúver l'eduçào da febre f.ifolcte
~m São Paulo.
F'stou, oois, de pleno ncôrdo l'or'1 as
'utoridndes sanitárias quando mandum ferver a á5;lm; porque, S'~ nio
evitnl'mos assim o poliomielJ,tC', (;~rt,1''nente evitaremos as doenças trãns°-nissíveis ppl~ n,o-ua, COlno a febre ti...
Coide e a difteria.
A conclnsão a que cheguei, rlco:)t<:
de ler essa nota do Servir.o [~:\n\tário
'30 bem feito, é a seo,-uintf': ,'l'i'l~iul.··
"C'. através clôsses estudos e d:, ·()ub.o~
';ntomas esc18"pcedores - fer'" Derrlf\o ao Senado de estar ahl12"and(
'"1.~ T'linhJ'1" ro:rslrlpraçõrs ...
O Sr. Mozart Lago - V .EX'l n'):
":sf-1. r)rc""')('\r('~n'"''''ndo uma p~ovcitos~
,,11~1., na l11P[1irdnn.
O SR HAMTT.TON !'!"OGUEIRA .. si,.,to-'",C' ponstl'an"'ldo, eS'llan:Hl'
'ln assl'nto do meu s,,:tor nestr: r,l,;
'''''''n em nue a mentahdade f'sta ?rt~dada culturalmente por outrf"lS ldé

O SR, H"HI.'1"DN KOGUF1Rtl. ':do cr:n nfi:c.pa n, ~5sllnto,
.
'"
'rem tl'i'me>]d"<; ('D:del".as e amda, nao de1'81 pnc"1""""'~~~ p~~"" p".;r·'~-l~o"
'O Sr. ;fr.r("i'r'Zdo Ca'Vdcu'l/! - ~e- ~n80nt,'n.1"°'n 111"!1a v::lroin::t _eôpf'8ifíca -'- nmo em t5~la a zon::l do Est::ldo do
unda d,,0~'9 ,'i:l Sf1\)"C' ~e as fOI ma~, 'rt1~}Ora f'; fale n;"\ ft'acao ~ama da o'", limítrofe desta cidade.
~ 1:5 '''L'V:''3 de'J:on:\em
outl''l \,1-1 ~l')\:lUF!''' C:'le é uma esue"o,wa - v::t;'!1;- ",-- 'I,'~ o Ria d~ .1::meiro f
rt':::; 1st!) P {1.'J ll:n virns cllferente do ··f\f>"l'U 1 rtUo.. n'clhol.'nndo as condi· '"lf:flste,..ido por d~v:'l';f)S n1un"'nro '"{'("' ;:ls.
. ~
d;' r101;n'ip~·t" r.~n'"r.~, ou S1 T~Sl1I- 'õ~'; p,E"'[l'S de saúda da \Donula~:,o 'le n-,:::m<m 0.ue, f8 trata ele uma e,}in SI' A1frpdn SiÍnch ...:... ;:. JlV\i_
t~ ~l~<; condições 'persoll::ll,s;lC:lS do -odem dpslocar a doença de um gl'U- 'lernia hid"j(;'l, hi predominância d? ~~o dê'sses ensinament.os e ntce"....
irr::yíduo..
"') e~";.l'io nnra outro.
....a~0s en" r1etermip.uda rec.rião.
ria.
".
'O SR, fP,MIL"ON NOGUEIR!\., !\nt.i?::lmente,. verificavml1 ou: .75""
f~ wrc1ade t'l'e vamos ~nc()!1tr~.r,
O SR. HAMlLTON NOGUEIRA O l''lbrc S~':l8dor 1<::"r:;l11a'do ~a,a1- 'los c~,s~s 08Dn:am no grupo etano d" 001' exem::-Io, lu"'al'E's, como (~() CrIs- "'ssa a rn7.í.o nor que, venpC'ndo
canÚ f~7· lln~"l ,'cr:;unté1. p81':t ~~\j~ l'es- ';1',1 a c;~·~') a:::Jcs: ho'(', obsêrvar.1, err tovão, com 30 casos, Méier, (' ,m 35. meu r.onstnm<>:lmento. estou ("st,"nden
p~sh s3ria 1'ecc~-il'\() um penoclo ~ de ~()\'t[lS r.ic'1'les, aue a d03nça acometf Madurell'a, com 36, Penha, eom 34, ( (10 minhas con~id~rações sôbre o as
cll1<'1ü3nb m:.nlüos, pelo menos .. En- °1'1 11':'1'.01' proporção, o· g'l"UpO etário B::ln?ú com 10 M::s, é prec;~o nt"Tl- s""to,
tl'eto.nto V0'..1 nrocl\:':)J' sintet,zal'. . ' p cie~') li d
:lrl":'i, N('~<"l irtad", R 'ar-se p::lt'a o :;eS(uinte: êsses f aso~ rC'
Ma"> é nr("ci~o iPZf'r {'UI? inf"l""l1len
Q~\ant~ i\ mime;,'::l.1)er<;U1:tél,. se as ,' .. ·.1ça a: I",0a. p OT8,:e. ,norém, em vir- ~,aciOl:.ndos,com a densidade tia ptr 'P, fl doen~a já está insta!'1(l'\ n
dlferent.es fm'lnas, ll'1O paI alJ~\:as _ ~ l:de de 11""0" ':.",""8t:''''cln _do m'Q''t- pnJar;ao; Vlla Is~ bel, com 2'ill nu1 118 _ Bmsil.
par:lEU{'~s. mais ou menos gra\ e~, sar. :1'5mo.. 8S. cons~qLwnclns serao meno~ fJ>tantEs, M8durelra, c~m 2~5 r'lil, l\C,_
Pro("""ei. C1"0ndo fiz êste trélllalh,
rcc1'17idrs por virus dlferent.e ou ~e ~"'t"n+'1."e's.
turalmente apres:'ntarao num"l'a m,,- descrever n l1isttiria da no):omielit
~~s~ "vlros é eaY'az de 'c1etermin::lr soEssas id 'élS S?fJ neees~àrhs para CJ ier de doentes. Se estahelec,;ru10s O!' "m nos~o naís E, ('omo div~~;t;men
n~e~te eloel1cr.s em caráter b~"."{l",O .. , ,seI.1recimentn (la POll1'1r.c~o,
:juocientes especificos, veremos, por 'o, tplve7 rle n1::l'.l Q'ôsto, l'e!}Pl'l.~i-l'l
á SI' Kcí'(lillUI:1'J Ca"r:!c!!:,f: - V A doenca é t?:ll1smit'da '1elos l'orta- exemplo. que os 16 c::sas, vrr'fie8.dos °os tC'''''nos nnt.i"'OS, parA. c\1"",:J.t"
Ex :l está trudu-:indo ml,it') b?' \ a F..et' I dore. c.e l-2rmenS, tll'r norlem ~er, ,)1r.c em M?dureira; estão de acôrdn <:0'11 "<;n("ps"o - nliás. auem chü'(o'\ n1i
pel~"ameIÜ;). ~pnd8 lei':\} nr) ns: 'll'tO,! ~omeJlte o~ doerttes, mns t.am\;~J::"l nes- ~ _drr:sidade dn po)uiar.ão. M:--'s não rpi pu. n'8S, sim outros C'stlldiJSOS à
pl'ecis:1" a (Je um esclui .cimento ao no- CO"" r,"" t"''1 im"n:do:'~ n~t1!l'~!, e.l)mf' ha l1l\n:e"o que possa servir de b~sf' °l1e SC' phnma Pall'opatologia, estu.~
trc co'M::l
"vI' p·-emD!rl,
nrnDl'l" mod'co, R en- Dal'fl aflrmarmos que.a epldemla ~e)a -'''I. l''1 t oloe:ia 8nti'l::t - de a'le a. r,'
Ó SR~ 11.'\ '/ULTO,T NOGUEIR '\ - Fel':-''>'r::l, 1'11] p~'ud8ntp (1C' fY!cdieina e trar.smitida* pela água, ou mel;\Ur, que "(1"1ip1jtC'· (> n()P1Wa eonhce.irh desl
é uma pcrnmta ClU3 fazem~s r. }S e')!nl1l1;er~tes em cC1ntát') com 00 ~c t.rnte de epidemia hídrica,
'\ p'")ocn dos fn"nÓs.
,
ll1e'~~
Âssim, por e··;em,'lo, (1 'n"e~tados, Tendo imun i ""de. nodem
Não estou, ('ntretanto, em dcsucê.rEm 1'''11'1. ~á"'lp~ do li\'ro 1\1e t.f'11(
u
th:O be';1.iO'.11;. sc bem que detel'mil1.. ""·:1Dednr '.' .... e~·P'\em,
N'o COI\tr;1P't1 do com ,'s autoridéldes sanitári:ls qt.::ln- '\ . . m )"';;os, pncontra-se de 11m .1f\~
geralment~
~.5 formas benib'nns, nao -'orf'm, a moléstia: são portndores pas- elo ac()nf;elh~m a filtração nu f'stC'- 'I. .... J'o,·p,·~ "..,., pedra. de um pnnCll
laralí.ti{'.:ls:' pode, entretanto. detcrmi- 1Í1'C'.s ou cotencia.is.
,l'ilização da á;su:'. e que. se ~vitem ~~s ~~'íncio ~laQ\leles tempos, e, de Jut\,
~ar também formas graves, pO,rque.
Falou-se, t.ambp~, que fi mobs:b verduras c fruta~ rr.s.telr~s. Conr."l
"A. memna .A?re~entan?o. uma, ~eQ\l.
como disse de inicio, a doença e UU1 "'oele ser tl'ansmltl9a 1Jelo leite;.--- Dt do: porOllr; se c;:lldelTI'!l nao • '")."Odll" ,.... rl" n~ra\1sJa mfantJl. . Vel'lf.lc'l-~
fenômeno ecológico.
'ato, )"ode, n,arnue o leite é cO'1tami- ~ida pela agua. rsta pode, ,".ven';ul'l- ~1Y1 nll"ho~ n~. ("asos, o, pe prplI.e
.
•
'1r){1o de Vf\"10S modos; ou auando 8 '1lente contammada, tl'ansml'lr a Ol'- ~""rnR mn,s fm!! e CUlta. O )1' ~
Naturalmente êsse .fen?m::m0 res~l-. vaca é r(1rtp0')~a de uma õoenca eo- liomielite, fnzenc10 surgir os no"()S (::'1- "1 .... ra·,'l"·" ","'oS no Museu ~n•• ~:.
ta, de um hdo, da vlru1encla. Vnu- YJ1Um "lOS animais c aos homens _ sos de epidemia.
'1h'1.~'p A"lr",,'r-r'dn-a. n~ Cl'lt'~o c
J.ência é a capacI~ad~ maIOr o~ me~ n~,O nêste C8S0, pol'",ue a poliome1ite
Sou, ainda. favorável a eSS::JS lT'P- o,·te fp7. ~ spQ'l"nte e(lnsldpra~:\o:
nOl' que tem o nucroblO de produz;l não atin~e 03 bovideos, _ ou quando didas ele profiJ::xia. porque não exi:i'e f.;stp cJp.~·",",n ("0"1 errado. ,'J0rone llT1
a doença, c.e outro laelo, do gmu ue o leite é contaminado "pelo portador no Rio de Jllneiro um tr:lt·.\lilC'nto ",p"nn {> "'~;~ fina e mais curta I
receptividade do orgamsmo.
. com as mãos sujas.
' adequado da Rgua: s6 conh.'ço, no "11" n 0I1h'a".
Quando fazemos o es~udo. da .estaPode !laveI' a contaminação do leite Brasil, duas estações completas _ a
F1b~h~'" Fl1tehi.sion, que ~ser~v'
Ustica vital, ?-. popul~çao e ~1~ld~d: wando se realiza o que o povo cha. ele ~o:'to A~egre (' a de C~'J1pin::Js, 'Im rl,~<; ~iv~'OS IT'alS eom'11ptos f,ob
em grupos elal'los, pOlque a les.stvn ma "batismo do leit.e" quando o ven. as umcas ne"Juracloras da c.gua: o ~ ~(1""W\l"l'tr, n"O . . I'va aue () de~
cio. à doe11';a é di~el'ente confor~e o dedor lhe acrescenta ã,ua e também contrôle (' 1eito ~e. seis em .seis ho- "'ho f'stft ~1"'. !eito, poraue SP .,tr3
o:rupo que se conSIdere. Nas dOvnças ((uando o vasilhame é lavado com raso NilO ha. bacttna que resIsta rarn rle \lm c"<o +1]:l1CO de sequela d_ p
illstalaclas Duma cidade, .c?mo _o sa- r,~'ua contaminada.
contaminar aIlluem; se houver r. 0,,\, "alisia infant.il.
rampo, a difteI'i~ e l?aralJsla, sao, raConheço, anenas, duas e;:lidemias tamlnac:t.o, resuitará. da rutura de enA Q'l'avul'::J m'ova que, se o vlros
ros os casos, até seIS. me~es, POlClU: bem e~tudas e em que o leite tem caname~ltOs.
r1C'~~obprln únicamente em 1913, 't
a criança tem uma lmumdade c.o~ '1 anel lmnortante: uma em Broads·
No D1Stl'lto Fedel'al, entretanto, te- "OSf'. a d(1C'nca. já eYistia n8 an"'o;'
a;ênita, Que, depois _ desap.arece r~l1:- tair, na Inglaterrn, e outra na Amé- ';nos diversos mandais e dep6sltns ée "0"1'. No ~"0"il ela introdu"'" .5~ r
damenLe. Vem, entao, a epoca etatJ- "ica do Norte, Assim, não devemos agna. As vezes. usa-se o ~lo,'J pura .·,]timas dr('.qr1as do ,,,cvlo ')a~,rt(
ca, mais suscetivel, a do 'grullo d: um :iar muita importância a essa varie- o tratamento da água, mas rn'1lt8s ve- "'rocp1'pj n,'e"i"'ua1' ntra\'p~ rle (
ou dois anos,. pC?rq~le e~sus cnancmhas dade de epidemia, que, no Brasil, :e- zes em dose lnc0'!1pa~ível com o '10- A11ment,,~. CJ {>~O~11 em aue foi rela!
nenhu~a reslstencJa tem. Qu~ndo ,se ria rarissimo, não poroue o nosso leitp lum~, sem de,ermmaçao do ,we ('113, -1'1 np1'1 rrimo;"::l vez na Amé]'i"a
fala em resistência, ~lude-se. a res.s- ~ej~ bom, mas porque' é tão ordi.nàriC' m~!!,os pI!. ror("ue•• nara. ~ cloro atu~!' "111. NA o")in':õo de Mar~agão G"st
têncla natural, peculJar a toda pes- ""lue precisa ser fervido Jo"o
Se náC' ~flclenten:ente é necpssuno con1racao "a. "a p,'i"'1~ira epidpmia "e"'\str~
soa. A resistê~cia especifica à .doen- o for, a7cda, em virtude" da gra1Jd~ de ions cI~ hidrogênio gue lhe .raeili: foi P OP 1f1"fl l's."oada 11'01' "r,.,'·o'
ça é a adqUll'lda por. que.m VI\~~ no 1uantidade de míl:róbi(1S nêle existen- tem a .a~ao. Em relaçao ao vn:os. o ~'", Mnn'~"inpU No vrrfio de 19l~
meio em que ela eXIste,. A~qulle-~, 'e, Nossas donas de casa. às vezes sem cloro so a~\la dentro de determ}n~n:1 'P13 VP"ifôp,,"-SP rle 110vn "lY\ ~f)C11
então, a imunidade defll11tlva.
.~e 'nformação sanitária. pela fel'Vura do concentr~çao de ions de ~lldro5~mo.. ..o S11]'I" C''''i''~mico, em 1916 uma I
a imunidade é forte, nao se eontral.a leite, fazem '1). profilaxia das doenças
Ora, nno _temos nnda d~sso, '1JO ha 'ra epidemia".
d'Jença; se é relatIva,. ela se mUI11- eventualmente POl; êle transmitidas
a decantaGso da água. Todas as 11,11festa de forma passageIra; se a susSr. Presidente feita estas ·conside, tes, ao chegnr a casa, tenho que dePl'np1"'ojY'f'S dncl(1S ofiPinis a"e
ceptibilidade é m~~to ~rande. ,a ?~oleS- "acões, passo a estudar a epidemia no sen:,upir o rel!'istro. da ,?gua p0I'C1Ue ~""I1,jt;<,~,,''''' fM"r \'m pshôpo .h I
tia terá conseauencJas palalJtlcas, Distrito Federal
esta rf'pll'to de areIa, nao há a de- ttiria dn P~1·..,11.·iil Tnfilntil no Bra
Conforme a menor resistência de uma
..'
_
.
cantaçiío pelo nlumen, não há A. cI(I- "'qS~S dacln~ siín PSe.f1SS(1". DOl';"S()
parte do organismo, teremos a locaA .pnmelra ~oncl~sao_qu~. tiro é.a ração e. muito menos, o trrttame.. to rt doenr'! de F[C'inf'-Mrr1in, pn l ,.,. 1
lizac5.o nel-,osa, que pode ir de?de a s~2;umte: .a epIdemIa r:a.o_, e tran~l1l.l- final pela amônia e pelo canãlJ, p[ll'n ~e jY'~n;ff'~lml semnrp rie ln.. . nC'Íra
simples localizar.ão na medula, ate uma tida pela agua, co:n0 fOI Il.Ill'mado mu- qne a água tenha sabor agpvlá,·el. non'ldica. tf'ndo ,.pv\sliclo rarát.f'r I
forma gravissinia que é eh!'.mada "pa- mera~ vezes na. l.n~prens9, por vtirias Só eneontmmos esse trntamen:o _ ni\rnicn nestes ú1t~"l'''S :;11"'1. n"["í.
ralisía "ascendente", a qual atmg-e a. Plutol'ldadfl' sa11ltanas., A ag!1ll. pode. e aqui dou parabéns às b:lnca'hs dt" n~lDl('ntp fO"\ 850 l,uls do M:1.nlll
medula, 'ai subindo, ataca o bulbo e eventualmente, transllutlr o Vll'os. mas ~o .Paulo e do Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro,

F~1'ff'a'l.n'e~'t",
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=Consultamos

l

a: obra do Barão do
Lavradio, Dl'. José Pereira Rego,
"Bosquejo histórico das epidemias que
têm grassado no Rio de Janeiro desde
1830 até 1870", e não encontramos
nenhuma referência a casos isolaclos
de Paralisia Infantil, sendo evidente, em virtude das datas, que compreende o referido estudo, que não
pretendiamos econtrar menção a qualQuer epidemia da doença - Porisso
que a doença foi estudada e:n 1840
por Heine-Medin.
Resultado também negativo nos proporcionou a leitura do "Anuário de
Estatistica Demografo-Sanitária" da
cidade do Rio de Janeiro, organizado
por Aurelíano Portugal, onde se encontra um mapa da mortalidade desde 1835 até 1890.
'
No Regulamento Rocha Faria, autorizado pelo Decreto, n.o 169, de 18
àe . janeiro de 1890, sendo ~hefe do
Govêrno Provisório o Marechal Deoàoro da Fonseca e Ministro do Interior Aristides da Silveira Lobo, não
cogitava ainda a autoridade sanit3ria da profilaxia da doença de HeineMedin, sendo também negativ'a, nos
relatórios de OS\l'aldo Cruz êle
Que tanto estudou - refer0nci,'s ã
mesma doença, o que se <:omprep.rlde
perfeitamente, dado o vulto de epidemias mais graves que a!'Jsorvjprt)
tôdas as atenções e exigiam combate
imediato.
Só mais tarde, no Regulamento da
Dirctoria Geral de Saúde Públka,
aprovado pelo Decl'f'to n. o 10.821, de
18 de março de 1914, aparece a paralisia infantil entre as doenças de no·
tifícação compulsória.
Aliás, na própria cadeira de Uigiêne, da Faculdade de Medicina, no ano
letivo de 191" o estudo' da Poliomielite não COl~,sta do programa.
A doença, no entanto, como afirma Fernandes l"igueira, já era conhecida no Brasil desde as últimas df-cadas do século passado, manifestan.do-se esporadicamento e com carater
benigno no que diz respeito à letali<la de .
Permito-me cyplicar que chamamus
ktalidade à mortalidade proporcional
:lO nümero de óbitos por cem cas[)~
da doença então considerada.
A partir de 1909 tornam-se os casos
mais frequentes, e de 1909 a 19J1
Fernandes Fig'lleira observou, no Rio
de:' Janeiro, 52 casos da doença de
Hcine-l\Iedin. Nessa mesma épop.lt
,'ários casos foram ,assimr1ados em
São Paulo por Clemente Ferreira e
Rezende Puech o
Num belo trabalho .publiCjldo nos
Arquivos de Higiene e Saúde Pública.
de maio de 1940, Borges Vieira faz
tl mestud'J minuncioso da incidência
da Poliomielite no Estado de São
Paulo.
A doença existe no Estado há muitos anos, manifestando-se principalmente sob o carátel' esporádico, c,
de quando em quado, sob a forma de
pequenas epidemias.
Em 1917 ocorreu em Vila Americana um pcqueo !,urto de 18 casos.
De janeiro') a julho de 1937 houve em
Santos Ull1a incidpncia de 30 casos.
No municipio de São Paulo, de 1933
a 1939, ocorrernm 349. Deles, apenas
108 chegarp;m ao conhecimento das
nutoridades s:mitárias,. pois os 241 res.·
tantes foram apurados por Borges
Vienra entre os doentes internados
no Pavilhão Fel'nandinho, destinado
no tratamento das sequelas da Polimieliteo
Em 75 MunicIpios do Estado de São
Paulo yei'iflcarRln-se de 1933 a 1936,
104 óbItoS da qoença.
Dois casos, ocorridos em 1909, no
Rio de Janeiro, serviram de base à
excelente tese ele Osvaldo de Oliveira
"Da Moléstia de Heine-Med.tll" publicada em 1911,
,
A letalidage mínima da doença no
RlO de JaneIro explica a sua ausênr:ia
àos Bo:etin3 de Estatística Demográfo-Samtário, poin sómente a partir
de 1920, com exclusão de 1932. há, in-
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dicações de óbitos nqs anos que se
seguiram.
No seu relatório sôbre "A Saúde
Pública no Rio de Janeiro", durante
o período 193571936, Fontenelle d.ános um quadro completo da letalidade
de 1920 a 1936.
A epidemia d"-Rio de Janeiro, em
1939, foi estud:Jda por Décio Parreiras
e por Raul d'Almeida Magalhães.
A polimlclite é uma doença de consequência únlorrsa no 'lue diz respe~~,o
::s paralisias, defcrmações e pertubo.ções no desenvolvimento da criallça
cu adolecente mas apresenta fraca
mortalidade. Explica-se em graride
parte a apru:entc mortalídade elevada,
da poliomielite. rorque nem todos os
casos são notificados e, infelizmer,tp.,
o número de ocorréncias é muito
maior. Nem todos os médicos os notificam.'
O Sr. Vivaldo Lima
V. Ex"
pode acrescentar que nem sempre há
dIagnóstico. No Norte, principalmpnte do Amazonas, apresentam-se fol.'-mas escariáticas, que nunca foram
diagnosticadas como uma das espé..
cies de polirnielite. ,
Os ortopedistas. como o nobre colt'ga
O SR. HAMILTON NOGUEIRA _
podem afirmar que, às vezes, doeotes
se apresentam com aquelas e ntmca
souberam das causas que os levaralll
a tais deflJnllidades.
No Rio de Jnneiro, a maior epirlemia foi a de 1939. Houve 27 casor. e
23 óbitos. Dai para ci, a doença ticou' endémica, ~cndo esta a relal:ão
da sua ocorrência, de 1940 a 1952:'
1940 " oo' •.. " ...' .. ,
30
8
1941 , oo' .. , '" O" •• ••
27
1
1942
oo. o
30
3
1943 .•• ", •• o•.. , o.. ,
21
3

