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Legislação Social

Oastelo Branco - Preslliente.
Paulo Sarasate - Vice-preslclent..
Benedito Valadares. . .
Jarbas Maranhão.
Freitas e Castro.
Jolío Botelho.
Alves Palma.
Argemiro Fialho.
Brlgido Tinoco.
Nelson Carmira
Ernl\nISátlro.
Aluisio Alves.
Baeta Neves.
Jacl Figueiredo.
Jollo Amazonas.
Re.uoiões às terças e sextas-relras,

às 14 horas, na "Sala Bueno Bran.
dão" •

Secretcirio·: Heloisa G u sm li.
Çastelo Branco.

. Indústria e Comércio

Milton Prates - Presidente. ;
Hugo Carneiro - Vlcc·l'resldenC...
José Varela..
Ar. Viana.
Jolío Abdala.
Oanlel Faraco.
Lauro Lopes. .
Luis Carvalho.
Jalea Machado.
Tavàres Amaral.
José .Leorn1l.
Euseblo Rocha.
Amando Fontes.
Alves 'Linhares.
Ablllo Fernandes. . ..
Reun16es às quarta.s-fe.ras, As 13 hc.

ra.. na ·Sala Bueno Brandlío.
o ,secretlirio __ EUas .aouv••

DEPUTADOS
Fcram designados 00S Srs. V~lIredo

Gurgel. Jarbas Maranhão. Alfredo Sá
e Benjamim Farah. para substitui:em,
Interinamente; os Srs. Honório Mon
teiro, Osvaldo Lima, César Costa e
Vivaldo Lima. respectivamente.

Obras P6blicas
Gercino de Pontes- Presidente.

Finanças e O.rçame·nt~ Leandro Maciel - Vice-Presld.ente.
Osvalclo Studart.

Sousa Costa _ Presidente. Pedro Dutra. ....
Horácio Lafer - Vlc.e.Presld~nte. .Macliado Coelho•.
AlIomar' Baleeiro. Caril)s. Nogueira.
Aloisio de Castro. Nélson Parijós.
Amaral Peixoto. Frelta.s Dlniz.
Barbosa Lima.. Darcy Gross.
Café Filho. PUnia Lemos.
C'!JU'los Marlghella. Coelho RodrlguC! ,
Dlocléeio Duarte. ,. Freitas Cavalcanti.
Fernando Nóbrega. antOnio José da Silva
Gabriel Passos. João Adeodato. '
Israel Pinheiro. Osvaldo Paeheco.
João Cleofas. Reuniões às terças-feiras IIs 1( ho~
Munlloz de Melo. rOo5 e 30 minutos. ..
Orlando Brasil. Secretárfo -. Cid. Veller. . . 1
Raul Bat·bosa. Auxiliar - Maria Josefa Lesa..;
Segadas" Viana CO).. ~Para substltulr. Interinamente,·o
Toledo Piza. .1 Sr .. Coelho Rodrigues foi designado
T:Istão da Cunha. o Sr. AntOnio Correia.

.Reunllles ordinárias as terças e _.--
qnintll.s~relras. às 14 horas, na Sala Redação
"AntOnio Carlos".

(O) Em 5 e 9 de maio foramdeslg- Manuel Duarte. Presidente. ,.
•. nados os Deputados . Barreto Plm;o, LIÚ8 Clâudio, Vice-Presidente.

Gercino Pontes e Oswaldo· Studart Herófllo AzambUja.
para substituírem. durante suas 1\tI- - Wellington Brandia •
sênclas.oa Deputados Seradas Vlanll, Antenor Boséa.
R.aul Barbosa e Bllrbosa Lima, res- ReunlOes diárias AI a horas.
pectlvamente. ' . Salão Nobre. ..

Secretdrlo -Cid GusmAo Secretário - Theollaldo
OficiaI LeltL!latlvo cluse oN~ melda Prad~•

DECRETO LEGISLATIVO

N.O 2 - 1947

Educação e Cukur~

CAMA~A DOS

o .Congresso .Nâcional decreta, nos têrmos do
art. 66, item VII, da .constituição, e eu, Nereu Ra
mos,Pl~~sidente.do $enado Federal,pr~mulg~ ..Q se
guinte

Autoriza o Presidente da Repúbnca. a cruzar a
fronteira do Br.a.sil com o Uruguai.;

Art. 1.. Fica o Presidente da República autori
,zado a cruzar a fronteira do Brasil com o Uruguai,
por .algumashor~s. em data a ser fixada, oportuna~

mente.
Art. 2.° Re,rogam-se as disposições em contdlrio.

Senado Federal, em 14 de maio de 194;. ..,..- Nereu
Ramos, Presiden~e.

Eurico Sales - Presidente.
Gilberto Freire - Vice-Presidente.,
Honórlo Monteiro.
'Osvaldo Lima.
José Maria AIkmlm.
Pedro Vergara.
Oésar Oosta •
An.tero Lelvas. '
Bénl Carvalho•.
Aureliano· Leite.
Erasto Gaertper:'
Vivaldo Lima. .
RI10UI Plla. .
DeodOro de Mendonça..
JorseAmado. ,
Reunilles às quartas-feiras. .. 15

hórlis. no,t.O andl1r do Palácio Tira-
dentes..', ..

. Secretário - Maria. Mercedes
Lope-s de Sousa. oficial leilsll\tl~

. YO M.

CONG~ESSONACIONAL

Gllcérlo Alveo;.
Heitor Collet.
José Armando.
Mauricio Grabóls.
Monteiro de Castro.
Oscar Carneir.o.
Rafael Clncurá.
Renaul~ Leite.'
Vargas Neto.
Rewllões· o:dinârlas as sextas·fel

ras às 1511oras' - Sala Sablno Bar
reso.

SecretárIo ,.. João de Almeida
por~\Igal •

ReJação das Comissões
Agricultura

icsé Joffl1r - Presidente.
Oalen6 Pll.ranhos Vice-Presi-

dente.
Paulo Fernandes.
Duque Mesquita.
Regls .Pacheco.
Lauro Montenegro.
Sampaio Vida!.
Mérclo Teixeira.
Cordeiro de.· Miranda.
Rui Palmeira.
Dolor de Andrade.
Epllogo de Campos.
Martins Júnior.
Rubens de Mero Braga.
Agostinho de Oliveira.. .
Reuniões - Quartas-feiras. as 1~,30

l10ras - <Salâo Nobre).
Se~retcirio ....: Cid Vellez.
Auxiliar - Maria Josela L·CSSI1o.

Agam~mnon Magalhaes - Presl
d~nte.

Gusta,'o Capancma - Vlcc-Presl- .
dente.

Adroaldo MesqUita.
Leopoldo Peres.
Vieira de Melo.
Antõnlo Feliclano.
Graccho Jardoso.
Lamelra. Blttencourt.
Atallbll Nogueira.
Eduardo Duvlvier.
PUnlo Barreto.
Afonso Arinos.
Flores da.· Cunha
Edgar Arruda.
Soares Filho.
Gurgel do Ama.ral.
José· Maria Crisplm.
Carlos Valdemar.
Hermes LlmB.
Reuniões ordinárias às. terças· e eex

tas-feiras. às 15 horas. na ,Sala "Car
los Peixoto Filho".

Secretária - JÚlla. da. Costa. RI
b~lroP€',soa. .

Au:rlllar - OlfmpiB Bruno

Diplomacia ~ Tratados
:reji,o Henrique - Presidente.
Lima. Cavalcanti'~ Vice-Presidente.
Afonso de Carvalho.
~ lencar ArQ.l·lpe.
Alvaro Castelo.
Crepory Franco.
Din1z GoncalveI.

Comissão Executiva
Samue/ Duarte - Presidente.
José Augusto - 1.0 Vice-Presidente.
Altamirando Bequi/io ~ 2.° Vlce.Pre-

sldente.
Mun1lo: d4 Rocha - 1.° Secret6rlo.
Getúlio Mouro; - 2.° Secretário.
J07l48 Correia - 3.0 Secretário.
Pe4ro Pomo;r _ ,,"o Secretár1o~

Areia Ledo. Pereira cIG SilfHJ, Caf4do
God6i e Vasconcelos Casto; - Secrer.
tirio.~ Suplentes. .

Secretário - O~to Prazerês.

Constituição e Justiça
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Plano do Aproveitamento
da Bacia do São Fral1cisco

Amando Fontes - Pl'esldente.
José Maria Alkmlm -'- Vice-Presi-

dente.
Manuel Novais - li',e[atOr Geral.
Medeiros Neto.
Gerclno Pontes.
Leandro Maciel.
Freitas Cavalcanti.
Gregório Bezerra..
TeMulo de Albuquerque.
Licurgo Leite.
EUnI'Ipio de Queirós.
Em 14 de abril. é designado o se

nhor Olinto Fonseca, para substituir,
interinamente, o Sr. José Maria Alk~
mim.
.Reuniões às sexta-feiras (Salão No

bre), às 15 hm'as.
Secretário - Paulo Rocha.

)Plano de Valorização Econômica
da Amazônia

Leopoldo Peres - PresIdente.
Agostinho Monteiro - Vice-Presi-

dente.
João Bote1ho- Relator Geral.
Castelo Branco.
Cosme Ferreira.
Deodoro Mendonça;
Serenano Nunes.
Aluizio Pinheiro FerreIr...
Coaracy Gentil r-'ums.
Antônio Augusto Ma=tins.
ReunJ,óes às segundas-feiras rSaJ:lo

Nobre> .
Secretario - Cid Vellez.
Auzili4.1' - Marl&Josela Less:l.

56,00
2B,OO

88,00

Especial de Pecuária

EUCLIDES DESLANDES

DIRETOR

FRANC\SCODE PAuLA AQUIL'ES

~XPEDIENTE:

IMPRENSA NACIONAl.

''tlpresso nas oficinas da Imprensa NaCional

Avenida Rodrigues Alv'•• '

Do Estudo' do Problema
do Trigo

As assinaturas doa6riáos 'oficiais, semestrais ou anuais,
terminam em 30 de Junho e 31 Dezembro_ -

O registro de assinatura , feito à vista· do comprovante
do recolhimento.

Os cheques e vales postais deverão ser emitidos em favor
do tesoureiro da Imprensa Nacional.

Os suplementos às ediç15es dos 6rgãos oficiais serão for
Ilecidos aos assinantes sômente mediante solicitação_

O custo do número atra.sado será acrescido de Cr$ 0,10
e,pore)terciciodecorrido, cobrar-se-ão mais Cr$ 0,50_

J)amaso Rocha - Presidente.
Galeno Paranhos - Vlce-Presi~

dente.
Tavares do Amaral - Relator

Geral.
Joaquim Sampaio Vida!.
Reunllles _às segundas-feiras, As 15

horas.
Secretário -JoAo de .Almelda

PQrtus;al, Oficial Lejt1lilativo.

CHIEJllE DO SItRV'ÇO Olt PUB&.ICAÇOE.

SUBSTITUTO

RAUL DE SOUSA GOMES

OIÁRIO CO CONGRESSO NACIONAL.

Atas das Comissões
Comissão de Constituição

e JústiQa
ATA DA. DIl:CIMA TERCEIRA ~(J'

----'-------------~--------~ I NIAO OJ.U)!NÁlUA, REALIZADA
Rui Almeida. Imig;açáo, Colonização NO DIA 13 DE MAIO DE 1947,. AS
Manuel Vitor. N "~ QUINZE 1I0R.AB.
Rocha. Ribas. e . atura Izaçao Sob a presidência ào nepu~::.o
Campos Vergal. Israel Pinheiro _ Preslàen~. Agamemnon Magalhães. presente, ofll
Euclicles Figueiredo. Aurella'Ilo Leite _ Vlee.Pre$1àE'n:e. Deputad06 Gustavo Capaneln&, L~u-
Carlos Nogueira. Damaso Rocha _ Relator Geral. poIdo Peres. VIeira de Melo, Graccho
Carlos Valdemar. Alde sampaio. Cardoso, Atallba Nogueira, Eduardo
Argelniro Fialho. Gilberto Valente. DuviVier, Plínio Barreto, Manso A>:i·
Heitor Collet. Pedroao Junior. nos,' Edgar de Arruda. Soares f'llho,
Oscar Carneiro. ""11n1 C 1 i Gurgel do Amaral, José Maria. Cris-
Lopes Cançado I;" o ava cant '. • n plm, .carlos Waldemar, Hermes LIma.