tasse qualquer sugestão ou medida de para a poliomielite. O paciente deve
caráter orçamentário e o Orçamr.u- ser desde logo entregue ao ortopedisto da União está prestes a chegar ao ta. Por enquanto, o campo é da ortoSenado. Que possibilitasse combate pedia especializada, porque o mau
eficiente",1. para!Jsia infantil.
ortopedista' pode prejudicar defín:.:.lSr. Presidente, as, condições, do vamente o doente.
ponto de vista higienico e de acórdo
O Sr. Vivaldo Lima ~ Eitou de
com a resposta fornecida pelo ilus- acôrdo com V. Ex. a.
tre Secretário de Saúde da MuniciO SR. HAMILTON NOGUEIRA palidade, são estas: não há, no l11un- Todo mundo adota a massagem. O
do inteiro, ntnhuma medida capaz de nobl'e Senador Vivaldo Lima, que é
evitar o aparecimento de epidemias.
ortopedista, sabe que se a massagem
Assim, quando fiz perguntas aquele rór mal aplicada, a fibra. muscular se
autoridade sanitária da PIpeitura distende como se fóra de borracha,
que medIdas deveriam ser aplicadas, não mais tornando possivel a recupenão foi neSf.t} sentido, mas no de sa- ração muscular. O ortopedista àeve
bel' quais as medidas tomadas para ser chamado para orientar. não só as
recuperação, internação, triagem cios massagens, como a colocação de insaoentes atacrldús de poliOmielite, bem trumentos capazes de evitar a dóI', o
como de aperfeiçoamento técnico do que só se consegue com aparelhos
diagnóstico c adaptação de aparelhas gersados.
como o jWlleão de aço, que reduz a
O ,trabalho mais importante, no
letalidade; em grande números de caso, é a parte humana 'de recuperacaSJs.
ção do doente, porque, infelizmente.
SI'. Presidente, não sómente pedi na maioria dos casos,. as paralisias
informaçocs. Também visitei o Hús- são definitiva\>, não há regeneração,
pital Jesu;; e a instalação excelente ou quando se dá, é apenas em alguns
de Osvaldo Pinheiro Campos, incon- músculos. O tratamento deve ser -feitestávelmei1te
a maior autoridadE' to durante anos. Conheco um casa de
brasile'ira em poliomielite e de re· Oswaldo Pinheiro Campos, em que o
nome mundütl. A sua ação se fe2; doente teve de ser submetido a sete
através dos seus trabalhos em ono- intervenções sucessivas, para que fi'pedia em. geral; e hoje, sendo um casse em condição de exercer qualquer
"Tande espeCIalista neste-setor, S8' trabalho. Dai a necessidade de um
~em realizalldo trabalho que, incon estabelecimento em que o doente fique por longo temno f.ujeito a tratatestávelmente, honra o Brasil.
Mas se chego a louvar a técnica mento especializado de reeuperacão,
não somente orgânica, mas psicolól;: os resultados, cumpre, no entanto,
ccnfessar que as instalações do Hus· gica, a fim de evitar seu ãesajustapltal Jesus deixam muito a desejar mento nesse periodo. Como, geralporque não esta devidament~ adap, mente, os pacientes são eriancas ém
tado para conseguir as suas fll1allaa- fRse de formação, moral, é preciso que
des no que se Iefere ao tratamenc() se lhes dê educacão e aos adolescenda poÚonueúte e a respeito das con· tes, uma profissáo para ingressarem
1944 ......... , ...,0 .. '
64
5 Qições higH5l1lcas. No serviço de t.r ia na vida sõcial, desdE' que tenham ca1945 ,. 0" 0" •• ' •••• o,
45
7 '"em dE! ambUlatório, sáo rel:ebldai> pac\dade nara trabalhar,
No s2tor fedE'ral. Sr, Presidente,
1946 , o.•. o,. . . . . . .. .•
46
1(1 ~ria~ças atacadas de poliomelite ti
1947
o, .. ,
41
7 as que náo. ~oÍl'eram os efeitos àJ terei opo,·tunidade de aprrs2ntar, por
'lc2sião
do Ol'CllIl1E->1to, emE'nda _ ('
194B •••• o. 0"" ••• , . ,
40
6 ternvel mal, justamente na Idade Plll
ostou p.ert(l contnl'ei com o anoio do~
1949 •.• "" o, o. o, .. o,
22
;; que a incIdenclil u.1 ltoença' e maior.
J950 •••••• 0" •• ' •••• ,
25
8
Torna-se indis;ensável um hospitaJ 81'S. Senarlorrs vis'1ndo a al11plji\ciio
1951 •..•..•. o
,
24
4 especIálizadu em que os casos agud'J'l do DeORl"hmE'l1to dE' Viros do Insti1
1952
39
7 sejam lS01<<(, JS Co em cujos amblllat~- tuto Oswa d'l Cr'lz, nor"uant", ~Ó con- .
Verifica-se. portanto,. Sr. Presidf'o", nos não se atendam cnalll,as l1ac ,00'l1ir"TIos venCE'r a 1101inmiplite errn.,ic'u'do-a. do nais, ilomipcndO-i\ comte, que a doença ocorre cndêmicamf'n- portadoras de parallsia inlantíl.
te. Apenas, em 1944, 'houve uma eleTambém tive oportunidadll de '(-:!- 'lp.tamente. <:'lmo iii o fizPl11o~ ('0111
vação dos casos obsei·vados. Nesse 'rifil:ar a '~:{lsténcia de pUlmão de ay0 "elação fi. fp'1rE' am'rpla e à v~"foln.
perioda, como já afirmei, a doenp naquE:le hospital, que tantas VIdas tem 'eb ll1uta~ão do vi"os flue nrl'1u,,: 't
apresentou um caráter endêmü,c. salvo. A verdade, palém, e 'lue aquple '!oenca. E I'Sf'l. ll1utncão f ti se Dor' ~
Agora,. entretanto, ocorre um surro estabelecimento é peqw'mn, nflO com- 1bter. rps,,,,iocp,".").' nm·.")ue hii Sl'mn; I'
cr('fJ.~O OU(~
~pidêmico,
, p o r t a n d o o IllUl.elO â~ clutlntes ql'e "Pl inlnonderávpl. um fator
"urte no r'(ll'l''''nto da m 11t"rão 1\-1f\1'
A população deve tomar conheci· ali se en::ontl'l::.m.
mento de certos fatol:\, para perll\:J.·
O SR . . pg~SIDE.t'lTE (Fazen'tr: -lsse nr.(u;;o n;;o ~ul'n'h'6 'C::~ n:;n hl")ln'pr
determiniomo cientifico, uma pesnecer tranquila. A idéia dos leigofJ f' soar os :;imyanosJ Lembr'l au nolne '.1m
1I'i,a O)·ip,.. bna.
a opinião dos mal informados é (,ue orador que talta \Im mll1uto para
A Divisã'1 rle Virl's do Tl1,Ututo 0r-no próximo Bm·
ter~mos epideniia tél'mmlJ da 11u1'a do expediente.
t
".
'",àldo Cruz iá I> OE'o,"1'''''R nf ra
P"_
maior que a H uaI. Graças a DNS,
O Sg. H'r) D'AQlJINO (Pela OI" '",ndos ~:'ra1s·. E' r . . . e('l~() ~P:r nmnlinnão ocorrerá: nl\o haverá material dem) - Sr. Presid~nte, requclro a da; f>: necpssiirio se in~h 1,., um sf'tnr
disponivel_ porque as Grianças, em ':s- V. EX,a Çol1'Ju!te o Senado sóbre se eo pec i nliz'1rlo rara o estlido do viros
tado de ~:eccptiviàade, já estão vaci- concede prul'.!'0gaçâo da hora do e){.. da noliolnj~lite, a fim rlp nro('ur~" a
nadas .. Harerá alguns -casos, porque pediente" ,t Lm de que o nobre Se- "dnntflPHO rle um anim"l se nMsívrl
a doença já é endêmica. Admitem nador Hamilto"1. NogueIra possa con·· ie rotirn, de norte lTlE'nOr, p~l'fI oue
os epidemiolcgistas um periodo cha- 'cluir sua oração.
'18 C'1.S0S 01"'1i~~()~ n(l~t: .... n'l ~?r ('1i1Ql1nc::mado de segurança, de alguns anos, " OSR. PRESIDENTE - O Sen:J.du ';c~,dos. Torn'1-fe inni""'''''""'vl'l E'st,,em que não :;urge uma grande epi·- acaba de cuvir o requerimento 10r- iar 0(; virns rl'rq~nni('i,!=; ~1f) virO nn.
(iemia numa gmnde cidade. O fato mulado p~lo nobre Senador Ivo ')oIirH1,j p lih:\ nf:~irn ('0fYlO h~vP"';!l ",,_
é importante para a tranquílidf'..k d'Aquino no scntido da prolTogaçikJ ~essjd8de r'1 ('~tpd'1 elo ~""'Tr~1) ~,.,ti-biA_
dos cariocas, sôbI'e o possivel advcnto da hora jo expediente, para que o ricos crpazes de produzir a cura da
de um grande surto.
nobre SenêldGr HamílLon Nogueira ioença<
Sr. Presidente, a doença existe no termine ~U:J.~ consideraçólls.
Sr. Presider,te, ao cOl1f'Tuir. f'v'o
Brasil e nao temos meios de erradieft-.
Os Srs. 13enaclores que o aprovam
la. Contudo, podemos 'enfrentá-la. queiram con.servar-se sentados., (Pau- 'Im apelo no Sr. Prefeito do ni~trjl,
"'edel"'l
pa"a O\.~ "eclize, de fato, U"1
a)
Taba);10 l"A ~"nt:do <ia rf'CUOE'rpp;;o (i'l
Ddev~mos !=>l"(é,curar reduzir a mortaE- 5 E~tá' aprovado.
ade, que
pequena, readaptar os
Continua com a palavra o nobre loente. Nenhum Q"OVi~rno pode "rI'
'cu~arjo por "Õ(J ter p',';h"h lln'~ "'1i_
que apresentam paralisia e orientar Senador' tiamiJton Nogueira.
ielnja de 'poliomiflFt P, n'n~ n c:pr;í ~p
a pesquisa na sentido da o!Jtenção de
uma vacina especifica.'
O SR. HAMILTON NOGUEIRA - '1FlO a'Orf'~ei1tar nlf'dirlflt" pfir,'r.l",f(."l.C' 1"'0
Ora, que a doenca está no Brrlsil Sr. Presidente, agradeço ao nobre entjdo d:l 'rprunp.r~"";;:n rl0~, n . . . 1if"\lyp~)Tf_
não há dúvida. Basta verificar-se coleo'a IvO d'Aquino a gen(;leza ..1" 'icos-. Tam'lrm ao C1nV01'nn cln n'1;~O
que, de 1921 a 1941. apenas em /,eis seu "requerimento de prorrogação da '18.0 cur;tpr; esr"-:-'!'[' 1· q"~ f'~ ""ovfl'!'l"\n~
capitais de Estados brasileiros não hora do expediente e ao Senado o 'staclna!s 11'a hal),""", A TTni"n d"ve
i10llve' óbito motivado por poliomielite, havê-lo deferido. prometo conClUI, 'lmnlial' e es ti mll]",. ,,~ ","onllio~" rrll~
cientre as quais nodem ser cita1af minha oraçáo o maIs breve posslve]. nenl1am 111''1~ nronOl'(':nr"lr 11"""'''1') '1'rd.t;
São Luís elo Mal'anhão,'Terezina, F0r·'Não poderia deixar de, resumind, '?g-urR e ('fiei"nte r~"a combater e
taleza, João Pessoa,. Aracajú e Cuiabá. ,essas conclusões, chegar, a pontos tul')' "rradicm' a poliomielite.
Sr. Presldentc\ embora, não quenm-,' damcntais. O i?r. Prefelto do DIStrI~('
Era o que til"h? " clizrr, nr1,ifrJ
do abusar da ·tolerância do Senado Federal, atraves da palavra autoJ']
muito hem! Palmas. O orador
precisa, entretanto, entrar no cami- zada do !lustre Secretário de Saúde c é. em,;
cumprimentado).
nho deuma conclusão a respeito d.o AssIstênCIa, já prometcu cnar um esassunto.
tabelecimento necessário à recupera·
Dura'de o disc1l1'so ctn S""71o;'
Com efeIto, seria indecoroso _ o ção dos doentes. ,Tal ll1e~lda é f~n
Hamilton NorJU eira, o Sr. Martêrmo é apropriado ~ se ocupasse a damentaI..po.rque, ~o pon,o ele Vls~r
condes Filho. Vice-Prr,oir/rnlr, rjl"'itribuna desta Casa e não apresen- da terapeutlca; nao temos remédIO
xa a cadeira da vresiflAncia. aue
"O
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I1JInadorllll que o aprovam,
O SR, PRESIDENTE - O projeArt. 2,l) As novaS vagaa qu~ .S"
queiram permanecer sentad~ (Pau- to está. em discussão. Pode, portanto, verificarem em conseqüência do dlS)
receber emendas.
posto no artigo anterior, serão .lJrecn~
O aR.. IVO D' AQUINO (·Y (Pela sa •
A .:~.
O SR. MOZART LAGO - Agra- chidas na presente legislatura, pel(l
"Ordem) Sr. Presidente, achandoE' aprovado o seguinte '. ~~*
deço a V •. Ex. a, Sr. Presidente. Sei sistema de sobras, aproveitados 011
sI( ullilente desta Capital o senador
PROJETO
LEI DA CAi\-iARA
que o projeto pode receber emendas. quocientes partidários das eleições dll
Plínto P6Inpeu, membro da; Comissão
Há pouco, o eminente colega, Senador 3 de outubro de 1950.
dt' Finanças do Senado, solicito a V.
N.o 235, de 1952
Kerg-inaldo Cavalcanti chegou a l'eArt. 3.l) O Tribunal Superiol' E[elEle.'. de acôr~o com o Regimento, in, I d e quisitar
papel,
fim aumentada
de formulara toral, dentro de 15 dias da publica.
. dique substituto para S. Ele.· enConcede a, pensa0 especta
em'enda pela
quala fôsse
Cr$ 2,590,00 a Rilda Sampaio Rit - d
t d d
V
ção desta lei, procederá aos cálclll()~
quanto durar sua ausência.
'beiro e Walkir Sampaio Ribeil'o, represen
açao o Es a o e que os- necessários ao pI'eenchimento duquo.
O SR. PRESIDENTE - Atendendo .
sa Ex. a é digno filho. Acredito: envitíva e filho inválido do Delega- tretanto, que não há mais te.n.lpo pa- las vagas.
à solicitação do nobre Senador Ivo
do Afl'a'·';o
AI·t. 4,0 Esta lei entI'ará em vl!!ot
d'Aquino, Presidente da Comissão de
'" pall'al'es
••
ra se providenciar sàbiamente, praFinanças, designo o Senador Hamil't
'
t
'o
na
data5,0deRevogam-se
sua publicaç9.o,
O
Congresso
Nacional
decreta:
dentemente,:;
respel
o.
VIm
à
rI
U~
Art.
as
disposicõell
tonNogueira para ·substituir, na Cona apenas j;.~,t fazer '~ste reparo e
nUllllão de Finanças, o Senador Plínio
Art. 1.0 l!: concedida a pensão es- aproveitar a ocasião, pedindo a aten- em contrário,
iPompeu, durante seu impedimento,
pecial de Cr$ 2.590,00 (dois mil, qui- ção do senado Federal, da Oâmara,
JustificaçtJ.o· 'O'
.,l,
{Jomparecem maio; os ~nhol'es 11llentos e noventa cruzeiros) mensais dos Deputados e também dos nossos
. , Senadores :
a. Hilda Sampaio Ribeiro e Walkir tribunais eleitol'ais, para o atrazo in1. Quando se procedeu às eleiçlt~
Vivaldo Lima
Sampaio Ribeiro, viúva e filho invá- concebível .das providências. iiIdispen- de oljtubro de 1950 _ já a popul9,çáo
, ~d~CO dos San'tos
lido do Delegado Afrânio I'alhares.
sáveis à refOrma do Código Eleitoral, do Brasil havia sido recenseada e jl1
. 'C"galhães Barata
- , At't. ::." A pensão é dividida em principalmente no que diz respeito à se conheciam os seus resultados _
:Ar~ll Leão
duas partes iguais, havendo reversão renovação do' alistamento e o alista- tanto que foi apresentado à Càmaril.
:Obvo Oliveira
da quota na hipótelle de Jaleciment~ mento de novos eleitores,
antes daquela da.ta, Projeto de Lei.
16eorgino A velino
de qualquel'dos dois. beneficiá~'~os,· As Varas Eleitorais desta Capital em que se aumentava .0 númel'o dI)
'Fen'eira de Souza.
cessando o pagamento se a VlUva esLão pràticànrente paralizadas., O representantes, na base do novo .cenSI).
Ruy Carneiro
cOlürail' novas .núpc.ifls ou se Q filho "CongreSso já está se ocupaúdo do au~
Portanto, já por ocasião daqueltt
Vel1080 Borges .
inválido 't;ecuperar a saúde. , mento donúmerc, de deD,u.tados 'e, no
.
' . .
'
t o d a pep.sao
,
t 3.O
A<;si.... Chateaubriand
Ar,
O pagamen
entanto, as
providências pal'a que o pleito, alguns Estados tambem aVIam
d
-AlloIonio sales
concedida no. art. 1.0 correrá à conta volume do eleitorado tambélU seja au- adquirido o direito a um número IJ
Dj;ür Brindeiro
da' verba orçamentária do Ml.nistério mentado estão tardando e n~o sei Deputados, maior que o da leglslaçãl)
Ismal' de Góes
da Fazenda destinada aos pensionis- quando serão concluídas.
enU.o vigente,
L,mdulpho Alves
tM da 'União.
.
Tenho para mim; Sr. Presidente,
E se não foram disputadas as Vtl.Attilio Vivacqua
, Art. 4.<> Esta lei entrará em vigor que todos os Partidos politicos, com gal!, para a constituição da nova le-·
Akncastro Guimal'lJ.eff
na data. da . sua publicação,' revoga- Diretórios Regionais no Distrito Fe- gislatura, de acôrdo com o aumento
Domingos Velasco
dM as disposições em contrário.
deral, vêm, como eu, a necessidade de da população, as sim. verificado, !l "':1\.
1'11) d'Aquino
A Comissão de Redação.
esta cidade, às vésperas da stia auto- r:ulpa ca.be, tão só, ao próprio Legie- Atbetto 'Pasqualini (19)
Discussã: única do Projeto de nomia, elevar o número de eleitores. lativo ou' ao Tribunal Eleitoral, qua
Lei da Câmam n. ° 1112; de 1951;
Ficou recentemente. comprovado, nenhuma providência tomaram, !JariJo
J
Deixam ,de comparecer OI se'que fixa o núme1'O de Deputados com a' renovação.-OO ,Ministério, que ::t que, de fato, se observasse, na apre·.
nhores Senadores:
para aprõximtt legislatura. (Com representaçãó carioca continua a não sentação das lIstas de cilndide.tos_ a.
Clodomü' Cardosopareceres números 400-53, da Co- valer nada, e nada.. também, ,valer 05 nova situação populacional e U süa!J
Vtctorino Freire
missão de Constituição e Justiça, seus políticos e os. seus. .cnefes. Te- conlleqüências eleitorais.
Mathitl.s Olympio
favorável ao projeto; 461-53; 'da mos, portanto, que..tefor.ç.ar o -seu elelO que rião'é justo, agora é que 011
Plinio Pompeu
1rúesma Comissão, contrário
à torado, a fim .. de. ,que" no, -próximo partidos sejam prejudicados CGm a.
Nov>.l.e.s. Filho
emenda; e 565-53, da de Finan~ plpito presider.cial, . .influa .. ~ 'como realização de se g u n das eleições, à.
Dun'at Cruz
ças, favorável (to projeto).
aliás sempre tem. influído,..luas n9.9 mesma legislatura, para a satisfação
Walter Franco
Em
discussão.
na. propor"a-o
"eOe]·ada..-.
.I'D. es'colha
' I que con d'tPinco Aleixo
>
......
. ......
do preceito cons t"hUClona
osa. MOZl\.RT LAGO (')
,dO Pre,,:dente da. República .. E' pre- ciona o aumento do. número' de reO~rlos Lindemberg
S\'. Presidente o projeto em disclissão cilio da.l", impor.tâ;'lci.a,. aliás·. merecida, presentantes ao aumento da popula.
Sé, Tinoco
.
concede aumento do número de a.. esta. Gidad.e, ,m"nos. p.or .ser ,capital
Berl1ardCR Filho
O epu t a d os aos segu\l1
. t·
es Es t a d os: P it- sede do Go .• 1'110 ....da, República, mais cão, segundo .os qua.ntitativos que iRLevindo Coelho,
ranã, cinco;, Sáo Paulo, quatro' Per- pela cultura e bravura do seu povo. dion.
,
'
.
O~ar . Vergueiro
nambuco, dois; Bahia, dois; Rio.'CÜ·an" Ulfuito. bem! MuitO bem!)
Se, pois, já. existia, em 3 de outubro,
Druio C~l'do,<;o
de
do
Sul,
vois;
Maranhão;
Ceará..
O
SR.
PRESIDENTE
_
Continua
o
cliel·ito.
ao
aumento
de
Deputados,
João Villasbôa/ll
Paraiba, Minas Gerais, Santa Catari- a discussão do Projeto,.
para certos Estados ~ nada mais justa
othon Mader (16i
-Goiás, um para cada Estado,
1\ proposição foi oferecida emenda e nada mais natural que. a nova leI,
O SR. PRESJDENT1',
r'inda a lUtO ecálculo
para ê88e .aumento foI fei~ Pltlo nobre Sena'dor Joaquim Pires, a de oaráter meramente formal, pois se
prorwgaç'ão do cXl,cdiente, passa-se à to na conformidade
do último 'recen- 'qunl,' na Comissão d4! constituicáo e destina, apenas, a legitimar situtl.çã()
se;tmento reali:r.ado no' Brasil 'pelo Ju~tiç.a, " recebeu 'parecer conti:ário, de fato, pre-existente _ tenha por
ORDEM. DO DIA
Instituto ljrasilelro de Geografia e Não serã, portanto; submetida àvo- fim, tio. só, a retificação dos resul.
Votação, mn discussãO única; do Estatisticá, vale dizer, baseado em tação; mas nesta oportunidade o no- tados 'daquele pleito.
P rojeta de Leia
'd C'amara nY 235. dados
incont.estaveis.
))re Senador Joaquim Pires poderá 1'eEssa IAi
Quemoficiais
acolY,panhou
de perto, aquê- l.lová-Ia.
.~ deverá ter, por isso, "fe.itIJ
l
de 19;)2, qne concede a pensão est
d
retro~tivo e deverá,. em consequetJlecial de Cr$ 2.!)90,OOmensais a le recenseamen·o e so!>retu o quem
O SR. JOAQ.UIM PIRES (Pela ar- cia, valer' para ,as eleiçõ~s d~ outu~}~O, ....:'("
ilUda Sa1n1Jq.io Ribeiro e Walkir está, habitando,o Rio de Janeiro pre- dem.) _ Sr. Prc:sidente, nos têrm08 l'omo se a sua apuraçao amda nau -.:- r
Sampaio Ribeiro, viziva e ttlho sentemente, como· todos os' membros 00 Regimento, renovo a emenda por houvesse sido concluída _ e. com~ se
inválido do Delegado Afrânio 'Pa- do Senado Federal. vê e sente, que a mim oferecida_
.'
os novos lugares ~ que não podeUl
17!(J.,.e_~, (Com pareceres: J)sôbrl' população da capital cresce assustaO SR. PRESIDE~TE .... ,O ,nobre ser criados por lei porque já foram
o Projeto: ns. 1.183-52, da Co- doraámelnte, Ne:u é preclf'sol' padracom- Senador .1oaqtlim I'lrcs enVIara sua CI'iados pela Constituição _ e, de jata,
mi.;1ão de Constituicão e. Justica prov - o, 'n~nclOnaT a a ta e casas emenda à Mesa.'
passaram a existir, rtesde o 110mentG
pela constituciourrlÚlade; e 1.1'84 para. mOI:ad,Ia: ~~st<. ol};,al' o pandeO SR. jO,~QUIM PIRES (Pelct or- em que se verificou o aumento d.a
de 1952, da de Finanças; favorá- tnômc ~u.:, e o tI"fego a~sta ex-Cida-. dem) _ Sr. Presidente, consta do
t
1 liOIl PfllveZ: lO sôbre a emenda: n.Q 547 de Mala ;Ilhosa. o atulhamento dos AVUlSO e do processo a 'emenda por Pti.odPotslla;I~J~ll-q~~O~:~:~~~e~~~~cáll:~l<J~
cle 1953, da Comissão de ·Consti-· trens da Cent.ra I e do.s bondes que n im a presentada. Renovando-a, basta
tuic.áo e Justi('a, vela constitucio-, lJ~l'c?lTem não .só as lInhas dos su- Vl Ex a'mandar]'untá-Ia ao Projeto. das sobras, a êl~ll fizessem j~s..
l:urblOs mas ate os que fazem o per
.,
.
' b · . Sendo,real!nente, a nova _el, Jl1~.
nulidade: e 548-53. da de F'inan- n·.
,
' . O SR.
- ser
So l,ldas.
~'e I! I'alllente declaratória, deve t o dle&Lslaça,~. oierecend.o sl'oemenda) ,
1llsl? "da {amosa
zona Sul, .
conSldelaMesa
duas PRESIDENTE
emendas que vão
O :'iR.. PRESIDENTE - Em votação da 1;ICa.
,
,.
Veem à. Mesa, . são lidas e apOiadas dor. proceder, no preasupos o e, verdadeiro
dos Partidos;
a {l~
31.1hemenda,
E' incont,estável flue a -população do· as seguintes
e'.=s nãodireito
podemadquirido
ser prejudicaJ.os.
pelf\
S1'8. Senadores Que a aprovam Distrito Federal aun:entou serisivelEMENDAS
~
(;w~inm permanecer sentados. (Pau- mente r- No entanto, não foi contemEMENDA N,O 1
imposição de novo pleito que vI,rla sosa,.
rilA.do, ao meno!l', com uni l'epl'esenAo Projetei de Lei da Cârnara m\- ol'ecarreg'á-Ios 'de despesa~ superl,luRlI,
tante. '. ' .
'. '
. ' mero 182, de 1951
.'
P. apresentaria como nova Ulll~l !,lt:UIlE' aprovada a seguinte
AssinAlo o fato como repr~entante ' Dê-se a' seguinte' redação~
não de fato contemporânea da ultuna·
I'nmEMi:NDA·
rlêste pO'vo_ cari,oca. tão- brllvo: ~ão .esArt;' Í;o'Ficam àunícntadas as re- ~leição. '
2. Acontece, ainda. que; nos til!rfOl'çado, tao CIOSO do seu CiVIsmo e presentações dos' Estados, na Cãrüara
~!f8F.M"ND.\ A EMENDa N,o 1
d!1. !lua. bl·l\VUr,a.
.
F'~dei:al, de acôrdo com 08 resultados mos eXllressos da ConstILu\(!á? a r;>\A'J ';Irc. 1. o do. projeto:
O SI' '. H~n1ll1.ton _Noguezra - Vossa do recen!Íeamento de 19'50, da • se- mara dos Deputados será eleüa pelo
Ol\(I~ se di?' Cr$ 3,590.00;
FoI(,' tem to~a ra7;~.o. Mesn!o,sem le- o-uinte forma:
.
sistelna. proporchmal (art. 56~
ni~\f-~p. Gr$ 7.089,!)O,
'13.1' fHl1 conslderaeao' o acrescImo ex- ~ ,
..
5
Pica tlt'ciudiçadt\ a segltinte
tl'lwrdinário na, população, básta' ver p~rll.ná, .. ,......................
4
Verificou-se, entretanto, peloll r~~-3 ei;tatisticas, Temos direito a mais Sao Paulo
;..
2 sultado~ do ,recenseamento d~ .1 lJ :)l).
EMEND<\
um representante. pelo menos.
per~alJlbuco
,~, ~..
2 qúe dos 11 Estados que &e beneflCI!l.l'ã,()
N." 1
'.
."
,
Bahia.
.. .. .. .. ..
2 de inalar número de repres:ntllutes,
O SR, .MOZART LAGO -,Teria- Rio GI'ande do sul
~.:.
t
7) t
o ape
or.tle <;e di\l:
1
mos o direito, inclusive, de pedir re- Mllranh~o ; .. ;.....
.
'1 ~::a'U~~el~?:pr~=el~~a~t: a 1~::tS; doi;
Cc. -~ ,.')90,(}O;
visil.o. Infelizmente, ') projeto consta Ceará. .•... ; ......•••••••• : ••• ~
tJ!l. Ordem do Dia, para vot:l:ção ,.
Paraíba. . ;."~ .... : .. :~~ .... ~....
1 (2) tel'ão, apenas, DOIS,
.
Di<\~-.>e :
.
1
Basta essa, referência, para. ver-se
Ct'$ 1.113000.
O tempo urge e não' é 'possível re- Miuas Gerai~ .:
'
~..
1 que será iJnpossivel 11., realbmção. :d~
. t
0 ..•• 0
F,m vota,lia o PI'OJ'ato', assim "meu- mediar-:se o inconvenlent.e -com a bre- Santa-CatarHla- - ~............. .
~.,
,
' . .
,
1 novas eleições, pelo .SIS
.lC. dlld,J,
'v!dade "ue' seria de deseJ'·at·.
Goiás
;'..
, ema
t prol>
d
n"voS
_~_.,_"_
".
~ tIal, ,!Jal'''' o preencimllen I) 011 u .
":"'_._'--

4 ocupada,
Presidente.

peJo Sr. C./6 I'ilho,
~ ...

DE

n.

Q

I

, (>O,

: TobJ.'. -".
"'.li~,;·.~~~.·:~ .• u:,fu· :""21 lUlatelS~ ;.
".'
.'"
".

~.'

.';:

";"

.
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o sistema d:lS s(),~ras obria essa dl- 3. Paro. mostrar como se p0derã 1a- com base lio resultado das eleieõe! Santa Catarina
1

.L=

~

fltulrlade, pol'q\le permito a atribuição elas vagas acrescidas, em obsor'V;'mcia das m{'dias ou novos quoclentes partidári03, achados com a divi~ão dos quocientes das eleições de ou111b1'o pelo número de vagas preençhi~
das pelos Partidos, mais uúi e~!lssim,
:rt'prtidamentc, até à distribuição (;Olllpleta dos novos lugares.
. Se não se [ldotar essa solução',' é' se
proceder a eutro pleito, não )oderá
fiel' aplicado o sistema proporcional,
)\lesse cr.SQ, no que interessa àqueles
Estadol! com direito fi um só Depuia<10 ou a dois, as novas eleições terr-o
(Je Bel' feitas pelo sistema majoritârio.
A C?nst!tuiÇão terá. sido,' dessa f(l]'ma, vwlaau, e o pl~to que resultar
da nova lei, será nulo.
Votes válidos'
QuucÍcnteelcitOl'al '. '

zer distribuição dos novos lugares,
pelo l;istema das sobras, e quais os
resultadQS políticos,' dai decorrentes,
para o Govêrno e para as Oposições,
organizamos 'os quadros que se seguem,
PREENCHIMENTO DE NOVOS LUGARES NA CAMARA DOS DEPUTADOS PELO SISTEMA DAS 80-

BRAS
O Projeto n. o 249-51, de autoria do
Deputado castilho Cabral "fixa o l1Úmero de D.~putados e manda 'realizar
eleições :para completá-lo na 2,a leqislatTlTa".

I

êste projeto foi apresentada emenda, modificando o art. 2.°, a fim de
que,- ao invés de eleições, seja r.Pli-.
cado n processo do art. 59, do Cádigo I!:leitoral (processo das SOOLlS) ,

'

'. '. . ". '

Panúlos

..

268.403

~ ••

29.822

Legendas

P. 5, D .....•••••••...•..• 11;';.;;;

reallzadas a 3 'de outubro de 1950.

lo

AI. G

UDN -

(PRP -

(,

Alinnç;l pró
<PTB -

PSP)

Getu~io

..... \ • \ ••

~

...

~

Votos válidos

3

... "o "o ••

I

.....

74,588

~

3

··P. S: D...•••••••••.•••••.•••••••••• :~.

89: 253' . '.:;.:' '4"

• Op. Coligo

83,530

4·

=

20,882'

'AJ;G. V.

'74. 588

4

=

19·.619

P..

1\0'

':::!

22,313

A. q. V.

89.253

5

=

83,530

398.3D2

::i3

P. T. E ...........•....•...........••••..•..•

222,931

e

4

-A 2.a vaga é atribuída às Op. Colí gadas (U])N Atribuição da 3." vnga

.

PR -

=

18.649

PST -

PRP):

P. S. D.•••••••••••••••..••••••••••••.•

89 253

5

=

17.1350

Dp. Coligo

.

83.530

,5

=

16.706

".

74.. 583.

4

=

18.649

A.·O. ·V• •• l

u.

11..

••••••• ~

'• •••'

5

=

17.850

83.53<0

5

=

16.7G6

74.588

5

=

. ::1.4.917

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . . .

.
...............................
".
.

G: V.

A1. G. V
5. a

_ A

89.253
'83:530

: •.•••••••.•'•.

74.588

6

)4,875

.+ .. 5 ='

J.6.'lO~

•

+

5

14.917

vaga é at1'ibnida às Op. coligadas

Das cinco vagas ~tribu'idas ao Paraná,
ao p.s.n. são atribufaas
(lllas (2); àS Op'osições Co1igadasduas (2), e à. .Aliança pró Getulio VarLas

uma

(1).

P. S. D .•.•••••.

IIJ

T.N.

Barroso

10

208.903

8

=

~6.112

'

175.579

7

=

25.082

,~

.

167.748

6

=

27.958

:ca.283

- A 1." vaga é :.'itribuída ao P. S, P.
As demais são o.trfbuídas 'úO·P.T.B., aoS.D. e,ao P.T.N.
';') Pc)·nambuc.J -- 2 vagas.

R.f5sultador.

dáS

eleições de 3 d.e .outubro de 1950:

-• ••••••••••••••• '~

votos vá.1irlos '"

t

lo'

. l-'artidos

.

Cohgaçã'o Donl. Pern.•• O' ••• !

4

398.266

.

20.961
Legendas

Deputados

r'fj.47~

10

t

fi,

' .• ,•. 1

P. S. DO' .•...•..•.••••••.••• "•••.•••••• ,••••••• J

clt!;

167. 54

stbras (art. 59).

Das duas (2) vagas,

lln1a (1)

é atribuidll SI. Coligação Democrática Per~

nambucana e outra (1) ao P,S.D'.

-

São primeiros ~tlplellt(tll';·

,O; D. P. -

Hélio Cot<tinho de OJ1velT"

P. S.D. _HerácIio Morais Rêgo

d)

Ba1~ia -

:2 vag~,s
.,

Resultados das elei.ções t1e ::I de ~utubro de 1950:

BrIO primeiros SU1)JcJ;ltês:

C~!jg. :'Robclb

283 831
.

...................

2.8 450

14

U. D. N

P.

=
=

39P..3D2

..

~.

P.S.D . ....: Femando Flôl'cS c Alô Tlcoulat GuirIJ.arães
. Op.

'.

Distribuição das vagas

.....:

Op. CoJ~g .•••••• ~ ••••••• , •••':-r .... , .....

59)

Atribuição !la J.3 vaga

Cál~ulo

'Ir

'-A 4." vaga é atribuído ao P.S.D
,.Atribuição da 5." vaga
P. S. D.•..•••.•••••••••••••·.·~.e

(ar~.

~.

167.748

• • • • • • • • • • 1• • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • •

Quoçieute eleitoral

39.253

175.579

.

.

4:" vaga
~~

'1

.

D,:N. : .••.•.....•..•.•.•.•.••••,.' ••••..• ,.,

-:.: A 3." vag:i é atribllída à AI. pró G. V. (PTB-PSP)

Op. Coligo

;

P. T. B.

17 ..850
2ll.S82

74.583

P. S. D. '• ••.•••••

'se: 6C6

P. S. P.

P. S. P

..

(ia

:.: •...•..•••.••••••••

1)cpufadoJ

• Cálculo rJas SO!lraS

vaga

S. D.••••••••••••.••.•...•..••.•••..

Atribuíção

1. 361.688

.. V::gendtw '

P. T. N .

p.s.. n~

Op. Coligo

(

.

Partidos'

P. S. D

Atri1:miçfioJ da L" vága

d'l '"2\3

do Amaral Barcelos.

Res.ultados '..:as el~jções de 3 de outubro de IS50:

béputa:1os

Ctílc;Jlo ti LS sobrlls (art. ti!)

Atribuição

Alci.de~

V. -

Vargas

•••••••••••••••••••••••••

'-A La V[lga é Il.tribi:lída

.

Quociente elcitôhd'·.:

P.R PST)

1

b) Sâo Paulo

Oj:Dsições co1igadas
./

••• •••••

To~al
..
II
O aumento dos Deputados, de acôrlI!
do com o último .l·ecenseamento da
Examinemos os resultados do. pleito
população do pais, beneficia onze (11)
de 3 de outubro de 1950, para HIlrEstados, a saber:
'
ficar quais os partidos que _tenam auAumento mentada a sua representaçao, se aproEstados
vada a emenda que manda aplicar o
Paraná
.~
,:)rocesso
do art. 59 do código EleiS,ão Paulo
2 toral.
Pernambuco
..
.2
a) paraná -.:. 5 vagas
Bahia ................•...•••.•
.2
Conforme dadGsoj7:c1Gis colhidos no
Rio Grande,. do, Sul •.•..•.•••
1 ToS,E., as eJeiçõ'cs de 3 de outubrO
:.\1aranhão. . .......•........••••
J renlizadas nesse Estado para )JIeenCeará .. ,
.
.1 ctümento de 9 lugnres na Câmnra peParaiba •.....•••••••...•.•.•.•
Paraíba
..
1 deral, proporcionariam o l'esultado se:.1lna8 Gerais
..
I guinte:

8!U53

·

Goiás.... ••••••

~_ Francisc.o; d~ l:'allJa N~tO.

VotoS: válidos ••••• ".e ••

lH

~ • • • -~ .. · ~."

~96.'l'04 .
~S.Il64

I

Ir
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__

partidCJ$

DeputadOl

r

coligação Baiana
(PSD - PRP - PSTf .•.••.........
Aliança Democrãtica
(ODN - PSD - PSP - PRr
,
P. T. B.•................................•• ~ Cálculo dcs sobras (art. 59>. .
~

Atribuição da l,a vaga

...................

Coligação Baiana.
AI. Democrática. •...•..••...•.
P. T.B. ••.............•••..•...••••.
~

...

~

~

11
I

<. 240.537

..

'

245.543
240.537
00.231

.'

'. .

12
11

5

~

-A 1." v~g(\ é atribufda à Alíança Democrática
Suplente a ser cOl1vo~ad(l: Gileno Amado (UDN).
Atribuição ela 2.' vaga
.
_ A 2. a vaga é atribufda à Coligação Baiana•.
Suplente: Altamiranclo Requião
e) l.lio Grande do Sul - 2 vagas
Votos vál\dos
Quociente eleitoral.......

]-'urticlos

=

20.467
21.867

:;;;

i8.Me

=

< ~

.,

P. L

~

P. T. B

.

P. S. D .•.••••••
P. L .••••••••••••.•..•••••..•.•••••• ~
1 1 • • • • • • • • • • 11 • • • • • • • _/

P. R. P

.

U. D. N

.

~.

11
9
3
2

46.505

2

o'.

=

=
=
=
::;:

Deputados
1D
8
2

.

_ A. vaga será atribuída às Oposições

P,!rlidos

... .... ....:.:

~

6
5

.•

48~.49S

•

368.513
162.691

:

485.498
368.513
162.691
140.303

:..:-

18
13

:T-.

6
5

?

VOt0S

d'IS

.
:

.

Legendas

I'c!rtidos

.

P. s. P. •
.
-A vaga se:'á, atl'ibuída ao P.S.P.
Suplente. José Waldemar Alcântara

\

.........................................

P. T.

.....••.......•......... "

B~

d~

5
4

u.

12.450

=

13.036

461.758
27.162

.

D. N .••••••••••••••••••••••••••••

-A vaga é atribufcla ao

8

.+

100.342

4

36.328

k) . Goiás -

115.089
190.342
36.328

+.
.'

1

I;::::

5

l:::

2

=

23.019
20.068
18.164

1 vaga.

\.o

142.099
20.730

.

O. D.·NO'

Coligação (PSP -

,
5

p.s.n.

P. S. D

Deputados

196.003
43. 75'l

43.757

4

..

Legendas

DeputadoiJ

...

60.071

4

.

33.030

2

.

23.018

1

Parlidos

8

196.~J

Deputados

115.089

vaga

Atribuição da vaga
P. S. D

l)!pulaclos

200.~'I}l)

.
.

2110.196

P. S. D.

27.1l~

28.06()

274.915
30.516

,,'

Qltociente eleitol'al

Cálcul') das sobras (art. 59).

::;:

:...

U.D.N.

PTN)

Cálculo das sobras (art. 59)

'"

Atribuição dá vaga

=
=

26.9'la
28.347

1 vaga
eleições éle 3 de outubro de 1950:

válidos •••..••••••••• '

Atribuição

=

Legendas
:

:::::

j) Santa Cvfarina -

Resultado

Resultado das eleições àe 3 di: outubor de 195Q:
Votos válidos

.
..

Deputado.

-A vaga é atribuída à U.D.N.

Coligad~s.

...

U. D. N

Puraiba - 1 vaga.

.................................

P. T. B ..••••..•••••••••.•••••••••••••.

+

34.245

e;:

Cálculo ctas S?bl as (art. 59),

74.800
65.168

Suplente: R. Crcpol'Y Barroso Franco - (PSD).
~ Ceará - 1 vaga
.
Res 11ltado das eleições de 3 de outubro de 1950.
Votos válidos .. ~
Quociente eleitoral. "

h)

P. R.

147.262
16.362

Legendas

(PSD - PTB - Pu. - PL - UDN - PSP) ..,'
Cálcule das sobras (art. 59)
74.65(}
P. S. T
.
65.168
Op. COI.
.

1.301. 313

Cálculo das SOGras (art. 59).

'

,:

,

. ..J.!

Atribuição da vaga

~

24.701
25.014
18.065
24.364
23.272

2\1.'574
22.12lJ

~140.303

.

P. S. D. .

P. S. 1'

U. D. N

• P. R

1

Mara1l1tão - 1 vaga.

P. S. P

P. S. D..•••••.••••••••••••••••••••••.••••.,.
......
.
,
u. D. N
..
P. T. B.•. '
tl/

c

Partidc.s

=
=

7
5

Legendas

711.251
32.329

Quociente eleitoral

Resultado das eleições de 3 de outubro de 1950:
Votos válido:> ... :................................
'Quociente eleitoral

P.S. D ......

-.-....

lU • • • • ,;, • • • •

P. S. D. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • tr;
U. D. N. ....................••.•••.•
P. T. B. .•.•.................•....••

296.-121
225.129
'5'1.195
48.728

144.024
110.733

Suplente: Pernamlo .Carneiro da Cunha Nóhrega
1) Minas Gerais - 1 vaga
"'Resultado das eleições de 3 de outubro de -l950~

Quociente eleitorrd

_ A l.a vaga é atribuída ao PS. D.
suplente: Pedro Vergara
Atribuição da 2,~ vaga
-A .2" vaga é atribufc1a ao P.T.B.
l5uplente: Egidio Niehlll;lseo
f)

Col. ,Democrática ••••••••••••••••••••
AI. Republicana \ .......•••••.•.•••• ,
- A vaga é da Aliança Republicana.

li

110.733

Votos válidos .••.•••••••••••••••••'•••••••••••• ,

296.421
225.129
54.195
48.728
46.505

P. R P~
:
U. D. N. •••••• •..•••••.••••••••••.• •••• ••••••••
Cálculo das sobras (art. 59)
Atribuição da 1." vaga

144.024

.<PSD - PL) ••....••••.••••••••••••••••••• v
Aliança Republir.ana
<UDN - PR) •...........•.••••..•..••••••••
Cálcllb elas sOD"as (art. 59)
I
Atribuição da vaga
't.

,.

Legendas

P. T. B
P. S. D

,

!D

,

90.231.

l.

1 '

-

...

245.543

~~.~

Atribuição da vaga
9
9

2

=

22.244,

P. S. DO' •••••• '

.

60.071

la

=

12.011.

=

21. 744,

u.

.

33.030

3

=

11.010

.

23.0a

2

=

11.509

=

21.87lJ

D. N

Col!g~

-A vaga é atribufda no P.S.D.
Suplente: Cesar da Cunha Bastos
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Frita a sorna õas Wlgas obtidas pelos partidos ou pelos grupos de
paI idos e c!:lbsifica~os êstrs sob duas rubricas - Oposição e Govêrno -,
(t,LJl1trnmos os

fegui!l~(;S

rcsult"dos:

lU,D.N., P.R., etc.)
FéTaná (5) ••••••••••••••••
Pú -, P~ . uIQ (4)
.
p, il;ambuco (1) ••••••••••••
(2)

R G. Sul (2)
1 :crillhão (1)

.

•..........•.•
....•....•...•

Ct2,rn (1) ••••••••••••••••••
r~: :l.ba

li)

.

2
O
1
1
O
O
O
1

(P.S.P., P.TE., P.S.D., etc.)
« 3 (Aliança PSD-P8P-PTB)
1
:3 (Aliança PT~-PSD-PTN)
O
1 (PSD)
O
1 (PST)
O
2 (PSD-1, P'X'B-l)
O
1 (PSD)
O
1 (pSm

O

O

.•

o

o

o

I (PSD)
1 (PSD)

Minas Gerais (1) ." . . . . . w • • •
S. Catarina (1) .............
Goiás '(1) .................................

1
O
O

D

...............................
.-

6

1

Totais
Govêrno

Oposição

PC:;I~~'t

6579

Julho de 1953

=c:=
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Sala Ruy Barbosa, em 15 de julho de 1953. -

Joaquim Pires.

EMENDA N.o 2
AO

art:

1." --

DIga-se

Minns Gerais 42 (quarenta e dois).

Sala das Sessões, em 15 de , julho de Hl53 -

fJello Vianna.

.' Justificação

E' justo o uumento de r.eÓr:!ú com a proporção dada

o

Q Estntuto dos Funcionários Civis
SR. PRESIDENTE - ' Em dís- Projeto ficam adIadas para o pró:«lma
da Umão,. Lei n." 1. iH, decretada
Projeto com as Elllenàas. dia 25.
.
•
.
"Está esgotada a matéria da Ordem pêlei Congresso Nacional e SHnciol1uda
,)01' S. Ex. a o sr. presidente da geNcnl1uu1 Senhor senador desejan- do Dia.
_
de u'Cu da palavra, declaro-a encerTem a palavra o nobre Senador Pc- pública em 23 de outubro de 1C52,
l;:da
l'eira Pinto, - primeiro orador inscrito. jispõe, em sel!
"Art. 143. Ao funcionário que
O projeto volta às comissões de
O SR. PERE1RA PINTO (Lê o sccompletar 20 !mos de serviço pú('onstituição e Just1ça e de Finanças, çuinte disturso) Sr. Presidente,
blico efetivo, será atribuida uma
autonzado apagamento do repouso
),' o;Jimrem sobre as emendas.
(
&ra tificaçá o igual a 15'ió I quinze
Discussão única do Projeto de ,emanal em atra~o a milhares de trapor cento) do reGpectivo venciLei da Câmara 71..0 72, de Hl53, balhadores de estiva em todo o país.
mento, a qual será elevada a 2.) ',o
que concede isenção de impostos J Sr. Presidente, da República, enl
(vinte e cnco por cento) quandJ
c taxas aduaneiras paTa importa- despacho,.-,:recente, reafirmou as dio tempo d~ serviço do fUnClOl1áriJ
ção de um órgão destinado ao Co- l'etriz~s 'tí-1:tbalhistas de seu govêrno
fôr de 25 anos completos".
légio ele santa Inês, em São atraves da seguinte observação:
E' evidente que as funcionários da
['aulo. (Com Pareccr favorável
"Não devem ser preteridas as
71.." 562-53, da Comissão de Finanjustas reivindicações dos traba- 2strada de Ferro Leopoldina, ora Paças) .
,lhadores, mcrmeilte aquelas ba- criIÍlônia Nacional, sU)lordinada .. ao
Em discussão. (Pausa.. )
,
seadas e miei, e, muito menos, Ministério da viaeão e Obras FÚ clliNão havendo quem peça a palavra
sofrerem J:!rotela"õ:'s .iJ1'l'Cvídas em cas (Decreto n. O Ú.ü87, de 3 de julh0
encerro a discussão.
seu' atendImento, gerando, assim, de IS52) deve,:á se estender esse oeOs Scnhores senadores que apro';
justos protestos dos quais é exem- neficio,
'""
A sua situa~ão jurldicft se assemevam o proíeto oueiram permanecer
pio recente t> dos marítimos".
~Elllados. (Pausa:)
E' baseado nessas .palavras do Se- lha exatamente à, da Estrada d;) F erE' . aprovado o seguinte
:lhor Presidente Getúlio vargas que ,o Central do Brasil, e, por isso mes'
,enho pleItear junto ao seu govêrno, mo, justo não seba que se concePROJETO DE LEI DA CAMARA
'lor intermédio do Ministério da Vía- desse aos servidorés desta o que se
.
N." 72, de 1953
ção e Obras públicas, a cuJa frente nega aos daquela.
E o gov~rno, justamente para eVI.
.
..
·,e encontra o ex-colega, o íntegro
Concede ls~nçao de ~mpostos. c 31'. José Américo, a strês reivindica- tar -esta situação dispa!' fê3 baixar a
taxas a01~aZlClras para lmportajao 'ões que mais preocupam, presente- Lei n.o 1. 636, de 11 de julbo cie 1U52,
de um 01 gao clest11lacZ!J ao Col<Jw nel)te, os emnreg'ados ·da Estrada de em cujo Art. 1.0 se afirma que: .
de sani:a Inês, em Sao Paulo.
FeITO Leopoldina.
"Ficam assegur:>.dos todos os dlrcitos e vr..ntagens conj eridos aOS
\ O congresso Nacional decreta:
~igo reivindicações para reproduzir
servidores da Estrada de Ferro
Art. 1,0 :b: concedida isenção de 1. têrm. ode que usou o Chefe da Nacentral do Brasil aos servidores
lmfostos e taxas aduaneiras, com ex- '~o, Y?lS o. que ,pretendem. êsses fUl~
das Estradas de F·erra-..dt, União
tt ,'ão da taxa de previdência social, :lOnnr~os Ja esta concertlzado em leIS
que têm personalidade próprÜl. e
,importação de um órgão desti- .ederius.
.
_
que estão sob a jun~di>ii? do 11~
F~lta apenas a determlJ.1açao .rle
( :> ao Colégio de Santa Inês, em
nistêrio da Viação eODras PU1:';.0 Paulo, embarcado em Crema medIdas de ordem adl1lll1lstratlYa
, blicns".
,
(lláJ[a), pelo vapor Rio Belém e D~ra se to:'narem .el? ~ea]jda~e ])alA
Estrada de Ferro LeopoIdina é,
contido em vinte e u!1? volumes, num Dave l~s le~s que n:,u'ao "ra~er ~queles
prcEentemente,
da
União,
adquil'ida
tetal de :!5 metros CUbICOS, pesando traba1.1adOl es m"IS tranqullId"de e
C1'ue foi peLJ Governo lcderal, baselo: s mil seiscentos e noventa e oito 1e1'1 estar.
{;uJlos (pêso líquido ~ .
E,ntretanto, essas me.didas, ngna1'- tando' recordal' que a escritura de sm,
, Art. 2:" Revogam-se as disposições ~aQas com tant:,,- aI1Sle~ade, vão 1:en- compra e vencia foi pllbllcacla no l.J,u~o retaTdadas, mel'plIca velmente, !fe- rio Oficial de 29 d~ uutUuro de 1951; l
em contrário.
A sanção.
rando um atmos~el:a dp: verdadeu'o está sob a Jl,lr,sdi~ão do Mi:1iGtério (h.
Primefta discussão do Substitu- mal estar, bem prOXll11.a a dI" revolta, Viacão e Obr"s Públicas, CJmo se vê
do Decreto 11.° 31.07, de 3-i-I952, Cl'rI
ti/;o oferecido. em Plenário, e1l1, no seIo daquela laboJ'losa crasse.
diSCllsiiio preliminar: ao Projeto
Os fomenta dores _qas lutas de clas- seu
".",rt. 1.0 _ O 'conjuEto ÕO siso
de 'f,ei do senado n.o 2, de 1951, se, soler.temente, -"ao se aproveitando
tema feIToviàno explol"''ldo pO!
çue dispõe súbre a estabilidade dessa msahsfaçao para 1.a~a~'el11
"The Leopoldina Eailway Com·
do pcsswl extranumerário da ~ontra as autOrIdades ·~cÔlÍ.stltUldas
pany Llmited", cuja e!!Campa.-;àr
União. (Com parpceres (quanto t~da a responsabilidade dessa situafoi autorizada pela Lei nO 1. 2llB
tiO substitutiro e à emenda): nú- ::~o, _0 que p.o:lcrá r€sultar em pal'u. de 20 de dezembro· de 1950, passa
Heros 274-53, ela Comissão de ~IZaça?, parCIal ou. total do. t,ráfe?o
a denominar-se F.strada de Fetrú
Constzfuicãú e Justica, pela cons- errov1a.r,1O, CO.111; ev!dente p~·eJUlz.o ao
Leopold,na, sob a jurisdição du
t:tllcionalidade, mas, quanto ao nosso Ja deflclentlsslmo G,stema de
Mmlstério da Viação e O'Jras Pú·
b1Jcas, rmbordinacla ao. Departl"
1,tl'rito, pela rC'ipirãa: e 519-53, da rF<nsportes.
"
_
mento Nacional de Estl'adas - dt
!Ir Serviço público Civil, pela reComo .dell'lonstr.arel, !'Ia certa ra330
jt'lr'iio·' .
·131:30 a mq~le~uçao remante naquele
Ferro".
.
Vêmos, assim. que as dUBs únicaf
O :OR. PRESI~ENTE - sôb.re a l1elO fe~'ovlâl'lo
.'
a "
!l1f:'r, um requtrin'l!'nto que VaI ser ,. O 81'. Ruy Carneiro - V. E."{. da mmdiçôes impostas aos servidores .d::.
lú 1"
Iccnça para um aparte? (Asscntz- Estrada de Fel'ro Leopoldilla,
par;,
a
:E.' lil:O e 1.lprovado o segtfinte
nento do O1:ador) - V. Ex. ~lat~uraJ obterem tod~s os direitos e vantagem
'11ente deseja para. os ferroVIárIOS o conferidos aos servid:JrcG da Estrad&
de Ferro Cf'1'1tral do Brasil, estão pIe·
'ue já foi dado aos ll1ar~timos.
RI:QUfRIMFNTO
O SR. PEREIRA pINTO - O Se- namente satisfeitos.
N." 203, de 1953
Os servidmes da Central do Bras!:
nhor Ministro iá ádecVnou que vão
1':('5 têrmos do Regimento Interno, -ser
concedidos aos ferrOYiários os gosan' do d'reito ao tlBne:'cio da gra·
rl.lll'ro o adiamento da discussão c '11eSlrOS benefícios dos maritimos.
tificação adicionRl por tpmno de ser·
(l.' votaçE.o do ProJcto de Le! do
O Sr. Ru'l/. Cameiro - E,,~tn. Es- viço, prevista. no art. I!G cio Bst'ltutlJ
o
I'Ulf.do n. 2, de 1951, até a sessão tava. fazendo confusão. O Ministro dos Puncjon{,!'ios riviõ d'l União. Br<·
de 25 do corrente mês de' julho.
José Américo jq tomou provid~l1cias tata citar B pub'jcaci'o fe'ta FI Os
~r,la das Sessões, em 15 de julho
5.227 do Diário Oficiol de :J5-3-53 eIT
luanto ao assunto,.
de 1n~l3 . :'Io:art Lago.
que o Ministério d:'! Fa"cndfl urdO'. (I
O 8R. PRESIDENTE ~ Em conO SR. PEREIRA PINTO - Perfei- aCiantRmento de Cr$ 147. ::15.970.(1"
por conta do crtdito futuro a seI
Çt'(juéncia, a dlscussf.o e a votação po tamente.

UélS

demais.

aberto par[t nagamento ao pesoml da
citada Estrac.a do Salário·FamiHa e
Adicional.
No entretanto. embora· a Lei afirme que os sl:rviÍ:lores ela Estrada de
Perro Leopoldiúa teráo todos os dI.
reitos e vantagens atribuídas aos ser·
Vidores da Central do Brasil, até hOje
niio viram concretizados seus justos
anseios de receberem a gratificaçáo
adicional por tempo de serviço, de"ida'
desde 1.0 de l1overnbro do Rno passado.
Eslatue aquêle mesmo diplon1a legal
(Estatuto dos Funcionários Civis da
União) em f·eus
"Art. 115 - Após cada decênlo
de efetivo exercício, ao funcionario que a requer, conceder-se-à,
licença espeeü\! de seis meses com
todQs os direitos e vantagens do
seu cargo efetivo".
Art. 117 - Para efeito de flUO.
. fentadoria será contado em dôbro
o tempo de Jicenca especial (lue
. o funcionário não houver gosndo".
Ha. como se Vê, n,~sses dis))ositivo~.
um duplo objetivo: o da concf'ssâo (!'l
lIcenoa propriamente dita. como .. :émio à assiduidade, c o da redução~ao
temp3 para efeito da concessão de
ar"sC'ut.adorifl, ()u~nd') as1JM.nças J'3.()
n;ozildas. computand:)-,se
mdô'Jr(\
narr1; efeito (ce contagem do tempo Ce

(;l:~,,:iO o
11'e'I.HI. )

-'e'G;

GcrVJ~O

PeJas' rnef'mas razõps invoendns com
à G1'atificaçz.o Adicional per
Tenrlo de Sfrviço, nssi~t~ nt1s ~1D1"'1_
dare::; da E. F. LewlOlrJinfl o dirl'Ít"
,. tp] ben"fic'o. f';:; rm~ retO' ':\ p. rle T>'1
mUlto, cnncndid() aos servidores
da
;cntral do r:rasiJ.
MêS. lmnefltà"0''11cnte (' nor l"ot,.
V()~ tC'~aIJnerte Rlhl'ir's D ~1.:rl VflJ1t..,r1"
vêeno-i'1' 01' funcionários rla T f>OpoJ~linfl
'Jnvrdo~ 1p um dlr'rih lí1U'do e crrto
1U[' f' Te lh~f: "nrahte.
A lei narf!. Pc, se t"["'~J()rm'" 'n.
;'['laei~o

r;el):J11pn1p. rOl Jetl~a Jllr;rt9, ~u'eiia >~
p('1"{nnl!a'i h1tprnrnt'lrro~
De

ll1!;'l~

uma.

~m

~!ar2za nlf',·,,o"ma
i~) í'lH1P)1['t-.rH veI.

transformr -se:

I
Va :nn,f{ pnrnn1,r"'r. rdl1r1:l. l"''I F,~tn
,uto rlo~. F'1mci()J'''''io~ rivi, ri:'! Un;~o
nc; ci·r.::llo·~if.ivp~ "UI;\ 0'~r""'nf("n) ao frJJ~
2ion.p",j., n sa 1if1·i.6 fv't'1ilin
...
"Art. J~11 _ n "'11';,.;" r"'Yl"h
r
E'?Tá c r f1r ''ii(1'l ao funcionário ~t-,I_

'\t,' (tU

iJ1~1':1~'

•

I - pO)' filho menor de ',inr"
e um anos;
n - por filho in""Hlio~
. UI - por filha c"t'lrl:wte, r-ue
f··e,Ü'on+p f'!"'l'"'"'1 f PCHPd?l'iq STJ' .er·"))' Pnl f'sta!JI'If'I"·'lPPt.o (1(' enr.i,,.,
o·"j("l,":tl

P1'"

..... l")l·I·~U'~r,

P

""ue

f.âa

r-'!-l' n a llt.iv;rl..,cJp lpcr:>t.ivn Ilt,; R
ir''lrlf' ce vinte e 'lu~fro nns".
Vch a L('i 11. 0 1.7n. em data I>1S'm·iar. ]'l.12-';? nllbJ' n a-' " ., 1 D;;'ri"
Of:ci,·l da mer.'11a da' a p dih'la t ;se
benef "ir, c.,m'1 se vf d~ teu
"1.1'1. 11 ,- O s:1]l'\rio fam:Iía

I

p~t:'r-.19,

s!'r (' . . . " .... po 'do, na )'3J:âr'

ce

C~$ '5f1.1{). por dnf'nrlente, a todo
sc.rv:.d'Jl' ativo e inativo.
§ 1.n _
Inclui·~e c~m() dt'pf'ndf'Dte. j;:lra efdto dA C. rCfSl'\o
elo 13RI:'<1'io família. o côniuge de
sexo feminino que não seja con·

~
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Parágrafo único. Fará parte do
Art. 9." Para a execução da preMm:steno aCllna um Departamento sente lei, o Ministro da Saúde a;lreele .8.Clmll1isLra~ao, com .ulvisoes de sentará ao Presidente da República,
15.1-:> ou qLulquer outro rendimento Siqueira C'ampos e sua espõsa Carlosa Pcssoal, ~\1atel'lal, Obras. t; Or!<amen- dentro em 60 dias, o regu13:nento a
en Irl')()l't:'llC',1 superior ao valor :le Siqueira Campos. (Com pareceres 'o
ser expedido. regendo-se. provisorlalut. 2." O Ministério da Educação mcnte. o Ministério da Saúde 1Je1o do
c1~ ~:,'~rio frrmiEa"·.
ú1.voráveis ns. 573-53. da Comissão de
z
;:,aude
passa
a
denominar-se
"lvH~
.-', .. c )
. ,d1~O_"'1 m
rli~nl)"iti"os le- Constituição e Justiça; e 574-53, da
Ministério da Educação Il Saúde, n~
.1i,:"el'.1U ua ..tJuucay,-tü e l...."ultUl'a".
g:!l-is já invocados, equipal'ando
os de Financas).
parte que lhe for aplicável
.Pal'agralO
UlW,:u. Pa,:;a,'ao a des,.
'; <.lU Ji,.,,[;',da u'" F,'ITO LeoDiscus3ao única do Projeto de Lci
Art. 10. E' aberto .LO Ministério da
p'111'rl aos (\'1 Cent"1l (1') Bl'ac:J. n~ da Cámara n,o 107, de 1952, que auto- pcndcJ:: lü;:~t~:';'L.. .I.l;"r.:: do D\:pal'~aLL1C:J.l· Saúde o créclito especial I Serviços ..
que tan~e a direitos e vantaqens, ai riza o Poder Executivo a abrir, pelo "o N,\cional ae .c;duc.\çi\.o as Direto- Encargos) , de Cr$ 1. 500 OCO,CO mm
e:;~'rh :,' rec?nte dec's}o do Govêrno
j,'Ü1J ue ~nS1l1ü, Ul'cl etlltonolnas, no milhão e quinhentos mil cruzeiros),
Fed,-rq( c~nç"rJonc!~ ê~to t1npfl'~iCJ ao, Ministério da Justica, o crédito espe- •VlüÜS.v~l'iu úa ",,,,u(.aççâo c Saúde,
para ocorrer às despesas com a exe•
m::lr:fimos [1\'~ haviam se declarado em clal de Cr$ 1. 497 .'ÔGO,OO, para comArt. 3." Au Nlm.steHo ta ;:3auue são cução da presente lei.
~L.':e l'Pi\'lncUc:md:>. entri' 'JUtras vnn- YJletar o pagamento das pcnsões vita- ,rallsJ.Cl'.dos tocws os atU(llS orgãos e
Art. 11. Esta lei entnrá em viga!
ta' """, ri ('"'''~,'''-'') d, s~19r\0 família lic:as dos veteranos da campanha iJerVlçOS tIO aUj"go lvrimstel'io ela }!;du- na data dEi sua publicar:i.", revogadJ,s
Ali5s. o Sr. j\'[jnistro J']sé Ampric0, pCrcana, (Com pareceres ns. 586-53, caçáo e ~al.lae, Cl,inen,es a saúde e à as disposiçõe.s em contrário.
TI'''' cl 's SOllS primeL'o3 despachos da Comissão de Constitmção e Justi- cnunça, e (Usmembrados 0' que exer-.
COtH o SI', p,'esid;p\.p (h Rep',blico
,~'l cela constitucionalidade; e 587-53,
EtL'v,dade elll COmU'11.
DISCURSO PRONUNCIADO PELO
(''""\r:':'~'''''' rll111l1C'''''~1- ~ ir."'"I~·Bn~1.. pl'onôs la' tlc Fina11('as. oferecendo e!nenda). cam
- ParágTaIO ún,co. PasHrão, igualSR. SENADOR APOLONIO SALES
ql'C se cstenlkr~e a todos os feàoDiEcUESão única do Projeto de Lei lllême, lJ",rJ. os CluadruS .:te. novo MiNA SESSAo DE 8 DE JULHO DE
VI" 1:13 e ponualds e f ,11prcgad?s pela da Câmara n.o 397, de 1952, que au- <1,s;e1'1O tOClOS o:; cargos, funçoe~ e
1953.
Ul''';~' os mesmos benef CIOS cJnc~didos loriza o Poder Executivo a abrir, pelo
O SR. APOLONIO S1\LES _ Sr.
8,0;;; n1Dt"ith~1("'.c; e s'~?,'el'll1 :linda a con::"'JlAin:stério da Educação e Saúde, o oeus OCUpal!LtS de seL'vlÇ:J:; que havf'!1;~rci(J. de' uma reuni[\1) coniunt'! créclit, especial de ci:$ 7.200,00 j:ara Jall1 S'UJ "'t\lls,cndos, l.letll como par- Presidente, ul!flndo da palaVI'a pa,raLe do lunC'Jl1aüsiUO ,(ia C epartanlend')~ Mi,ulstros da Viarfio. Trablho e 'la;:;aIT',?nt6 da gratificação de ma;is- .0 de Admlll!s"raçáo 10 ,\t't,go Mmls- pro'!'.l'lIciar-me a respeito do projeto·
F;l?Cn:'h
para o exame da deciBão tb'i'1 à professora Maria das Dores ,erio aa i!.Qucaçao e Sa'.lde, que se dc lei em dcbate, cu o faço, preltdf' ~o""I1t(l,
.
?ais de Barros F'errari. (Com Pare- ,ornar -exce",en,e, em del;l)lfên",a da minarmcnte, par. dar uma explicação
P,' do c:l~l;lulr que o rctsrdamentr: ccr n,o 56::-~3, da Comissão de Finan",
aos prczados companheiros da, Comissão de Finanças .•
dep"3 (1.~C1S"O se prenda à f"lta <:\~ ca", favort.vel, com a cmenda que ofe- cl'iaçao t',9 novo Mmlst~no.
O'Jl'r'un!rl 'ele Dara o f'ncontt'0 elos tres :pce)
Art. 'I," Da quantia a :jue se refeQU,Il1do se discutiu naquele órgIo
ilu«,re~ Sec~'('túi()S de Estado,' co.m L Dis~t;ssão única do ProJeto ele Lci fe a alínea CL, liO art. 2,' do Dec:'eto técnico a matéria, pedi, de ilucio,
o }~;;~ e~I.,t.1C\nclO, .pOIS ~,t:e aSSlll1 cr",~o: 'la Cilmarn n,o S!. de 1953, que auto- !l,O ll.'lllu, de lü de julhO J(. 1tJ46, um permissão ao Presidente da meI1CIO.
fI.,1 d.1 lO cll'llO~O al,elo DO SenhOl .iza o "'0'101' Expcutivo a abl'1r pclo Lerço sera c,est111ado ao ~\1mis"e1'lo da nada Comissão
para expór meu
N:""s~ro
dn . VtaPOo
""11'"
' L~,ci c i " .• ' L - (1'1 AOl'icl'ltura o crédito
Ü", ,
' :.-".
t"
h
q uo~, leve
2'lude . .;.
penspmento, E naquele ensejo o.~
c11""'(' q ~111 11llclatlVa I".n sentIdo dc Iu.n.scello " ~'~
_ , ' c~mo aUe
Art. 5," São transferidos para 'o no- monstrei que esposava opinião ide~!'
at;':ldf'l' à~ le'l:íti'l1as Rspi1'a~õps das c~,)ecl:,l de Cr" _ 300, O.<J.CO, v,_
cl"~s~:; int~ressRd'\s. de acflrdo com xlllo a P.ss~cl~~,;o)~uri\l d: S~o_ Jo.a= vo Nlin,stér.o da I;,aúde us saldos de tica il. do relator, o qual de declara,a oncntn·;po expressa d') Presidentl" (JUlm, pela lea_I.,~,.ao da exnosI7ao le dütaçoes Orçall1elltanas, oestinados, às ra a favor da proposição a ser votaGctú!io Vargf'~ no desnacl10 com que o'ioJeal an:ro-r-eeuana, em ~arqo <:te repartlçÓês mcorpm'aaas ao relendo da dentro de alguns minutos.
Assim me manifestei por entender
in:c'1i esh.~ c'JnSiderações, E o fac" 1952. (Com pareceres .fayoravels nu- Nl1l1.isténo, lllcluslve as \Ja*clas de
Olçamentárias globais, ca- que a votaçã.o do assunto não interc'll'fi~clo t:u~~1) na conduta de homem rneros 58'J-53" ela CO'-11SS"f1 rle r.o"'~ dotaçoes
pÜh'iC'l dI) Sr. J':;3? América, sempre 'it.uiçEo e \Justiça; e 583-53, da dc Jendo ao HJClcr Executivo tomar as feria na reformél aclministrativa que
admmistrativas convcnien- se poderia aduzir como iminente.
eln'lcnhado ('In d:u cum'lrimento à.s "inançr.s),
. ,nedidas
,_
No decorrer dos debates, entretanSUD~ llnlavrn:::. com'l na justk'l dfl cauDi<cussfo única do Projeto de LeI teso
.t'arf.grafo único.
São,
tambem, to, fui informado de que naquela
!la "lIp mc t"ouxe, hoje, a esh iribuD'l, da Clrl'na 1".,0 101, (le 1951, auc autranSLe1'1ClaS
as
parcelas
ias
dotações
reforma
não se esperava e não se
pOnue se nmpara na Ic~ish1.cão vi- tori7a'0 Poder Exccutivo a abrir, nelo
g-rnte c SI' hD1'l110niza com a paz so- ~TinjstérifJ drs Rclações E):teriore~, o constantes da VeriJa 3 do Orçamento admitia o Ministério da Saúde_
ci31, I ~IlIih hem; muito bem. Pal- crérlito especial (Ie, Cr» 1.500.00<J,00, cio Mmisté1'1o da Educação e saút e,
Sr. Presidente, houve, no caso,
mrzs. n o"aior é cump7·imentado).
destinado a regularizar as despesas úem como 11 terceira parte da do a- equivoco, provàvelmellte de minha
Dnra7',fe o discurso do Sr. Pe- ~om o transDortn. de imiq,rantcs ho- çáo constante do orçam.3nto da Des- parte, em virtude de não ter enr"i"a pinto, o Sr. Café Fil1l.() 1'111(1e5eS, seus perte':1ces e aUmenta- pesa para o ano de 193:3 - na Verba Lendido bem a exposição do nobre
Pr('8:d~nt~ deixa a cadeira ri" -5,fJ do ~:ado por êles t.razidos. (Com ! ,- Obras e Equipamentcs - Conprcsu1e 7 l,cul, flue é ocunada p?lo "'lr3Ceres favoráveis ns.
567-53. da slo'nacão VI _ Dotações diversas _ Senador Ferreira de Souza, quea foi
Sl', Alfredo Neves, 1.0 Secretário
~(\nli:::s~o de Con~tituição e Justiça; sí'ib-êonsignação II _ Estudos e Pro- quem deu a informação. S. Ex. cojetos _ 04 _ Divisão ,ae 9 bras _ mo depois me explicou, pretendia di,·
O SR.. PRESIDENTE - Tem a pa- J 5(;8-5~, da de Financas).
lavra o nobre Senaclor MOz[\J't Lao:o
Discussão fmica qo Projeto de Re- a) Ajustes com proflss~cm:us estra- zer apenas que, na reforma admtsc!~undo orador inscrito para depois o,oll1cão n,O 17, de \953, que concede nhos à Divisão de Obras, ;J:\ra a ela- l1istrativa, não se iria criar o Ministério da Saúde, mas o Ministério dCl
da ordem do dia.
licerÍca ao Sr, Senador Novais Filho boração de projetos e 11:'Vantamêntos Assistência,
onde se englobariam as
O SR, MOZART LAGO PRONUNCP ,ara - partieinar da l'epresent2,ç:to do topcgráficos.
diretorias correspondcntes ao MlnlSDISCURSO QUE SERA' PUBLICA- ~ra'iil na Conferência Internacional
Art. 6.' Os créditos orçamentários tério da Saúde, que se projeta criar
DO DEPOIS.
'1'1 Açúcar, a rC:Jlizar-se em Londres.
e adicionais destinados ao Mmlstério. nesta hora. Essa explicação me tol
O SR. PRESIDENTE -. Tem a pa- (Oferecido pela. Comissào <le Relações da Saúde poderão ser depositados no dada posterIormente a6 meu voto na
Is,:,ra o nobr~ Senador A~sls çhateau- ";;xteriores como conclusão de seu pa- Banco do Brasil à dispusição do re- ComIssão de Finanças. Tanto assim,
bnaI:d, terceiro orado.r mscnto para recel" sôbre o Requerimento n,o 195, ferido Ministério, de acórdo com o que neste órgão técnico a9 ser co~,
depOiS da ordem do dia.
:le 1953),
Cl'í~ério que fôr estabelecido anual- trário ao projeto acentuei que o el~
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND
Discussão (mic"t do Parecer n. o 551, mer,te pelo Ministro de Estado.
de vez que êle me parecia ir de enPRONUNCI,\ DISCURSO QUE-SE- de 1053. da Comissiio de Reda~ão,
Parágrafo único.
A comprovação contra à reforma administrativa em
RA' PUBLTCADO DFPOrS.
oferecendo redacão final do Projeto do emprêg'o déstes créditJs será feita, andament, conforme estava sendo In~ SR. PP~SI~ENTE - Não há de Decreto LegisÍativo n. O 52, de 1952. parceladamcnte, perante o Tribunal formado. Quero, pois, dizer aos meus
m~ls orador ll1scnto. para falar de- nue mantém a decisão do Tribunal <le de Contas 60 dias após o término de companheiros da comissão de Finan.
pOiS da Or~em do I?la.
Contas que autorizou o registro f;ob cada trim~stre, na forma da legisla- ças por que vou agora aprovar o proNada In!US h_avend? a tratar, vou reserva da despesa relativa ao paga- ção 'em vigoí·, ouvido 'p~évian:ente o jeto.
en~e~rar a sessa.o deSignando para a mentode Cr$ 1. 383.520.00, decorren- Departamento de ~dlml1lstraçao. _
Em primeiro lugar, em atençlto a
proXlma a segumte
te de auxilios a várias companhias
Art. 7,· Os auxillOs e 6ubven.çoes I explicação que me foi dada posteri?rconSignados no orçamento do Mmls- mente e em segundo pelas razoes
ORDEM DO DIA
teatrais. •
'
Encerra-se a sessão às 17 ho- tério da Educaççã~ e Saude, .que se que vou 'aduzir.
Disc<lssão única do Projeto de Lei
destmarem, a. ~ltlvldade,s r€I~Clo~adas
O primeiro motivo por q'!e estou
ras.
da Câ mara n.o 328, de 1950, que fixa
Repllblica-se por ter 3aido com in- com o Mll1lsten.o da Saud~, sao, loual- de acõrdo em que s~ faça, agora,
a divi3ão administrativa e judiciária ~orreções.
mente, transfend?s, nos termos do ar- o desmembramento de diversas dire,.
do Teuitório Federal -do Rio Branco
tígo 6.' destu;' lei..
.
torias e departamentos que consti,.
Comissão de Redação
e abreJ crédito especial de
.
Art. 8.'Sao. cl'lado~ os segumt.es tuem o Ministério da Educação e
Redação final do Projeto de Lei c~rgos, que ser~o Pl'OVl~~S em conus-, Saúdc, criando-se o Ministcrio da
Cr$ 3:12.380,00, (Com pareceres númeda Câmara n.· 85, de 1951.
ros 58-1-53. da Comissão de Constituisao ou em funçoes gratIfICadas:
Saúde, reside no fato de já termos,
Relator: Sr. Velloso Borges.
ção e Justiça, pela constitucionalida1 - Ministro de Estado:
no tocante à marcha legislativa de
de; e 585-53, da de Finanças, fav;oA Comíssão apresenta , redação fi1 - de Diretor do Departamento projetos semelhantes, grande exp~rá'!el com as emendas que oferece). nal (fls. anexas) do Prcjeto de Lei
de Administração D. A.;
riência, quer no Senado da RepuDiscussão única do Projeto de Lei n.' 85, de 1951, de iniciativa da Câ1 - Diretor da DivisãJ do Pessoal blica, como na Câmara dos Deputada Càmara dos Deputados n,O 321, de mara dos Deputados, e '1lna retifica- D. P,; .,
dos. J á se vão longos cinco anos
1951, que releva a prescrIção em que ção no art. 5,·, parágrafo único, por
1 - Diretor da Divisão do Orça- em que se pretendia fazel' a reforincorreu o direito da menor Ghialeno se tratar de simples alteração de ano.
mento - D. O.;
ma bancária do pais,"'modificação. e~Velasquez Hu·dziak à pensão especial
Sala da Comissão de ,Fledacão, em
1 - Diretor da Divisão dc Material sa que -a nação reclamava e eXlgut
deixada pelo cadete do ar João Hud- 10 de julho de 1953. - Joaquim P..i- D, M.:
de vez que- assim se procurava me·
ziak (lncluido em Ordem do Dia nos res, Presidente em exercicio. ~ Ve1 - Diretor da Divisão de Obras lhorar o sistema banl:ário e creditêrmos do artigo 90, letra a, do Regi- loso Borges, Relator.
- D. Ob.
tieio do pais. Na ocasião foi apremento Interno, em virtude da aproFUNÇÕES GRATIFIC~n.\S
sentado projeto de lei, sem dúvida
ANEXO AO PARECER N.o
vacão, em 2-7-1953, do Requerimento
5 - de SecretAr::;
clieio de perfeições, mas também sem
n.o· 178-53. do Sr. Senador Mozart
Reda<;;ão Final do
PrOjeto de
1 - Auxiliar de Gabinete;
dúvida alguma crivado de pontos vutLago, tendo parecer, pela constituLei da Câmara n.· 85, de 1951,
1 - Chefe S. A.:
nerá veis e tanto mais vulneráveis
cionalidade, da Comissão de Constique cria o Ministério de Saúde e
1 - Chefe S. C.;
quanto mais estensas era a reform1l.
tuição e Justiça e dependendo do prodá outras providências.
1 - Chefe S. F.;
bancária projetada.
nunciamento em Plenário da ComisO CongTessO Nacional decreta:
1 - Chefe S. E. P.
Estamos, Sr. Presidente,
agora.
são de Finanças)."""
Art. 1." E' criado o Ministério dá
1 - Chefe S. A.;
diante de caso semelhante. Preten·
Discussão única do Projeto de Lei Saúde, ao qual ficarão 'tfetos os pro1 - Chefe S, R, F.:
de-se outra reforma administrativa
da Câmara 11.0 147, de 1953. aue con- blp.mas atinentes à saúde humana.
2 - Cllefes D. O.
de ins~itui~j,o de pl'evi- cede pensão especial de Cr$ 3.00ú.CO
.clêI'.cn social e n~,o e'<e.-cl!. ativi- i\ Raimundo Pesso't de Siqueira Camli'uie rer:ll\nerada ou perceba pen- P03', pai do herói militar Antõnio de