U• aeunl6es às 'luartas-fell'as, às lo ,.0 esteve reunida a. Comissão de Con.it1-
Orlando Bras . hOlas. . ,. tuiçAo e Justiça..
Reuni6es às quintas-feiras, às 15 Secretário - João de Almelua E' aprovada a ata da reunião :l.1'1.

horas. no Salão da. Comissão de Jus- E:"0rtugal. terior, cuja. leitura é cllipensada.
tlça. . O Presidente faz a ~gulnt.e d1st.'~-

Al Especial de Inquérito sôbre bui' .Secretlirio - Teobalclo de .. ç..o: '
~eidaPrado. . O pôrto de Santos Ao Deputado Afonso Arincs- Pr:;,-

Jeto n.o 138-947, de autoria. do Depu-
Milton Prates - PresIdente. tado Jmcellno Kubitschek e outros,
Jales Machado - Vlce·PresidUlte, que cria. em Dl3.mantina., Estad<l de
AureUano Leite; Minas Gerais, o Museu do DiamanttJ e
'Daniel Faraeo. a Biblioteca Antônio TÔrres. tJ:l1gado
Dlnlz Gonçalves. objeto de delibera.ção em 2·5-47.)
Osvaldo Pacheco. Ao .Deputado Eduardo Duvlvler-
Pedroso Junior. Projeto n." 136-947, de autoria de
Crepory F:anco.... Deputado Francisco da Silva e outros,

Secretário - Elias (Jouvea'que a~segura autonomia,administri-t!.
VIL aos municlplcs dos Território! Pc
tterals e manda. preceder elelc;lIes p'lfil.
Prefeito e Vereadores. (Julgado obl eto

Flores da. Cunha _ PresIdente. ae c1ellberação em 2-5-47.)
'Domingos'Velasco - Vice-Presidente Ao Deputado Eduardo DuvIV1er
Welllngton Brandão _ .Relator ~ ~ral Projeto n.O 135-947, de autorla. do
Galeno Paranhos. Oeputado Francisco Pereira da. Silva
Dolor de Andrade. #! oUtrDs~ Que cria. no Ministério da
Regls -Pacheco. Marinha. 0,7.° .Distrlto NaVal. com
Martins Filho. 5ede em Manaus, CapItal .do Esia.dtl
Ernani Sátiro. do Amazonas. e dl\ outras llrovldê,'"
Nélson Parijoz. elas. (Julgl\doobJet!) de dellb~raç{iO

·Joio Henrique. em· 2-5,-41.>
CostaPôrto. Ao DeputadO . Qraccho Oarl1...lo. .'
Pessoa Guerra. PJ:ojeto .n," 132-947, de autoria tiO
Eduardo Duvl~ier. Deputado Carlos Flnto. qu~ dll..l Co·
Euséblo Rocha.. mlss.do Executiva' do .convenlo Têxtil
José Oriapim. . • detlomlnacl'o- de Servieo de Assis-
Agostinho Monteiro. tanela Social. (Jult:ado objeto de de-
Mnton Prates. Uberaç!o em 3P-4-47.>
P1úI10 Lemos. Ao Deputado Carlos Valdemu _.
Cordeiro de Mlranda. Mensagem n.- 189-947, 41 Presidêl1cm
aul Palmeira.· . da. República, Justificando" neceul.

. Secretário - Joaquim Márlo B ..dadede promulll'açAo de novo estatlltCl
de Albuquerque Lima.... lel:(al que disponha .aóbre o resRat.e doa

Au:dlta.r - MarIa Joseta Lessa. débItos de Pecua.r1stlls,&I1te o Unll'

ASSINATURAS

Repartições e particulares: .Funcionários:
Capital e Interior: Capital e Interior:

Ano __ ._ __ _ _ __ _ Cr" 70,00 Ano ••• _••• __ • _ Cr$
Semestre __ • _'., Cr$ 35,00 Semestre _. __ • _ Cr$

Exterior: Exterior:
Ano _. _. _ •• __ • _ Cr$ 110,00 Ano ••• _ ••• _ ___ Cr$

Saúde Pública

Tomada de Contas

Celso Machado- Presidente. •
José Cândido Ferraz _ Vice-Pre-

l3idente.
Antônio Martins.
Teoc1omlro Fonseca.
I)uaru deOUvelra.
HallB J~rdan.
crlsanto Moreira da !i'""na:
Aloisio Ferreira..
Osmar de Aquino.
João Mendes.'
José Cândido Ferrat;
José de Borba..
Luls Lago.
Benicl!) Fontenele.
Felipe Balbl.
FrankUn de Almeida.
Reuniôes à.s sextas·felras. às l~ ho·

ras, no 4.° anelar do Palácio. Tira·
dentes.. . . , C

Secretúria. - Rosâlla ce a1"
valho. '

Especial do Resimento Inlerno

.fransportese Comunicações i Acilrclo Tôrres _ PresIdente.
Rogério Vieira. - Presidente. I 50aresFllho..,. Relator.
Jurandir Pi:es - Vice-Presidente. AntônIo Feliciano.
Antônio Mafra. . Café Filho.
Aramis Atalde. Carlos Marighella.
Cosme Ferreira. Graceho Cardoso.
Eunápio Queirós. Barreto· Pinto.
José Bonifácio, José A1klnIm.
Juscelino Kubitsche~. Sousa Leâo.
Lauro de Freitas.
:Manuel Novais. Secretários - Nestor Massenae
Pedroso Júnior. .Ow Prazer-es.
Ponce de Arruda.
Romeu Lourenção.
Ulisses Lins.
VascO dos Reis.
.Beuntão As têrças.ielras, B.S 15,30

hl')ras - Sala Sablno Barrosa.
Secretário - ·João de Almeida

E'ortugal.
Auxlllar - !)olores Santoa.

Comissões Especiais
Dp. Inquérito. Sôbre Atol Deli

tUOIO. da Ditadura

• Plínio Barreto -. Presidente.
Ra.ur PIla. '
José 1l4ar1aCrlsll1m~

M:iguel Couto Filho - Preslde:ite.
Rui Santos - Vice-Presidente,
:!\'ov Ql!i Júnior.
Janduhy Carneíro.
Fróis da Mota,
Ferreira Lima.
O línto Foru; ec",.
Bal'ard Lima.
Odilon Soares.
,Tnsé Maria Melo.
Leão Sampaio.
Alarico Pacheco.
Romão Júnior.
Benjàmln Farah.
Alcêdo Coutinho.
Reuniões ordinár~as l'lS terças-fel'

:ras, às 15 horas, no 4.° andar do Pa
1l\cio Tiradentes.

Secretária: Gilda de Assis Re
publicano.

Segurança Nacional'

Artur llernardes _ Presidente.
, ;Euclides FigueiredO - Vlce·Pre·

sidente.
Roc.ha Ribas.

- Fernando Flores._
Carlos Nogueira.
Medeiros Neto.
IIIas Fortes.
Negreiros Falello.
Blttencourt AzambuJa.
Gofredo Teles.
Adelmar Rocha.
Osório Tuiut1.
JuraeI Magalhães.
Arruda Câmara.
Abelardo Mata.
Reuniões M quartas-felrM, as !5

horas, na Sala· Bueno Brandão..
Secretario: I) e j a 1c1 o Bandeli'a

Goes Lopes.
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de ,vigência da moratór,la estabe,lec:da Icussão, e o ,da r~óiação dada ao pro· 50 de Carvalho, tllJl'oveltando nos bene·!Jciar a.penas Dl! proprletárlCAS d.
'.ela Lei 11." 8, de 19 de C:ezembro dt jeto pela Comissao de Ju.>tlça depois postos iniciais da carreira de diplo- recur~os escassos e as instituições dI
íM5 de aprovado em 2.° turno e Rara. ser matas, como premio, os auxiliares de caridade ou assistência. social.
• A' sub-<Jom!ssao dos P'unclonl\rlo~ ,submetido li 3,- discussão. - E' de- consulado que tenham permanecldo Limitei-me, tlUnbém, a. remodelar I

Públ1cos - R(,'quer!mento do Senhor ferido. ' - de três a seis anos em seus postos, na Decreto-lei n.o 9.669, de 29 de agõs.
Sílvio Augusto de Castro e out~o~ Pedindo a palavra, o DeputadC? At.a. Europa, durante a guerra. ~ de 1946, deixando de lad-o o·' ~I
1undonr.rios do Tráiego TeJe;;;ráfico d~ liba Nogueira pede que o Presidente E' aprovado , d__ abril de 1934! porque, .em relaçac
D~p(trtamento dos Correios e Telê- tenha um entendimento com a Mesa O deputado' Carlos Valdemar lê o a e~te. a. 'oDÚssao ,de Justlça, tom-:n·
gr~tos do Distrito Federal. , da Câmara. sôbre ~ serylço ne avuls.os. parecer do deputado Altino Arantes, do conhecimento do projeto n. o 73,dG

Ao Deputado Plínio Barreto - P'-/l' que está sendo fclte de modo mUlto que faz seu, s6bre o projeto que trata ~r. Deputaõo Campos Verg~:~ delib~'
jeto no 140·947 de autoria do DE'Tlu, }:':eeârlo, encarecendo a necessidade de de feriados nacionais, com voto do lOU nomear uma su~-comL_ao p~a
tado Pedroso ,Júnior. que doa casa que seja rlg~r~samente, obsel'vada a. deputado PUnio Barreto, limitando a estudar e :refundlrtÓ'la li .1egislaçal
;própria a todo expedlclonl\;rlo total ordem cronologlca. - E . atendido. 4 os citados teriados. at:illen-te à locação de predlOS a ,fl~
ou parcialmente lnvalidado para. a O Depubado Soares Filho lê pare. reto os denutados Graccho Cardoso de que formulasse um projeto derml.
tl'aballlo. Inclusive a herdeiros. <Jul. ~er favorável no projeto n.o 260, de vor do votô do deputado Plinio Bar~ tlvo em que J.?Csas~e . e acolhesse tôo
gado objeto de delioeração em 5, de 1~oHi, que reestrutur" os s~rviços de Em discussão, manifestam-se a ia. das as Suge-st~es Utt'15 de mod-o q_uI
mala de 1947.J , Con,tadorla Geral da, Republica. Atallba. Nogueira, Leopoldo Peres, fô~em conelllkõos; de maneira satls,

Ao Deputado Josê Maria Cr1splm. ~- E aprovado. . Eduardo Duviv!cr, Vieira de Melo. fatóli;a .. os lnterê5.es dos I<x:adores I
Projeto n.o 144-9-17. de autorl.a do O deputado Atallba Nogueira le Manso Arinos, Gurgel do Amarál- e locatarlos.
Deputado EzeQuiel Mendes,que alt.er:. pareeer sôbre o projeto n.0227, d~ Edgar de Arruda.; e vencido o depu- Como essa. deliberação ainda não foi
o art. 22 do Decrek-lel n," 7.\>36 de 1046, da Comissão de Finanças e 50- tado José Maria Crlsplm, , cumprida. penso que eontlnua a. sei
10-11-44. llcltado em M:nsagell1 do Poder ElCe· Em face do resultado da ,'otaçüo; impedimento para o retoque parcial

Ao Deputa.do Hermes ,[,lma. '- Pl'n. cutivo, isentando de direitos de 1m- o projeto é encaminhado ao deputado que poderia fazer no De<:reto n. o 24.85.
jeto n." 147.~7. de autoria do De,u· p:>rtação e demais taxas aduaneiras Pllnio Barreto. para rediA'ir o vencido. ))ara a.tend"r não só às sugesroes d~
tado lterbert Levi. Que disp6e SÔbl'~ 50.000 bilhetes postais !lustrados, per_ O deputado Carlos Valdemar ainda Deputado Campos Verl!al como a de
compl'a 'c.vmc!a de d1"lsss 1:5t1'an:;el· tencmtes a Ch"rles A.Tepper, e lê requerimento. oue é deferido. 5011- vários cidadãos que se dirigiram à Cão
r:ts. emendado em 3." discusão pelo De- citando nrovidênclas junto Ao Presl- mara <los Deputad<l-S.