trH}~~ínte
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<J,m gralHles moldes. Quando da re-[ diversas administrações, se atribuir técnico, mas devo diz.. que confio
O Sr. Roberto Glassel' - Reccl.
: forma bancária, I'eriiica-se, de .passo ao poder Público Federal o dever de Ilêle. Assim como é possivel encon~ telegrama da Associação de Catei.cul·
. 'em passo, que mudança tão grande atender às Unidades Federativas, os trar um homem que não seja téClllCU tores do Paraná e I'espondi que estava
• de todo um sistema iria por certo Estados e Territórios.
e dirija muito bem um ministério re- solidário com todos os recursos qUE
b .·abalar a máquina financeira privada
Acredito, Sr. pÍ'seidente, que a lácionado com' profissão de que nàú fôssem necessários para suavizar OI
~, e pública.
"
saúde pública - ao contrário do que participe, com muito maior razão há prejuizos das geadas no Estado. Ra,',
A relorma admll1lstrahva que ora se disse em certo momento na Co- de se encontrar dentro. os técnicos tifico minha declaração em telegrama.
. fie pretende ú1zer, se de chofre, não missão de Finanças _ não deve fi- o que esteja em condiçbes de dirigll Estou de acôrdo com V. Ex." no senabalará, por certo, a vida adminis- cal' a cargo somente dos Estados, u mesmo órgão, conjugando as in- tido de (Iue os projetos que envolvem
tratil'a do pais, mas irá criar difi- mas ser também supervisionada, em junções políticas com as administra· matéria de financiamento dependem
roldades inumeraveis. Talvez sob ill- certos setores, pelo Govêrno Federal. tivas.
inicialmente da Câmara dos Df'pufluência dos nll~smos poderes pessoais,
Há setores da saúde pública que
O Sr. Aloysio de CarvalhO - Quer tados; portanto, fico na expectativa
]emoro que assim como nas coisas da I não convém esquecer: aqueles que V. Exa. ver o perigo do técnico à de colaborar com meu franco apóio e
agricultura, que se fazem de pouco estão a reclamar campanha sistemá- frente de um Ministério? Se o titu- decidido esfórço na obra de restauem pouco, faça-se o mesmo com a tica e extensa de defesa da saúde, por lar da pasta da Viação, por exemplo, ração ec;mômica, de que V. Ex." tracriação elos ministérios: . de pouco exemplo, relativamente -à febre ama- fór apologista da política rodoviá- ta nêste momento.
pouco de modo que, alcançando rela à malária ao tracôma e a ria, como sofrerá a politica ferroviáO SR. FLAVIO GUIMARÃES o final as mudanças totais, as ref~r- divdrsas ,outras' doenças endemicas ria no país! Poaerá dar-se também Agradeço af V. Ex. a que, como há POll. lnas sejam pequenas, sem pretençoes das epidemicas que se verificam no o ·contrário. }iÍas se o titular for um cos instantes d8clarei, é uma das exe sem que se desconheça os dIreIto Pais. E há uma vigilância que compe- elemento não técnico, poderá, com pressões mais vivas da política paraIIdquiridos.
te ao Ministério da Saúde e que de- seu táto político, equilibrar, dentI'o naense e Hustre representante que
Sr. Presidente, esta a raz~o prin- \'eria ser notadamente do Govêrno do seu ministério, os dois setores.
condui!iu o P, S, D, às mais brilhancipal por que pcnso se deva proce- Federal: a do cumprimento das leis
O SR. APOLONIO SALES O tes vitórias no meu Estado, com o alto
der â reforma, cnando-se mmlsteno sanitárias sobretudo, na legislação aparte do prezado coleg'a é realmen- nivel moral de tolerância e educação
.
que regul~ a legitimidade dos medi- te precioso; mas dêle se inpBre que u partidária.
por 'lninistério.
Continuando na mesma ordem de
Resta agora examinar se a criação camentos, a fiscalização dos gêne- é privilégio de quem não seja técnico.
do Ministério da Saúde irá de en- ros alimentícios e de tudo quanto essencial é o táto político e êste não idéias, Sr. Presídente, devo reeord,lr
contra ao planejamento que pretende posas se consituir a meaça. Esta, Se- Poderá cabeI' muito bem em quem que, quando o nobre Senador Assis
Chateau1;Jriand aludiu às geadas caío projeto de reIorma aClmmistratl- nhor Presidente, deve ser tarefa Fe- txerça a técnIca com capacidade.
O Sr. Aloysio de Carvalho Po- das no Estado do Paraná, há cêrca de
va total ora em estudol Se lhe fosse deral, porque quando os Estados são
frontalmente de encontro, não lhe os fiscalizadores da Legislação Fede- derá existir nos têcnicos, mas nor- trinta dias, este<;e no Senado o Sr.
daria meu voto, eomo o disse na Co~ ral que atende a êsses setores, sur- '1lalmente isto não se verifica exata- Cesar Marengo, da Chácara Marengo
de São Paulo, e aconselhou-me a que
missão de Finanças. Vejo, entretan- gem obices quase insuperáveis, como mente porque são técnicos.
to, que no estudo apresentado pelo os observadas até no Ministêrio da
O SR. APOLONIO SAT.F8 - N~o se plantando laranjeiras a que proPoder Executivo, se propõe a cria- Agricultura, quando procede à fisca- existe em alguém só norql1e seja cedi, tratasse de protegê-Ias contra a
ção do Ministério da Saúde; e ainda lização da carne e outros gêneros ali- técnico; mas pode existir num t6(:- geada, mandando soltar ombas de
nico. A meu ver, c'leve-se preferir o fumaça, l que seriam lancadas de ma·
mais, após exame detalhado, cuida- mentícios.
~oso e pa~riótico, a douta Comissão
O Sr. Francisco Gallotti _ Lem- t.écnico que acaso ali as duas condi, drugada • A fumaça que' delas se des~nterpartldarJa, que, exammo~ o pro- b'"
a V E a a fi"calização dos cões' essenciais: o conhecimento d" prenderia, envolvendo as árvores, pro·
Jeto tambem admIte o Mmlsterlú lalla
. x.
~
:netier e o t.áto nolitico inc1;o"c'1s"""' Ieee-Ias-ia des l'áios solares que eres"
•.
. ' entorpecentes.
llpena~. com OUelO nome, POlS ;tCel\~
a SR. APor aNIO SALES _ Lem- ao car~o' de colaborador direto do tam as fôlhas porque a geana é a
cristalização do orvalho. Será, porem plmcIplo e de~locamer:to do M. bra muito hem o nobre Senador Fran- 'Jhp.fe 0a nação.
O Sr. Aloysio de C({rval11o Aí. tanto, preciso aue, além do seE'uro
msteno de Edl;lc8çao de todas as dl- 's o Gallotti em seu aparte a fisretonas que vao constltUlr o Mmls- CI c
_
'
. "'. "
_ V. Exa tem tôc]a a raz'io E' O iile~l. agrário, se bl1squem os meios de eomtério da S8úde se votarmos esta lei. call~açao dos entolpecentes. Son.en
O sR. APOL0N T n SALES - Mul- bate ao efeIto das· geadas sôbJe a
plantarão. "
Estou, portanto, a cavaleiro, sinto-me te esse setor, ~as~~ para ~o~trar ?cOa- 'o obriq'ildo 11\ V. Ex~
bem com minha consciência ante a mo num Mmlstello. da ~aude,. fI
Lembro-me da laranjeira da Bala,
Era o .Que til,hn a rJizer, SI', Presiclima Ü'opical transportada para a
idéia de se çriar o Ministério de Saú- bem a ?ar~od~ Governo .F~~eral c?~ 'lente..(Milito bem! Muito bem.')
de, mesmo quando se pretende crrar ampla Junsdlçao no terntono naCl Califórnia, onde caem as mais fortes
U1l1 Ministeno de Assistência Social. nal..
",
.
e- ~Tscu-q"'n P-q.oNTTN(;TADO P'F'T,O e terríveis ne,'adas, Alí, como disse
Será muito fácil assim proceder junO S1. JoaqUIm PI1 e~ - PaI \l ass
SR S''''NADO'R PT,,~VTO GT1TMA- célebre dtricultor, as árvores são tra··
tando-se, mais tarde ao novo Minis- g~rar a defe~a d,: sa~de das populaRA'8S N,A. S'RSSAO DE 14 DE JU- bda!: C(I1110 filhas. À falta de educatério da Saúde o que justifique a ';ioes, o que e mUlto Importante. .
era da maioria dos nossos lavradores
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deve-se demonrtrar comnreens50 mais
[ienOlll1naçaO de MilIlstérro de AssisO SR. APOLONIO SALES .- Aglatência.
deço a y. ~a, o aparte em que se
O R. FLAVIO GUIMARAES - Be- nrofunda maior do trato da tCITa e
Sr. Presidente, eSSrlS razões SRo refer~ a. sa~de do p~vo.
, i- n110r PreSIdente, slo as minhas pn- da árvore. Plantar estuoidamente r-iv)
mUIto sm"elas porem absolutamente
Pelmltam me, V. Exa.,. SI', PIes
.neiras palavras úe ag.eJe':Ul1enLJ ao ~ plantar, m8S simples' aventura que
liJl1Cems."
,
dente e o. S;:nado. f~zer am~a peque- S?nado pela tocance solidanedaue deveria ser proibido por lei.
O Sr. Alfredo Neves _ São mutto n.a ~eclaraçao de fe e conflança nos ~ue velú ae"lOnscrulldo cont.ll1uamenA 'laranjeira. em iniC-i,), é destruída
cc aos' Estados clJ Parana e de Sao pela geada, mas Quando adnuire 1"1cna
convclllcntes.
teeI1Ic?s"7 .
_
"
O SR. APOLONIO SALES _ AgraOUVI,..ha. pouco, rlluel-s.e nao .ba' ~I ,'aula, ante a cacastr01e que ::;e a.Ja- ';'2sistencía bioló~icg, enfrcnta (l"a!:l:H'deço o aparte de V. Ex. a Acredito c~mven:encla.~n: que cel t?S ,MmIs!e- ;eu sôbre a sua lavourá caieeir.t Fa- damente as mais violentas e tl'eDll'lIque a naçào está convencida que as nos seJ~m, dlnolldos Dor tecmco.s. Se- ,o também em Sâ-o Paulo, porque é.e 'das [readas do Bul. Ora, na CaLfór.. dificuldades da máqull1a adllUI1Istra- nho~ PI eSldent.e, estamos na el a d,O~ 3 muito do Paraná..
nia, os lal'anjai~ ~ão protecidos C(1)I~ Uva do pais residem, sobretudo, em técn,rcos que sao rer:1amados para a~
Sr. Presidente, o Paraná; na parte t.ra as tempestades de np.ve, com case eXIoir dos seus lilrio'el1tes a exe~ atJvIdades eorersnnndentes Penso, as- ~crte, é pedaço do ternt,ól'io naclo- rinl1o. com (:\cníca e o lavra'iOl' tPI'I
cução "de tarefas muita';; vezes supe- sim. que seda êrro. ,ch~17-1ar-se u;n nal verdadeiro resumo' de l1abitantes o alto sentido da ternr. entr~n"?'1o
riores até às suas capaCIdades fi- agTonomo para o Mml~teno da -Sal~ ::le todos os Estados, o qual l'epresen- amor para C01'1 o solo. Dc,Í a impn~1.
sicas.
de ou p~rfl o da .vl~cao F~ÇO, POI- ca francamente o BrasiL Ali S,'l encon- produção cro~ laraniais. Quem n)~'lh
Sr. Presidente, se examinarmos 11, t~nto, mmh!l ~onfl~sRo ~e fe e .con: ~ram mais de duzentos mil J'iomens ~ o aQ,n"ult~r rlle trm o sf'l1r i ,lo rIo
vastid; o a ,imensa série de preocupa-I' frança no tecn~co Acrcdlto ql'e ela. f' ~ue vieram dos Estados sete!)trÍJnai~. lucro mas nao lhe abanclonR o <(':-,11< I
(h~ C'qU
çóes que c:devem ellcher o cerebro do , .m d'lspens",ve
P'l.1\.!rini~tório
,. '. _
'. '" .- do pa.is mais de quatroce11tos mil ~o P:'p.mtlJal do t.rRto Carinh;)s.o da
Mllllstro da Educação, nos moldes· de. como nos rl3 ,E\tllcaçao, da Agll .. )aulista~ e centenas de milhares de 'Irvore. M1.S quando qll.P1n n'~pto ,t>
ntums, concluü'"müs ser-lHe muito cultura e ria ~:;ac''.O.
'nineiros. De tod:Js os póntos da' Na- aprn:s o ,comerelal;te 9" c:(h~h'. o,;
dificil cobrir de aten"âo e cuidados I O Sr. AloJISlO àe Ca1"1.1rrl710
Per- ;ão afluiram bra:ilelros Dara eX')lorar Qomares S30 d"lxac;os a W3J zu." n')
;écnicamente a famosa'" m:rflchâ (hs mo'uento c~e o lucro df'~::t;1arr·~e. pã,
, todos os setores educa~iOl1aiS de Nor-' mite V. Exa um aparte?
. te a SUl, néstepms que é um ConO SR. APOLONIO SALES - Com ,erras roxas' e formo o BI:asil em 'lnenas, a anrJa do lucro.
niniatura e~ suas· espiracões quali- ,. Tenho mnl~ . Psp'.T8nra dI' qur Og
tmente. No entanto, como se amela muito praZe l .
O Sr. Alo1jsio de Carvalho - Pare- iades e defeitos. Prateia esa~ regilio ',ecDlco~. br:;;SllelJ"OS encontl'Clll r .. "1'
fôsse pouco, se lhe acrescentam as
)
proteQ'er cada um um pouco d:'s '"ceeptnldêlde l1~r na,·te dos 80':"":'11,,tare_las atmentes aos serVIços de as- ce-me que '0 nOb,re Senador FerrelI'a
slstenCla e saude, em todo o terl'l- de Souza declarou não lhe parecer 'opula"6es de spuo Estados O epü- res .na~.. provHI.~I'cIas maIs :>('1·.. ·1 ,'i ''1
tono naCIOnal. E' Justo que se dê um essenci91 que o titular da pas!a' selia .~enl.e Senador An~olo~io saies a~~ba Dar~ eVitar ou até'nuar os pfpjt.-,~ ·h.
, · · ~ 'r . d
'i
o
t.
~'eaQa, ...Gue sso para os tl:r i)lC0C' ! cno~·
pouco mms de posslbllldades ao lV!1- um técnico nos assuntos por ele ge .. i,2' d eJ110ns tlaIa
d_.O. e nos,.. rr menos.t2H!1l0rários, oue s" rei;";) j'l_
Jlistro da Educação para cuidar da ridos. S. Exa poctcria citar inúme- ~~'lado o seguro n2TarlO Venho snn- ~en1 ou.. . sr~ l"lpetenl; (1)'1 CícJ0~ t"J":<to
sua pasta e que se cne, embora de ms casos da história política brasilel- ),esmente, em nome do Estado d'1 "em e<"l'd"doO e ()J"viot(JS
:1"( 11 , e.
'd
t
_.
... L • \. ~,
'
. l
~"....
inicio em célula pequena, o 1VII111S- ra e até da hisfória politica contem-- ".:),aranu.:,
agra ecer essa l11al1l!c, .. :1~.:3" '111, São pnulo. Plll 1918, g-lad~4 tÕ., UIteria da Saúcle. que melhor atenda porànea" de bachareis como minis, -:sp'lntanea, pOIS ao f?enado na!) .eo'u~ ,amitos'1 (JIlf' ('r",tou ril~'loi t,,,lr',: ')g
aos deveres que competem ao .Estado, tros da viacão e muito bons mini~· '1ete apresen.tar nl"Owtos de leI ~o "f,fe2'aiG;
o Paulu renoVOU-~e ""! a.
no tocante à assisténcia e à saúde, tros, para Ílão' referir pessoRlment" ~ase fm8.l!-colra porque Ih' o ved'1 :3 iosamente.
nUIll pais corno o nOSSlJ,
nomes tRntos da RenúblicR velha co .,onstJtUlçao :br:3s1Ielra. ,sabIdo CO'11 o
O Paran? está eOllfiantr no m·\~'~t.o
81'. Presidente ainda há outro ar- mo da República ctennis de 1930, f.;stp ~. ~ue os pro~rtos _que dlSlp!IJ?am mq- j"e a11",'l:o fínallcriro [11" vir:' t:.1 n,.
gumento que desejo aduzir nes~a hora. o pensamento do nobre Senador F'8'"' :;ym fmancell'R sao exclUSIVidade da mara dos Deplltados: Qllnndo [o!l;)lO Mmlstro da Saude se nnpoe por- rf'irfl, de :"'oum P também o meu. O .amara dos Deputados.
. w e r c:1:nmirl'1de SilCG:l,~ uma ch:sse
(Jue, se é verdade que a saúde públi- ministro não nrpci~n ser um técnico
Comequentr n lent1", 1'21' Preslf!q"t" !'espe'tt,'el de htvl':1dori's
(";no o
ca con~titue preocupaçã? da~ adm~- mas um político. aue tI'abalha com ). Sena~lor RO?ert; Gla"ser, un~a rlqs N'or1,e do Para!'1, tr3"'c:0i'.~lm"n'"
mstraçoes estaduaIS, nao ha duvI- uma equipe de tÉ'(',nko~
~~:nre~~oes mais vivas da PO!Jtl~~ do ;:>lant.adora de ~fé, o velho C!"11 fh
da que o vulto das campanhas de
O SR. APOLONIO S . ! ,TJES·- Agr'.·
arana,. e eu aguardaremos a v:nd" nacionn)'dade, QUe' É f' P" '""',, Br"d]
8aúlie pública levadas a efeito pelo rfero o ap~Tte 'do nre,mdo colega 'que ?o nro,1eto da C~mnra d0s ne~u- à cota do fiDO, a rer.o"aç~o (,t c/1raMinistério da Educação, isto é, pelo me dá mais um motivo. uma razii.o p BriOS p~1J"~ 1 0pfenrlA-Jo nesta ,......a... 3.
5en1 pr2cisa ser C011stant::'. r'.QI'f'"Uri 1\
Poder Federal até agora, é de tal 11m ensejo de éxplicar meu pensamen- T O Sra' RO,lerto ,;lasser Permite Pátria. não pode p21T~C" c1;~ntp d~s
p
ordem e tomou tamanha extensão,. to. \
,
\. E:,,~ um apArt •
calan1idndes, dj~nt(~
da'" ("~tRnl1i'n1:1~
{IUe j~ exige, pela interferência, que I Estou de acôrào com V, Fxa, em
O SR. FLIIVTO nTTIMARAES - ou cjclr.:le~ c~onô!"'~"'" C!1''' '.w"'rm
pode ue um momento para outro, l:a:S ,oue não seja essencial a condição au COm todo O prazer
temporariamente a face elas COiSllS.
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EIfI. continua pela indomável energia
de sua fibra secular. Preste-se atenção de que o aviso da onda de frio
que se avizinhava, foi dado com ante!;edência e de sua intensidade, o que
daria tempo, se houvesse preparo anterior, de evitar ou atenuar os rigores ou os efeitos da geada.
Acaba de me ser envíado um artigo
publicado no jornal "O Estado do'
Paraná"; assinado pelo brilhante jorna lista Sr, J. E. ErichsoÍl Pereira,
dI> qual destaco o seguínte trecho:
"Para cobrir os prejuízos e garantir a recuperação dos nossos
cafezais que não foram, como
muita gente pensa ,inutilizados,
mas apenas prejudicados na sua
,
,'.
• "~o
é'"
futu! a saf! a~ pI ocU! am. os t cmcos
da . Se?r~tana . de AgT!?ultUl~a do
P<l;anu mc~ntrvar a p:.oduçao de
celealS, pala tanto selao cedIdas
500 toneladas.. 5ie nulho, 3()0 toneladas de felJao e 200 toneladas
de arr9z, em semen~es, para qú~,
em 1904, a produçao d~ ,cereaIS
cubra, .em parte, os preJUlzo~ ~?
decrescllllo da produç~o cafeeIro. .
Sr. p~'esidente, é U1~ esfôrço de r~cuperaça~ Slue o Governo do Parana,
sempre VIgIlante, começa a movlmentar-se com. a, ener,gia indomável do
homem braSIleIro e que não se detem
diante de nenhuma dificuldades, por
mais amargas que sejam na marcha
do seu destino.
Desejaria agora passar a outro assunto, - o da Câmara Municipal de
Guampuava, que fêz moção, solicitando aos poderes públicos da Repúblic.1.

~~:ss:~~~~ã~oP;~'~aç(l. Estrada

mARIO [10 CONGRESSO NACIONAL
Aviação e 015 paraquedistas, a linha de
deserto é, apenas, -separação simbàlicamente artificial orig"inada nos homens
por uma concepção eradissima de
guerra. Atualmente se prova que, exatamente o contrário - a suprema
defesa de um país está no povoamento
de suas fronteiras, na cultura dos seus
habItantes..
.,
Est~'ada de tuns!?o que .permlte saIr
d? RIO de .au.tomovel e 11' .a Buen~lS
;'\Ires, economlCa,. pela movlmentaça;o
mternaclOnal que Ju.c0I!!eça a prodUZIr
frutos de alta r~leyancla para revlgorar o~ pode.r fmalcelro. do ,BraSIl.
POI OUtIO. lado, Sr. PI,esl?-ente,. en~
q~lanto se d~scu.tla se. a tec~lIca mIlitaI
ela a de deIxaI as flontellas abandonadas com defesa poderosa e mvencível as crianças recebiam lições escalares' nos municípios estrangeiros mais
próximos, O mil réis quasi não circulava com predominância da moeda
estrangeira. Era a perigosa desmoralização das fronteiras. A medida que
essa estrada caminha a situação melhora, "o cruzeiro circula e as escolas
-brasileiras são frequentadas pelos alunos brasileiros
~
Nêste momento, êsse problema é
tratado com carinho e atenção pelos
poderes públicos do paraná. Quando
llouver compreensão mais larga e mais
fecunda por parte dos altos poderes
que defendem a faixa fronteiriço. do
Brasil, as verbas serão aumentadas
para0 término e a conserVação dessa
grandiosa rodovia. E' preciso notar a
título de exemplo que até o reg'istro
de nascimento era feito às vêzes nos
municípios. estra,ngoeiros mais pr~lti-
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tagem insignificante de paranaenses,
porém, lá. está. unI Brasil tal e qual o
aparte- de V. Ex." o descreve - um
país do futuro que, acredito, será uma
das grandes nações do universo.
O Sr. ](erginaldo Cavalcanti - Que1'0 aproveitar êste ensejo, com penmssão de V. Ex. a para, através dêsses
sentimentos de fraternidade nacional,
consignar meus agradecin.entos, como
nordestino, ao povo do Paraná e de
São Paulo pela acolhida que vem dando aos meus conterrâneos ..•
O SR. FLAVIO GUIMARÃESNossos Ii,r;~ãos da Pátria Brasileira.
O Sr.l".!êrginaldo Cavalcanti -

.,.

que têm buscado o Paraná para o que
poderiam chamar um reg1"igério de
suas misérias e necessidades.
O SR. FLAVIO GUIMARAES '
Agradeço a V. Ex." o aparte.
Sr. Presidente, com a brilhante colaboração do eminente Senador Kerginaldo Cavalcanti, encerro estas conpoderiam chamar um refrigério de
gratidão do povo dn paraná.
Era o que tinha a dizel' (Muito bem;
muito bem. Palmas)

ARTIGO DO SR, JUSTO PASTOR
BENITEZ, A QUE SE HEPERE O
REQUERIMENTO N.o 202, DE 1!}53
APROVADO E~ SESSAo DE 15
DE JULHO DE 1953.
"GARJB.\LDI E ANITA"
(A epopéia garibaldinu vista por
Brasil Gerson)

Justo Pastor Bcnitez

Essa radiante morena brasileira da
cutis aveludada e de negra cabeléira"
tem no peito um ninho de pombas.
E' terna. BustO. fixar-lhe o retrat(J)
no "Museu Histórico", do Rio de Ju,':'
neiro, para convencer01o~nes de que
não tem êle expressão de fercza, ou
traços masculinos. E' mulher, ro
corpo e na alma. E é-o em grau he··
róico, porque soube identificar-se
com uma vida pcrigosamente vivid;"
como o é a de revolucionário. Anita
não é estorvo nem fardo para o com··
panheiro; segue-o, estimula-o e lem··
ora-lhe, sempre, o seu destino de lutador pela causa da Liberdade. E
isto sem ambição terrenal. Não aspira Anníta a um ducado, nem a riquezas: quer a glória para o seu Giu··
seppe, e, para ela, a penumhra, somente, de amor e de sossêgo. Annitilo
não espera outro prêmio que o dIrei··
to de acariciar, nos dias de descau"lO,
as ruivas melenas, com resplaridores
de glória, de um dos mais beloS eSI>{"
ritos do século XIX.
Para compreendê-la em tôda a !lU"
g-randeza feminina, é mister percorreI:'
as vividas páginas que Brasil Gerson
dedica às aventuras, aos combates, às
lutas de Garibaldi nos dois mundos.
Annita passa por êsse clima tempes,·
tuoso da epopóia Garibaldina comGl
um facho de luz, ou como um jlc'.s,· ,
mim. Para cumprir o seu destin~.
atuou ela nos "entreveros" do RiIJ
Grande do Sul, e na Peninsula Itáli··
ca, - iluminada pelos vermelhos rc··
nexos da camisa garibaldina. E, en··
ferma, de nostalg'ia e de febre, corre
d.e Nicfi'l para Roma, acompanhandlJ
Giuseppe no esplendol' da derrota na,
Cidade Eterna. E morre nos braçorf
dele, numa retirada trágica. Incor!)Qrou-se a epopéia Garibaldina, em
três nações. Não pode escrever-se a
biografia de Garihaldi sem levar em
conta a sua ninfa Egeris, - a brasi··
leira que soube alimentar o seu idea·lismo, a sua capacidade de resistenc.l:J.
e os seus impulsos heróicos.
O livro de Brasil Gerson - "Ga·
ribaldi e Annita" - é o que se ch'.l.ma, em espanhol, um livro "logr'l.dn".
isto é, uma obra vivente, uma obn.,
\'iva, real, colorida, animada por um
sôpro. de simpatia para com o herói
e sna comnanheira. Brasil Gerson
revela-Ee, também, um garibaldina>
mas do século XX.

Ponta ~~'~âJ~~~SI:S~ rlC~i~~ad~e;~~~~ae~ti:
(Para "O Jornal")
Diz a irrdicaçáo assinada pelos ca- ve~se certa.
,
.
Lendo as belas páginas viventes
maristas:
Esta estrada aperfeIçoa o se~tldo pagmas, de Brasil Gerson, compreen"Indicamos que, ouvido o plená- ?a melhor def~sa da faIxa fr0!1 te ll'lça dem-se como os amores de Annita
rio e aceitas pOl' êste nossas juges- orasllelra. O IdlO;na era quasl so caste- Bentão da Silva e de Giuseppe Garitões'
lhano. O que nao acontece atualmen1.0' _ Se oficie ao Exmo. Sr. Pre- te. São êstes os rápidos esclarecimen- baldi se projetam além do romance
R
d
1
d
para atíngir a e:;opéia. Não faltam
sidente da República, rogando a tos que.,t rago ao ...ena o para he ar
'
B. Ex.a suas providências no sen- u~a Idela do ,que ,seJa essa rec!ama- nessa união nenhum dos ingredientes
tido de serem fornecidos os meios çao que entrego a alta atençao do para converter um episódio, simplese verhas indispensáveis 11 conserva 3enh?r Prcslde?te da República.. .
mente humano, numa bela pág'ina ác
eficiente exigida pela classe e pelo . E ,e bom fnzar q.ue o patnotlsmo História. Sussura em suas tolhas um
movimento da rodovia Ponta-Gros- lllegavel do 31'. GetulIo Vargas apon- sopro de romantismo, tanto no encon
Sã-Foz do Iguaçú, maximé no tre- t?u-Ihe,. com magl}ífica visão, a neces- tro casual do guelTeiro com a bela
cilo entre Ponta Grossa a Guara- sldade unprescllldlvel de ser termmada catarinense, como na conjunção dos
puava, aquêle que suporta a maior ~ssa estrada. Quando esteve em Curi- C:estinos, na realizaGão de um alto
tonelagem do tráfego;
tiba, disse S. Ex. a num banquete; emprendimento de libertação como o
2.0 _ que sejam enviadas cópias "verbas foramcnadas para essa es- exigiam os livros da Cavalaria clásdêste oficio ao :Exmo, Sr. COI'onei trada porque é uma das grandes ne- sica. E' que Garibaldi é um CavaleiCheIe da Comissão de Estradas de cessidades nacionais".
Roda~em e ao Sr. Chefe da Seção. Invoéo, poi~,.a visão maravilhosa do 1'0 do Renascimento de escudo, lança
l1esta cidade;
Ollefe da Naçao e o seu patnotlsmo e espada. E Annita, uma dama nas3.0 _ seja oficiado enviando a Jara apreciação desse palpitante pro- cida nas entranhas quase bárbaras,
presente indicação às câmara~ blema que precisa ser olllado, resol- da América, dign:;t porém, de um casmuniciDais de Ponta Grossa, Im- ',ido e atendido.
telo. Por amor a um aventureiro, de DISCURSO· PRONU:'CIADO PELO
bitum: prudentóP?lis, Lara,njeiras
O Sr. J(erginaldo Cavalcanti _ Per- cabeleira ruiva, de fronte rutilante
SR. SENADOR ASSIS CHATEAD- i>
do Sul, PItanga, Guaramaçu, Cas- mite-me V. Ex.a um aparte? (Assenti- a espada heróica desafia ela os conBRIAND NA SESSAO DE 7 DE: (
caveI, Toledo, Guulra e Foz do menta do oradOr) _ Estou O"ostando vencionalismos, abandona o marido
JULHO DE 1953.
IJuaçú e ainda Campo M?urão, de acompanhar as palavras br.ilhantes obscuro aue não lhe enche a 'alma
O SR. ASSIS CHATEAUBRIANO
para que !10 caso de acel~arem e eloqüentes que V.. Ex.' profere so- angustiosà; lança-se ao mundo; atira _ Sr. Presidente - Vános elemen·
est~ Indlcaçao, endcn:cem Id~lltlCO 'JI'ctudo pela nota de brasiiidade, pela em combates ardorosos no Brasil no tos da natureza se têm confcderado.
npel? ao Exmo. SI". ,prcsldente da 3uà i~nraç3.o no espÍl.:.ito nacional. Uruguai e na Itália, selando e puri-' nestes últimos tempos, a rim de casRepubl!ca, Dl', GctullO :Corneles !\trav€s das LIl~smaS, vê-se que, no ficando a união não só com o matri- tigar o Brasil e os brasileiros. As sêVar,;as '.
Brasil, aDesar de tudo, estamos avan- mônio na igreja, mas. também com cas repetidas aqui no . uI" causaram
Sr. Presidente, descreverei em 301- ~ando dênti"O do mesmo espirito dç os frutos do seu ventre, "e a identifi- perdas consideráveis à agricultura,
gun5 mm'ltes o que será essa Estrada unidade que ditou. nossa _ histór~a ate cação total com o Herói d8 Dois Mun- São fora do comum as q:rebras n:l,
Pon,a - Grossa - Foz do Ig'uacú aos dIas de hOJe. Clrculaçao de nqueza dos. Annlta é bela, ardente e roman- produção das lavouras anuai.:>, bpln
uma. 6as m:üs importantes do SÓló !láo é mais um padrão a que fiquem .
braslleiro. E' verdadeira e:.;trada int"I'- alheias mesmo as lindes das nações tlca. Não há um miligrama de vulga- como do café, seja no h:SLad:J elo RIO,
11"~ClOnal! que tocará às fronteiras -do Gom outros ,povos. Pelo que V. Ex.· ridade na sua vida. A sua estamru seja. em Minas, Sao Pilul" e P:lrJ.Fara ;U:lI e da Argentina tornando-se acaba de externar, as escolas se difun- é mais pura que a de lVIaclame Lyncll, ni. Passaram as sêcas de cíclicas a
t:'P:l das rodovias mais' importantes dem e a língua, que é um patrimônio de Solano Lopez, e tem mais rasgos bem
dizer, periódicas Debatem-se
13:11'1 o tUrismo e para o futuro dLI na- comum, se estabelece, por tôda a parte, de hel"oicidade maior e desisterêsse ): l.uilstas, cariocas, fluminenses, miC!1n8:1dade. Do Rio de Janeiro ir-se-á onde, dantes, existiam quistos yer<l.a: flue a de Manuellita Saenz, a compa- neiros, baianos, com a escassez da
d'l'phment~ a Buenos. Aires pela 1'0- deiramente estravagantes, Tudo ISSO e nl\eira de, Bolivar. Annita Garibaldi ener:;ia hidro-elétricJ, jus'amcI.te dedwlU. E so agol.à isso pode s::;r feito mil sinal de vitalidade e comprova é tôda mulher, é superior, nisso, a vi do a estiagens prolonsfldas, A própela illcentivação da c:mstrução dessa lue o Brasil, não obstante quanto de '''Mariscala'' Gamarra, do Peru, e a pria paralisação de tan~ls indústrias,
estrada, lJ~rquanto per muito tempo derrotismo possa existir p-or ai, é uma Joana de Azurduy, a amazona boll- do Rio e de São Paulo, ""I,stltui um
essa r2,'l:l0 perm811e8eU verdadeiro Nação que caminha sobrancelramente viana. Isso porque Annita é capaz de desfalque tão Í1Fjuietador para a e::o·
deserh. entre o Paraná e as grandes para o futuro.
carregar, municiar, um canhão. de nomia do país fjUanto >tS ~tcas 1l1,~S
Rer;l- :o.as sulamericanas, E era cleO SR. FLAVIO GUIl\![AR\ES _ atuar no "entrevero" das lancas gau- mas, que flag~lam as laifJliras. No
s~r.to ~ d~i;(~d1 contínu'\~entz deserto Tanto o aparte de VI. Ex~a é j~ldicioso chas como uma Diana, de r'esisÚr [\ Nordeste, o rigor da fal~a ae cl.uvas
l??t, 5ue pl e íOa.lecra na tecniCa nlllItar e. obs.ervador dos acontecimentos na- ataques e deter os combatentes, ma.> desa GOU inclemente, tanto sôbre os
I ,UI.d.ol a Id. la de quP o decerto cons- CIonalS que eu desejaria que o nobre nem o cheiro da "'ólvora, nem os salsertões como sôore as 'Jrój)l'ias zu··
tl.t~!a ~ s1:-;re01" defe,a do. hom.em. e Senader levantasse sua atenção ao
'"
nas da n'ata. Na bach <tmazônica
"I'seqllenTeme
t
d
1
d
d
t....
!Jicos
d.o
san2:ue
dos
combates
consef
't·
d ;) f enomeno
. ' opos"J.
•
C
n e a naClonJ 1, a e. Nor e u!J .Est.a,do e. verificasse que aH,
~
01111S VIIUlas
P:lIa ITIt:'lt',:S dos noss,cs"~,pals elllmen- ,) n~rdestmo, o mmeiro, o paulista, o guem apagar a sua feminilidade. Se aql;i n morre à mingua de água
tos hOI)"cn~ respon,savelS"oclrt defesa nortIsta vivem numa consaoTação de Tem All!~íta ~ f!delidade de Helena; ali a caic'l1idade é proctuillcia llda Sl:J.
ll~cldn~l, a suprema defesa do Brasil trabalho fecundo em prol ~lo Brasil, nn~a 0anbaldl sobre tôdas as consas,. 1.bunàil!lC'a. A hecJ.tom"~ reslllt\ c:)
era o, d?f~rto. A tercf}ra guerra mun- e:n harmo!li~ na esperanJ;a de riqueza e e mae exemplar. Fez-se C111~rer r~la! excesq) d~ á.,111US. As ellC·~l"es .. r:;:,
dl~! m'.ol'don essa ULlrmatl\'a, deiTi- :\. grande magua para o Paraná seria sogra como .fllha, quando for a Nlce n;ram'le vale, foram apenas a"j'70rt~o:Lc?mn'Ptamellteess[\ íd-'ia tOl'lllcLa '1. de li . quas~ não existirelll p~rana- esperar o Almirante da esquadra llrt!- cas .. D~term.inar~m ali ~ollseqii'~t'cias
1
. ,.:'lr1 pelo contmuo sustent·u· de CTI~es. E', re~Iao nova oolde os filhos guan na guerra contra Ros~s. Tres ec·:mon"C:lS n;tlalS às flue a l'sca'":'p:,;
vel ''''; pef1sament'~ e d~jJh)(lSt:·O!.! cue.1 dpsses lltunls moradore, se60 os pa-l PTIOS que foram um só dia de sauda-ldelas tra.z ne,te. mOIT:<'llto, a~ sul:
(Jm a
motol'lzapo do Exel'cltJ, a 1"'unac:;se3, n:J futul"O. Hi ali perccn- ,h,.
maturam a mesnu seiva du nquez.:L.
J
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fjUe o~ homens procurflln criar e butárlos, a aventura, que acaba de Eer que (J. meu amigo, o dinâml=.o e cla- madeireiros mel'cantilizados e fazenrividente banqueiro paulista Sr. Ama· deiros bisonhos.
flcumular para n sua vid:;, e o seu tão duramente golpeada.
1918 devera constituir uma lancinan- dor de Aguiar, tenta desde al,;um
conforto na terra.
O Sr. Flavio Guimaráes - Rã ClE~
Mn, como se isso tudo fÔra. pouco, te experiência. Mas não foi. O café, anos fazer no Norte do Paraná -- in- gêro na argumentação de V. Ex.' Náo
lemos agora as geadas, no Paraná e fácil, o café sem adubação, sem suor crementando a cultura do milho, den- se devem considerar as matas eternr.em SÍlo Paulo, a devastar o que o nem canseira, dando 250, 300 e 400 ar- tro de um cinturão desilos, era o que mente sem exploração. Elas não dão
~raEj] tem de vital para a manutenrobas por mil pés, era a esperança de eu debatia com a viv:l.cidade que co~ rend'mento econômico. Se o homem
ção dos seus lndices de nação civili- tôda gente. Quem se queria dar !ls tuma',la levar às contro"érsias, de or- as destroi e planta o café, está :mxizada.
penas de um João Melão de um Rolim dem geral, entre 1926-1927, com') mnNão conheço, Sr. Presidente, des- ~~eles, de um Biapchi, para ter c'1fê., ral'ilhoso Cust.ódio Cl1elho, quando êk lIal1d~ a terra, o municipio, o Estado,
de a guerra, cm 1939, catástrofe ig'uaJ ,"111 São Paulo, com dificuldade é fat.o. e o Cel. Marcondes se constitlllnm nIJs a naclOnalidade. As reservas florestals
nát são o deserto verde abandonado,
a rsta, Que colhe o Brasil, na mesma cm zonas de terras exaustaJ, porÉ'lTl dois desbravadores do sertão S'll'OCR- que
espera o braço do homem para
hora em Que, como uma formidável com maior coeficiente ·de scgurança? bano e nCl'te paranaense.
produzir riqueza.
boa, outros males de poderosa enverO Sr. Joaquim Pires - Estou de m- "A gcada. dizia eu a Custódi0
O SR. ASSIS CHATEAUBRBND
~'::'ldura, abafam e esmagam as nossas teiro acôl'do com V. Ex. a. O Norte do Coelho e a Lorde Levat. eis o inimi~o
.- Podc-se plantar o cafe7.al e a spfonles de produção.
Paraná dá trezentas ai-robas de café, do Norte do Paraná". E is'n f'U rli:"3 ,uir o milharal, sem haver necesS1lla.
Indole visceralmente realista, e po- por mil pés e pode perder trezentos ~em emb:wp"o de l'pconhecer que cm'"
If d~ del;tl'l1ir int.~gl almente a floTl";bre de imaginação, escus l-me à mis- milhões de pés do dia pal'll a noite
preços alto's (eomo agora).' em tr(s 'a. No Norte do Paraná n~o se e'tá
Eão de profeta. Quantas ~eze_, porém
O SR. ASSIS CHATF.AUBRIA~D anolO, um cafezal se paga naquela 1 e- 111rQVeit.anri" nada três vêzes ,xll1a,
com a minha pena de ,ioraalista, não - Sr. Presidente, o nobre senador gião.
-ia terrível liriio elos paulistas. redmitrnho dito com a experiênCIa do p:>s- pejo Piaui pôs, com perfeita nitidez o
E' exato .- o cafeznl SE' na~n. d3(1~
fado, da temeridade que equ;\ale pa· problema. Eu náo lograria situá·lo a feracidade das terras. Mas o Brasil? dOE hote a menos de 15~- OI' área total
lO F'st.~ . - "nbert.a df' florE'sta ,. ('r>TI_
ra nós em levar o oceano verde para numa sentenca mais lapidar.
Como poderá a nacão. 'Jue \'l'It l;un; sumindo qURrenta milhões de metros
além do Paranapanema nas zona:.;
O Sr. Flavio Guamarâes - V. Ex.' pé s6 - o n~>jp cafÉ' - C!1m tres (' ~Ill)ico~ dr 1enhR. nor ano na 'l1"ig
mais frigidas do Paraná
permite um aparte?
quatro anos, deshlcad'l elf' 1""!'l ,'pnrl:1 'ln''l1 1nr demonstrncão ri" at,ram inCumoriu-se um vaticlnio, que era o
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND de duzent.os ou h'~":entos 1'I'\"1]I'''s clf'
mais fácil de se fazcr A aventura - Já esperava a agíl ,intervenção <Joc dólares, represe11tada nela falta de f'O~ 1l1stria1. Ql1r outra' f'xnJirariio se l'ncafeeira, para além das linhas geo- V. Ex. R. Mas se conSE'nte que eu ehe- lhrdta nrtS 7r)n~~ l:r~ltid8~ ~!"n ",o?.~'1 ::,ontrará no E.sbelo do Rio e pm 8:h
. flulo, "'''ra a ('1l1edR h"u'f':1 rln 1'0111gráficas HConselháveis n.) Eftado do gue ao fim da exposiciio. ,'erá oue no·
() Norte do Par~nR E'.t~ snl1d() rleParaná, teve agora aqui l'ma, sançiio. curso elela se contem a rer,po~.ta :í pcr- va~tado, justamente nara Sf'rvir a llma tne. dos ~f3US l·io~. ~f>,"6", fi l"l1ín'l ri~~
"PCPl''I:T:l~
fl'll'(I~t:?!Í~ pôC"C'''ç: ,i"f~ nl)nftl~
apllcada pelo único inlmli) cftj:az dc gunt.a que veio, vivamente vista, no~' cl'ltura. our rnvolve stl"j,,~ rj~cns :1
in t.f\r 1•itA ,.;'l l"'''f'lnn?''l () 'R"n<.:j} ~f) ,,:'~j
. oferecê-la: o tempo.
a
olhos de V. Ex. ..
110s~a insisV'nela em R fixar-mos (le "":-"lhGri7"'11~ln. r'l 1::l !l viR. nrf-'{'f"l('''''1rn1"
alí.
Repetiram-se 1918 e 1942.
'em nllP N c~hp'irl~'ir d~ vi:r.inho tm~
b Sr. Flavio Guimm'ál'$ - Qllel'b l)rpfE'r~l1{:j~
O Sr. Flavin nl1i77w1'fies - Essn rI'"
"'lrpvirl"'nt~. ::''''''()''I''',;fo n (111P ('l;'ld~ !:e
simplesmente
lembrar
ao
nobre
C01<:;';:l
, ~ Tilhôrs de cafeeiros estão inteira"'ião
::iÍnda
está
int,acta.
Tem
cult.bnmente perdidos. O machado em bre- que o fenômeno meteorológico (ÍflS do muito pouco em rclaçao ll. área de- "000 ~ervir da SU'l dura E'x"'('ri?ncia,
ve limpará os cafezais itmgidos, as· geádas é comum nas regiões tropic,lis serta,
Pedi em 1947. a um general llmrmciando-se ao cruel 'le:St!:lO das re- c, como V. Ex. a sabe. o t.r6plcorte C;,\··icano. meu amigo, que me deixafse
giões devastadas pela "e'lda cente- pric6rnio passa por S1ío Paulo e o ]',01'O SR. li SSTS CHATF,A rr i~RT ~ "7~' ·,trave~sal", em de:>: horns, dE' alJ''')'I")~
nas de milhões de árvor"s. que cus· te do Paráná. Já existem. c'lntll,lo, - Quero "E'nrodu7 i] II V, 1"" .• llS Df]
'elha zona russa de ocunação na AIetaram fortnHas à economIa p"jvada, meios de combate aos efeitos da gead'1. lavras qllP disse hã c~rca df' 1""11 ",,,. ·nanhn. Era meu propósito ver, dentJ"»
O SR. ASS1S CHATF.A TT'R"l,l' ,T' ~m Cl'ri\.iba. aop"m'prn::>oor do "'a· 13quela p:<rte do território
São parcelas enormes de '1In r,n (,1'1alemiio
mõnlo que desaparecem, inflinpindo - Assim o demonstram os 1f1vradol'es "aná:, ,"11m do~ Dlai, aITo~e:<: ""im("
'curado, o modo por qll(' o~ .11,'~"S
n
o ~eu perecimento sácriflcios dE' t.~ americanos. Somente duvido fjcle I) (me SE' ,,'t.á con'et nr1r' n" r:t"~r;l. "r :onsp-ntinm que os seus antigos ~d
da ord~m àqueles "ue as construi- possam levar a cabo num quadro dn -lestl'l1ir!io CE"':'l rl~s 'T'::>tM 00 "Jn~t·· 'pnál'ios l'r.staurassem o parque lJo.am. No Paraná, chegavn-se a cnI- 2xtens1'i.o. dêsse OUf' caiu s'\bre o H"nsn 10 P~l'rplá F~h'rip V Wx l\ "V('l~'l'~"r p~t::t] do P:11S.
O Sr. Flm'io r,.1Ii't'lnrfie,~ - E"11 1 'J!1l lo len"ol elo~ !'jos. o I"e'!imp ri'" <!I~'l'"
cular um cafeeiro de cin:o anos, na
Ouça. alZOl"a, o Senado, A .Alf'''':1DJn
plenitude da ]>rodução, tntre 150 a todos os cafeo:ais da regi1ío n"lll\st~ no Norte dr P:F~n4. (1p h~ "in'p 1~"
t'rminou a guenl'l com 26 'lU 27" rIo
mo cruzeiros. Fazendas j t trinta mil roram flage!arlos pela ~p.ada O p!I- :\ COrl'rvpop_"C' ""lY'n n ('11'.0: C:P n<)"'''''1 "'l ,'.. onu
t n 1"rttórin refl0restado ou cnl:;crf!l
pios, eram neg;ocladas ali 't,jma de seis lIurama que V Ex· df'.••..enda, ;~b r !'lli, d0pois dE' desmatadas áreas enor- 'Ie velhas matas. Ho,ie, já ela ~stfl n ...
milhões de cruzeiros. O ol"eco de um DUl1to de vista f'sico. não t.em 'l1fl!n, "1('· d::> re~·iijo".
',I'e 31 e 32";. o que \'nle di:>:er :Jll(?"'õnlqueire de terra, que há nua t1'O anos cabimento, quando há .,,~ios cienLfflO· SI' nnvio nl/;ma1'ife.· - V. Ex' :uperou mais 5'70 da sua Pl'odueflo novalia dois mil cruzeiros,. hoje vale os de previnir as /l·eadas.·
.
'''c~li70U. nllm nonto. nl'(lbl~m::> (lnE' t 'estal. Qu::>ntos E'stllrlnm, na Europ.l (]I
'vinte e trinta mil.
O SR. ASSJi' CHATKI\UBR,I' T\?
ie todo • Brasil. CO'lherl:'. (:er' •"""1'
ll'oblema dn umidade do soln n,' hdo
. Foi o mais violento rus:-J para a ter- - No decorrer da .ligeirn contrY;É'r~i? 'e a "mm'n~"''"' -\. ,\>lhf',·t" TI'.n·~' '10 out.ro da cons(>rvarão dessa 'l''\1irh •.
ra que até hoje se verificou em tôda que estou suscitando sôbre o ~afé. r,el'ei - ' H n r o h 1 P ~''''I 1'1 ~ 'Ff; .-1,.(",.,."..,( f; ,.,...,(0 r)" le. Chezaranl n ~e cn na ci tal' .1UP I.;(h.tl
fi história do Brasil. Na An.érica La- emsejo de ap;'eciar os apartf's r:I)S no- ~rasil", a Qun.! ,ln",'mot,"a ,,]lI" o V.011:'
1,enos de 23':: de utilizariio trrr it'11'in)
,1.ina, r5 nas regiões de petróleo da brE's colegas nelo ,Piql1i e Pa'·an~.
'11(' dflS águns do T<rllaru f'°.lavll '1'"1" 'Ie 11m p:>!s. por mnSS3S florf'stais n:in
Venezuela, se registra fenômeno ecoO S7·. JoaC1uiN Pires ~ Numa fa· "1u'nnn.
("')".. .
,;.4q. p til=' +~.-l"1<:' .f''''
°e rsti actequadarnente pl'otege)'~d() (I
nômico parecido. A fôrça df succ:ão ,Ien:la em 82.(1 Ca"10~ do P,n"ai nerdi ~t)'lrn~. DP1::t rlp~n1~t~,...?('l. Al,.,lk::-ol. ?C,,"" 'eL solo,
de braços, capitais, energia e entusi- ~erta noite. cento e oitenta n:il uPf "a. 11m n"ntn "'",,H" "f'. a< ",~t·.<
f.:e tal' acontece na Alemanha, na
asmo da re1;iãL narana°,- ,. err. t:io :le café. DepIJis cie at.acado·>, brotanll'1.
":~rVl"'\1 f 0"'0 nn l1""irl«rlp "'n '~"''''''l'
ngl:ltcl'!·a. na Su::;a, pa'srs situacloli
prodigiosa, que n-ão ha \'1.1 ' 11in\\'uf111 e, dois anos df"pois, estavam 110VnlTIE'n.. "'~Hlntn
(111P ~ h~1'1'? C:ón... ,.,11"lC' t"r"~l"~~' '~11 rf';poes tenlperadas do g'lobo. jnl~-'
n
yue pudesse resistir-lhe velhas e ain- te .. produzinelo.
"tn~n~~ 1n~. T,.,r1~uif-l, fle:: n1'.,t e:: .,,,,
l1"!e ':"" E,x. a o oue poderão ,(11:' ::8
<la aproveitáveis fa: endas,
estavam
O SR.\ ASSlS' CHATEAtJBRLAN~ "odf'l"~o ficar, <M."]"r""",t,, "~"n
)nsequ;ncJaS da de';astação que occrr ndo tJ'n nsfvl"madas em ~'hStOS, 1I0s - Não (ontesto a afirmaçi10 de Vvs<~ '''it." p.f,:'·t,ioo "F'1~< n'·p'~;<r." (1n,' n~
ce no Norte d" Paran!Í, com o ::onnEstados de São Paulo e l\tinas, por- Excelência. Deveriam ser ::r. fe'l!llS I'E'- '"lar" o hOl1"'p,'1 ""'P'- naí n ,,<n,,'·. lpno
criminoso das cabereiras flf's
Que não havia cOmo ~"rr.~;etir C'lm a lhos, pois êsses é que oSt~l1f:pl11 1,·ni'll' 'conll",;oo dn m'nJ,l"~",,. (.'l,'~nf,. r 'lOS, das rC'Tiões às oalTnncas dos ('urexploração 1:ova do Norte do Pa:"l- aoder de resist~nc;a ao fno l;n~;: 111· "nh~IJt1"""~" n~C' 'l1flt'i~ nf)1n ~",çh. h' ',15 d0~'t1n;, o h0111C111 de 111?C11ndll t.
ná.
tenso. A acão das p,-er.dns p 'Im3 ql'ef- "10V~t:. m~t~~ 01 1 P' ~p f'rwmn n ; f' ....'1 t~ .. l'''' ·e. fo~,cc de bainno, nns lnáOS (;f~:
1
As famosas zonas de ~:tfes fino~ do tão de natureza do solo, de clima. de .,rtn fi(,R n~f'l1,,(lo:t Pá "~mb;'W'l () ~')'Y' .\'ulnno a~UC::l ant811enúltima r€~f'~\'~
sul de Minas e :jo Oeste d~ São P:.ulo, vento, de lImidade. qURIUp,rj', elo caf, "r"o'ment.o da terra C'e]['\ árvo. ~ I"
lm;esta.l, (1)1 telT'tório de V Ex" De
marchavam aara se transfortT Ir 11'1'11 e ciclo vN;etativo da planta H~ cafés "af!'.
.os,o, J:1 E'noQntrn nas fl(l1'{'~1e<' rie
mito do passado. tal a t,~J1l.tld'iO com (o~ que ni\(1 ('ome~anim a. prodmr.h
'113'"\1 iJh~l: h-·'Jipta 'loras de dCVf.1:que o El Dorado paran', "'se ~t1ges ~ebret.udo I pm quem as r:pC\(hr ma i'
O SR. ASSTS CHATEAUBR.I!,-.;r: 'Ilcao cla, Sll"S fabulosas matas
tionava o~ agTicultores pau'; 'tas C mi- violentas exercem uma infIu~ncia de - Perdãe. A ql1antidndl' de. ~o'111)n'
O Sr. Flávio C'7Ii7'''ufies' _ O p'ar~J''"''
neiros.
tal modo an·ouiladora. que nãél h:, '1roporc'o'1ael::> j1el" ""fr'7n1 nno ~:,"11 's~á. qt'~oi Í1'hrto, Tri1ta-,~ .au"l1~~ (')')
Não havia mesmo
qUE'm, consel', nensar na rf'pbilit:H:BO do cafr 7 .nl. "'1\r 'lensa a ria flor('~ta ')1'" 101 a').l'10: .'lJP-JO, V. F',- es~" nlert::m4o para o
vando as velhas fazendas. nã" puses. 11averá Cr'lto cultural que ')s restallrtl 'l'ã(' nos esn1Jf'camo~ de ':lue ~ e~, t 'Ituro, provà\·Clmente. "
se também um pé no Paraná, como
Mas o pl'ob:f>ma não p só foste O de 111ant::t pxi(Tpj1t~. vi~'f" ?rn tpl"'~ t(),.,~ .. :)
p.,
O ~.'::l. ASSIS CH.A.:r:::;;\UBtlV,"D
garantia do futuro certo, dl futuro que se p ..itn principalmenh:. i- sabe' cta UP. nAo 'hp dI' "oml'·,l,r1or.
lJIomissor.
MUlto ue\') c:mtrário. ,'\.te~'to ,.,~:"'~
(Juant.o t.emO(l levarão RS árVlrE'. 1'1"i. ~cz'a( narnI111enSE' e<t-í ~f'f"{il"1 nl~"'~"~
. . Pràticnmente, todo o Norte (;) Pa- velhas. 111'·\lS vp<t;d~. rln .:11-,io" folha- ~m' sua' []llnsE' t.(lbl'''''~.' ";< o'''"''''':
l).res~ntr As ál"e~"s já exulorn~:::s do
("'tl"'t:' p Íl~'1"""'~""'Vn~ "lY"t nl~
:1.J ::l.na t 1a
111 as su~.) n1at,as r"'''~' "1J::f.~~
r:má era uma zona de paulistas, sa- gem e que, por Isso mesmo, melhor rp.- .. t)'1 d·nr-n.
1
'.
.
•
~n,'" 11"'t
r I''''
Co I '
... I
"
f '1.
fl\1mínpn~p" r'nln!';"
~_,-, J < 1,., J~J8 . e Va"enl e ~u~:"' ..
télite da economia bandeirante, domi- ~istiram À ,ntf'mn"ri". paca ~erprr. rf'· 'oram
e'
'lS
o
.
~rn3 em nun h'
'
Uligto 11 'flm'esta del'l"ubaela. sel'- , - '
. . ~ a o 't ('1' i tl :':JIJS ~e f''1'
nada pelos seus bancos,
pelos seus cuperadas O~ cafe:óàis de :5. ?() e 30
~..
......., ,.... "~"q,.,
-Iam as florE'rtns ua\lli.t~, !"""~"'n I
técnicos, pelo traeado das S\la~ f'Stl'fl- 'l.l1CS t0nl lP11 nr),..1 ...., 0° l·f'l(~'''''~~n.''::' i):':'!1' ~.1~o ,...pa
O
FI ?li!1 n,7/;'mnrr".,< - t'.<~ n'·· "ll11jncJ)se para. n'1 ]u?"ar ~rJn" r~
das de feITO e de rodagem. Tudo alI ln:1iR ~onsi(lpl·~vpl OUP <::lc.' ·ín":1'::lC:: 0l'VO·
Sr, . Cf, ~ sínf'l"l\yt"ll no ,.,,,,<:(\.""
-I::ln:,r)rpln ~ cnt'e e os ('.l')r~~lS
Frr
é feito no sentido da gravitação para :'es, de 3, 4 e 5 ant>s. N~.o se üega qUE'
O\lmp.nt~ e r.n.1.
".
'I"oh'''; ,~. 'uasl um s~culél .1ada pro 'Te(F.-.r s
Silo Paulo e Snntos.
.
as geadas eleixpm dE' lt,i~P1" .nmbi'ITl tlpstrulran (,.ft n:atfl, F"r'! ~\'n' ..1 .... " ~d,:J :~.ste sentIdo. TllS:[-th110S e''''' f~'7""'· tin"):P
A natureza, numa noitE'. w'du7iu ele (J EStado de 8<;0' Paulo.
Apenas J~O clá-se para r~l~r l'l~"E':r.~ ." '.
to d~.
l?Ticultura de C!.~R")a7em e oe f~:('.
&0% êsse maravilhoso esfôrço de au- que cumpre refletir é que elas atingem ao homem. Nao ha propnamE'nL.
Jores de oe<PI't'l. SÓ" - Pa"'~. ,"'~n'S f
é1ácia, de riqueza e de civilí7.arão.
o t.erritório p!lulista rom mais benig· tl'l'iri)o ..
.
Sstaclo uo Rio."-,/io distoeyem")r)
Participando, Sr. Presidente, faz nidade do oue quando devastam a
O SR. ASSIS CH~'1'l;:.I\UP~"""- .. O Sr. Onofre Gomes _ V. Ex.;' üâ
mais de vinte anos. de um debate, para zonR Norte 'do Paraná.
- Perdoe-me o caro colecra. No .P'n· lcençn. para um auarte?
o qual f6ra convidado, num centro rnMeu ponto de vista, que sustentei ":1ná s~ l'.enrodu7. o crinw dI' Sf,n ,F'n í ll"
O SR., ASSIS ·CHATEAUB"11. :~D
!\:ciro de São Paulo, afirmei os il1con- 'YlIÜ(nS vêzes, diante de Lord Lavai. e 'l. bes.tJalldad: .do Estarln ~o, RT".. " n - Ouvirei o nobre coJcrya com m'isveJ.lie~tes dessa marcha mnciça (los de' Custódio
o.,
Coelho, ó descobridor, boçulldade ll1111eu·a. Sobrevoo frE""'!('l"'- nrão
eercltos do café para o norte nar:l.- 1)ara os inglêses, das terras do Norte temente o Norte ?O Esta.']" ~e V. Ex. r
O Sr. Onofre Gomes _ Nó'; do ",).t'naense. Eram já então centl"nas de fa- do Paraná, era que essa parte da su- Horrorly.n -me a lI1COnSClenCla rim; T)O- leste
aendeiros e sitiantes paulistas, que perfície territori:ll brasileirn. por :na j< deres públic·os federnl'e -ostanual f'.11"'
O SR. ASSIS CHATEAU~'=:"'''D
,-abandonayam as terras dE' clima mais gu,ieita à violência das geadas, devcria l1resenca da 0rcatombe. fi 0'11'. ,p.stnr . Que não temos quase mqtlls m: J",
k'8'Uro, do distrito vicentino. para ir ~er conservada precIpuamente ual"a C' ~endo ~l'bmetldas 'I!' dlFOOI1'hll,rlnd~~ '.lm, cnatil1.~n~~ :!'n "':stndn ~e V FY.",
tentnr, no selo da florel'ta titânica {las desenvolvimento de grand"s 1''']l'il"''. fJore~talF l)3rnnapnses, D(J~ J>il;tf' n~ .1_ c:mnas ue Er.o de caatinga, o que Jli.
llJnrcens do Paranapanema e seus trl- ri.. "llltuTllS anuais. como OI; cereais, O rcvenaedor~ de terras sem eE~rupl;llos, SilO 5%
t')
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das florestas brasileiras. Iguapó,
uma das regiões agrícola,:J
muito contentes em assistir à defesa Blumenau, Joinville, Brusque, Rio do Quando o nobre colega for ao Nor- mais espantosamente ric:'\s do muno
brilhante que V. Ex. a está fazendo ... Sul etc., pela floresta, é tão emocio- te, faça um vôo de Belém a Bragan- do. Devemos a descoberta, digamos
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND nante que, perguntando eu a dois ve- ça, e do rio Pará ao rio Guamá, para assim, da importância dessa faixa da
_ Muito obrigado.
lhos lavradores, em Blumenau, por ver a grande área devastada pelo terra, no sentido do seu aproveita·.
O Sr. Onofre Gomes - •.. de pon- que insistiam em fazer as suas pla~- machado dos colônos que ali traba- menta para o homem, e precisamen.
tos-de-vista que temos focalizado da tacões em terras cansadas, das quaIS Iharam nos governos de Paes de Car- te na região do Iguapó de Guamá, aI)
tribuna do Senado. Esse procedimento .sucessívas lavouras haviam retirado a valho e Augusto Montenegro. Vossa sr. Felisberto de camargo, sem dü.
não é mais do que a remanescencia, riqueza do solo, eles me responder:::m: Ex.~, observará como ficaram as ma- vida uma das inteligências que con.
talvez, da quinta geração de brasileiros, - "Falta-nos coragem para deItar tas, que eram iguais às de outras recom maior proveito, para li
do espirito colonista, que continúa abaixo a floresta, que herdamos dos giões da Amazônia. O machado as correram
reconhecimento do valor dessa região.
presidindo à forma de exploração an- nossos avós e bisavós". .
destruiu, para fazer farinha de manO SI'. Magalhães Barata - A zona
ti-econômica do solo do Brasil.
A um deles reproduzi as palavras de dloca, farinha dág'ua, para plantar
Iguapó fica localizada à margem
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND Goethe, no pIÍmeiro" Fausto": :- macacheira, etc. Tudo desapareceu. do
do
rio Guamá. Alcançando a terra
- Ouso divergir do sug'estivo aparte "Aquilo que herdaste de teus paIS, Acresce que, naquela região, se luta
firme, havia a floresta. O sr. Felisbe1'·
do nore colega, num ponto apenas. O o'anha-o para o possuires".
com a pequena produção desses eleprocesso de destl'U~ção da mata t~m ~ Aqueles homens possuiram terras e mentos, por. falta de auxílio do go- to camargo criou um sistema de apro·
veitamento da região, indicando-a pa.
sido o mesmo em toda parte, mcluslve fliorestas do Brasil, porque as sabIam
vêrno, Vê V. Ex. a que não só no Pa- r~ plantação do arror, em terra firme.
nas áreas tropicais. Tambélll nos Es- o'anhar com sua devoção por elas~
B.~se raná e em São Paulo há o problema;
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND
tados Unidos, os americanos primeiro ~ O Sr. Gomes de Oliveira também nós, no Pará, o sentimos. - Tenho foto~Taflas comprobatória~
fizeram luua obra de devastaç§.a ir- procedimcnto não era, de cer t o, aj)ena s Em
Santa catarina foi difei'ente, por- da admirável esfôrço de valorizac§.o.
racional das florestas do seu território uma tendência sentimental ,?U pleg:::s
das terras amazônicas para a produ.
há sessenta. setenta e cem anos, igual m:::s também uma concepçao 'ntel1- que o colono era de :lutra origem,
à dos brasileiros, e eles 3á eram os oente quanto á necessidade de defenO SR. ASSIS CHATEAUBl'ÜAND cão aQTicola. A juta e o arroz são
donos da sua terra, os senhores da de1' a riqueza do solo.
_ E de antro alma. Sr. Presidente, dois êxitos alí. O caso do iguapó cons·
titul atê um paradoxo no mundo
sua independência Dolítica.
O Sr. Flávio Guimarães Para não sou contra a derrubada de sec- oquatorial.
O Sr. Onofre Goines - Mas ainda
A tese cientifica, sustenisso
há
o
Código
Florestal
que
111ancões
de
reservas
florestais.
Entendo,
dominados pelo eS'Jirito colonialista.
tada acêrca do mundo equatorial, é
ào
contrário,
que
se
não
cortal'l.nos
as
nascen
O SR. ASSIS 'CHATEAUBRIAND da respeitar as árv?res nas. ' . :
Que as condkões do meio físico, isto
- Vale a pena ver agora a reação tes e margens dos rIOS, e pala eVItaI nossas florestas - justamente as das é. clima, regíme t0 1Tencial de chuerosão
O
Brasil
possui
um
grande
zonas
temperadas
da
sul
não
poem favor do reulantio da flores.ta flue
vas e rios. erosão fácil do solo, são
ter plantações
agrícolas. de tal modo diferentes das Que prese verifica nos' Estados Unidos. Não Código Florestal; o .mal~ está na fal- deremos
comDreendendo o que se está consu- ta do cumprimento de mesrr:o: O Agricultura aqui Só é possível desma- valecem nas zonas temperadas, aue
mando no Paraná, deDois do desca- argumento sentimental é respelt~vel, tando. Não alimento nenhum pre- uma floresta. equatorial, destruída,
labro de São Paulo e' Minas Gerais, mas não consulta os altos ll1teresses conceito contra a derrubada das nos- 1)rovocará, dentro de seis a oito anos
sas florestas, principalmente por lhes '1 desaparf'clmento do humus que a
em que se vê a sub','ersão da re6ime da coletividade.
O SR. ASSIS CHATEAUBRI4:ND faltar (salvo os pinheirais), homoge- terra continha. ISSO explica a predos rios, da água, por uma forma
_ Vamos, então, pedir ao goyerno neidade - o que dá um caráter an- cariedade das lavouras nas faixas
calamitosa.
.
ti-econômico à sua exploração como equatoriais e mesmo tropicais do pIa·
Ainda ontem, tive oportunidade de do paraná que cumpra esse COdlgO. madeira.
Uma coisa, porém, será corfazer uma viagem de São Paulo a Seria o bastan t·e.
tá-las parcialmente, e outra arrasá- nf'ta. O professor Des Fontaines,
Belo Horizonte, passando por Guaxupé
O Sr. Fláv'io C!uimarães - As au- las pura e simplesmente, para dei- afirma C'lue na linha do t.rÓpico como
e Passos. Foi com a alma transida toridades
federaIS, a quem cumpre xar a terra desprotegida de camadas o delta do Tonkin, Madagascar, Ro·
de pena da nossa tel'l'a que vi o inferno
df'sia, São Paulo, as plantacões rizívegetais. ..
pardo mineiro, as matas tala das, so}o executá-lo.
colas são de uma pobreza franciscanl1 e o capim crestado pelo sol. Nao
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND
Euclides da Cunha e outros geú- na, comparadas com as das zonas
sei, Sr. Presidente, onde ç Que o povo _ perdão Suponho que uma pala- grafos, se deram ao trabalho de es- temperadas. :f:le enumera S. Paulo,
das Gerais vai buscar lenha para vra, uma 'campanha de rádio ou <;le tudar (se bem que ainda ràpidamen- f' esse com 1.500 ks. por hectare,
alimentar as cozinhas das lmas casas jornais, dirigida pelos homens. pU- te), o papel desempenhado pelos nos- ..,uando a Espanha dft 6.500, a Itádo interior. Pois se as florestas no sul tolicos do Paraná, !ambem. surtll'lam sos grandes rios no enfraquecimento lia, 4.7(}(} e o Japão 3.300. Ende Minas, no Triângulo, coma em algum efeito. O problema, no Est.ado do solo brasileiro. O que o Amazonas tretanto, após as experiências do
quasi tôda a Zona da Mata. se aca- do meu nobre colega SenadOl: Flavl~ e seus tributários, não carregam de Instituto Agronômico do Norte, na
baram! A lIção, porém, de Minas Guimarães, é de fácil soluçap .. Ali humus para o fundo do mar! Eucli- zona do Iguapó, fornos surpreendidos
Ger:\Ís e de grande parte de Sáo Paulo as terras são quase tôdas, propneda- des admite que a Florida saiu da boea ('m ver. na selva equatorial, roçados
nao serve por nada ao Estado do de de especuladores, que as recebe- do Rio-Mar. O que a erosão do nos- produzirem quatro mil e quinhentos
Paraná. O homem derruba a floresta ram, na maior parte, .gratUltamente, so solo já não levou pelos três rios Cluilos
de arroz por ectare cultivado,
paI' afazer o cafezal. E o. mau tetp.po ou por preços vis, do Estado,
Uruguai, Paraná e Paraguai para en- c que representa um dos mais invejádevora o cafezal, em desafIo ao esforçe
O . Sr. Flávio Guimarães Ne:n riauecer de humus o território das re- veis rendimentos de terra agricola,
do homem.
todos os proprietários de terras sa? iJú'blicas do prata?
nunca atingido por outra região do
Travei debate, certa vez em Curitiba,
São milhões e milhões de alqueires Brasil, nem mesmo nos solos de clicom êste nobre e alto espirito univer- especuladores . V. Ex.' general1za. Ha
arrastados para fazer a fortuna de ma temperado do Rio Grande do Sul.
sitil'io que é o gorernadôr do Paraná. mu:to gente de Ideal.
SR ASSIS CHATEAUBRIAND outros paises. O pampa argentino, o Só eom adubação, se tem alcançado
e a resposta que S. Ex.' deu à minha _ Ocomo'
generalizo?
Todos
que
CO.~ldelta
do paraná, as terras férteis de no Rio Grande e no vale do Parai·
crítica vivaz, contra a apatia com que
prai'al11 os grandes blocos, adqul.li- Entre Rios, quase tudo aquilo é ter- ba,
Jl elite dirigente do Paraná assiste, de
em São Paulo, o que o Iguapo
braços cruzados, à derl'UOJadh feroz das ram-nos parà especular. Quase nm· ra brasileira, em grande parte por amazonense está produzindo com os
O'uem
para
colonizar.
Não
aflrme
Vosnós
perdida,
depois
da
civilização
do
matas nas zonas onde se fazem as
próprios elementos do seu solo. Nosnova;; plantações cafeeíras, foi que ~a Ex.~ o contrário, a. mIm, que café, pela devastacão indiscriminada so iÍustre colega Senador Alvaro
esse fato era conseqüência da mono- conheco o problema. sohcltado a par- : elas matas nacionais. O curso dos 1'i- Adolfo, -me fez demonstrações des-.
cultura do café, baseada quasi tôda en' ticipal: dc empreendime~tos de ter- I rios ê áfetado. A floresta, sendo uma
dos sucessos agricolas do
pequenas pro1Jridades, que não podem ras para café~ no .~arana, a respo.sta retent~ra de umidade: T;>ermite a. con- lumbrantes
fa"el' reservas 1'l0restais, nas áreas que ~ue tive, fo!, mvanavelmente, esta. - servaçao dos mananCIaIS que allmen- Iguapó.
Entretanto, cOmO disse o nobre co'~prefiro trabalhar nas terras velhas tam os rios.
adQuirem.
Nossa fauna está c;lesaparecendo, a lega pelo pará, Senado,r Barata, ao
O nobre Dl'. :Yrunhoz' da' Roch:-. de ca.fé de São Paulo, e recuperá-~as>
nio r~.ciocinava certo. O Estado dú j)orque tenho a certeza de CO~l lS:O ponto de um técnico paulista dizer lado desses oasis, o machado do hoPar;má pode fazer ul11a leg!sl.a~8.ú estar d~,ndo ao BraSIl uma r.lqueza que se devem encerrar as estacões de mem fez uma assolação integral da
própr:a de defesa florestal, prolbmdo, perene. mais estável, do. que a]udan- caça e pesca, porque a destruição das floresta, que mitiga o calor tropícal
sej\). ~.s comparihias es?ecul~doras de do a transferir a matnz do cafe.z,~1 florestas tem esvaziado a terra da e conserva a umidade do solo.
terras, seja a simoles partl~ulares o brasileiro para o norte do. Parana . sua fauna e dos CUrSos dágua dos
O Sr. Flávio Guimarães - FeliciCJi'te total
das florestas, lmpondo- Tem agora V. Ex. a o motIVo porque rios.
to V. Ex." por estar colocando o pros
lhes oara isto, a consenaç1lo, em um Dlanto café nas zon3: ?ansadas do
Há vinte ano!!, vinte e cinco por- l:lema onde deve ser colocado. A desterço' ela área vendida, das árvore~ interior paulista, ao ll1ves de _ eaml- cento do território paulista, estavam truição da mata tem de existir, para
nha1'
para
a
boca
gelada
C!0
leao.
1scobertos
de florestas. Hoje, a área possibilitar o sustento do homem em
existentes.
I
.
O Sr. Gomes de Olil:eira - Permite to uão ouer dizer que nao advogue bandeirante ficou reduzida fi Quin- bases econômicas. O que é preciso é
V. EK' um a::>arte? (Assentimento do ') emprêg'o das áreas paranaenses pa- ze por cento, quando o coeficiêncla
orodorl __ Aplaudo inteiramente as rfl pinheirais, fâbricas de papel e ce- de se~urança das matas de um país reflorestar incessantemente.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND
palavras de V. Ex a.
iulose, cereais, etc,
Drevidente, para aue tenham umlda- - Não se duvida. Do contrário, faO SR. ASSIS CHATEAUBRIAND
sr, presidente, domingo fuI a qa:n- de a sua atmosferf\;. e o seu solo, é de riamos
do Brasil uma terra de bedul_ ~l:üito obrigado.
oinas, ver de perto, ? debastre plO- 33%.
nos, de cig'anos, onde a vida do hoO Sr. G(lmes de Oliveira - Repor- i'ocado pela geada. Nao foram granÊ preciso l:umprir o Código ploresto-me, ainda, ao que V. Ex.' dIZIa a eles os prejuizos ali. Entre~anto, al- tal, fazer com que as novas zonas mem civilizado seria impossível.
r?'~'Jeito das práticas dos colonos ale- "'umas fr.zendas, da.s que fl~eram as não sejam derrubadas para plantio
O Sr. Flávio Guimarães - V. Ex.~
m :'es e teub- '.Jra sileiros ...
novas plantaçõe~, tl!lham sld<? toca- anti-econômico. Ê preciso fazer la- deve compreender que não há necesO SR. ASSIS- CHATEAUBRIAND das pelo fogo! do fno, e perdIdo até "oura intensiva. Aproveitar as ter- sidade senão de substituir florestas.
_ Que são muito difprentes das dos
por cento da s,ua .safra. Eu "as mais próximas dos centros de con- Que se plantem ál'\'ores, e se pI'OcU_~
C'1 relcultores e
\'endedores de terras trinta
rem tOQOS os meios de conservar :\
mesmo tive, entre 45 ml! pe S de café, ,uma e exnortar.ão.
n) p,uaná. Muita admiro os est~p.en em Porto Ferreirn, apenas cem ár- • O SI'. Flánio Guimar'ips _ Ê o meu umidade do solo, cientificamente;
d'3 coloniza r 'ores de terras, magmflCos vares geadas e perdidas, porqu~ ~ram 'Jonto-de-vista econômico, que precí- mas não deixando a fJoresta intact,,,,.
hlsileires. d~s maiores existen~~s no Dlanta<-õp.s de dois anos .. Reslst~ram ~a ser ponderado na extinção das floIsso teria formado o Brasil de flores·
Bras;[, qlP sqo 0S filhos. netos e "Is.n~ mal
à onda de frio No dia ~egUl!l_te, '·estas.
tas até hoje, e a vida humana seria
t '; (los ~len'f,ps que vieram colol11z&r
~eo'unda-feira mobilizamos dOIS aVloes
f"nta Catarina no século passado e
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND imr;ossível.
da'" pequeno frota dos "Diários AssoO SR. ASSIS CHATEAUBRIAND
n~.,~e.
_ Ninguem mais do que eu reconheO Sr. r;owps de .OliVeira ... de ciados", para ver o panorama d~ ce as razões positivas em que se es- _ Se o Brasil fosse a floresta, Que V.
calamidade
desenrolad:'\
no
Paral~a.
n\Q se rterrubar tôda a floresta, elelEx." csti supondo seja a mata do~
O SI' Magalhães Barata - permIte triba V. Ex. a , que também estou cerx~,t1dn-se
os capões de mata no cume
meus sonhos, ainda estariamos com()
V.
Ex.~ um' apaTte? (Ass~ntimento to será contra a devastação irraciodns mO'TOS. I
.,
da floresta. No Estado do Parll, Iinha~ens povoadoras nos tamoios,
'O SR. ASSI.S CHATE.\UBRIA~ I: ',~o ondo') _ (:l'.1ero dat' 1l11l1ha con- nal
nos tinguis nos charruas. O que te~ I
_ E tllnbém ao pé da!! morrcs. O amur tribuição à defesa que V. Ex.a està por exemplo, encontra-se a zona 'do
Sr. Onofre Gomes -