Ao D~putadCl Pllnlr) Barreto"';' Ot!· putado Barreto Pinto. - dência do Superior Trlb~al Militar DI·-*·á que essa deliberação devis
cto n_~ 194, de 2S-4-47.do Pl'e51de~te Manlfest!\-se favorável ao projeto e 11 fim de Que seja remetido à Comis· ser também impe<Ume-nto para altera.
do TribunAl de Ap~laçáo da. ~us':d~ rejeita a (lUenda. apesar de julgar que são o quadro atual de futlclonárlos e cões no Deereto n." 9.669. 1lealmen.
do D. F. propondo a lIlodl!lcMao dOf o seu objetivo deve ser elCaminado pe· e respectivos padrões de vencimentos, te, dev~a .er mas as mcdlficaçôel
nm. 303 e 304. letras "a." e "b" do la Coml~ão de Finanças. para melhC!r apreciação da. proposta llêsse últlmo- d~creto têm cará.ter mall
p:ll'I\grafo o.nico do art. 365. do n~· Em dIScussão o Deputado Afonso de reOr~anl'laçaO daquela Secretaria. Urgente do Que as que se plelteam pare
><:r~:>-lel n.D 8.S27, de 1945. (Av,,· Queiroz declara' que. embora. não di- E' deferido.. ., o outro. Se -fôssemos atacar ui are.
lia<lores Jud1ch\rlos,) \'lrjll; da te50~ jurldica do relator não O deputado Jose Maria CrLSpim le mc<lelação inte"ral de tôda~ as lei'

Ao Deputado Afon8o Arinos - ~.':r,. o acompanha no seu voto. poIS en· os segumtes pareceres: rIo lnquilJnlllo não terlamos ee}l1cluf:
sage!U ,n.o 191·947. ela. PreliidênCla ~a tende Que as isenções só devent ser P'avorâvel com substitutivo ao pro. do o trabalho tão cedo e o clamol
R~pub1!ca. submettnd" ê. cons~-erêa~li.o concedidas a mercadorias que interes- .1eto n." 55; de 1947, de .JII.1toria do núblJco cresceria de maneira inouie.
elos membro~ da Câmara 11 pro :l~ nc!a sem à economia naclonal, conslderan_ deputado Beníe:o Fontenem, relevan- tadOTa. Nl'stas condições pareceu-mf
so~eltadll. pdo, Instituto Brasllel.o ae do-se as aperturas do Tesouro; enten. do de prescrição o direito de pleitear 1e bem aviso levar avante o SllbEt'tU'
Gcogrnha e Est:l.tlstica, consubst~r.. de ainda QU'~ o projeto é Ineonstitu- o pagamento das etanas para farda- tlvo tal como o delineara Tcdavia 8
c:!Ida•• n~, ~nte.~rojet;,o _accmpan~ado cional quan~Q à.s suas conclusões, menta do pessoal marítimo do Serviço última PRlayra a êue resoeito ca~ 9
d•• ~.•pc..çao d. Mo"l'ocs do m.smo Em vot~ao, manifestam.se favor!· de Saúde dos Portos. _ Do parecer é es:ta C<lmiESao, a qual decidirá. se con'
Ind~~t~ naIa\'l'a o n.oput:ldo ltermes vels ao l'~lator oS deputados. Eduardo dada vista ao d(!putado Edual'do Du- Vem, desde ,iá. examinar o sllbstitutl.
Vma lê - se int~s - l1'C eres' IDuvivier. Leopoldo Peres. Vieira de vivier, vo. que f~rmule!' ou se, em obedié"'da
'Favorá~l a~u ro:etcfn oC49 de 1947 Mélo. Gurgel do Amaral, Edgar Ge E aceitando o parecer do deputado à resolu~ao anterior referente ao De.

d.. autorl:a do tseJutadl)' Jorge Ama~ Arruda; acompanhando o voto -do de· Calres de Brito - e emenda do depu· â1eto n. 2
só

4.· B50. será conveniente fun.
dó concedendo uma nsão mensal putado Aionso Arinoz os deputados tado Edgar de Arruda - favorável ao _r ~um projeto as leis <lo illqul.
de' Cr$ 1 00000 (mil cr~lrOS) a B~n. Carlos Waldemar, Pllnlo Barreto. Jo_ projeto n.o 65. de 1946. de autoria do hna.o mediante trabalho <le ('~o"<lpna.
Jamim d~ OJive'''a velho -o,to- c!rc~~<c sé Ma.'ia Crisnlm e Gracelo Cardoso. deputado Pedroso Júnior. revogando f:? de uma slIb-eomissão designada

E' aprov:J.clo .- , " -'1 Ê o parecer aprovada }lor 6 votos os decretos que limitam a allenacão eL~dn()sso presldente.
Favorável 0'0 pro]-'o n" 125 de Iccntra clnco. de imóveis financiadc~ PelOS Institu· . _o o pare~er :retro. 11 ilustre Co-

19i7 de autolia do ô.".,ol4t3do Ne~on I O Deputado Pllnio Bar~to lê p"re. tos e Caixas de Pensões e Aposenta· ~sstomieéJUErCa. entendeu que eu de.-
Carneiro. dispondo sõbrê a criação de cer. concluindo por substitutivo. ao do~as. l' ~ m. 0:na~ conhecimento dia
agêncillS postais, sem aumento de des. projeto n.o lU, de 1947, de autoria do E aprovado. e~en as"destm~das a lnodlficar o De.
PQ5:l, nns localidades ele Caldeirão e deputado BlIberto Valente. alterando Nada mais hayendn a tratar, é le· 19~~0 Qn. 24,1

1
50, de 20 _de abril dt

Santa. Rosa munklpios de 5allde e as disposições do Código de Processo vantada a sessao, E para constar. ees'o ue regu a as COll!tiç6es de pro.
Canavieiras: no Est:ldo da' Bah1a. Civil relativas ao mandado de segu· lavrei a presente ata. que vai por de' 1 de fenovamento. dos contratol

E' all:cv~c~. (ra!'lca. mim assinada. _ tins c~~ o de lm6vels des~inadas I
O Der-~t'::lO Ed:;~r C:c Arruda lê os Em dlscusão. é o parecer aprovalio. Sala das Sessoes, em 13 ~e ~alo de .reiais ou IndustrllUs.

sc[!'uinv.s ll:.reecres: Ainda o d,-putado Pllnio Barreto lê lS47. - JWia da Costa R,bezro Pes- Alt€1'açoes na. lei s6 foram propostl1l
Contrário à aprovacáo do projeto parecer. c;mcluindo por substitutivo soa, Secretária, })elo Sr. Deputlldo Campos Verlrll'l

!n." 216, de 1946. de autorla do Depu-' aos vários projetos que dispõem sóorJ! Parecer do deputado Pllnio Saro Lembrou Sua Ex.- que se suprimisse
tado Acurelo Torres e outros, exten- mo::!Iflcaç6es da atual lei do inqul1j. reto. C01n substitutivo aos proietos no ~~tlgo 4.°, o prazo minilJ10 pari
dendo lias oficiais de Justl~ das Va- nato. 118. 52,56, 73 e 163 ~e 1946, e 26.A o pe"",do de renovação. O art. 4." eg.
ns da Fazenda. P11bllca do Distrito Do parecer pedem vista. os deputados de 1947 Que disooem s6bre altera. tab€·lece que o direito à renOV'aAl\1
Federal os })eneflcios de qU~ trata o Oracelio Cardoso e Atal1ba Nogueira, çcles na lei do Inquilinato. ~e::.e ser eXeTcldo pelo locatário,·m
art. 30 do Decreto·lel n.O D.608. dt: reque~ndo o deputado Gurgel do " n""rregno de- um ano, no máximo. at'
.1946, e seu parâgrafo único <melhoria Amaral sua pubUcaçã" para estudo ~ante dos ~ários projetos e du ~ meses, no nUnlm.o, anteriores à da,ts
de aposentadoria). - E' aprovaao. da CQm1são. multiplas suge-stoes reeebldas de to· ..a. iinal1zação do contra.to a prol"'O'
ccm a declaração do Deputado Carlos O presidente de!<!re o requerlmen- dos 05 lados por e~ta comissão, pro- gar. O Sr. Deputado Campos Vcrlial
Wnldemar de que, emoora acompa. to verbal do deoutado Gurgel do Ama. curei

ã
reunir no subst!tutlvo Que ora P!opõe 9ue êsse dl:reito se exerça deu.

Il1hando o relator quanto à ineonsti. ralo sem p1'ejulZo d"s vistas jâ conct. mlss OO que se me afigurou capaz ele !.o do ultimo ano de vigência do can.
tucion~lldade do projeto. DOr acarre. dldas. 9,llresento ao exame deS'ta ilustre Co- '~ato a. pl'e-rroga.r. Porque a m<Xlíf;c,"..
tal aumento de despesa, de inl~lativa O d.,putado Eduardo Pllvivier lê pa- at~fder -às exigê:das do mome:::to. çao? Porque. diz Sua Ex.a, pelo CÔ.
privativa do Presidente da Republ1ca, recor man-a..'lco arquivar O projeto n .• FI.o com o espÚlto voltaào sempre dcligO do Processo CIvil o andamen,to
entende que seria õ:e inteira justiça 11 164~ de 1946 de autoria do deputado para a advertência .de Geny de que o.s feitcs é rápido. Além disso quan
concesEáo da n:edida aos fundonários Café Fllho 'dispondo sôbre tempo d~ ~ ~~neira de se realizar o Jl1Sto ~ es· ~o s. sentença fór p ')i:~i<la depois dt
VIS2.dos, ou/? tem os mesmos direitos serviçO para aposentadoria e dlsponlbL [.ll,~ C{:erd o .~qUlllbrélo dos interesses taermin:tdo o pra'Z:>- contratual, a. C"tl'.
que DS cutrcs .'-·'"~·...h'')S do M'- - .. I li. sa R ve"'''''l1cia um lmoerativo gem de i.<Jelo do contrato prOlr
nistério l'llh'.jM _ . , hdade dos serVIdores. publ eos. por) !J:J,rll. o legislador o qual n!lo é repre- Il'a 10 :ome~:? do fiin d-o contrato a;;.t~:

F(worr..vcl, cC:J,c:u'nc.o pm' projeto ter"rd~ o aSSj~rto5:edc119~~ pela ap.o. sentante desta. ou daquela, classe Jnas 1'101', pOIS. far·se-á. a dedução do tem
de leJ, à. propc,o;ta do DeEembargador va., o o llro . o e. rep~entante de tôdas as claeEes. Por po excedIdo na açL. Tem aconteci
PresIdente do Tribunal ele JUstlca de D:l parecer pede e obtem \'ista O de- out.as palavras. empenhei-me por 'I1e do, prossegue llquêle deputado que
criação de 18 car~os de serv"'ntés no putado Gurgf!l do Amaral. não afastar da linha de imparcialida· propasta a ação a.n:::os 11' • m':·· (l,~
M;~Jistério da JUstllJa e Necr:6clc; In- Ainda o Deputado Eduardo Duvivler de qU!! <leriva das clrcunstàr.cias de térrnlno do contrato, exatament:;"pela
ter~cr-es. ~U'~ EO!'50 exerclcics lJ.'los lê pareel'res sObre a Mellsagem.n.o 2B, que nao somos aqul :repl'e~entantes so m:U;'ha Vertlll'lno::>. ~o Pl'C~.~~20. os lo
fu,nc:o::lá'l'!M ailmitldos pelo Decreto. em que o Pot!o:r Execuilvo solicita a dos dlooadores ou só dos Iocatil.r!os, catarias têm sido prejucllcados no tem.
lel n.O 8.521. ele 1945aue lmtltulu o aprovação de Umpl'o}eto de lei concc· maS e uns eoutres. Não temos que po contratual, desde que a lei manda;
Códilto de OrC!''1nlzaçi'l' Judietária do dendo pensão memal de Cr$ 500,00 a defender In·terêsses destes ou daqUEles que o.prazo do contra.to a prorro3'-ar
Distrito P'ecl~ral. - E' aprovado,' um descendente do Marquês de TamlUl- nzll.Sl ele dco.nclllar, tanto quanto POSo se IniCie desde o registro do lnandato

Com relacão ao llrofeto n.o 51A de daré, "Sve ,o e .tcdcs. lloCartório de-TItulas e Documentos
1946. de autoria. do Deoutado Lopes É aprovado. co mresU'içõ~s do depu· Devo confessar que me nã.o f-' ~cs. ~fm eVidente prejulzo para o locatá~
C~n<:.ado e outr<>s. r~rrolando a cal'- ta-do carlos Waldemar. _, sível)evar O equ.tlibrio dos interê~ses 0,_ qUe perde alguns meses do con-
relra do Mln!.stério PUbllco F'ecleral. o O deputa,do Gurgel CIo Amaral lê pa- ce lOCadores e 10catárll>S ~, P!u1e1oil.o ~~ato @tote-rlor,nota<lamenteqUandOhá
Deoutado F:n"ar de Arruda. solicIta rec~r contril.rlo à. apro...~llo do projeto que dtsejava. li;' assim, por exem 10 ,men de aluguel.
seJa submetid_o à deliberM/io da. Co. n.o 140. de 1946, de autoria do depu~. que nao l-ucIe encontrar uma fornfullÍ N/i~ me parece aconselM,velal_
Illlissãoo.!leu requerlmentol Mesa do Jurancllr Pires. reformando a estru. satlsfl,tórl.. para aumentar '5 alug,uéls terJÇ8O. A t'lxação de prazo mlnimo
no sentldo de serem anexados ao llro. tura da earreoratle Agente do Quaclro atuais, JUllota aspiração dos locadores para o Pedido d~ renovação do contrato
ce~so o original do projeto n." 51, de I !'lo Mlnl!tério da Viação. c:Uante da cre.scente Carestlade vida. b~v~~nt~ para ambas .. Partei
1946. com os l)ueceres d'IlS Comiss6et Êaprovado. _ . sem, do mi!6mo passo. redobra: as afll~ la po vo lesaI n&o tem P1'OVocad~
de Justlca e 1l'lnl1l'l'l3s. e os orlglnai~ . O' deputado -Momo Arlnos lê pa- QÕeB dos locatários, ao Que se & uma ~~ l?IlÇÕeA. Para que alterar' aquUO
das em{!ncl~sns. 1, lI11rovada em 1." r~ce\' nela rtjelçlfo do projeto n.o 121, cruel<lade. Oontentel-me, por 1sso em A'~dado bona reaultadt\!?
turno, o llu ofuecidaa tln 3.- dl1l. de 1841. QC aulorla do deputado Afon· IlUlerlr pequenas elevaclles aue' irlo~ •• PlOPOIta <to Sr.. J)e~lIttlcl.