<

••• ficamos da colono teuto-brasileiro na zona de fazenda
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lOS aproveitado em 450 anos de dade do mar, que não existe em oud!! do homem branco na terra de trns partes da 1oais,
ta Cruz? Foi na che.o limp<>, onde
O SR. ASSIS üHATEAUBRIAND
tlutrora e:dstiu a floresta, que se plan- _ No Brasil se está cometendo o
u a cana, e se fcz o cafezal.
êrro palmar, de plantar o euca.ipt...
.; O Sr. Z.'láv:o Guimarães _ O Pa- E'm terras agricolas. N::'o há palavras
á, por exemplo, tem reservas flo- j:era reprovar bastante, um tal dosaestais de pinheiros. Utiliza-cs em tino. A l'1.:~iticidade do eucalipto per/lUa indústria, I!"c,s o Insoituto NaClo- mite que o r::lantlo se fa"a longe das
llal do Pinho planta milhô:ês de pés cat,,~eiróls e das margens dos rios,
por ano. pu'a substituir as ãrvores em solos nl';o u6ricultáveis, onde êle
.c:ortadas. F;' proc'so recu):erar os es- se comporta bem.
tragos _ co~cerc';) _ mas o homem
Sr. Fresidente, deveras ·intere:;sa
óerruba a flor:sta, porque tem de .lo em procurar resolver o problema
!(plantar, 1,;lra \';"er. Estou de acôrdo .lo papel de jornal e re,ista, com
. com' o pento de vista E'conômico, mas ",mtl:;ria p.. ·ima brasllelra, por iSSO
há de l'!'!tV21.' o equmbrio com o as,ec-ilcsmo, desde o fIm da guelra m~
to cient'f!co do problema. E, ainda, =pell.10 n,) e3lUdJ constante e miinsignificante e::n r:1a:~o às derruba- .mc.:.oso da quest;io. Kladn Irnüos
. elas: mas u P~F:.:n-\. crê no futuro.
.omaram a si a solução com o ?in,:c-

na Tlbagy, mal sabia. êle que 4.0 anos
uepoili Ud. c.legaua. uas prLlileiras il.<'VL';'; Cl",a seu.:; lJosq...es \,le e(lCaÜll"us,
"'a pJaUWlÇi:lO, cúm mudas v.nuas oa
"LlIsoL'aua, pú4el·.a. o .t>l'a..ü a<Jr~.>en~::I."
J. pagma ue espel'ança que temos ui~n.o uo nus: a nos.::a. te..:.:a. poue'r ta"r,cai', den~L'O eh1 oreve, C01.L cc"ulos:::
...e 1> ..!CaHpto, liJu ou ;lJv r!lU tone.aua:.
_e 1-apei u.é LhlprbJ.;;a. J.l 1.,,,0 seHI Uol.,l.1.·-1Al ünla l>.a...la úe swuí;e, ':umv
.azem os aus~.aHanJS, n,:... -ze.<l,nd"3,~
J tasman.ianos na sc.a ceLulose da eu·
.;aupoo, para o~~er pape... Ú.e lulprBn;;J..
u en"..lSlasmo, ú.e..,pi:r ..aú.i) pe:a ·9h,:"ç~o, UJpo.. s (.ja gue.rra, dó~sSo nO/a
ula"el'...a l.iúllla na frvúu.,;...o c...J pà.pe.
ue lm.<'re-L1Sa e celluose, .Ja. tem c... n·
.:1glatlJ úe ~al fo.. .ma 04~""S me.os Ul'
duscr.ais que, o m~s flLta:;aClJ. an."_

o

Sr,

Flá~'io

Exc.i.a. teul

~e

C::3~

Guímarãe, -

ser

parallaen~~.

v.

LHA'J...o.:AÚBRIA:n>
.- Já tive a honra. ue Sl.:t c-ir,;,jo
COln o c~c~r aas tin:ruins. tI:) rIa..
nalto curitibano. Pe:o ao not:re cJJe::,a que ouça com a c"ncvo.~n.c.... toe
sempre.
O SR..

O Sr.

AS~IS

F11vio Guimarães -- Com

muito r:raz:::r.

II5~Ot-;,

z,:oln:n"C

n.;;.''';Ll-

dendo CO~.l V. Excla.
O S.~. ASSIS CHAT;::'1 U:::"UAND
- A mim é a quem V. E:cia ~.:lU·

trina e cOl'i·ige. Durante ~}3 u,:":,,,,;~&..
::::;:::s C:õle travei com Lord Lovr..;, r~s
vozes e'TI que e~1 velJ ao Br.s:'. e
com o inSUgel'a H:j. bar.que.1'o (. J.;c • •
clio Coelho, que foi dU'etor u.) CJ.m io
do Banco d() eBrasl1. à:ur..n'.J o go. _l'~
no de Ej;it:icio Pe~sos, me p<)r.n~ti
zem;Jre a-dverti-los acerca da hi)t~:e
O SR. A~SIS CI!ATEAUBRI...tL~D :J do Pa~~aná. Out:;:o grupo tra~Jalha e pa.. L ...r !Jal'a a J.llsla.;er..: a, :'eceui ~ se de unla surpresa. qual a L,'Hnct'r:r..
•
uo se~ ma.,:o do Norte do Faraná em terra
_ Sr. Prc o 'd''1te, desgranadamente, .lor d ar a so Juçao
e::lm o cucal'lp t o, que " Sluà úe l..;.L;'l e.a 1/ iG.....I.v e3~~C.L>.l1,
.no Paran§., terra, como o nobre co!e- 3áo Paulo culti;'a em ,,,,mndàne,a. ~..J.1c....) pr0uüwr Cle pa.~el ai) vanaclà. ele café.
"E a geaaa ?,. interro}ava cu.
Da sabe, do meu afeto, da m1nh~ ."ái.Jricas italianas Já r;roduzem ;Jai,Je. .-isse magnata do papel tem uma ur'"
l'
l' , 1 1
1'·
,an.zacau
que pro.uu<l no,ecell....s 1<1.., Não será um desacerto levar o café
ae
cuca
lpLL
.
g rande esfn':l _ a ~-oFtica de dcfe3::: .e Jorna· • com . ce Ulo~e
mals
p,ra
o sul, para muito ahrIl d[\,
.. d
AI
.. JneIauas anuais. Veio aJ .I::Irasll iH
'do patrim\nio florestal do Estado. - euca1lp ..O Ol.'l;;lnal'lO a
rica ao
divi:::órias çlo trópico de Cu ::nn:,o está 13ndo condl''!ida através de 3ul - em condições mUlto melhores .:i.i 6 nlto. \iLSitDU Siw .t'all!O e o 1:-'a linha
corn10? O milho, o arroz, a farinhs de
um traba'ho vi~nante e dedicado, ~om um artigo m!lit.o mais :em ,ca- _aalt. J;'~e6ressou c..ente ut:: que.emv~ mandioca
n5.o darj.o resultadJs ltl8íS
~e re.sto,
I~a. I é br"'-il(>;ro c n~o ..;auo do quoe o _Simll~r fa?ricacto na aqui uma pase o.e primeira. oúi.em para se;uras naquelas
plan;cies, p"ais ab?r~
r.u
" - , , .,
. I\. t r !
Z J
.'
T
__ à.s~"cer tuaa a Amer.ca Latma ue
só paran:tt'::l:;c. Somos um pais de /s 1"::
~ova e anUla e asm~m;;. ,1:J.pel e celulose. ::=.eu lme,,,sse __ o s_ tas á cDnceutra..ão de umidade c;ue
àevnst"c'oc:t's selv:l<;ens.
. ~n~~~a"ma ,a quaLdade . do rapo! d~ limitou a ver o que já fizemos !lç~_ 2§.0 Paulo?"
Há do!s m'''es. empreendi um lar- ~.uc_l'Pto
pela
Sma \ Iscosa ~ -é-~_-------'''' o 4.i.i.e l.iv__.l .... sein estudo. SaNt'nc:'\ descri das te..'"l'as velh:!s do
utras fábrfe.lto
cas da
p~n nsula
~o vôo no "R~')oso Tavares", sôbre .
L
,.
•
':'='
;ando qJ.e haüamos l'<:uniao um C0n- Brasil, Drinci]:almente as de S. Pau~o.
~
~c
i'
I' ,,'
'"
ü SR. PRE",!D",l';Tl!; (Fazenau
~ só c-uest'io de as rêa"bilita.r. NC'sso
o P ,ran, ( aVl'f .guel que a 1 "o e:uo- ;oar os tim.panosl _ Comunico a0 sóroio itálo-brasileiro para a Pl'ilUU'; •.." "show" cafeeiro .iá recebera dois f)rte mn. grt;~o de devastadores de P~- .1O.:;re orador que faltam dois minutos --~ .. -1;~' U.e Lm._r,msa - produção tes iml;Ja.ctos da rcs!3~sn~~g, parRllacll2lhclrms, l'reoc\1'J~do com o re-:1antw para o termino da hora dJ expedieJ1te. capaz de éollril'. com Klacin !rm~,o", re ao seu avanno. para não deixal':nos
d~s Lfrvo~('g "n~s florestas. que ab:1te:
O SoR. ON01.'B,E GO<V-W (Pela .:s nece~~;Ú.alles do me~''::ituo oraaüe;'l'O de ser precavidos.
ILa'c.n, ~.m,_o" do Parana S.A. Es- Draem) _ Sr. Presidente, solicito a até 150 mil toneladas anuais, - ma·
Fez-se no Norte do Farani uma lal3a oro:am: :t!:~n h n}antou 50 mllhõe~ v. Ex." consulte o Senado sobre se <Ü.e"."u CleseJo ue assoc<ar-se à nOS3:l
de árvore,. 1)'J",3 SlO a mais ~u~a cDncede a prorrogação da hora do ex- _<'gan.za; ..o, .na ce.roeza ae que o Sra· voura ae café "á la diai:Jle", P1:J.mGumensao;e.m d~ d::fesa do solo ~rasl1el- pediente, a fim de que i) nobre Ee. Jil, dentro de tr~s ou quatro anJS, ~e como se plan'cava, há meio scCUlO.
Nada se esoudou; nada se previu, ao
ro .Que 1~':Oms VIU
lIOSS!? .:-a1s De- .1a'1lor Assis Chateau):;ôand possa con- .erá de se converter em nação expor come;ar
das linhagens do café. Re,;er;af',<Pl tÇc.'l a nossa gl'atlQao.
~lüir sua brilhante oração.
"adora de papel e de celulose.
du-se São FauLO. eO.n todos os seus
() Sr. T'lrívio Guiwar{ics - São o~
O SR' PRESIDENT~ - O Senad"
S b" d
.
5rros
e
defol'ma;ães
de á setenta e Ol~
ma!orrs Indt'st"iais do meu Esh\do. :lcaCa d~ ouvir o requerlmento :mu- _.~.~."",
a en 1,lana.:;u
o-me de pearr
vlagem
B In·
essepara
capltào
ua tenta anos. Não se fez uma a:?;r.culO SR. jI~gTS CH~TEAUBRIjlND .ado pelo nobre Senador Onofre Go- ,ndústria canadense que, em Lond.re3, tura racionalizada no Norte do Pa:'a~
- os ma!(jl'~S industriais e os melbo- mes.
me encontrasse com seu a~SOC1au() aI.; ná: mas um acampamento de homens
res c!1"d'o1'. Dor(',ne cortam a fbOs Srs. Senadores que o aprovam, .Lord' Rothermere, clle:íe de úma (lai àe todos os p.ontos do pais, sem maior
]'esta, e reviveJ11-na a se,:uil'. Sr. ::Inciram permanecer sentados.
cadeias de jornals do Re.no unido t 'preJ;:aro a fim de receber golues como
Presidente. li há "ouco. em Paris. ,Pausa).
p.... oprietário de uma fáDrica de ;Jape! dste que o destino nos r~s8rvâ, hí três
1
nt1ma plcrlicn.~?:o d", U'I'ESCO. ql e
Esta aprovado.
dentro do território da ilha. Lor... dias. A ambição vampiresca da maion firma K~~1Jin. I'1ll:?Os do Paraná S.
Continua com a palavra o nobre Rothermere não estava a par esped- ria de vendedores e revendedores de
A .• é, do r"onto <le vist:t nrivado. a .3enador Assis ChateauGrianu.
"<eamente dos ne;::ócios da celulose no terras, n~o se detem diante de nada.
eonseluido gletas enormes
maior refloi'eshdol'a do mundo. NunO SR. ASSIS CHATi!:AuBn.IANU Brasil, mas declarou a sua confIança Tendo
ca t~o tJO~I~OS fi",cra.m t:lnto ,:,ara res- .. Sr. preSidente, agradeço ao Inea .la p.:oduto lJrasilr.iro, excraldo eto eu· do Estado, por uma tutaméia, a,"õora
gatar o crime de millIões de .br:rsiln '.- Jravo companheiro de lides cívicaE. calipto e também do pin.leiro, !'olltes passam-na adiante por preços de usu~
""o~. pm no~.o l:'aís. De1:oís d'\ Com- .le..ta casa, senanor Onofre Jom~s, ct' Je renda .não faltam a éste paia; o ra, ás m",-os de individuos que emI-l'e1'!Panhia Fnulish de Fstradas de Fer- :juem tenho dissentido em al~uma5 que nos escasseiam são calJe1ias !irmes oam piamaçues ae cate as centenas
de mULlares,sem a mlillmSo preocupa~
1'0, nin~1l ~m 110 B"asil rlantou sequer poucas teses, para concordar. em mUI- .;; caJeaalS sólidos para extrai-las.
a déeÍlnt: narte do qne IGa1Jin. Tr- .as l!utras, o apelo q!l~ dirIgIU à tole· br. pre~idente, se me constituo por ,ii.O de quandade,
E a consequencia .e .esta: dejJols de
mp.os fio Paraná 8 . .1\. t~m 1'Jlantadn, .. a~Cla e ao .sangue frro do Senado:.e vanas razoes, defensor, nesta tribuna
de nil"hdrns, no Vale do Tiba'!l E' .1 este tambem, por aprovar .0 requel.'l- das riquezas florestais orasileiras ~ doIS seculas de atlvldade careZ!s.. a.
11ma faT1"lín de remordido e inces- ,nen~o qu~ permite conclull' .nmha~ ;Jorque delas estamos fazendo o mais ..:om centenas de ml1hoes de, ~aiezal,s
r;ante nat-;"t1rnlO.
~onslderaçoes..
.
_
.nesquinh.o, o mais indigno dos usos, novoS no Paran::t, o Brasl1 es.a amua.
n l::r PIlo " G f ã
O.
O Sr. FlavIO Gmmaraes - A Cla. :;ue consIste em transformá-las em no mercadp com os produtos de quan". . ti? 11 1:ar es. uv. ?aulista de Estradas de Ferro es~a lenha, dando com isto a Impressão de "idade. E a vergonila das vergonhas,
':t;'<t cC)~fet~J'1C1a n~t .vel sobre euca- ~mpregando eucalipto para dormentes. "ue somos uma das nações mais atra- para os niveis de cultura da nossa
lI! to. m. C1t·al se d'zlo. aue o 1'Jlantl<J
O SR ASSIS CHA'i'~AuBrl.IA1'flJ sadas do planeta, pelo miserável em- "erra.
,
Vão ver os brasileiros as plantaclessa 1í.1"Iore cO'1s!.itul um êrl'O. visto _ Há vârias dezenas de anos o horto prego que fazemos do carvão, do óleo
«:0"'0 fl!;SOl'VI' m~uta I\"'ua da termo .lorestal da Companhia não' se des- e da energia hidro-elétrrca em nossas ções de café da América cent~al e da
O SB'. !,~SIR ':'HATEAUB'RI~Nn tina a outro oojetivo. Suas ..lanta-· necessidades indústriais e domésticas Colombia. Em tôdas elas pnma tal
- V, F:X se ent IVMa. O eucallnt0 çóes de eucaliptos sao para lenha, dor- Basta considerarmos que 83% da for: esmero na produção, que os s~us ca:não é! t"nto assim da famflla dos mentes e posteação. O que se dá com ça com que trabalhamos aqui são fés conquistam 4 e 5 cents sobre oS
"e""'Ol'''',árlfls:'' . ,
_ ) eucalipto, ocorre com o pinhel'.'l. obti~os com lenha. Tudo o que o nossoS. A qualidade de um produta
() Sr., FlaVIO Gmmarães _ Nao Qualquer dessas essencias ,empregadas Bt:asll puder obter e aplicar no apro- é o que exprime o nivel de cultura .mou agricola de uma .naçao.
f'stol1 ll,flrmando. Deselo arJenas quI' não em dormentes, postes lU lenha, veltamento de seus rios, quedas dagua dustrial
em ser produtores de
V. Fv a me p<;(llaref'1t a res1'Jeito.
mas na produção de celulo~e e de pa e poços petroleiros é capital poupado, Contentamo-nos
quantidade, mas mesmo nêsse terreno
O SR. Ac::qIS f"'T-!A'l"EAUl'lRIANl1 pel, quadruplica, sextuplica o seu ren. sôbre as suas reservas florestais. .
a decadência da lavoura cafeelra na_ '!'fl!7'O It Fb~l'dade de escl.arecer 11 climento. Um pinheiro, por exem"'lo,
Sr. Presidente, o debate com êste
..
demonio do espirito que é o nobre cional se acentaa dia por dia. No
V, F~ r, sôbre O ilssunto, l"<>rl"ue. fa'! utilizado para madeira, rende, diga· cole~a pelo Paraná, Sr. Flávio Gui- Paraná se plantou café em grosso, a
dez anos. me ftlterl'~so ..elo eur.àU,.,. mos, trezentos ou quatrocentos cru- mara~s, me transviou do rlimo em trouxe-mouxe tal qual em São Paulo
to. COf"lO "rnr'lItor de celulose, destl- zeiros; aplicado em celulose ou papel, que. la no sentido da geada e suas outrora, - tendo ausentes, vale a pella
dizer, os dois govêrnos, o federal e o
1'1!l~l\ a fo.necer papel para a 1m. renderá dois mil. Quanta riqueza em :lDnsequências econômicas.
prensa.
potencial não possui o B;:asil nas ;uas
Não podia ocupar esta tribuna para estadual _ que em nada ajudaram
dorestas de pinheiros e dcl eucaliptos. me constituir num brasileiro com in- os cafeicultcíres, dando-lhes semeno Sr. Fláf'io Guiwarães - O con· Estou convicto de que a derrubada dI. veja do progresso do Paraná, que é tes e enxertos de boa ':qualidade e
l
fel'pne -ta Que ouvI. dizia (".ue o euca· 'Jinheiral do Paraná e de Santa Va- para mim como se fosse u~ pedaço orientando-os nos rumos que têm feill,.to ~er.a '(11laJl'!t!c!' banhado. I) (lU!' ~arina para a sua exportação comr "''l P~r!11!;rt. l1T1'} titanico Umbuzeiro, to de salvador e da. Colombla, nações
de padrões cafeeiros invejaveis.
Dl!! deixou pm nÚvida. F, a 1úvida f :nadeira, é o mais anti-econômico dos do sul do Brasil.
A calamidade de hoje nos de~erA
3eus empregos, Iremos cortar ol'elhas,
a IMi.,! entre dois raciodnios.
a não dar sangue, ainda, por não têr- O Sr. Flávio Guimarães - Se V. 3ervir para aprenuer aI ?uma COIsa.
O SR. ~8"1I!'l rHATF,~UBRIANV mos em vez de um só Klabin Irrnâos, F',xcía. reavivar um poueo o subcons- Pelo menos a escolher melhor as quaO e1"call~to é uma es~ancla n"lsti. do Paraná,
mais vinte fábricas do ciente ver). Que a homena-g em presta- lidades do nosso café e cultivá-las
ca r1~ t"r"as l'obrps. A Fs")anna e mesmo ramo.
da a V. Ex." foi numa crurrascada com desvelo e amor. Il: indisoensivel
O grande homem que foi Navarro d, dentro da floresta, na Fazenda Boa encerrar o ciclo dos cafeicultores de
Po"t,""'al H ('nt."a""'m a ex...·erimpnt oS,-1rl, t'''1'Y! rp~,.1t"'do~. em seus soJM. Andrade plantou 10 milhões d~ pés Vista, em Ponta Grossa. Urna linda e cidades e metrópoles, que indo ás fa~endas de passeio, não nutrem pelaS
l\Tn ~;(''l''l t ... m... tm se est'o fa"endo ::le eucaliptos em São Paulo. por coma nlara floresta,
O SR. ASSIS CHATEAUB~IAND suas lavouras o zelo com que cum~re
·
plq't'\"'n"';~l:'Iq f"" P'''''''''''ltlt'''<:e. C"1'P rivali- d
Compan hi a Pau1lsta
a
de
Estrada~ _ Estou aqui para conservar, nii.o tratar esta prenda "ue é li, terra. No
Za"'1 ,.......,." ~q rt'l ~ f'~ir~ do Sul
de Ferro. A Companhia Paulist.a tp.u· tôda, mas. pelo menos, um terço dq nafé reside o maior tesouro do Brl!oo:il.
('1 .<'r
p7." '1 r,·;.... "r""1l _ V Ex. 'l~je nma reserva de 38 mil'-ões d?
~"'~"Of'l fljresta a Due V. Excia. se T)es:':ra~adamente dêsse tesouro
nlio
r . . ~'O"Vllf~ """'1 '" '~"' ...,..,,? (fl ~sn~+f~i1~n+f) 03S
d~ eucaH1'Jtos. Precursor da o'Jrn "efere, e da qual guardo fiel lembran- ~!! cl'ida Raui como êle merece e como
do oTcclor) f'les contam c(\m ti. um!- q....e KJal;in Irmãos emprendem hoje ça.
êle deve Ber cuidado.
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~ Há duas soluÇÕes agora para o PaJ'anll. e o l3rasH. Uma é a l'ecuperapào

das l'egióes sacrificadas; e a outra a
l'escauraçao ela zona vellia.
.
Ro prlmeiro caso é preciso impedir
que se cometam os mesmos êrros que
ate ontem se perpetraram. Ou seja,
formar 1azendas "á Ia diable". sem
técnica, com qualidades poucos produtivas, para além da zona geoflsica
de segurança.
No segundo, há todo um prograJna que vai desde a adubação das
terras, com adubos orgânicos e quimIcos, até a replantaçào, com as novas variedades,
como os bourbons
amarelos, os bourbo11s vermelhos, os
caturras, e mais a irngação.
Esta grande l'c,sião, menos sujeita a
geadas, é uma apólice de seguro para
o bvrador de café, contra calamidades, como esta.
Os prejuizos de a~ora foram e-raves. Entre quatro e cinco milhões ele
sacas da saÍl'a futura estão perdidcs.
Os efeitos ruinosos da geada não são
apenas de um ano. C:J caf:::zais novos
quando não os mata. ela lhes retarda
o crescimento - o que quer dizer
lhes tira a renda por dois ou três
anos, na melhor hipótese que e a de
não se haverem queimado. O poder
público est:t na obrigação de ajudar
os fazendeiros des;rrovidos de recursos
para. reerguer os seus cafezais. Na
reabilitação do café reside a chave da
recuperação do Bras1J. Somente é preciso que não se fale, nesta hora, na
indignidade da moratoria. Quem diz
moratoria subentende aviltamento do
crrdito do lavrador, ou coisa semelhante ao ensilhan:c::It::l r.:::atrun.c.ador
dos pecuarislr.s.
A uma calamidade não se sLga outra. O camter dos brasileiros que se
forte em tempera capaz de rer-eber
o drama de afora de pé. (Muito bem!
Muito bem! Palmas).