" ve:a.J a'tlrr~'a ..tença



c:
'716 QUinta·fElira 1~ V/ARIO DO CONORESSO NACrONA\.. Maio de 1941

lei n.· •. 166, de 11 de março de
1942 passam a constituir 41 Fando
de Ind~n:zações,a cujo crédito se.
rão esc:-iturados naquele estabele-

clmc:-:to, .

Art. 2.° A Agênc:u Esp.:dal de
Defesa E.::onómiea. do l:lanco do
Brasil S. A. procederá a venda.

imediata. dos bens dos súditos al~-·
mães e japonêses, pessoas nattll'oi~
ou jurl:ii:as, domicl1iadosllo e~·

trangeiro, rccolh~ndo o produ'·() jj.
quldo ao Flmdo d·e Indenizaçf>e3.

Parágrafl>únko . Excli.:,:m-se d~

disposto nests art: gO os bens elE
pesscas .n~turals que tenham côn.
JUge ou filho brasile:ro,

Art. 3.° A venda far-s,·â em CCll_
corrêncla pública, b~lsa ou leilao,
conforme a natureza. dos bens ~

será. prec"dida de avaliação q\.wl.·
do não tlvex<mcotação ollclal.

Parágrato único. As cotas de
capital de sociedades de pesso~

OU de responsabllld:!.1e lIm:tucia
serão allenaàas pela Agência. Espe
c:a\ de Def"sa Económica,

Art. 4.° Ficam llvres dos Ô:1',15
estabelecidos pelo Dccr~to-lei nú

mero 4.166, de 11 de março de 1942,
as proprleda.des rurais p~rteneel1_

t,s a pessoas físicas alem~es e j,l.
ponêses domiciliadas e resldmt~s

no .territ6r:o nacional. há mais Cle
dez anos e que teaham cônjuge ou
I1tho braslleiro.

Art. 5.° serão lIb2rados das rc!.
tri~ões estabelecidas p2lo Decreto.

lei n.· 4.166, dell'de março de
11l42. os imóveis urbanos, per~~lI·

centes a pessoas físicas alemães e
Japonêses. domiciliadas e reside!!·
~!S no Brasil, há mais de dez anes
e que tenham cônjuge cu' lllhc
braslle:ro, desde que recolham aiJ
Fundo de Indenlzaçóes quantIa
equivalc'nte a cinco. vêz~s o NSPec.

tlvo imp6stl> PNd: alou territorial,
na. base do lançamento corresllt;n- '
den~ ao exel'c':clo. de 1946,

Art. 6.° Ficam liberados 05 ·de.
pósltos e direitos pertencentes lA
pessoas flslcas, alemãs e ja!lonê.
ses, com os requisitos I'eferfdos nc
artlgoanterior. que hajam sofridc
a'3 deduções percentuais fixa..las
pelo D~creto·lel n.· 4.166 de 1942.
Parágrato único. Serii.o igull1

mente àesol1"rados os cré~ltos, ha
veres e cetas de capital, desde que
os titulares recolham, ao Fundo dl:
Indenizações quantia. corres~cn

dent~ a 10 por cento tios respect!;.
VOJ mcntantes.

Art. 7.· Não gozam dos b:11efl·
cios ac:ma outorgados os alemáe:s
e jap::m6.!€s:

a) condenados ou que esteja:n
se1.do processacos por crimes con
tra a segurança ou éco:lomla. l)il.
cionais;

b) replOtriado~: e
c) que !e ausentaram do paI:;

s"m autorização regulame:ltar para.
retõ:-no.

Art, 8.° Os bens pertel1c:m~s a.
súditoslllemães "e japonêses não
li tln.gidospelopre;;ente De-creto
continuam sujeitos ao Decreto-Iel

11.· 4.166 de 11 de março de 1942 e
à legislação posterior que regula a.
responsabllidade peles da:los de

cu:rr3." .

I
A multlpt:c::lade de su&,esté,s si).

bre o plano de arecadação de recursos
p::tna cob,zrtura das indenizações de
vidas ao Estado.. aes cidad~ose às
lnstituicõzs .brasile;ras, atingidos qu~

fc:'am por atos de I1;U2rra das. naçõ~a
e dossúclitos do "Eixo", dE,!ine e. ca
raeteriza a lmportância da matér:a. O
problema que nela. ez define e de 01'
dem politlea, moral, econômica e ju
ritlfca.
D~ ol':l.eIU polltlca e moral porque

o Estado Drasllelro. no uso legitlln) Je
s~u po;!.,1' soberano, promulgou Ul1Illt
l~i de represil.lla. de ltuerra. que tal 6 
ti 1)p,r.rpt.n.1ei n.o 4,166, de 11 de zr.a1'.

elegante, s<: levantou em defesa
da Itália, no augusto plenÉirio da
CO:1ferência da Paz - não pode,
}Xlr iss,) mesmo, repudiar o seu
sentimento e o s~u vota, agindo

·com injustiça e desumanidade pa
ra com ino:sntes e inermes cria
turas que se tornaram copartici
pes da. nossa. vida materi:l.!. pug
nando. disciplinada e esforçada·
mente pelo nosso ..bem-estar;

Considerando, finalmente, que.
cessadas as hostilidades da gue;'l'a.
cessaram, "Ipso-facto". as r:;,zóes
que levaram o govêrno .do Brasil
a Instituir. aquelas medidas de ex
ceção - concluindo-se que n50
pod~mos tratar como inimigos cio
dadãos que, pela senerallzação d:!
lei, foram tidos como tais, não
obstante terem vhidoe continua
rem a viver entre nós, como el~
mentc>s ordeirGS e prestantes 
e como colaboradores da riqueza
econõmica e da miscegensção et
nográfica do pais ..,... con!lscando
lhes os bens \}atrimonlais, em J)re
juizo dos seus próprios descenden
tes braslleiros, e. tolhendo-lhes as
liberdades constitucionais:

-"- é que esposamos tais pontos
de vista e apresentamos o pre~en
de Projeto.

Secundamos. por outro lado, a
opinião do Ilustre' promotor da
Justiça Militar Dl'. Paulo Whita
ker, que declarou "esquisita a ati
tude .do Brasil" cc>mparando-se à
:R6ssia no confisco indiscriminado.

Nem mesmo a Intdatllrra e os
Estados Unidos, que hoje não de
pendem, como nós, do. braço es·
ttangeiro, se apOSSaram de bens
de seus adversários' residentes em
seus territól'ios.

Essa. situação, jal. dizia o prõprio
ex.Mlnistro da Fazenda.. c:mstltui
:prejulzo para a economia naclo.
nal. pois a $ua continuado só ser·
ve para .desorganizar o t!abalhe> e
pre.ludicar a própria producão
agrícola ~ IndustrIal do :Brasil",

O segundo. de autoria do ilustre
deputado Lauro. Lopes está QEsim re·
digldo:

"Considüando quz urge adot::.r
as providências necessá.rias à. ete·
tivaçAo das Indenizações previstas
lJelo Decreto·lel n.O 4.166, de 11
de março de ·1942; .

Considerando que a Alemanha e
o Japão se mantiveram na' guerra
até' a derrota final ao revés da
:Itãlia, C;".1e de' potência inimiga
passou a co-beligerante:

Considerando que os dois. pri.
meiros dêsses pa!ses.responsáveis
pelos atos de agressãopratlcados,
não satisfizeram' e nAo estão em
condições de satisfazer c.s indeni·
ZaçÕES devidas;

Considerando qUe é ne::ess§.rle,
de acõrdo COIU um. critério ra?Já
velo determinar os I:<,ns e direitos
que. pertene"nt,es a alemães e h
ponêses, devem contribuir pa:·J. c
Fundo de Inden:zações:

Considerando que as PNjudic3._
dos pelos atos de agressão, apzs..r
das reclamações já apresentaQas,
não puderam, até o presmte. ser
ressarcidos dos danos sofridos, p::r
se não acharem devidam-mte apu
rados os fundes destinados a t:al
fim:
. Considerando. que. no próprio in_
terêsse da economia nacicnal. con
vém fa~ult::lr. a mobilidade de cano
siderâvel parcela de bens edirei-'
tos, que s,e acham sob. restri.;:úes,
em virtude da v:gente leglslaçãc
de .guerra: .

Considerando. o disposto pelo-s
Decretos~le:s 115. 4.166, de 11 de
março de 1942. artigos 1, 3 e 11,
4.807, de 7 de outubro d,e 1942, aI'·
tigO 4. allneas ae b. 5.661, 'le 12
de julho de 1943, artigos 1 e 3,
8.553, de 4de jamiro de 1946, ar.
tigO 2. allneas b. e e I;

O Congre!so Nacional c"Cl'eh:
Art. 1.0 As quantias e valo:',;s

recolhidos e.o Ra.n'::l) do Rrpcll SA.
na forma do cllsposto pelo D~cr"t,-

ele renGvação. Quer Slla Ex.- que se o lo::atário dessa circunstância, 11~-1
r.crescmte ao artigo 16 do 111esmo De· correr o prazo de 6 meses contado,; da
ereto n.• 24.150 um parágrafo em que data da notificação. O despejo, ent:'c
le determine que: o juiz, aol1omologar tanto poderá ser executado ant\!~
ou fixe. o aluzucl pal'a li renovação, desse' prazo se o locador oferecer 1'. 0 1
%lã'> r.(lmHa, !lUlT.énto qu·e exceda d,' locatário, prédio ~eu oU de terceiro,
25 ~ó o aluguel :mtericr, Também não com ·acomodações análogas, por alu
me pre·:e aceitávd a proposta. Os guel idêntico, llO mosmo bairro ou em
negcdante's e industriais cispõem de bairro enuivalente. I
n1r,1s largcs reCl:rsus j1f.r::t .üender aQ Pará!;rafo únie~. Se o locatário não
pagunentú de aiue;ucres Pal'~, OS seus estiver em condiçõos financeiras que
ests.belecimmtos d o que os p~rticula. lhe permitam fazer a. mudança, o
re3 para pagam~n.to dos aluguE-fCS de lJrazo .será prorrcgadc> por mais sei~
suas rEsidências. Além disso. o Decreto meses, salvo se o lccador ch~mal' a si
n .• 24.150 permite (art. 31) que se o ônus da mudança.
prOCeda à revisão periódica dos aluo Art. 10. No" contratos de locação
gueres sempre que haja modificação tcrão prioridade os oartórios, oficios dl.'
nas ccndlC;ões eccmõmicas do lugar. justiça em geral. repartições públ;cae
Ess'l faculd~de. concedida às p:rtes, c est!!belecimentos de caridade, ou de
nts-nde perte!~amC1üe liO objetivo que, ::ss1.stencla social.
eQm a sua proposta. ah"-ou o Sr. Art.. lL Se o. lccn.d:r !1·ecessitar,
Deputado Campos Ve~~al.Penso, em para sua habitaçllo, de predio cons
resumo, qUe o Decreto n. ° ~4 .150 não Itante de v11as, grup~s de ca~as ou.~:
ieve ser alterado. Insisto 1)(,'T isso 11a casas .conju.gadas•. llao padelá o L1esjJ~
lllo<ilficaciio tilo sõ do DeÚf!0"" ,..,',. Ja~ o mquilm~ que paga alugu_l l11al~
lllero 9.669. Essas modificações são C1I1XO. mas Slm o que paga alueuc.
lo,S" co.nstal1te.~ 00 substitutivo 'l.l:e "e m~~t~l\~.. Esta lei entrará em v:s~r
11'.,1.1'. n.' data da sua publicaçãc.

llt1E5TIrOrI\'O AOS PR:;J<:l'OS SÔSRE Art. 13. Revc;;am-se 1IS disllosiçôcô
o INQun.IN.'.TO· Iem co'1trário.