- - - - - - - - - - - - ..- - - - - DTSCURSO Pr:ONTT~("I" DO PELO
S". ~lC"'·~ ~OR' P t."'R1i.'DO NEVES
NA SESS1.0 DE 8 DE JULHO DE
1933

..,...
E k.I:o JlOl'qwa, 110 pressuposto ele seI
té<:n1co o teU titular, ficará CII mesmo
melhor C;'edenciado A pedir e msis~ir
para que nós - deputados e senadores, também médicos _ mais estreitamente colaboremos no sentido de proporcionar ao novo Ministério as verbas adequadas.
Na Com.issão de Finanças venceu o
argumentl'J de que o desdobramento
que o projeto propõe nãc é aconselhável por falta de conteúdo para o novo
Ministério, como ainda por se achar
em andamento, já em inãos do senhor
Presidente da República, o projet.o de
reestrutull1ção administrativa do P:;llS,
organizad~; por uma comissão interpartidária, composta de líderes da
maioria dos Partidos, na Câmara e no
Senado.
Essas razões não procedem. Nada
impede que, apenus dêsse projeto de
reestruturação administrativa, em que
se propõe também a divisão do atual
Ministério da Educação e Saúde. el":'
dots - o de Educação e o de Serviços
Soc1ais. '1ara onde se transferem FlcJ ,.
as ativiuades do. at.ual Dcpartamenl,o
de Saúde. - se faca, desde .fá. repItu,
o desdobramento do atual Ministério
da Educação e Saí:de.
Aliás ,a idéa é antiga. Mesmo o
projeto, ora em discussão, já se encontra no Congresso desde maio de 1950
A sua ultimação agora permitirá que
o novo titular organise com calma as
bases fundamentais do novo Mtnisiério da Saúde - pois êsse é o nom"
que deverá permanecer, por ser o 1 u "
melhor define as SU8S gti"idades - e
possa, já familiarisado C0m seus múlLiplos serviços receber as com;:>lemenLaçôes que o projeto de ~2estrutura;;ar,
lhe promete. de modo que OI' divp.rso~
serviços já existentes e que a êle 1t'!verão pertencer, não sofram soluf'ão de
continuidade, natural numa orgamzaçào de amplas proporções, ~o!no. «final, deverá ficar o futuro Ministe"l{).
Quanto ao fato de nem m"smo ~et
presenteinente iJ parte de Saúde do
Ministério da Edurad\(l uma n:assa ,ie
funcionários, que justifique fl criação
do novo Ministério, outro dos >trgumentos contrários do se~ ilustre Relutor, por isso que o seu número. talvez nãoatinia a dois mil êsse enunCHtdo nãosatlsfaz como ar€!'Umento. O
ntmero de funcionários iamais porlerà
iustifirar a cl'iaeão de um Ministério.
E no caso b:J.stà que se saiba que só
o se.rviço de Combate à. Malária conta. pspaIhados p810 Brasil. com '~prvi
dores que exredem em número a ~~ 200.
1]; sp air.da SOlr.armos a eSSA nrp·r.t""~
os r.8rvidor~s qne trabalham no Serviço Contra ::t Tub8rculose, veremos que
a sua massa é bem conbiderável, iJ'lrque quer um. quer out.ro dê;:ses se"vi70S. t~m at~la"50 f'f~tiva ,"u. tono o
terl'ltórlO naCIOnal. So para CItarmos
,Ssses dois, dos múltiplos servif'os qUI;
htualmpnte formam o Dep8rtl1meno
:'\acional da Saúde do Ministério nr
'::ducaçlio e 8aúàe.
Parece-me, entretanto, Sr. Pr,~&l
dente, que se não vai l'rí!ll' um ',1jnJ~'
tério fundado em tais razões, mas
~im tendo em vista, sobretudo. ,\ imnortã;ncia dos. sel"viços que,) mellIl10 1>1'
propoe a rea1Jzar.

O SR. ALFREDO Njj;jlES - SentlOr Presidente. sou..Ml'l'í dos subscritores dJ Re~ucriIT'8nt() de urg.ência
p..".1'~ n. el1tr~r.'l e~ Orc':em do dl:, do
~ro.::"t·) 01''' r:D dlSf':lSS;;O. TomeI tal
Jn·~"t;va pz..la. ntennl'J', ~obrctucl() .. R"
v"'-~;()_ p;ene::lJ:za~'] da cln.ss.e ~l.1~d;Cfl.
quI:' ve na ~:Jan'lO do Mml~b''1'J() rl~
S9~:dQ: P~rr.c "a'MP:o:te . se elJtre'T~'" _r
su 1 dD'eeLO n Vlll tocmco. ? P:Jfo h ·t_
dadp de l')"1 m('lh~:r at:"nd'ment'J do."
p,'<)b'Nrr O f'1:~ p·'Vol"p·..., n pr~.:-~n·a('iln à'l v:da h,.:JYl"n~ .• re.:~ .. fl r~.zao por
qv~ me pnC0r'ro ne~a .~·GUn3.
SI' PrrsJdenll". nn direr'Í!o d'J Minist"rio da Fduca~ão P. SD"'dp se Rm !'ncmürado h0JT.rnS d"s mais Ilu~tres €
oprrosns (]n nosso Il1pio pol'tj~()
(11',lrvo Canant'ma, Cle n 1Pnt.n MariaDI c Simõrs Filho mas nue não
srn:lrJ profisisonais de medic:na, 82
t.'m emp'J!c;edo. talvP? ('om maio~ r::Z20. pl'loS' n'últinlos p1'(lblpmfls F'(j1Icacinnnls. ('l'1r'lli1.nto 03 da srlí:df' n(Jbllc o
silo 1'ele"flclos n nlano sf'("Jnc1ário. ro;'
~~I ~(l lJue estou fnrmul~ndo uma obSf'l·'·aro8.o· nU'lca uma ~I"nsll":>. nO"()l1~
~O("'D 1-Jeço e pl'oclnmn quP (l \\/nnift0~!n
dR 1"d"cl1 roÍ'o !' S:Júdp l'r!m Sf'~"j",ln f" t,~fd01'I~mrntp às SU8S P"PC!'1URS flO Sr. Tsmar de G6i,~ - Po~m)te
nn"c1~d('s
plrbnl'f1 nrro Sf'lTI"rr (..."". V. Ex. a um aparte? (Acsentimen'o do
C(~'~"'l"'''~d;c1~ pm re1~p~o r'l"\~ Rc".c11T't"1C) ()íador) - Votei na Comissao de FidH"~ til' moQ,'J e:en0 ri r" ri(' saNip oú- nancas pela rejeição do projpto. Aca
biIC'R Essn ao menos, a imnrf'fs" () n'''~ bo ele ler, entretanto. a menfagem do
SI' f'()lhp F'1l1 comeMt""'"..· <'lA lmT)re:nsn Poder EXf"CutlVC sóbl'e a reformn l'pr~ I
ma':lmé nos mpios mNjj"".. n?i a sl1"1- da administração da União e o traha·
P"1i,\ com n1J(' nM _ tr.éd!ro!1 - ve- .'10 oferecido pela Coml:::ãC"Interpartimos n nosFibiIid?(~1' da crülc~o de 11M dária. Verificn que a Comi:::são se !lorMj"ist~;'in F'~upri'11i7nd(' f''''''b:J~:> saio:>· teru por cinco
princínios. a snIJor'
b'11'Y}oS todo.. 0111'. lo.." ~n p~n h~,.t:>, no~ descentralizacão. simryJifica<;ão. planenl\p S("11 vcrbno. que pf'l'T")If,?m "' f'n-lamento, roordcna"ão e l'Pfo!'ma de
frrntp;')'I ns n~rh\emn"- r)n '1"rl~·4·,('i'1 e base. Che~cll. 'lfin:il. p,pbs. >l 'ritinp
pr",,:prv:J.(':;o da vlda hl111".an~ em ':01>' d,? desdobramento.. à. seguinde co;'r~u.
so País. Meia boa vOl't:ld". tndo e5fl\r sao: separar do Mmlst.érlo rlfl Fr'tlleaco ,.. li mAl0r comof'tpl'rill rio~ li')~OO~ "ão e ~:l\:de os assuntos at.inent"o. !'!
p""fi.osionnis rlp 'Y'~clic;"n !''' tomll"pr ';aúde p{lblica e 1\ assist~nria 'oeial
Inútp.is. Df' 'l1'1d" 011" 11!-0 b'ld",A " ficando A educação como lr,lllérill D'·é·
sitr "les (!rs(jnh1'aInl'nto do nt.u:t1 Mi- I')ria à formacão de Mi.nist,~ri() 's"'''c1a'
nlct·"lo da ~ducar'!ío e l'08{'de n'lr:'l Dêrse modo, II própria Comissão Tnt~r
qllF o l'.OV() I"ip;'t.,5rio. des'!e 1()"''' "'''s- "'lrtidiria .1nst 1fica a spnllrf!câ" <in o
, . . . '~~mlir reó'tlltac1os m~is pr(""-1sso· l·t"~r~~?o~ d.e ,F;'l11cte P .!\ssiotilnclrl .8",.;a'
rt:-.
j(l ".m.std,o de Edl,caç~.o c Saude