O N I I ,· t·· Sala das Sessões, 9 de ma!,jde 1947.
Congresso ac ona. c.ec.c a. . 1_ Pl"do Sarl"l.'to Rohto'

Art. 1.• O Decr~to·le: n.' 9,tI59. Dei" , . - ..
19 (te agôsto de 19'6, continua em '·i· Parecer do De71utado Antoaio
&0.:.' com as motlit',cações (;('1:.,st,nte'l Feliclano.. com SUbS.titut.ivo aos
desta leI. 'projetos, ns. 169 e 177 de 1946, qu~

Art. 2.· O a,u~uel atual, c:,ccto o . disp/iem sôbre a Ii.beração de bens
fIxado judicia1lnm~c oU pela., autori· de súctitoa do Eixo.
dades municipais, p.>del·á medjal1t~! . . f d ..'
t;imples aviso ;;~r 1I.cresc:tbde 20';" Um gran:le mcvl.-n<:l.o . e 0'1.111..0,
desde .que o locador sej?, casa tle ca- i vem sendo feito nos' várl(),5 setores
ridade, estabelecimento de a~.·S!stêllda'l'intelectUaiS dopais n~ sentido de ser
hospital, a.silo ou ç,ualque;' C"..ltrl1 imo mo(1illcada a legislaçao especial .I'e
~!tUição análoga. Iferente ao confisco ~de ben$ de sudi·

.Art. 3.0 O lo~ador, q14f '1:VU da r~l'· tos do Eixo e clda~~os brll;sileiros.
&la de um ~Ó prédio. t:;'l'á () direita (1e Estranham p~'bliclstas, legisladores
elevar de 50%. o le8p~ctil':) al:J!l'UCTI' e Juristas. que nuo obstlll)t_ lU1\'cr ce.~
lIuando o estipulado hão ultl'3pa5~e de sado ° estado de guerra aquela le·
Cr$ 1. 000,00, . gislação continue subsistente .apenas

Art. 4.° Fica "edada, pelo eSjlaN deI para determinar li liquidação .orçada
tm ano a demolição de pt'êdios de de patrimônios confiscados. apreendi·
'P:lrtamentos e de casas resI1~r.chisdos e. mobUizad03, com grave prejulzo
bem como de edifício;; onde (;~ achem para a economia. nacional pois "de
Insta,lados es<:olas, hctels, sana tários, Isers'aniza o trabalho e prejudica li
hospitais, asiles, creches, cal"tórios d'~1 produção agrlcola ~ imlustrlal, que
qualquer natureza e repa:.'t!çõ::s ll\í!J1i· i muito dependem, sobretudo em São
u.s em geral. . IPaulo, do esfôrço·e da. iniciativa dos

P,arágrafo único. A demolição s6 estra11geitos ai dOl1"Jdliados".
lerá permitida no caso de ameaça ceI Al~m de várias lnd!caç,ks versando
ruina e quando houver ol'denle.3~rl.taI igual maté:ia, foram apresentados à
n~sse sentidoemanac1a do poder com·; Cima:-.l !los .DllPUtados . os Projetos
petente.. . .' Idele!, n.s 16il e 1n, dc 1946,ambos

Art. 5.· F.ca suspensa pelo p:·a.o ~e, agora subm~tic1os ao nosso estudo.
.dois anos a contar da pJ:omUlgaçaol O prim-eiro, dc autoria dos ilustres
lÍe~t3. lei, a propositura ele qualquer. deputados Manoel Victor e Medeiros
Iça0 de despejo, salvo: , , I Neto.pl'opõe sejaTp.vogada"tôda a

a) salvo quando não hver $ldo rL'a.,llegiSlaCão restritiva das llberdades dos
flz::tclo o pag:!mento dos alttz!.wres no, súditos do "Eixo" sem distinção de
prazo legal;. " "". .., 'naclon:llldadc". e ::t conseqüente "de·

l:!) quando; e> locador ~ao .]V;, .?u.ro voluçlio dós bens e- direitos contisca-
predio próprio onde po.sa mo.a~ ". dos a estrangeiros e naclonals, domi.

~) . quando. o locador neces~lta, ~o ciliados ou não no pais, por fôrça das
predl,o para. habitação (de 1'1.ho n,,~ leis chamadas constitucionais e ori
.ondições do !tem anter.or: .. undas das alteraç~s feitas à Cons
Paràg~fo !1nico. As açoe~ ji 'p':o. tituição de 1937".

pc,~tas nao sao. atingidas pe.-:Js ê.is...o· A proposição e acompanhada de~ta
.t1vos desta. leI. . 'ti" o - •

Art. 6.0 o adquirente de a"93.rt:l-' JUs ••cacao.
inenta já habitado, situado em. pr~dio Conslde::-::.ndo .as razões' de or-
transformado em. condomínio. fica dem social, politlca e econômica
~brjgado a respeitar a. locação exis· que já defendemosl:ooaso, no
tente, mesmo que•. na escritura d,) :plenário constituinte, e utilizando-
eompra, não ~e haja feito referência a nos agora dos próprios conceitos
lsaa.locação. .' ultimamente expendi:los com bri-
~ Lo tsse preceito não vigorará, po- lho notável e alta visão constru-

rêm, em relação ao adqWrente que tlva 1',210 ilustre advoga.do Dr. Or~
comprou o apartamento para. seu uso lando de Almeida Prado, na sede
pessoal e. não possui outro prédio: _ da Federação. d:lslndústrias de

§ 2.· E Indiferente que a aqu!slçao Silo Paulo. com referência. espe~
conste de escritura. definitiva ou, sim· elal li. Incon~tituelonalldade atual
piesmente, deescritu:.'a de compro· e a IniqUidadL' inconteste da le.
lIlisso. . gislação ainda vigente nc pais que

Art. 7.° O locador terá direito '!- per· restrin~e a ação e am"aça o pa-
eeber 50% daquilo que o locatáno ob· tl'im6nio moral e material dos sú-
tiver. nas sublocações, acima do aluo dit.os do "Eixo", que' viveram e
ruel a. que estiver obrigado. . que vivem entre nós e que coope-
. Art.. 8.· O arbitramento, a que alude raram e que cooperam com a sua
li ar~. 5.· do Decreto-lei n.O 9.669, de Inteligência e cultura 'com o seu
29 de agOsto de 1948, será exiglcfo t(11)· esfOrço e trabalho p~ra a. nossa
!bem sempre que ocorra nova lotaçao vida quotldiana..' e' para o nosso
~oAm tout9rg olOCs aptáre.r~~ós .de pequena. ci.. :progresso e prestlglo cultural e
I r.. . econ6mico'

)!laCldade poderio ser demolidos pl1r~ Considerando. ainda, que ba-
·.c:onstruçãode outros de capacldadci vendo Cl :Brasil dado mostras do

lJIaior. O despejo, nessa. hipótese'dl! seu l1beraUsmo cristão e human!o
.erá .concedido depois aue, aprova as • . d' i 1 "id.H plantaoS do no\'o prédiO e I10tificatiú t..rlo, quan o un co, mp..v o •
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Art. t.' A Agência Especial de' De.
fesa. Econômica do Banco do Brasil
proceó.'erá. à venda imediata d'Os bens
pertencentes a. alemães, japonêses e
italianos, pessoas naturais ou jurilii
cas, domlciliadasno estrangeiro. re
colhendo o produto liquido ao Fundo
de Indenização.

Parágrafo único. Excluem-se do dis.
posto neste artigo os bens das alu
didas pess<las naturais, que. tenham
cônjuge ou filho brasileiros.

Art. 3." A venda far-se-á em con.
c.orrêncla pública, bolsa ou leilão,rea_
llzando-se sempre prévia. avaliação dos
que n~o tiver~mcotação oficial.

Paragrafo unico. As quotas ó'e ca •
pltal de scciedades de pessoas ou de
responsabilidade limitada serão alie_
nadas pela AgênclaEspeclal de .De.
fesa Econômica, tendo preferência na
aqu!siçáo os sócios brasileiros. q,ue po_
~erl!:{) acompanhar as respectivas ava.
llaçaes.

Art. -4," Ficam livres dos ônus es
tabeleci~os pelo Decreto-lei n.o 4.166,
e demaiS leis de guerra, as proprie_
d~des rurai§ pertencentes a pessoas
fis1cas alemaes e japonêsas,aomicilla_
da~ e efetivamente residentes no ter.
ritorio nacional, há mais de dez anos
ao S€r declarada a guerra entre o
Brasil e as nações do eixo, ou que
,tenham cõnjuge ou filho brasileiro

A!'t. 5." Serão livres dos ônus e res':
triçoes estabelecidos pelo Decreto-'ei
n.o 4.166, e veias demais. leis de guir.
ra, os Imóveis urbanos pertencentes a.
pessoas físicas almães e japonesas, do
mlclllada's e efetivamente residentes
no território nacional, há. mais de dez
anos ao ser declarada a guerra entre
o Brasil e as nações ao Eixo, ou que
tenham cônjuge ou filho brasileiro
~sde q.!M recolham ao Fundo de In';
denlzaçao quantia equivalente a c!ncl>
ve2es o impô~to predial ou rerrltorlal.
na base dQ ultimo lançam(;nto feito.

Art. 6.° Ficam lil>eradc~ os depósl.
tos, v~lores, créditos ou haveres de
qu~ sao, titulares pessoas fí.'llcas ale
mas e japonesas, resi'ó:entes no Brasil
que já hajam sofrido as deduções per~
,centuals previstas no art. 2." do De.
'creto-lei n.04.166, desde que 'resici:am
no pais há. mais de dez anos,. ou que
tenham filhos ou cônjuges brasileiros

Parágrafo único -. S~rão igUal~
mente, desonerados as quotas de ca.
pital, créditos junto a emprêsas co.
mercia.lsou industriais, desde qUe os
seus tltulares, pessoas flslcas alemãs
ou japonesas, recolham ao Fundo ClS
Indenização, quantia .corresponcLente
a 10 % (dez por cento) doarespecti..
vos valores expressos nos titUles con..
tratos ou livros sociais. •

Art. 7. Não poderão gozar dos be..
neficios desta lei os alemães e Japo
neses:

v

m

'VI

0:0 de 1942, nos têrmos de cujo artigo tervenç~ pelo Qovêrno: !>ecreto.lel
to. foi formal e solenemente assegu, n,O 7.723, <le 10 de julho de 1945, que
rada às vitimas brasileiras, dos ates liberou bens dé italianos residentes no Us precIpitados e, ao tempo, opor
ide agressão prat!cados pelas fôrças do território nacional; Decreto-lei núme. tunos atos de guerra, encaminharam,
"Eixo", uma lndenlzaçao pelos danos 1'0 8.553, de 4 de janeiro de 1948, que também, muitos atos injuridicos.
;Gofridos e os acordos internacionais criou a Comissão de Reparações de O Estado procurou, mui justamente

G • D t 1 i o 9 123 d 3 4 allá.s, valer-se do arbítrio para seestabelecidos reservaram ao BrasU tal uerra, ecre o- e n. . , e - proteger. Por êsse sistema, verificou.
i'orma de pagammtio. Ide 19~! que estabeleceu ficarem Ilvres se, assim,' o desapossamento dos ben-
, . . dos efeItos do Decreto-lei n." 4.166, os ~
: De ordem economlca e juridlca, pc,'· 'iJens que vierem a penencer a. Ih~ de brasileiros que, no momento, se
que cessado o estado de guerra c:trI1' lianos domiciliados no exterior. justiticava e que, hoje, a sua .consUm-
pre indagar que normas' jurídlC:lS ela, poderá. vir a s'er fonte de largas
:passam a dominar o assunto e qual Antes, porém, de oferecer!?os um e profundas indenizações, com sérios
,o tratamento, frenre à economia na- SU.bstltutlvo às duas.propoosiçoes exa- prejuízos para o Tesouro. Essas cir
clonal. que dev,e ser dado aos súditoS mmadoras,. forçoso e tecer algumas cunstâncias devem ser meditadas para
ex-il1im:gos e aos hens que lhes ia- consid.eraçoes a ~espejto dos bensapre. que as espécies aludidas possam ser
rllID confiscados, endidos a cidadaos braslleir~s procla- reguladas, evitando-se, desta forma,.'. .. . Imados inocentes da acusaçao iniciai aquelas reivindicações.
1 A llbera·çao pura e slmpoles dos bens I que os inclui nos efeitos do Decreto· IV
. ~lmlgOS existentes. no Pais seria lei n.' 4.166, de 11 de março de 1942,
gol and·emente prejudICial aos interes. a cidadãos brasileiros incluídos nos E' preciso, também, que se classi"
~~s 11rasileiros, notadam~nte em reL::..1 efeitos. daquele diploma masque nunca fique o direito à indenização. Em pri
,~ao ~queles haveres, credites ~ bens foram proces,sados, e a cidadãos bra- melro lugar vem o Estado: depois o
dE: .suditos alemãe se japonêses do- sileiros que nunca foram proc€ssados Individuo; e, em .último lugar, vêm
!!lliclhados nos respectivos Países, por e nemincluidos nos efeitos citados. as pessoas Juridicas de direito pri-
mo que as potências ocupantes podem " • vado.
,lançar, mão de tais bens e direitos co. Devemos fazê-lo dada a relevancla Foi fixado· o valor da vida humana
hra1'!do-os e recebendo-os, desde> q~e o que ao assunto tem. dado debat;s em em Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros)
Governo 13J"aslleiro não faça, valer os que se fizeram OUVIl' autoridad"s das para os efeitos de sua Indenização. :S,
~eus direitos sôbre os mesmos, utlll. mais eminentes na matéria. o critério do Código do Ar; .e a in·
2ando-ospara pagar-se dos danos so-l Temistocles Oavalcanti; como Con~ capacidade parciàl e permanente ou
~rldos. . ~ultor Gera1,.da República, em parecer total e permanente são proporcionais
, Mas se desaccnselhável é a liberação °ge 71de ~~eiropde id194~'A aPdrov~~o.[\; aOA~~u~1flt::itficam assegurados os
!pura e simpl~s dos bens de que seI pe o .,......0. res en"" a"...,pu-
~rata por outra parte prudente é -ne- bUca, como con~ta do Aviso n. 9, de seus direitos, já previstos nas leis es.

á
'.' . ' '., 15 do mesmo mes e ano, do Ministério peciais; e, o pessoal de marinha mer-

(ess no, no propno Intere_se da eco· da Fazenda, entendeu que "devems,'r cante fica equiparado ao da de guer.
1Il0mla pá tl'll). , é <J.ue se dispensa trata: liberados os bens dos brasileiros não ra. E' ponto, no entanto, a ser. dls
rnent? mais beníMno aos bens daquele. envolvidos em atividades inimigas, ou cutldo e resolvido, após O~ debates ne
alema_es e japonêses aqui radicados. e que não constituem parte do capital cessárlos.
tltle nao hajam cometido crimes contora de firmas Inimigas ou ~as11elras em
~ .s€gur~nça nacional; como humanc que pelo menos um dossóclo~ seja.
!lo Justo, e que se liberem todos os bens súdito inimigo ou brasileiro que ha.
~lammltldos a ,brasileiros, descenden- jam participação de ativldades.inimi. E' preciso, também. que cesse quanto
;\es daqueles. ailenigenas, por. via su- gas" antes a intervenção do Estado na
cess6ria, Não podem e não devem ser . • vida econômica dos elxlstas que se
esquecidos os bens tomados a bras11ei- Igual é. o sentir dos jurisconsultos encontram no pais ou que, para êle,
;ros proclamados inocentes ou nem Raul Fernandes e Edurtrdo Espinola. venham. trabalhar. Isso constituirá. um
111eSmO processados para serem con· ("Jornal do Comércio", de 13 de abril instrumento valioso para o incentivo
idenados de culpa. de 1947). ' ao seu povoamento.pela imigração que

Os jurisconsultos C'.lõs Maximilla- consiste.· em atrair para aqui traba-
Com essa orientação examinamos os ... lhadores estrangeiros que devem cor-

í:lols projetos ~ubmetidos ao estudo des- no, Pontes de Miranda e Carvalho responder em quantidade e qualidade
ta Comissão, tendo presente tOdas as Santos opinam no sentido de que a às necessidades econômicas e étnicas
clrcunstáncias que inspiraram no se- Lei Constitucional '%1,0 5, de 10 de .do Brasil.
tor econômico da guerra a legislação março de 1942 que alterou o art. 166 Mais uma vez deve ficar bem es"
especial que se desdobra nos seguintes da Constituição de 1937, não autorisava clarecLdoque o problema debatido no
Decretos e Decretos-leis: Decr~to-lel o Decreto-lei n.o 4.807, de 7 de outu- projeto é .de suma gravidade, mesmo
!l1,o 3,911, de 9-12-42, que dispoe sô- bro de 1942, a mandar Incluir pessoas porque, nao sendo diretos responsá.
íbre a fiscalização de tôdas as opera- fisicas ou jurídicas braslIeiras, nos vels pelo proceder de s~us compatrio
~oes econOmlcas em que intervenham efeitos das leis res'tritlvasde guerra. tas ~ Govêmos, os sudltos elxistas
pessoas n·sturais ou juridicas não per." . deverao responder por tais atos. Daí,
~encentes ao continente americano; f>or" seu turno, a Comissão de Re- a cautela com que se deve agir no
~reto-lel n.o 4.166, de II de março paraçoes de Guerra assentou em 12 assunt.o para não abalar o comércio,
ide 1942, que prescreveu a inalien::.bl11- de setembro de 1946 que embora os a .industrla e outros ramos de ativ!
<lade dos bens dealemães, japonêses brasileiros naturalliados.· submetidos' dade, nos quais se encontram muitos
~ Italianos, e fixou o recolhimento de aos efeitos do Decreto-lei n,o 4.166 e eiXistas com. grande incentivo.e efi
ídctermlnadas percentagens. ao Banco não condenados pelo Tribunal de Se. clê~cia Jara a economia e fmança
ido Brasil;. Decreto-lei n." 4.216, de 30 gurança Nacional, devem merecer nac ona •
ide março de 1942, 4.283, de 30 de abril tratamento diferente do que fôr afinal
de 1942, 4.353, de 2 de junho de 1942, estabeleddo para os súditos do Eixo
que, sucessivamente, prorrogaram PTa: sendo Justo que S<l lhes faça devolu~ O substit\ltivo dá atua~ao cresta·
20s fixados pelo Deereto-lel n,' 4.166,. ' . cada 11 Agência de Defesa EconOmica ) d d
Decreto.lei n.o 4.806, de 7 de outubro ção imediata ou gradativa de seus do Banco do Brasil sob cuja direção a con ena os por crimes conll'a •
ode 1942, que derrogou disposição do. bens particulares, devem êlea aguar- correu a principio' a liquidaç.lio dos segurança naclonalt
!Decreto-lei n." 4.166; Decreto-lel nú- dar lei ou deocreto que regule o des- valoreS ~ixistas, necessários à solução b) repatriados;
mero ~.807, de7 de outubro de 1942, tino dos bens atingidos pelo mesmo do assunto. Fixa-lhe o prazo de umc
que ~rlou ~ ex-Comissão de Defesa Decreto n. o 4.166 e a liberação dos anO para a apuração, liquidação de ) que se ausentarem do' pais sem
:Econom!ca, Decreto-lei n·.O 5.308, de que pertençam ao patrimOmo pessoal valorese.pIano de pagamento. autorizw;ão regUlamentar para Q

(J de março fie 1943, que cominou pena dos brasileiros na.tos ou naturallza- E, a CoinlS$ão de Reparações de retôrno ou que não comprovarem,
']Jara Inlraçao prevista pelo Deereto- dos. Guerra faz incumbi1' da flxaç.lio do com documento hábil, que viaJa-
lei n,' 4.807; Decreto·lei n." 5.661, de . Outras espécies o substitutivo prevê cI1reito à intienlzaç!í.oe do seu valor. ram com ânimo deliberado de re·
:12 de julho .de 1943. que transferiu a regula quer quanto à indenização A Oomlssão de Defesa Econômica gressar.
;:lO Banco do Braill S. A'ei COTO tilt;;1e quer qua~to às pessoas que nelalncl~ do Banco do Brasil e a Comissão de .Art. 8. Os bens .pertencentes a sü.
:E:;peclal do Go~ rno Felera ,a i • d·~m ,e quer quanto ao sku dÚ·dto. Reparações de Guerra deverão agir ditos alemães e' japoneses na'o at1n-
çoes. da Comlssao anter ormente. ns- com, presteza para que, em um ano
<tltulda pelo Decre.to-lel n,o 4.807, De- depois da promulgação da lei se en- gldos pela presente lei, continuam.su_·
ereto-lei n." 13.101, .de 5 de agOsto II cantre completa e integralmente solu. jeitos ao Decreto-lei n.' 4.166 e li
de 1943, que aprovoU contrato flrm::.do . donado o problema de repa.rações de legislação posterior que regula ~ res-
com o referido estabelecimento de cré- l simples comprovação de eIxista guerra no pais e nêle extinto o dra- ponsabl11dade pelos danos de guerra.
dlto, para. execução do Decreto-lei nú· n OI d~ve impor ao indivíduo a sua mátlco ep!<:ódio da guerra e .de suas Parágra.!o 1,0. Perderão direito a.os
anero 4.166; Decreto-I€! n.• 5.777, de anu 9;çao ou o seu desaparecimento conseqüênci'lls . beneficios desta lei, os lllemãese la-
::lG de asôsto de 1943, que permitiu a economico no ambiente brasileiro.' poneses que não. fizerem, no prazo de
liquidação de firmas comerciais orga- Eis o motivo do projeto prove.r o caso . Em tais têrmos, oferecemos aos pro_ 6 (seis) meses, os recolhimentos ne.
:nlzadas deacôrdo com as leis brasi- do indl~iduo elxlsta que, antes. da j~tos de lel n." 169 e 177, ci~ 1946 o se_ cessários à liberação de seus bens.
lell'as mas econômica ou financeira- declaraçao de Buerra~ já. era. havia dez guinte substitutivo: Parágrafo '2.°-. Os bens e direitos
:ment~ subordinadas a entidactes ale- nnos, uma expressa0 econÔmica no Art. t.' As quantias e valoresre- que, no prazo estabeleCido.' no parã_
lnãs, japonêsas ou itaIlanas; Decl'eto- pais, como também o. que se uniu colhidos ao Banco do Brasil 5. A., na grafo anterlol', não forem desvlncula...
lei n,. 6,915, de 2 de outubro de 1944, à brasileira ou tem filho brasileiro. forma do di'spostopelos arts. 2.° e dos, serão vendidos pela forma Indi.
qUI! incorporou ao PatrimÔnio Naclo- !gualmelfte, êie cogita do produtor 11 do Deereto-leln.o 4.166, de 11 de cada no artigo 3.0 supra, recolhendo_
a1[ll marcas, patentes de invenção, mo- agricôla elxista. Trata-o com menor março de 1942, e que não tenham. ou- se 50 % (cinqUenta por cento) da
~elos industriais, et<:., pertencentes ao severidade do. que trata. a proprieU.. tro fim e restrições expressas nos têr. produto líquido ao Fundo de IncLenl..
llllmig-o; Decreto-lei n,o 6.681, de 13 rio urbano. O ambiente. ameaçador mos desta lei, .passam II constituir o zação e I1berando~se O saldo. I

de julho de 1944, qtle regulou os pro- de extermínio em que -se ,encontra a Fundo de Indenização• .:\ cujo crédito Art. 9. Ficam liberados. para se.
cessas. fiscais. InstaurlLdoscontra flr- produçlio agrícola nacional Dp.rmite .serão e~rlturades. naquele estabele- rem desde logo restltuidos, quaisquer
)ll.-.s sob regime d.e lIquidaçâo ou. in- e .aconselha esta cautela. cimento. bens, direitos, haveres e aç6eli .lie !lu,
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~OBLICAÇAO DETE~NADA
PELO SR. PRESIDENTE

Itraslleiros eram titulares e que so· I
fram quaisquer lesões ou restrlçôes
na· posse ou propriedade em virtude
tia legislação de guerra ou de legisla
ção especial. Compreende·se· neste
dispositivo todos e quaisquer bens, di·
reltos, haveres e ações de quebm
J;ilelros eram titulares e de cuja posse
ou proprl'.!dnde foram privados pelO
govêrno sem prévia sentença judlc;al
transitada em julgado.