!
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o SR. ALFREDO NEVES - Agra- procrastinadas por falta da atua
df'ço a V. Ex.- ter antecipado a nu- direta do titular da pasta, nem SI
nha argumentação, também nesse sen- pre disposto a entrar nos detalhes
tido. Vêm, pois, os nobres senadores, certas proposições que lhe são aI
que a separação dos dois Ministérü.s sentadas, nao raro controvertidos, J
- Educação de um lado e criação do tamente por não ser um técnico. A,
de Satde de outro
já é assunto qu~ V. Ex.a com sua esclarecida in
completamente vencido. Mesmo entre ligsnc;a, compreendeu bem o meu p
os 81'S. Senadores observa-s!' que nã'J samento.
há divergi:ncia quanto à conveniência
O Sr. Ferreira de Souza - 1'.i o I
cio desàobramento do atual Ministério gano dt) V. E,\.a - permita-se ciizêda Educ::ção e Saúde. As diverg~llcias O m;}1istro ft'rá tudo, menos técni
situam-se na sua oportunidade. entre •.,. funçf.o do ministro é de supervis
as perspectivas que nos oferpce o pro- de superintendência, do ponto de vi
jeto de reestruturação adm1nist,rvt1\'l\ poIltico-administrativo: jamais téc
do pais, que também sugere êsse de~- ca. ~té certo ponto. considera-se :
dobramento. Ao menos parece ~ co- um erro o ministro técnico pore
migo pensam muitos dos 81'S senado- tentará impor seus pontos de vi
res que a aprovação do atual projeto té?niccs _a serViços aUe devam ter ou
tagens, a primeira estruturação defin ol'lentaçao. Desejo fazer uma pergur
ápenas antecipa e antecipa com canta- a V: Ex. a senador notável, a qUi
gens, a própria c~truturação defiJutiva l'e?p:l~o e por qUf"nl tenho grande ~
do futuro Ministério da Saúc.e. q.le mlraeao e amizade .•.
assim se preflarará para "eceber todos
O SR. ALFREDO NEVKS _ V E.
os encargos que lhe destina o projeto é muito generoso com êste seu dev
de reestruturação administra'.:va.
tado admirador.
O Sr. Vivaldo Lima - Tanto o go- .0 Sr. Ferreira de Souza _ '" m
vêrno cobita do assunto que enviou dlCO seguro. inclusive nos conhecime
mensagem ao Parlamento Na~iona1. tos .da história. médica de n0S.80 nal
O ·SR. ALFREDO NEVES - Essa, nuaIS as realiz'tcões ll1Ris bl'ilh'1nt
mais uma das razées em favor do pro- da Saúde f''1íblica, no Brasil? Sei
jeto, como bem acentua o nobre Se- resposta de V. R'C. a. e adin't1to-me
nador Vivaldo Lima.
extelllá-la: o saneamento do Rio
Sr. Presidente, que faz o projeto ora Janeiro, por Osvaldo Cruz, o san,,:
em discussão? Antecipa-se, no momen- menta da l'.m8.7'in1n. também por O
to, a uma das providências sugeridas valdo erm'; o combate de um SUl'
pelo Sr. Presidente da República no de febre amarela. por Clementino Frl
trabalho que submeteu à apreciação "'a: c, fipalmpnte. a extinção dn ln!
da Comissão Interpartidária, no qual lária. trabalho notável de Mário 'p
se prevê também a criação de um notti. Mas tudo isso foi exerutado ro
novo Ministério com os serviços de êxito admirável. numa vitória ext,,!
S:;túde que fazem parte do atual Mi- o:,dinári:;. ~o Brasil. ao temno em ql
nistério da Educação e Satde. Alega- nao eXistIa sequer o Ministp"10 c'
se ainda contra o projeto que, talvez, H:ducacão e Sm'de, e ouando o DE'pnl
nesta altura, já seja um tanto obsole- tamento de Saúde Públira E'~a sim.,'l
to. O que o projeto vai realizar, nes'p dene',dência do M;ni~tél'lfJ d() Tnt.Pl·l(
momento, é a separação em dois do "Justir-a Vr- V. ""x. a oue, nesses ca
attl.\l Ministério de Educação e Saúde. oos, o :>o"'i";rtrl'dor nr.o atrapalhe
com aumento parcimonioso de despe~ 'l1OU o Ucnico.
sas, por isso que, dentro' do mesmo, já
O SF
I
funcionam distintamente, com seus
'. A ,FREDO NEVF.>S - Dir(
·
t·
a V. Fx. a que nesses casos e naqup
t
respec IVOS ecnicos. inclusive funcio- Ies tempos os servicos sanitários nã
nários burocráticos na gmnde maioria se apresentavam cnm a nmu1itl'dE' ou
e os nossUI.. no momento atual. Qua"ri
dos casos,
os serviços..s;ie
.
d S .d
. Educação
serVIços e au e, eXlstmdo apenas Osvaldo CrUz foi convidado Pelo f'l1t.ií,
um serviço comum, que é o Depal't~-· ~o:inistro Sr. .1. Seabra para Dirpto
menta de Administração. Temos as- da Saúde Pública, /lste lhe Imnôl< um:
sim, de um lado, técnicos e funcioná- condinf\O: _ curtR b1'l1ncl1. Era orf'fei
~iOns~ p.ertenc~ntes aos se:vlços de edu- to o gn.nde Pereira P:ls.,os, que tam
~:'~o, de outro, os servl~Ol:es que fa- 'J.i'ffi acritou o cargo com
cnrt;
Zdll parte do setor de Saude, ambo~ bran"o. Para
levarem a'l'antc sew
~~~~ndados por departamento~ 'p~6-1 "ro"r.,,;,:>!,. n:3 se rerpeltou nad3
.,1l0~, .composto~ c~da qual de DIVISOt'~ ')I"Rl ''''~'':'m-~e cr.~as, envoJVêr?m-:,,(
!" serVI';'OS esp~cI.alJza~os !-To\ o De,:ar-ps:c1' J'{';os rm lonas romnactadas (
t.nmento A~mImstratIv~ que, afm:11. °e fêz ~pntir a aroão destruidora e inll?ordena todas a? .ntJvIdades e o ml- tensa de ino,eti"iclp~, Inctl.l')en!'íi.'·I';~ llr
mstro que f!lperv:slOna. _
"esultado final da «rande emnrês:l,
9a~e 3qm a observa.:ao de Qne G '1ão ~e dptendo " arão d~om·les h"ne'J~OprIO Departamento de Saúde Pl:-l Q1óritos administrndn1'es nl'm mpsmr
bllc.a bem c(l.n~iderada ..l>s sua~ prprro- PlJI acat-<lrncnl0 de l1'1f!nda '.0 dE' h(71JNlS~.atIvas e atIvIdades: .la ~Ul:cI?1?a, P~)' ~or1Jus. que cher'a":lIn ~'elllpre dope]c
": só, como. verdadell:o MIlllstf'rlo..fal& do fato consumado ...
~ao os. ~ervIços que dll'etamente orlenO saudoso ministro, brilhRnte par.a e dlllge.
I.ament.ar e consagrado Jurist.a, não s('
O Sr. Ferreira de Souza - PermitI' ··"t.rometh siquer 11:1 nonJend!n de simV• .ex· um aparte? (Assentimento do ples mata-mo~quito! - ,. Ent.f"n(h~s"
orador) - V.Ex.R está epoucanc!o o ~om o Osvald(l C'ruz" _ r.ra a fms!'
nome de Ministério. O Departamenb quP se tornou clástica (lo fui objet.o dp
de Saúde Pública. COln todo os 3eus "ernoques de tôd:1 ordem, inclu~ive à't
serviços. não tem um décimo dos fun- ;mnrE'n~a. Se V. Ex. R houvf.sse cocionários que possui ° Depart.nmento 'lheciào Seabra, na sua brilhante
Nacional de Correios e TeJé,,:rnfo~ mocic1:1de, ('om seu alto espírIto n~bli
"lartp do Ministério da Viação e Obrar. co e àe p:ltriota. TlOàeril1 bpm comnrePúblicos.
e:Jdcr por que O~valdo Cruz conseP.1l1U
O SR. ALFHEDO NEVES - Não f'xt,irpar 11 febre amarela d?s!a ranit1l.J
pstou de acôrdo com V. Ex.' quan''1 f' Passos inici:Jr n rpmodf'l11c§n (10 Rio
ao critério de criar-se um novo Mi· de J:>.neiro. H"ie. r'ln1 tr.:lndad"ls (l~
nist.ériu para êste uu nOllêle mistpr'ep'unmroA ~ nut.ros entravps legaj~,
pelo fato de tal ou qual repartiç:'i l tudo que se fêz ànueb énora €'''1 bepossuir grande ní:mero de funciomí· lE'f iCi O ('()letivo niio seria possível.
t'iosl
O Sr [<'Arreirn de SOllza- V. Ex •
O Sr. Ferrl'ira de Soww - O Mi ~tler tra balh" OE' malor amplitudr qu!'
nistério é órgão ae serviç) e para da' n c0mba'e à febre amarela, no Rio de
'Il'rar fl sua criacãu, necess/.i~io se for- T?1" a iro?
O SR. ALFREDO NEVES - Sel1\
na qUE' t<'nha súh~·~n('i,,· dn c,,!,trá
rio criar-se-ia apenas um Departa· dúvidll. foi uma grande obl'a: mas,
~'P"to.
'}ara rCllHzft-la. OSlI:lldo Crl1? enconO SR. ALFREDO NEVFS
SI' trou um baf'h:11'eJ-mí"'istro qUf' lhe
';:;amiparmcs o raso da saúde nú'JIi"~ deu, l'ealmpnte. carta br:lnca, como
com tôdas as stlas necpssidadps, verl· 'cl'bo de sal1entar
ficarf'mos q:;e o atmil IX'par't,ament(1
O ."Ir Ferl'pira r7~ Souza - Homem
lá fnneiona como verdnc1piro Minis- (;\ljo n0m3 !'ra o dI' um nrofe'o')l' de
féria (' qt;e St:~~ ativid1c1cs. P!"'n'lrr "':1rl1ld~dn de Direito. versado em no.
ol'leBtados por técnIco!. 1I110 as 'iêzes litica ,$ôruenle.
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o SR. ALFREDO NEVEs - Os.al- O f:. R.. ALFREDO NEVES - retores de Serviços do Ministério, teSr. Ferreira de Souza - Perfe!·
do Cruz agiu discricionàriamente.Pu- V. Ex.a está discutindo, falho de 16- não mesmo com o próprio titular da t:uncnte. Houve divergência. V. Ex"
nha e dispunha de verbas e pessoal, gica. Tenho mesmo a lmpressão de pasta. Basta que se 'eH o projeto como eu, divergimos da Qf:ononlinaç~Ql

com uma autoridade q~e jamais conheci em outro administrador. Para os
próprios médicos, seus colegas, não tInha condescendências. Trabalhavam
~o mesmo ritimo que êle, permaneclam nos postos, senão eram sumàriamente substituidos. Por isso, teve
grandes dedicações e fêz inúmeros desafdos. " E foi com essa autonomia
agindo discricionãriamente, prerroga~
Uvas que não se darão, hoje, ao mais
d di d
't d
e ca o e capacI a o chefe de Departl.lmento, que Osvaldo Cruz teve a glórIa de erradicar do Rio de Janeiro a
.febre amarela e conseguir criar Mangulnhos, sem verba de espécie alzuma,
~
sem autorização legislativa e sem a
Intervenção do Ministrll!
a Sr. Ferreira de Souza - E sem
Ministro de Saúde, é preciso acentuar.
Per~unto ainda a V. Ex. a: quem era
milllstro quando Mário Pinotti teve
a. possibilidade de, pl'.lticamente. erradlcar a malária do Brasil? Chamavase. D!". Clemente Mariani. bacharel. em
DIreIto. polltico. e era umR das maiores inteligências que o mundo 1)olftico
brl'sileiro conhece.
.
Sr. Aloysio de Carvalho - Per/lute. o nobre orador um aoarte? (As-

que o aparte não é do r,orre sena- com atenção, para se suspeitar nes- de Ministério de Assist.ê!lfla Soci:!.
O SR ALFREDO NEVES dor Ferreira de Souza, lma da~ me- se sentido, o que, aliás, tJ de boa técA atribuiçção desse novo Ministé:'o
nica legislativa.
lhores inteligências desta casa.
O Sr. 11)0 d' Aquino
permite não é só de serviço de Assistê'ncia S ,O Sr. Ferreira de Souza - A 16ainda V. EX,a um a1Jarte? (Assent';·- eial, onde também se en" ~Jra'11 atl gica é a mesma.
mento
do
orador)
"Fui
relator
des- buições de prcservaçção da saude. ..
J
O SH ALFR EDO N ET ES Não vejo no aparte de V. Ex.a ne- se projeto na Comissão de Constitui- cn::enharia sanitária l_or I;ye.•t. • o: •
ção e Justiça. Nessa oc~~ião, solici- de se enquadrará? '-3.0 ~ão serviço'
nhuma lógica.
O Sr. Ferreira de Sou.za - Cada tei informações, não só "to Ministro de assistência social a hi'rica~ão de
deparl;amehto, isolado, formaria um ali. Educacão e Saúde como' a outros sôro, vacinas e preparad·)s !a'T'·acêuMinistériOs que porvent'tr'l tivéssem ticos, nem determinadas 'Jesquisas ciMinistério.
O SR ALFREDO NE'?ES - q~alquer ligação com essa n0va crg~, entíficas. De modo que l~sa denomi3r. Presidente, estou apenas discutin- nização. O ministro. na ocaslã.), não nação não substitue a de s2úde.
'
do o assunto do ponto de vista da era o Sr. Clemente .Lvia:'iani. ••
De moelo que o Ministerio agora
utilIdade do desdobramento do atual
oode
ser
de
saúde;
mas,
a~dta
as
amO SI'. Aloysio de Carvúlho - PerMinistkrio da Educação ':! Saúde, em mita-me V. Ex. a um cOl1tra-a1Jarte ;liaçóes propostas no pro't:t l ) de rcdois outros - o de Saú'!f' e ú de Edu- esclarecedor. PareC2-me (lUe quanau ,-truturação administrativa, o mes::ação _ aprovei.tando pam isso o que o Deoutado Ruy Santos a1JreSE'ntou mo poderá passar a ser de saúele e Asexiste, diferentemente para cada se- na Câmara êsse projeto, era Mlll1s- 3istGncia Social.
tor. Talvez, de futuro, também te- tro o Sr. Simões Filho. , .
O Sr. Ferreira de Souza - Tod.
nhamos de aproveitar, no próprio MiO SR. ALFREDO NEVES - .3ervíço de Saúde Pública é social; o
nistério da Viação sector">s que se im- Tenho para mim que f'lsse o ilustre serviço de saúde prõpriarr.ente dito é
ponham à· categoria de Mmistério. A ":r. Clemente Mariani,
que nem sempre é social
própria proposta do govêrnL, no p19O ~R. ALFREDO :r-, E VES O Sr. Aloysio de Carvalho
no de reestruturação "dministrativa. do Partido Social Democrático isto é, Se vingar essa denominaççãc
Minislembra a possibilidade de mais ou- de outro partido que não o do Depu- cério 1l~0 corresponderá, oositivamentros Ministérios. Tudo virá a seu :ado Ruy Santos.
te, no título, aos serviços que >"ai
tempo.
O Sr. 'Ivo d·'Aquino - O projeto ;Jrestar à coletividade. O titulo próa Sr. Aloysio ele Carvalho - Per- do deputado Ru:v Sal tos t05 conver- ;1rio é Jl4inistério da Sa~íde contorme
mite V. Ex. a outro aparte?
;ido e'11 snbstitutivo, ao que me pa- JClOrre com grande nÚmE'Tú de paiO S R, A L F R E D O :'V E V E S rece. da Comiss5.o de ·.,I1(de. Esse ~:es. Poder-se-á acr.escentar - e ser:entzmento do orador) - Em di~curso Com prazer.
vem ao Senado viços Sociais - ou e Previciência So:ubstitutivo é que
que ontem proferiu na Câmara dos
O Sr. Aloysio de Carvalho - De- ~omo projeto. Foi nessa lcasi?o que. cial - mas "saúde" é a .alavra que
Deputados. o Sr. Afonso Arinos decla- clarando V. Ex. a que o atual minis- ~on10 dis~e anteriormentf~ pedi in- ll1elhor lhe exprimE as al;:vidades prero~ que os Ministros da Educação e tro da Educacão é favoràvel ao des- ~ormacões a várlo~ J).l[in;~;í']'ios. Uma cipuas. Esta a r~zão pO" r:ue mantive
Saude vinham traUl';formando 'lsse 11,1:i- dobramento d'o Ministério, quer dizer das informações favor<\,"'7is toi exa- lJleU voto antenor quandr o nobn"
nlstél'io num centro polltico. ol':lenas que S. Ex. a não pretende flcar com a tamente a do Min;s~,ério d~ F.ê.l1'.a".çior, deputado Gustavo Cap"n~ma pronQs
para dar empr.2/\,os e mandar v':!rbas narte dos empregos e das verbas cor- = Saúr'e. :le que era ttituhr o S2uho, '\ modificação perante a Comissão Inpara os Estados. Não excetuou. s(- rcspondentes ao setor da Saúde, na O:;imões Filho. em vIsta 1n "nal de: terpartidária. Ademais, <r nova tradidio se vai firmando nessE' sentido.
quer,. o Sr. Clemente Ma'.'i:mi. lJolltica interpretação do depu~.adc Afonso 'JareCí'I" favorável ao oro e!'·(]
Ud,e~lsta. que. reamente, deu altura ao .Arinos. Permita-me
agora V. Ex."
O Sr. lsmar de Góes- Já que ·Temos em grande número de Estados
')onderar: o projeto não se refere vem à baila !t o'Jini':o de vários t;tu- 15 Secretárias de Educaçao e as SeMinIstérIO da Fducacão.
Po~r,ue alterar
O SR. ALFFEDO' NEVES _. :Real- l:molesmente ao desdélllramento, à 'ares.
perguntaria: - A Comissão ~ret~ria~ de Saúde.
mente foi dos mais opero~os titl!tp,'f'~ autànomia do setor da S~ude, mas in- 'nterparti(j~l'ia, n"''''· '2C1. na1'2 dar pa· uma situação que está .lO consenso
daquela pasta. Deve-se. fazer jmtira ~crfp,re também na· admi{Jj~tração. na recer tamoom sábre êsse afsuntn es- geral?
11 r~sc homem nú,b!ico. que soubr tra- ~es';ãr do Min;st&rin da i'Yl'cação .. , '1ecial. não onir"'u fovorlt'if-.lm"nt" <lO
O SI' Ferreira de Souza - Posso
O Sr. Ivo de Aquino - Permita o l·s"obral".E'"l-n do Minist=ri da Edu- l,té relembrar q!le propus :' ~ítU~J ,;' Ml.balhnr e trabl1lhou silencioSHmel'f.l'
O Sr. Ismar de Góis _ O mal t~l- nobre orador um e.,mtrn,'Aparte. O ~a('ão e Saúde?
nistério dc Saude e Ass!stencla , ao
vez seja do rel2'ime.
·jJ'i)jeTn, não interfere nl;sse sentido
O SR. ALFREDO NEVES que o nobre deputado G .lS1.?VC CapaO Sr. AlO"Jsio de Carvalho _ Ve- .Há· uma emenda do SenA('O que, re- :)pinou.
;lema objetou que o yulgu so ehama.
1'110 a deba!e por uma questão de jus- ,irnt:.nte,
i.nf.E'rfere com ;} HinlsfA'lO
O Sr. Ismar de Góes - Então. a os JI.lfinistérios pelo pnm" t) nom~ A
tiça.
in, gC:ucação, mas não foi "C'cita pela 'ueu ver, essa é a opinião mais aba- verdade é que não im'J~,·ta o t~tt.lo,
O f?R. ALFREDO NEVES _ A7.ra- Jomissiio, O projeto da ?âmora .izada.
nas o conjunto dos servl;'JS
deço Imenso a intervenc?"J de tão f'mi- ,implesmente destaca os ;CrvIÇOS 1"
O Sr. Ivo ã' A.quino - Quando fUI '0 SR. ALFREDO NEVESt}E'nte cole['a e tão cordial Amigo
3aúdc Jo Minis~v
. ~ ··~3Ç,FJ. ~t·.m 'elator do projeto não' E:xJstia, ainda, Estamos verifícando pelos deba~es
O Sr. Alol/sio de Car valho ~ F~ti- 1csaJnt:>mente. interferir ra. ca~~tl
'~ssa CO:·..ltlsão.
aue o desdobramento do 'ltual .\Jml~
, marla que o J,nb"e orador diss.ôssi' 'ui"ão do oróprio Ministeno,
O Sr. Ferreira f.e Soe" - Exata" t!ério dr. Educação e saúd~ ,·m OdS é
C.lmo pensa. sóbre o nosdi')bl'amento. c
O Sr. Alo!'sh de f:arwúho - ~"r nente. Não cxistia também o ante iniciativa geralmente :WPha .
,
atu1l .Mm:stro d" Educação e SàlÍde. '1ita-me .o Ilustre. ora,:!' f contl~1Uí' ·.ro'ntJ de re()! ganizaçã'J admirJstrl:l.·
O Sr. RllY Carneiro - MUIto bem:
Há três anos. estamos oara rlpsd"h~1r ~eu a'1Dne. OS ('h1S Dri1'rl~1' I, nrtJ~os ~iva .
E apoiada nesta Casa, pelo menos, pOl
êsse ~1ini~tério em Jlrinistério da Fdl~- ,o projeto de lei da ~~mor:J r'~;~rn
O Sr. Islnm' de Góes - Agora já nó~ membros do P.S,D.
i
npào e Ministério da Saúde e so prl"- ' Minio·érin da S:,údp ? rfiSDÓP1'1 ~ô ~,:iste, e deu parecer favo: ável.
O SR. ALFREDO N~V~S - Cre o
o
tende faz~-I() exatamente <luo"â'o sob ~re o ,",o ",o11r (':1o. Diz o orti~o ! . ,
O Sr. Ferreira d Souza
Deu mosmo pela grande ma~or~a do Sen~
a dil'l'('l;o de nom tit.ular.··
fOE' criado '1 M'.,,;~l-n,",() d1. ~o'. jarecer favorávl.'l ao desdobramento do. inclusive pel::ts Comlssoes que. O~)l
lo
HinwV,rio
da
Ed1l.n~2o
e
Saúdt,
nar~m sôbre o projeto. AS ComIssoes
~ ~ R. A r',fi> fi F DO N E V E ~ _
de. fiO qt:~l ficar?,? afe.t~s os ""0l1:s.a c sem dúvida a melhor oportuble!'lns atmentes a saUle do 110- ;ugerlndo que o novo ó:' ,." ( se ~ha de Serviço Público Civil e ~e Educa"1asse Mini5tér;0 de Ass:stJ:1ci:'l So- eão e cultura. nos respectIVOS parel1Iu"de. Posso inf,!rmar a V. Ex." que
mem.
, ,
o llus,re atual mll11stro di. E,ducaç~o
Parán:rafo un:co Fará 'JfI! t.f' d", ~ial, ~lbrangep.do o::; E~rVl ;')3 j~l)c}ais e ;ere5, tste escrito ~ aqw;le verb~~, ene S"úde está de acôrao em qu~ 'se
Ministério a?it;1a u~ T)p,Jflrtal:lp.~" ;ompreendendo a Saúde PúbUca (' a tendem que o projeto nao devena ser
votado neste momento, uma vez que
desdobre o Ministério de Ol~e é titutc? dI' Admlm~tl'a~ao. :.om Ih'] \ssistfoncia Social.
lar. TIve oportunidade te' conversar
soes de Pessoal, MaL~rlal, ObraE
a Sr. Ismar de Góes - A Comis- a Comissão Interpartidár.ia, na .rees'ãa Interpartidária, na SUE.
critka, truturação proposta, haVIa stlgerldo a
com S. EX,a .sobre o l~st,;.r.te M'ais
.e Orramcnoo."
lpina
favoràvelmente lO desdobra- criação de dois Ministérios, el:ttre os
do ~ue 1SS0:. no dis::ur~(} de. posse.
DIZ o Art. 2.°:
enqaanto C;! Ilnstn. tltU,'li da Pasta
"O Milll~tério da E:!lcaçção e '.sut;] do lWnistério da Fdu~acão e ounis um orientador dos serviços de
de Edúcaçao c Baude ~st:.lVa desenSaúde passa a dehom.na!'· só. "MI' ',aúde oara (me constitu3 cC'lr o Ser- nâúde e de assistência social.. A.mbos,
liiço de Assis'têncin Social llli Mm;!!· êste e o de Indústria e COl~rclo .serolandC? seu programa rp!ati\''I":',e;.,e
n:stério da IT:ducacão '~ Cultui'a
ao 'pro~lema ecJucaciona., $.:'>mente em
Parágrafo único. Passarão a >ér;o 11 parte Oonchü-sp daí q'.'f' 11 riam objeto de mensagem do Sennor
meIa du<:;;a de ~lllhas se referiu à pardependeI: dirctam:mtll do De;1ar- 8omissão é favorável 'tO des:1obra- Presidente G'l. República. Essa a resf.rição mas em tese, Innnifestam-se
te da saude publica.
tamento Nacional ,lo Educarão. nento.
'avorlveis a criação do Ministério da
a 51'. Ferreira de Sou::a _ Com
as Diretorias de. E!1sino ora. ~útoa Sr. Ferreira de SOUiC'(z - PE'r- Saúc".
ei>ba lÓJlca. V. EX,a des'-~.:Jraria já t:
n0;.nas, ",no. MI:;JSLeI'lO da Eúuca- .eitame;·'·!,. propunha-se n' projeto a
O Sr. Ilamilton Noglleira - qoma
Ja o. Mmls~;;no 0.1 Vla-..:J.o em l\1:lçç.. o e. ~aude, •
. criação de um Hinist:lri,) d, Saúde e relator na Comissão de Educaçao e
msterlO das escradas Q,," terro, outro
Isto màl".~. q,u;. nao se ,trata. maIS . . ssist4"c;~:t Socia!. l~a ,:SOtl1íssão 1n- Cultura. cujo parecer contrário fo1
das €s.;s:.~s L.~ IJ,wryen ·utr
'
lo futuro Mm.s.er.o da l:1aude, tra- '~rp:uti";'lria, no partiCUlar,
houve "provado por unanimidade, defendi o
Correios e telégratos, po~:/ue, n~ t~~~ ,,~-se de transfor~ar um ,·!~~ema. que i.ivcrgência.
nont'1 de vista de n!io se tratar aoeOICU. cada um d~les conu., UI Je",.u- vIg?ra no Mm.ClerlO da Fàllca'uo e
i'~,S da criação de um Ministério, mM
O 8ft
ALFREDO NEVES - (le reforma, ministerial, pOr(lUanto.
tament u IS:lladJ. E' pOSSIVr.! que
MI' ::;aude, ii'f>de o tempo do SI Gmta
O.stérlO da Viação <eJ·a
nla;so !.. 1'0 Ca)anel1l11. num l1CJVil sIstema em .J.enh·o da Comiss1to Intf'rpartidárjú l,elo rn~nol; os servicos de SalJde de
'~
.''Icdo• muno
PIu" 11'f.' as L'llre t
'
d
E
'
.1o\.;ve divel" ~1,ciR quant') à denonu· t rés Ministérios. strã o desmembrados
penso a rl0sdobrumento
'C?rJas
e nS'iW
,Jassa""G
do saoe, que. muito eSper>íiLOl do Se.. ; ser ~ub(~rdmadas ao iJepartarnp'1 t , '8';ão d't nova prstr. Prh1!eiro, fixou" !' oassnrâo para éste. Haveria. porue
01l0r Jose Américo. espe.;.<!;mente nós ;<? Educaçao,
pensara o ~nIni8 'e o nome de Min'~~êrl~ '1,' Saúde I:: tanto, rDorme confmáo. neste mOmPll.s31fténC:a para o nov) Min'st'·r:n: :0. em nu" se pret.ende U"1a reforml\
do No:':lcs:e. onà" S Ex m; t
,10 da Educnççao sobre esta dlspos)
'0':10'5. mcjit,c.:u .. ~e pC! Joposta do ~clminist1·"ti\l1l ele b<l~e. Não S01l conviviClJ Isto
' ,"
• . . a.s em çãe do projeto?
M··'<'h..
·• pOlem~ 0':10 ,h.j.o"C" q'le· O "h ALPREDO NEVfS _ 'r. 113"l1t:,: c1 o Gustavo r'" ~Ancma. r." trArh. p,n p"'ncíl)io, ~. crincão d'1 Ml.
u
,
< lI1. ," .10
dn, Vlacao s" deejobre ". ,. . com '-.
R
"'x"
..- 0·' bl'C .,n ;ltima de n:ssa.:; re~~niõ·. <..: para }irí~ ·ni<.::,f,pri'l fln Snf'de: 111as n~st.a bor"~
(In ,utros :h~in;S'é~io'
.,ao con,e.seJ
~
de V. E.'I: R ;:;~:.' ; S. .0)1', a Ij:slc1 aceunt:. Dal não !J0der ','sponder w) ':strri'1 dí' !\s:'sti"r'cia '30cj,,] VoteJ. 'J t'lrt,1?~') l1Bo n~~dG ,r-pr pcpjtf).
o /-1]n'5"rio ti ,a:lan:os talvez, a ver ':Ioore senador. 1'enno a ,ml)re"s;;:o. ·-'OJn outl03 lnp?'l1 '1'08 dH. ''';''miss~ o lnO PR P, T Ft'1STJO N''''VE<: O
em '\'f:r.;;t/,~', a (fUeIra, iesdol'-ar-se I ~lo e:mme dos avulsos :!a "Jân:"ra, '!":·1~:.:'~';;t':1., ""~:'1 .anu~o;)·j.1'~~P d~ de "J'O:uJ"'"t.~.o, bp·.l" t1ond'~"pr'!n, d:uií en··
n ~,t~-~ . . . ,·~~·'~'1tl~ eso:':' P'J: d8., ,:;.~ n r'11e se lhe verif:'1ue a imr::otllha~(a"~ , .' s da .n.:'!n-'l~U., dn Al'O' ,:ue o· autO! dn su"stil'Jfi':o qtlf' P r nO'1''.r\.:c;'''. .... 5 ~
d't C. aV:lh.fla, ["'1'0·'° "")rl~ -"('l'Í"'+
o~·n
e~1l (~''''n~'r:;'~~'l
Co nt..
. ~, ' ~"'I" r"'~' ~~'''''''''''",:
r·· ... ., -l "1?~r.. cc-:'~';- ~""'''T''~'~
um '1:
r'""\t"r..,C'"
Lv
.,.
.,'
-.'-..
IllC"'te . ;;,~.'. ;"~ r."lnõt:'ui, UC'''l!Cl,l' depntado Ruy S9ntos, an!f'r- de fOl'- ··T~t"l CJ!ll 3.5 fil1r.,llt1:'H~tS 0.;,) nOYO r;!!() 81. !"re::~cntp. d~ R.0Dtlbl!CIl, su"'·..
•• • _ .• ;.tO
nA.l'tA
mula-lo, teria se acon~(':lhado c:Jm Ui- .Ú;'Ó-:O.
lUl.tcu ao estudo da comissão Inter-
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Julho de 1953
:P3,..·jc''1rü: n~sunto par~ o qual COIiVO- 50 resse sentido. Assim, os fatos es- projeto estabelecendo normas para o O Serviço de Doenças Mentais, por
f'xr-t ll'dinà1'iamen, J o Congr:s- tão confirmando o que eu disse na- ensino secundário, acha-se em traml- muitos ~nos, quase que se llmitou ao
::> o o f2z para cxan 'nar o rcspc~· quela ocasião, e satisfaz-me ver o tação pela Câmara há. vãrios anos. O antigo Hospitai Nacional de Alienll,t·,) , 1~.:'-;'1l'(Jjeto. A Cor iss;1O Inter- )artidp de' V. Ex.a afirmar que o assunto é ur~ente' A reforma ban- dos. sediado no Distrito Federal; on
pr" ;6(''';9 e~.:;:oi;ou o pn'tz 1 d·t convo- 'PrcsiC .nte da Re])ública n9.o quer cária, t!!o reclamada, re'lousa em pa5- iema!s, de peouena envergadura aliás,
Cf'-;
r~T'1 r)r":~u'.ar o 8t.tl 'ra);::Ilho. mais : reforma administrativa, por- ~o leMr:lco numa das Comissões, tal- ',ocalisados em ctt'Jitais de Fstados
O "1' ',: J. rJ: ,(I: fins de abl'it foi rç- 'lUC d seja. a aprovação deste pro- vez oorque a 1;lropuzeram em t3rmos eram por êstes mantidos.
E como
11~'1( ; ?~ eh 'fc do P,1rler Fs,~clltho ;eto.
am1)los.
Entretanto, se a tive~sem ·os~em de exJ<);uas pro')orções, os ;:'IeII ~~~, r--!J:Jc:n~em propondo L cl'iaç::o
O Sr Ruy Canl,efro - V. Ex.a está üuresentacto rm rartes _ Banco Cen- n.ados R'T.uardavam nas cnd~ias oue
l ~~ T ;">,3 :1inil,té'\'ic'S, C::lm : ~ b:::ts", :1.dlllt~l md:.. meu pensamento.
Eu t.ral. BaJ"co Rur~l, etc. _ certamen. -e déss:Jm va"'as, cOl"1U'nente orr lU"r}':"& 1 r"for'n'l EJ.dm'n'strDt.iva. aiTld~ .12.0 di ,se que meu partIdo nri.o quer te .iá a ter:amos e111 nossa le,,:igla~.10
'e, nos mllnk~mios para onde, s~
r' I , "-C' l> C:ma1'2 dos DeYl\· 'ldo:;. "ais " re·"--ma admin'~t'·-"",,, nem Haverá assl'TltO de maior 1ll""~TlCI" -IaM rf'm')vi<l"c: Fo'e, o "'ervlno ne
; - p.,: '--r'~. trT'\ho l1:'·ra mil ,('OU" ~~jUi 1alo 'e~ nome d~' pa:~;;ido a 'lara o Rra~n ('011e o d~ netróle')? O Doenças z,·renb1s se pro.i<:!~~ e aha
li C! "'j')
'o Nünist~rio d:l :'aúde "ue te! 110 a honra ele pertenc::r. MIM "'6cll",0 rh Petróle:> ficou' para as' Ca- ,m hdos os Yc:'ê.d ~s, 8'1bvcD~I:>rn"'10,
f! r-~::'.;d~:~ pl'€:nente. inadLín.', C' ~ssegwJ a V. Ex." ·,ue raUl me c-:. 'el"1'\s Greo-lls." F. o projeto crian<l~ ''ll a1'>;uns ca~~s. crianelo e c:mstl'u'n13"81 tem "ran(~ área territorh,l c r::~s:>~m nome d:> meu ::.-:t~do e esto !lo Comuanh1a Pet:6!eo S, A. C'\I"I1"l,nJo nos:Jcomfos D!\rlt a':ri~ar ou'-ntos
ro'\.i: d~ 1;2 milh,'s de ha')itanL1. vê com) necessidade urgente a cria- a paEsas de c§"ado, auesar de todos ~e veem privados d't 1'0":10, em ouSH'~ 1roblem< S de 'aúde, com vário' ~ão do !'!-:::::~~5rlo da Saúde, na espe- ,:,e::onhecerem a I'11a ur,<êrocla, ur"(en- "·os. Com a Rt."~l le~i~!a'''o 8:)'1;11c!J".~ ,,.
''lll concorren, J nara que o ho· ~'an~a de que, CO::l um o_·rg1:.o t_cm
SP ~ia o ooder público federal intp-f"rc
f)1 n "!'l
a"reEcnte com suas ativic.ad
no- '-'~~:ma. Dai tudo aconselhar fOue
.
.
.- nll.o eST)ere o proleto de re~trutllra- '1eClsivamen~e nos serviros hosT)'tal?d::-q d,,,,,inul~a~ c seu (3uírito elJibo- ') au~Cnomo,
. os ,po:::~x - ~- t :> an'o
.1,
-te
s'ntam
perl.·'-::nte1.1en
e
~~o -adM!ni<:tratl,va. nara criar-se o ·,(.'s, se'a indlretamfnte. Sl;·l"enc;""n.n~
tl1.<l
n:o o':ldem ser p,0rastinado3.
'1
•
O
UI'
".
•
pma VI.'''' ou!' QO, ou dirétamente c~m~trulnrJ() c
S í 1 .·~'no c"m 11m Mlni'l. "'io próprio. :lo T)Od':7 f('::cera -nesse se .:::1'.•
ue, a "1inist?rio da !=:aúde,
;;u
l
'el'O
dizer
é
que,
um!',
vez
q
,
l~
existe
ne.,ta
Casa
um
nro.ieto
da
"1tllltsndo
1Of>i'v1COS llo3-:,lt-1a"ss, de 11ma: m~ se (Jir:"ido nor t'c, 'co, se n o · ,
"d' .
li
se ma
" :::om:i. 3.0 Interpar.l
("'i "lc~n~ar 11 eficl8 ncia , ~OflseIh
. ".
• ana
d M'
's t é - Câmara;ã em vota,':~o
- final. Crie-s:, "'qliê'adc~ dl"cr;- ~;. E' ainda o c--,<;o
'h D1 nre~::'rva~ãl) da lmúc. ~ da co- 'estou 'leIa cria<:ao
o . I n I, - :> ]\l[inil':tério tai como prouoz lt Cà- do Seryi~o Nr:)' ,.'1::1 c' 1 T,c"'n-, CU'a
" O 1,:J.Ud 050 ~'o de 'al'de, n3.o há, mconvemenmam dos' De"utn"os.
In",t'11ad"l p '\'lsistência se t"!r"C'u al"d:l r·· I ,; rmIn' 'lhde n' cional. D..
d d 1
.U
IM' '>
em ,
fOue se o cne es de ogo, ~ln n,.I""Tlo fUl1c1on',.mpnto,
(lue a rC-..or- 'lIa Cl.ue R ass·ot'n"'n fl'S 'Cê ~.)"'l':as,
,
:Me -~ e not.:Jve1 c1,.1.CO,
oue o·,,
,~
.
.''" a at
.u m ~.'.' a ".,~.mlnl.".. tr"t.'v~.
p'lI". Pereira. cllam~Uo
en"'ao ""1'- 11 ma V(;Z (.'le bá no Sena o tid
• , ~ o a~1JI[e
.'.
'~"',~
" no- "elo <;ov:'rno 1l'd:rúl ~"t 'nl !<:!"roU I'~ o ::'>ll-;ust.ioso rob!ema f lnitário, ~ro ~to da. Câmara nesse sen
o. vos sJrviros, Fsse é, sem dú....id~, ti -~.rio~. v.'''dadeirM ciJ 1<:tf'5, C'lm hu.
'
<la
,'a"an'r.
p'
01"
sua
vez
o
nosso
P".rtido
já
~"al.':".r
cOD",clho.
~'avel cOI1forto, na maioria dos FstApl" 1~"'Hwa IJ.111'U d,. ~l'rso _ , ' . ,. •
'h
•
fal . ser o "Brasil um \'asto l>.ospi- :e m: úfestou f(. :'oravelmen~e à cr;aSr. Pre:::'de'1te, o proleto em dls- ::ios.
ta' ,
"
~ão d, MiDistério na S:J.úde. E V. 'ussão narJa tem oue ver c:Jm a reRrcordou-sp. aindR hi pouco lJ. Ob;'B
n ~r. R1PI Carn 'iro - Permlt;; v.i:x,a f la em nome da Uni3.0 Demo- formp, pro!etada: rattsf:,'T, anse'o "p_ 1e Osvaldo Cruz na errad'cc"lo dI!
E" ~l'ncia l'm apa' te?
~l'átic3. Nac:':lnal?
_
"\e"at~ado da c!a~se médica c cO'1trl- 'e':lre amarela no Distr,to Fedenl I ' SR..
A'LFREDO N'EVE3 - Com
O Sr, I1a.nilton N,Jueil'a - :t\:lO; ':lui, cssf''1cialmeJ':e. para n oras'cc-' -r:,ude obra, o':>1'a bene111érita. Has,
tOI ' o pr ZE:r,
:alo em me.J nome.
~idade da eCOD':lillla brasileira, 01'0- todo aro.ue:e esfôrço n10 evhou nlle
,. Sr. RU71 Carneiro
Ant.~riorO Sr. Ruy Can'eiro - Do mer.m6 T)Ol'donando ao J'lomem asS'\~t'!ncla. eu' ',té ho'e ainch se ma'1t;.f'sse dr·s,
'Jrõl da Slllt s:lú:le, o nue IMT)Orta em ~endioso servl n') eJ"lcci.al'zad:> deSUl"llIIll '~e. nara' a crlrnão dos Mj!1'~térios. :I1l 10 <!ue eu.
c, "r:'V3.-se a rel.1rma a'lmm:strat!( Sr. Hamilton Voguei..a - Es, 'U !Ile'horar-lhe a n-odlltividade.
:\0 ao cDm'x:!: a e~::a enàs:n~a, porV
c:ul:'met-id<t pelo SI', Pre'!c1.ente d? JU, ndo ali palavra,~ de V. Ex." COlo
Ay.r:ovado o pru~eto tal cemo es.:' lUe temos frec:ü:mtes surbs ::..\ C:1:J-R úb"ca ll'l f''ltu'o dos chefes e li- J. a .1izade que me ~nerc~e.
qUI! :mcederâ?
mad3 "f.:lbre l?mar.:l1a silvc3trc" a
d(-! , de pcrt.irto~, De'lde o moment·':',
O Sr. l:UY CarnelrC? - E eu a~ de
Orafllz3':'-se-â o Min!st·' rIo, e ser '.l~quietar o n~:::so cspfrito, a ex:";r d~s,
e"11 'e o Sr. Pr.sidentfl '1". Re"lu- v. Ex.a com o re3peito <lue me ,us- '.jt1l1'.: desde 10'!0 entrará em c')nt~ct., )psas e servi-;o perm'1'1c1"ta - o SerbJ" \ fêz a reforml, minist';rial. sem :lira.
.
.
~ o mos a s s u n tos pertlnent.:'s à viço Nacional de Fcbre Amarela, C''1m
es' ~ar nela fl,~in;.<;tr9tiva, é razoáO SI', Hamtlto, \ Noguetra y, 'lasta, Quando Re abrir, no Con<;res- -cus espec1alist:J.s e centenas de mavel ~ crie o r-..r\nlst,&"io da Saúde, há :!:X." disse há Po'"~o: "Nos'lO partl(w~o N'lelonal, a discuss'l.o da re~orma ':t-mos!uitos eS'Jalhados pelo t~rrit6tll"",P t.emTJO P.8l1l'rado.
"poi: 'á o projeto'. L?go, está fa- '\dminist,rativl' teremos, ent!l.o, quem ~'io nacional. Nem mesmo o SI.'n'i,o
() E!'q, ALI 'REDO NEVES
Hã~anc. ') em nome do partIdo e em opo- ~om autoridad \ nossa colaborar com Nadon!'.! de Fiscalização da M:edl(":',na
t1'~c; :mos.
üção ao 1id~r dele na Câmara dos ':l Com:resso e fomecer-Ihe maiore~,e limita ao Rio de Janeiro, por isso
O Sr, Rml Carnein - V. Ex." de- Drpu~ados, t!ue esi í. de acõrdo com escla,'eciment.os sObre atividades do lue precisa ser entrosado com os 5erhá
maito
o
as
'unto,
e
c:>ntar'
.
de Sau'de Pu1bll'ca ••~stndl'ais
com
'óellde
A
J(1wla reforma.
1 ~etol' de Saúde, por ventura, contro- "i~os
'Y
,<'.
.
•
com o anoio de t':ld?s nó". elo P~rtl.d~
O Sr. Ferreira de Souza _ E re a- ve,.tidas.
(lS quais mantem contáto permll.nenFstou c'~uacita '10, sr. Presidentc, de 'c, por seus deleorados, princioalmenSoc'al D;lm' ~rétj.eo, orincl'JaIn ente, '.(" do parecer da ( '1lissão Interparn esta Casa d) Conorrcsso. A al: 3St:".O .
de I'enre
- d e ent orpe~
~!dárla.
"ue, se acirOVal'llCS a':~orll. o nrolet'J'+e n~.. parte
.
i.-'
ssao
.não P defe"de, o P,S1), êste ou :-,':lU_O Sr. Ruy Carnei. ' _ Assim como rl•.., J'~l'ar.l(o' do '.'l·nist.&.'.rio de ·c;:au'de, ~imtes.
le Ponto de V1.' 'lta, rrna,.vez, - poré,m.
-'~
'"
"L,
Ndo
pl'ecl'so
lllud'~ S
P 'ti t
FIamilton j )zueira,
a quem ~,·e~,,.1.I·z"re·lnos
C1bI'~~ natl·'.,ótica.
, ',::,
oue a flUI!St"'O do Min 'ste,.lO n:lO f'lCOl' - .'."nador
-erv ç N , "
1 ,d r.rI láre,s.. n .e,
âu<',-ada à da reforma administr, tiva. "o~) grur de a1Jreço q respeito, nll.o quanto ao fato d'l náo apresentar (J "'to "'t I -o "Relona ti ,a na, pord ~vemos apro, '11' a criacão do JV'nis- :alrt em I,ome do, se" partido, t1:n- ~~;nistérlo da Sa6de, no momento ~~ r 0'ld?S s, bemo~ .0 que te!?, o mest6rh de Raúdf há tanto espera.r'o,
:léu. nãp me man featJ pelo Partldo "ubstâ'lcIa necess~rla a I'm emoreen- '''a' (' llza~o dc_ utll ~ patriotlco pelo
O SI', H(lmil,"/1- NOr,'lleirrt - }')rmi- 30ci.1 r lmocrático, mas como se~a-' "imento dessa ordem, brst't, para des-,o~'oe cUJa ",ll-çao maIS se eVldpnciou
ta-me o n'lbre (')lelra um contra ('!>!tr- 101' plla Paraibft; fa::> como pessedls- tru!-lo, aflrmor oue todos os seuf' empre"O em m.:;tssa do D. D. T.
te O SI', Presie: 'nte d3 Re Júblics. n~" ~a, e S, Ex." cano udenista. Acho serviços são de âmbito nacional e :ieE resultad~s maraVIlhosos ..
refi'izou nenhumct refnrma minl~tel'ial: ~ue a cr:ação do Uinistério da Saú- ceda um deles com sufic'ente estru- ' ! o ~pa. tamento da. CrIança, que
su'ust.ituiu, si~. os ,I "'inl~tros. ee ist~ de já fr.. apoiada ror todos 0S par- tura pam a cria')~o de diversos de- ~gr~o~~o p~~~se"redolUlr d~ et5t~do
é reforma mmisterl ~l. cada .ve",.. OUE: ,~idos. h'm está ll~b. 'la à refór.,1a que "~1.'t:lmentos, cada <,!ual com a mo- ')a d
'
'"'
e po~", e~, elem
D1udassem os miwstros, JUstIflcar- 3. Ex." ,tou,. S6 IS~').
,
I->iliz:''l§.o de centenas de profissionais O1r~~O o du~rer!IandeS Fl."uetlll., ~m
e
l
Iie- 'l nOVR reforma"
._
O SI', :'erre,Ta de ;]?uza - E,p~e- diriglnd'l 001' sua vez algUI!lll.S cenro- )/Iartao--o G ~v~~ra? c presen emen.e,
Nao foi o ::iso não Gonfu ldir saude com ~tiliS- '1as C:e homens.
.
0.1
es ella
.
.
O Sr. R1L1J Carne~ro que eu quis dizer Afirmei oue ná 1 tI:. "0 da Saúd'
Quem se opõe à
To~o êsse asservo de atividades omem ar:()nselhável 51 cria~~em Minist<· P~~~c;o ( ) Mi~ist.ério da Saúde, não O Sr. Ruy Carncfro - V, F.x.-, :la nao ba~t~ pa~a justificar a criarão
r1'Js entre outros, o de S<túde quandli ,;'stá "~on' 'a o serviço de saúde
O como médico, tem autorIdade para :le um MI~:llst5no?
se esnerava a subs'ituição de vários 'Iinist6 r]. é oro-aniza{:io administra- discorrer sôbre o assunto.
Sr. Presl~cnte, diante do c""'posto I!
nl\lústros, o oue p' rém. já ocorreu,
. ~.u
o
. : l o conheCImento que tem pessoal.
N~o podemos ficar jl~nO'idos eS'Jeran- tlV,l.
..". • U a
O SR. ALFREDO NEVES - SI' mente cada um dos Srs Senadores
a. oportuD1d"lde. U~ _'.à vez' OUl', pelo ~ O Sr." Ruy CCi:nel!O -.;- ....st? • Presidente, existem espalhRdos pelo das atividades do setor-sanitário do
menos. 0'1 mil":--trnq d' is. !'''tIvo o da .a....or ,d~ ",~rviço dt: saude (] da cnaçao ,,"asil, nada men~s de 22 Dele"'acifl~ Ministério da Educação e Saúde. esA'ricultura. já foral1 1 !'ubstitufd~s ia, MjmS~eri,!.
.;
_
,e. Saüdp.. ~om jUflSdlç!io em cada Es- "ou certo de que o Senado reconhece.
N.lo velo, por conse~uhJ'e. nor qne lJ.Sr .. Lar.nlton ~fque.ra - !'lao sou t!nl'l. ~I~te. I1~ Hini"'~rio ptual. " rá a utilidade e oportunidade da apro1'I.'in !'e crie desde já o Uinistérlo da ~Ol ,ráno ao MinisLrio da Saude, até Dlvisl'io de Or?,'aTll~açlJo Hos'Jlta'ar, In- vação do projeto ora em discussão,
...-6.. úde.
"or~"le sou nrofessúr de Hi~iene: to- ::1Imbida nlio s6 de fiscall'7ar o tun- Em aprovando-o praticará, sem dúviO Sr. Hammon N,>rrueip. - Vnmos i'tvla, ::cns!dero o nrolet.o uma excre- 'llonlllJip.nto de to<'''lS as institllt~õ'" da, ato meritório. _ <Muito bem/
aI "1''1Jentar. () Sr. Preside.rte d'" Re- 'lência e a demons~raçao de oue a "los,?italares do oals. como ainda dE' Muito bem/).
p(.blir.a enviou mensaq;em s'JHciLmd(' -eform... lldlJiinistratlva uada mais é "ro'etar em l""~a caso a constru'lll.r
_
a t(·dos os oartidoJ coopera<)!io uara 1ue at.tude deJ"'a9'óqica.
de <,!uantol'l ediffcioll !le destinarem a
O Sr. Ruy Carneiro - Absoluta- novos serviços de saúde. ainda com
n nforma admlnisti'atlva. ReuresenSENADO FEDERAL
tantes de todos os narUdos e a'Z1'emia· '!len'e,
'\ snnervfsllo d'l Serviço de AssIstênATO.DO
1.° SECRETARIO
ÇÕf'S polltIcas se reuniram e se maO. SR. ALFREDO NEVES - SI' "la Social, aquêlp. oue processa as 50ni!eohram sObre o proleto reStlect!- ?res dente, a reforma admInistrativa Ucitaçõ'lS e verifica a Idoneidade de
O
Sr.
1.°
Secrel.ârlo
o revo FoI relator o lideI' da mÍl.lorin jro~osta pelo SI', Presidente da Re- cada ill~titulcão hosultalar. para o querimento em que o deferiu
Bibliotecário
na' râlJiara dos Denutados e também ~vhl'ca constitui a~sunt(l com'Jlexo.
fim de lhe !'erem pa'!,ás as !!ubvençõe~ letra UM", Eleonora Duse Villasbõas
do Partido de V. 'Ex, a.
!'T!io é oosslvel levá-la a bom têr- ~Ol1,St~T'\t.Cq de leiq orçamentárias.
Noronha LUZ, tendo obtido 3 meses de
O Sr. Ruy Carneiro _ E o de V. -0.0 em meia dúzia de semanas, por A Divlqll.o de Or9;an\7a~'io Santtárl? licença,
a partir de 15 do corrente,
Ex. ~ oresldiu a Comlss'io.
>nelhor ane seja a bOa vC1ntade de ~ um ~ervico de ~ran~I! amT)lItucl.p solicita seja
Dara o dia
O Sr. Hamilton Nogueira - O Ir- 'uantos fa~em parte do Con"'resso, oom f1~l!0 em t'ldos os Fstadl'ls, o~ 1.0 de a~õsto transferido
próximo o Infclo da reder do meu Partid) presidiu a Co- '1esta ou.nll- outra Casa.
Temos m é d I c o s I'''nlt~rlstl'ls interferem r :erida lic.'!n.a.
m'r"'io: o relator do oroleto foi dn ~ . tcmplos mUlJieros que nos 1;lrovam "tU"M c"n tod"ls os ~el'vi~os ~l'C se de~
pa.rt:do de V. Ex:", Certo é. porem, ~cmo aE'moram os.oro'et:Js !la St~l'l "!"'''"1 à nreserv"rã'l (lr saúde,
E'
ATO DO DIRETOR GERA:',
qre ou o sr .. Presidente da Renú"lI. 'r:;"'I'itar30 oelo le"ls!ativo, prmCI~lI'- ·"l,'dq l\ i--nT)ort"nr'a roue a orofllasr. Diretor Gerai, neia POTL"ria
c::. n~o tinha a menor sinceridade a!' ~eT t.e ('OU'1nl1') o a. olu't'l não é dI' vll\ el.,s rha"~~'1 In~"rt""-('''ntagiosar n."O 3",
de 9 de iul'lO corrente, l'."rolen7hr à Comissão Interuartidiria o .'W( ritIsmo pes'loal ou de classe. O tem na defe~a da coletIvidad:l.
veu
trancfe1'ir o Ofirinl L"-'131 1';' o,
___~
_
prf)l"to de reforma adminIstrativa _
classe
"J",
LO,~ Flores da Sil3.
c<;e éo meu pont'l de vista _ ---------~
:::'omiss?o de rOl' "Il\'·i~·o e J\·'l.·-,~
ou 'n"" er~a sInceridade e PJ')t.li.<> t.ip
-''':1 scn'jr n:\ ;,'iretc"la d... .~". :'VI" I expedir D1er"'l!\gem (ta e 'n~! Ca,
die. ,to.
<taf.l
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