Parág·rafo i.o. Quando, pelo 00
vêl'llo, já ·tiver. sido alienado, transfe
rido ou disposto. por alguma forma.
qualquer dêsses bens, far-sc·á lroe
cHata entrega elo produto· liquido lIOS
mesmos. titulares, mediante plena e
geral quitilÇão e renún~!a de direito
a outras indenizações.

l'ROJETO N.o 169, DE 1946 A Comissão Executiva. cumprindo Imóveis urbanoo, pcrt<:'!l~ntes ll, pes..
Dispõe sôbre a revogação da le- o dlspo.to no art. 167 do Regimento soas fisicas 1I1emáAls e Japoneses, do.

gislaçâo restritiva das liberdades Interno, Oplll-' no sentiao de que seja micilladas e restdentes no :Brasil, Ilil
_ julgado objeto de deliberação o pro- mais de dez anos e Que tenham côn:.

dos súditos do eixo. jeto apresentado pelo Sr. Manuel Vi- juge ou filho brasileiro, desde ·que re.
Art. 1.° Fica revogãda tôdaa Ie· tor, revogando a legislação restritiva colham ao Fundo de Indenizaçõe~'

glslação restritiva das liberdades dos das lIbcl'dades dos súditos do Eixo. quantia equiyalente. a cinco Vilzes G
súditos do "eixo" sem distinção de Em 26-11-1946. - Hon6rio Montei· respectivo impôsto predial ou terri
naclonalldade: TO. - Eurico Sousa Lflão. -- Lauro torial, na base do lançamento corres.

Art. 2.° Pelos poderes competentes 14ontenegro. - Hugo Carneiro. pO'lldente ao ex~relcio de 1946.
dar·se·á Início Imediato à devolu· Art. 6.0 _ Foram liberados 00 de_
ção dos bens e direitos COllflscados pnonTO N,o 177, DE 1946 pósitos e direitos pertencentes a pes_
a .estrangeiros e nacio11als, domicllia~ soas flsicas, alemães e japoneses, com
dos ou não no. pais, por fôrça das Dispõe sôbrea renda dos 'bens islt ! i" ti
leis cham[ldas constitucionais e 01'1. dos 'u'dito' do El·.,O. os re<lU os re er "os no ar go an-

u u ~ terior. que hajam 'sofrirlo as deduções
undas das alterações feitas .à Cons· pereentuais filCll!das pelo deorteo-lel
tltulção de 1937; (Justiça nO 93 F') .Art. 3.0 O Govêrno da República . - lnanças,., n.O 4.166 de 1942..
tomará medidaJi tendentes il, exterio· Considerando. que urge adotar as Parágralfo ímico - Serão jgualmen..
rlzação públi, c de uma atitude paci· providências necessárias à efetivação te desonerados os créditos, haveres li
ficadora, restabelecendo todos os di· das Indenizações previstas pelo Decre- cotas deca.pital. d'esde que os tltula-

Paragl'aIo 2.'. Excluem-se dos reitos e garantias constitucionais tan· to-lei n,o 4.166, de 11 de marÇo de res re<:olham ao Fundo de Indeni-
efe;tos dêste disposlUvo os brasileiros to às pessoas como aos direitos ante· 1942; zaçõcsquantia correspon,dente a 10 í'o
condenados. sob sentmça transitada riormente atingidos pelos rigores da Consídera.ndo que a Alem::mlJa e o dos respectivos montantes.
em julgado, por crime contra a se· legislação de guerra; Japão se mantin,ram na guerra até a Art. 7.° - Não gOl:am dos benefícios
E'urança nacional. I Art. 4,0 Esta lei entra em vigor na derrota final. no revés da Itália, que admaoutorga~DS os aolemã,es e ja.

Art. 10. Ao Banco do Brasil S. A.. data de sua publicação. de potência Inimiga passou a cO-l;le- poneses·;
Agência Especial de Defesa· Econôn.~· Justijicaçdo llgeraonte: Cl) ~ condenllidos os que estejam
ca, c~mpet:. ~xecutar as disposições Considerando as l'azões de ordem Considerando que os dois prImeiros sendo processados por crimes contra a
da p esenL lel,. social. polltlca e econômica que já dêsses palses responsáveis pelos atos segurança ou economia nacionais'

Parágrafo 1.° Fica estabelecido o pra. defendemos no caso, no plenário cons· rd;m·aegr.neSa~oãOesPt~aotleCmadocSo·nndiãçOo-essatdlsefisaze: I b) - repatrla-dos; e '
M de 12 (doze) mêses para a últimação tlt~nte, e utlllzan?o.nos agora. dos ..
cie tôdas as providências decorrenteõ proprios conceitos ultilnamente expe. tlsfazer as Indenizações devidas; e) - que se ausentaram do pars
desta lei e conseqüente elaboração do dldos com brilho notável e alta visão Considerando que é necessário de sem autorização regulamentar para
plano de indenização. construtiva pelo Ilustre advogado DI'. acOrdo com um critério razoavel', de- retOrno,

. . .. Orlando de Almeida Prado, na sede terminar os bens e direitos que. perten. Art. 8,0 ~ Os bens pertencentes a
Parágrafo 2.° Decorriáo êsse prazo, Ida. Federação das Indústrias de São centes aalemlies e japoneses. devem súditos alemãES e japoneses não atin

hos 6 (B"ls) seguintes serão pagas as Paulo, com referência especial à ln· contribuir para o Pundo de Indeniza- gidos pelo presente clecreto continuam
indenizações julgadas devidas na f C/r- constitucionalidade atual e a iniqul- ções; suleitos ao decreto-l.ei n.o U66 de 11
Ala do artigo 14.°, dade inconteste da legislação ainda

.. vigente no pais que restringe a ação Considerando que os prejudtcados de marÇO de 1942 e à .1egjslaçã,0 p08-
_Artigo 11 "7. As mdenlz~õ~s de~e. e ameaça o patl'imônio moral e ma. pelos atos de agressão. apesar d~s re- terlor 9ue regula. a responsabilidade

l'iío ser defel'laa.s sob a se:;umte or: terlal dos súditos do "elxo" que vi. c1amaçõcs já apresentadas. não pu. pelos 'danos de gouerra.
dem: Veram .e~ue vivem entre nOs e que deram, até o presente. ser ressarcid')d Sala. das Sessões, 28 <te novembro

a) . de~orrentes da perda de vida ou cooperaram e que cooperam, com a dos danos sofridos. par se não aclUll- doe 1946.-Lauro Lopes,
redução da capacidade do individuo sua. inteligência e cultura, com o seu rem devidamente apurados os fundos ~
brasileiro' esfôrço e .trabalho, para a nossa vida destinados a tal fim; A Comissão Executiva, cllmprindo Q

, quotidiana e para o nosso progresso Conslderamdo que, no próprio In. disposto no art. 167 d.o R.eglmentOIn4
b) danos. patrimoniais a" Estado e prestigio cultural e econômico; terêsse da economia. nacional con. terno, opina. no sentido de que seja

brasileiro: . Considerando, ainda, que havendo vém facultar a mobilidade ~ consl. julgado objeto de delibeuçãoo pro_
c) d ti' . Is' o Brasil dado mostras do seu Ube- deriveI parcela de bens e direitos que jeto apresentado pelo Sr. Lauro Lo-

. anos mil. er alsa pessoas ficas raIlsmo cristão e humanitário, quan- se acham sob restrIções em virtude da pes .criando o Fundo de Indenizações
e jurídicas. brasileiras. do Ilnico, impávido e elegante; se vigente legislação de guerra: e providelJciando SÓbre a. venda dos

Art. 12 - A indenização por mor. levantou em defesa da Itália, no au· bens ete suditos do· E1xo e dando ou-
te de civil não poderá exceder Cr$ gusto.plenário da Conferencia da. paz Considera·ndo o disposto pelos De· tras providências.
100.000,00 (cem mil cruzeiros) e, nes. - nBO pode. por Isso mesmo, repu· cretos·lels ns. 4.166 de 11 de mar~o Em29d
ta proporção, será paga a l'sdUção de dlar o seu sentimento e o. seu voto, de 1942. arta. 1.°.3.° e 11.°, 4.807. de . e novembro de 1946..- H04
sua capacidade prov!.l:ula. dos atos re- agindo com injustiça e desumanida. '1 de outubro de 1942. art. 4.°, alíueas nono Monteiro. - B'Urico de Souza
feridos. depara c(lm inocentes elnermescna. li e b, 5.661, de 12 de jUlho de 1943. Leão. - Lauro Mon.tenegro.

turas que Be tornaram coparticipe~ arts. 1.° e 3,0. 8.553, de 4 de janeiro cle
Art. 13";.,,, Os militares, vitimados da. nossa. vida material,pugnando. 1946. art• .2.° alíneas b, e e I;

por aqueles . atos. ficam sob os tér. dlsclpllnad!!. e esforçadamente pelo O Congresso Nacional decreta)
mos do De<:reto·lel n.O 4.819, de 8 de nosso bem estar: .
outubro de 1942. e outras lei que re. Consideranao, finalmente. que, ce:;. Art. 1.° - As quantias e va·lores re- ( PAlIA ESTtJJX))
gul~m a sua morte ou .sua. incapaci. sadas as hostilidades da guerra,.ces. colhidas ao Banco do Brasil S. A. na Parecer do Sr. João Cleophas
dade por atos de guerra. saram, "ipso·facto", as rllzõesque le· forma do di.sposto pelo Decreto-lei nú- li Me7l8agem X.' '15. de .20 de le-

varam o govêrno do Brasil a 1nstl mero 4.168 de 11 de março de 1943 j.lA f
Parágrafo único. Apllcam.se ao pes.. tuiraquelas medidas de exeeçAo • passam a constituir o Fundo de Indeni. vere ro ORO 1947. re erente à abeto

loal da Marinha Mercante. vltilnac:os conclulndo.sequenão podemos tra. zaçlies, a cujo crédito serão escritura. tura de 'Um crédito· especial. de
pelos mesmos at.cs. as mesmasvan.ta. tar como inimigos cldad" os. que, .pel.a dos naquele estabelecimento. Cr $ 707.880,00 para ctender eis
gens 1 ifi .. despesas lia Comissão de Repara~

; . c ass caça0 e pagamento,. de~ generallzação da lei, foram tidos. co. Art. 2,0 _ A· Agência Especial de çõe8 de Guerra no ezerclciode
terminaàas pelo Decreto.lei n,o 4.819. mo tal~, não obstante terem· vivido Defesa. Econômica do Banco do Bra. 1947.
de 8 de outubro d." 1942. e demais leis e continuarem a TIver entre nôs, co. sll S. A. procederá à venda imediata.
referentes aos mllltal~es sem qualquer mo. elementos ordefrose prestantes - dos bens dos súditos alemães e japo- Em :nensagem .encaminhada. ao
4utra indenização. e como colaboradores da riqueza eco- neses. pessoa.s naturais ou. jurldlcas. Congresso, acompanhada de uma ex-

Art. 14 _ Compete à C m·· do n6mlca e damiscegenação etnográ· domlcili&doo no estrangeiro, recolhell- posição de motivos do Sr. Ministro
o ISSO ~ fica do pais - confiscando·lhes os do o produto liquido no Fundo de In. do Exterior, solicita. o Sr. !'residente

R"paração de Guerra o julgamento bens patrimoniais, em prejUÍZo dos denlzações. . da República a abertura. de um cré.
dos· pedidos de ind,e·nlzação·e a fixaçãú seus próprios descedentes brasileiros, 'Parágrafo único -Excluem·se do dito especial no montante de Cr$ •••
dos respectivos valores e das. quota.s e tolhendo-111es as liberdades consti· disposto nesta artigo os 1Jens de pes- 707.880,00 para atender à.!; despesas

tuclonais; soas naturais que tenham cônjuge ou da Comissliode Ri!p(zraç6ea de Guer·
em caso de rateio revogadas as de- - é que esposamos tais pontos de filho brasileiro. ra no vigente exercic1o. ,
mais atribuições que lhe foram conie- vista e ap~esentamos o presente pro· Art. 3,0 _. A venda far~se-i. em con- A Comissão· de Reparações de Gu·er~ !
tidas pelo De<:re.to·lei·n.o 8.553. eLe 4 jeto. I ide janeiro de 1946, e pelo Decreto n." . Secllndo.mos, por outro. lado, a corrência públlca, bois!!. ou .e lão, ra. foi criada pelo Decreto·lei núme- :
20,971, de 11 de abril de 1946. opinlao dO ilustre promotor da JUll- confonne a natureza dos bens e serâ. ro 8.553,.de janeiro de 1~6. tendo

tiça M1Utar Dr. Paul. Whltaker, que precedida de avaUaçil.o qua.ndo não ti- como flnallda.ctes principais: L°) o:
Parágrafo 1.0 Aquela Comlsão, de. declarou "esquls1t~ a atitude do Bra- verem cotação oficlal.estabele<:lmento de norm~ gerais e·

corridos 30 (trinta) dias da. promulga· sll" comparando·se à. Rússia no con- Parágrafo único _ As cotas de ca. deflnl~lva.s sôbre contrôle dos bens
ção desta lei. fixará o praZo Impror· fisco indiscriminado. pltal de sociedades de pessoas ou de dos suditos dos palses com os quals
rogável de 120 (cento e vinte) para Nem mesmo a Inglaterra e os Es. responsabiUdade limitada serão alle- o Brasil estêve em auerra;. 2.°) a
que os prejudicados apresentem seus tados Unidos, que hoje ná" dependem, nadas pela. Agência Especial de De. r~olução dos pedidos de indeniza·
pedidos de indenização, instruidos dos. como nós, do braç-::: estrangeiro, se., fesa Econ(lmica. çoes pretendidas pelas pessoas fisl·
documentos que pela mesma. for11lJl apossaram de bells de seus adversa\- ... '. cas e jurídicas brasileiras: 3.°) &'
forem eldgldos. . rios residentes em seus territórios. .Art

be
'
l

4
1
,od - Plc

l
am

d
liV;~1 diaS. ônus apresentação de conta geral das re- ;

. Essa situação, já dizia. o próprio ex. esta ec os peo e<:rew- enumero paraçõesde guerra e do plano de"
Art. 15 - As. despesas necessárIas Ministro da. .Fazenda, constitui pre- 4.100. deU de março de 1942, as pro- pagamento dna Indenlzaç6e.s: 4,°) ri

à. execução desta lei correrão Ilor con. JU1Zo para IV economia nacional, pola priedades rurais Pertencentes a pes- funcionamento como órglio con.sultivo
ta. do .fundo de Indenização de que a sua continua~:ãlJ só serve para. de- SOIlS- físicas alem/[es e Japones~1 do_ dos delegaclos e representantes dó
trata o art. 1.0.prestando~se contas, sorganlzar .. 0 trabalho epre.JUdicar a mldliaclas e. residentes no temt4)r1o Brasil nas. conferências Internado
afinal. ao Min.istro da. Fazenda. própria. prOdução. agrícola e Industrial naeional, há nWs de dez an08_ e que nais. aôbre as matérias relaciona..das

Art. 16 - A presente leic.mtrara do Brasil, . teDham. c(lnjuse ou filho bra&l1e1fo, com as suas atribuiçliea.
em vigor na. data de sua publicação, Bala das Bess6es, 22 de novembro Art. 5.' _ Serão llberados das rcs- . Em 1942, ano da entrada do :Rl'asll
revogadas as disposlçlíes em contrA· de 1846. - Memuel Vitor• .... Medei· pereentuw fixadas pelodeereto-Iel na guerra; 1010 depals dos atos de
rio. - AnftlRioZ'eliciIolRo. rol' Neto. . n.O4.166. de 11 de março de 1942, Os agressão aon06S0 Pala. foi e.tabele.
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N.O 75 - (PR 3.360-47)

Senhores Membros do Congl'ecso
Na'cional:

'Havendo neceSsidaode da a'bertura de
um crédito especial nalmportllncla de
setecentos e setemll oitocentos e oi.
tenta cruzeir,os (Cr$ 707 .880,00), para
atender às despesas àa.ComissAg fil~

- DE 1947DE

cidCl pelo Decreto-lei n,' 4,166, de' Diz a <:!úusula 2. a elo contrato men· tos ao re6lmeespecial, Instituído MIo Sendo o trabalho de ordem tempo-'
H de março de 1942, um régime es- cionado: DecI'eto-lei n,o 4.166." Manteve, en· rária náo se justifica. o seu elast,:ci-
pedal a ser apUcado, fobretudo atra- " ..• 2;a) À Agência caberá: tre,tanto, a mesma diretriz inicial de mmto nem, muito menos, o prolonga-
"es do Banco do Bra.sil, para OS bens a) determinar e praticar todos os e:(Ccução a cargo do Banco. mento Indefinido das suas atribuições.
c ctireitos de súditos alemães, jalJo· atos relativos à execução do De· E', em verdade, aC. R. G., nada Assim, a redução da sua composição
310"CS e itallanos,pesso.us físicas' e creto-lei, submetendo. à prévia mai', nada mmos que urna renova- p:>derá~pl'OpOl·clcnar. certamente. a in-
juridieas, os quai spassar,am a res- aprovação do Ministro da Fazen- ção e uma ampliaçiio da antiga e ex- tensificação das atividades dos seus
jJon~ler pelopre.luízo cau,sado aos bens da os que estabelecem normas tinta Comissão de ,Defesa EDonõmic:l. 1.1'mbl·os.
'c óircltcs do Estado Brn~ileiro' c à de observância geral; b) auto- }'a antig'l' C. D. E., mais modesta c F'inalment". neste asunto.o que s:'
vida. aos bens e direitos das pesso9S rizar despesas e a.provar as res- menos numerosa, os seus comnollen- faz necessário, evitan:io-se, lo.ieamm-
lHcas e Jurídicas nadonais. peclivas J11'c~tações de cont·as; c) tas nada re<:r:biam dos ccfre~ pú'blicos. te, a criaçãoC:e car;:;cs burccráticos c::

Posteriormente, foi o cltadoDecreto- fornecer o pesso8.1 neces~ário: d) A atual C. 1;1.. G. foiclassificada~o- que a Nação seja quanto, antes devidr.
1(:i n.' 4.166 mcdificado pelo Decre- arbitrar remllucraçõe.s ordinárias mo órgão auxiliar da Presidência da e minuciosamer,te esclarecida.
to-lei n.O 4.807, de 7 de cutubro de ou extracrdinp.rias be:n como diá- R;;públ!ca. A sua comJ;csição b~m
J 942, o qual determinou ·a criaç~o rias e .aJudas de custo; e) em mai.' acrescida, reune oito membrcs Desccnh:cendo-se. por completo. c'
da CcmiEsão de DefCE:J. Econômica. S\lma, providenciar tudo quanto Irep~·esor.tar,tes de S:13 Ministérios:, Ex" trabalhos da AEDE.Nos própriosre_

A n!erida Com!ESão. compos~a de serelacionc com o, intuito fun-, terier, Fazenda. Just!Ga, Guerra, M9' latórics do Banco do Brasil dela llâ"
5 membros, um de cada l~m dos Mi- d,am,ental do Decretc.lei. p,rovo·ll'ln.ha" Aeronãu,tica c maiS, u,'m, dOB, ~!'_ aparecem esclarecimentos nem sique:'
nis~éri0s: da Fl1.z~nda, Exterior, Jus. cando prévias cecisões da União co do Brasll e uutro da Ccmissão ci~ referências. Apenas nos seus balanços.
tíça. Trabalho e Guerra, tinha como sempre que Julgue cC:lveniente." 1Iarlnha Mercante. como pc,r exemplo nos de 30 de de-
principal Incumb~ncia (art. 4.°, De- E' oportuno e mesmo indispensável No exercicio pa&:ado, para os t'n- z·'mbro de 1945 e 20 de dezembro ó,-,
ereto 11.0 4.B07): ", .. a fiSCalização, citar, Igualmente, a cláu~ula 3.', re-cli·' clrgos de Instabção e funcior,lmm- 19~6, aparecem, no Ativo, scb o titulo
admInistração, liqujd::t~o ou, desa- gida da ferma seguinte: , to da C. ,R. G. foi ab,.rto um c:'.]. de Valores de Diferentes Espécies em
pr0iJriação de bens e direitos de peso "As despesas decarrentes do dito e.pecial de Cr:J 250.000,00. Depósito Obrigatório (Decreto-Lel n.'
WlS nrtturais ou jurídica" compreen- cumprimento dêste ccntrato, in- • 4.166) as quantias respectivamente de
didas no Decreto-lei n." 4.le5, de II clusive as de remun~Tação de peso Nao f.ol durante oex,r~kio ~e 194·:1 CrS 60.955.323,70 e Cr556.049,961,3\.'
de março d-e 1942".' Air.-da pelo arti- soaI, w:"ão custeadas pelo Banco procedioa a nenhu.ma ,maJo-raçao da· e no Fa~slvo SGb o titulo Depósitos
f!;o 5.', ficariam sujeitas à jurisdição que a titulo de indenização debi- quela quantia, desort-e que as SUflS Obrigatórios (Decreto-Lei n.o 4.166'.
da CDE os efeitos das leis 11.°3.91'3 tarti ao Tesouro .Nacicnal, à con- despesaS"de~,::n,s~m dúvida, ter f1'::a- as quantias de Cr$ 479.730.336,10, no
'0. 4.166., O prim21ro dê:ses decre,tGs, ta "DespE'sas da União", a con. do ClrC\msc.. ltas. acs. llmltes dos re- balanço de 30.12-45 e Cr$ 522.905.614,30
que {'onstiLul o marco itlic!al ,das oue. tribuição semestral de três ml- cur~cs lega~s e::l~t:mL:e:.Por ccasi~o no de 30·12.46.
raçõe, de intervenção do Banco, esta- Ihões de c\'uzeÍl'os (Cr$ .......•.• ~a elabo~açHo o.çamellto>l'1a o Execm:- f: preciso portanto, que o Poder Le-
bc!ecia n n~eesidade M licença prévia 3.COO.OOO,OO). ·Anualmente, por so. vo não fez ip..clulr na st~a prc:Josta n:;- gislatlvo conheça, não só a origem
]Jclo "Banca ,do Brasil para as opera. licitação de Qualquer das pal·tl:S, nhum recurw para o S:·:.1 prOSSe2'~ll- dessas quantias ccmo a posição atual
çõ:s om que interviessem pessons roa. pcderá prcceder-!e a revisão da mc'ntp. ". dcs bEllseixlstase até dos nacionai,
t.u!'ai-; ou juridical':i. não pe~tencentcs c:>t:l d~' cc..::l:riliuiç~o para o fim c1e Pe~E ..se, a[!:G!'2.. tnn cr~.:Iit::> ~5;;';~1a.l qu.;. ain~a se acham 'controlados. cc-
:',0 "Continente Americano".' aument~-la cu diminui-Ia, t~lld~ de Cr~ 707.830,00 r.'lU ecorrer as ,des-nh~ça a situação das emprêsas incor

~e ,em vista justa rztribuição dos pe~as como, ,eu funelo:J.amento du- pc=s.1as ao patrimônl;, nacional e (j

O Dccreto·lcin. ° 4.166. ainda hcie ellc:\rgcs do Banco em função d~s rante o exzrciC,IO.de 1947, a;Jr2se'1bn.! montante das liquidações realizadas ~,
('Dl l'iZOl', constItui a fonte legal da despesas realizadas. As dCS;»S'lS do-se, uma rela<;!,c de dU1s verba," as respectivas d.esuesas de liquidação
n;,:tódla des bens dos eixis:ll3. A de, p~s,~:l! e aêminist~ação düs pa~En} e m9.terlUl, 1:0 mcr',::tntc ce; abreviando-se o m'ais possivel a inter·
CCll1i~são de Defesa Econômica e a flrn:·as e .emlJr&s:\.s atinzidasp:lo C~,,5f;·!~o.oo para. pes~~;l e ...... I vmção do Estado, na vida de to~o,
Ccmissfw do Fundo de Indenizacõ~s. decreto-I;1 c, o,rrer~o pcr ccnta do C.S 1:~.;_ ... o,oo para••~at,_ ..al. ,I que "mpregam atividade econômica nc·
crbda pe:a portaria n. o 87. de ao de aeervo aas. mzsmas. " ~ Vc. iJa pes:c:l~ a,,:1oc!a-se em... . Pais .
jur.ho de 1942, do Ministério da Jus· Essas duas clausulas valem na re:l- Cr.., 2G3.600.00 pa.a funçoes gratlfl%.- . •
tiça. fo:·am. em verdade, órgãos de !idade, como cG:1dens9.ç[a c:~ to::o o das (art. 7.°. 12.0. co Decra,t~lei l1ü-'1 O. assunto, de resto, ja esta sendc
crientação e de co.nsultaa ação exe- cc,ntrato e bem a.,sim da ccmulc::a t:l~ mero 0.553) e Cr$ 215. ono,Oo para. gra-] oejet:> de cogit"ção do Congr2sso atro._

. ,cuti \'a do Banco do Bra,iL refa que foi atribuída ao Banco do tifieação de reprêse" tação . (art. 5.°). vés des projE·tos n.'s 169 e 177 de 1D{6
ACRG. criada em 194i, tem Id'ên- Brasil. além de Cr$ 80. OOO,CO para aju::\a de, Clue foram reunidos em um ún:eo na

tica fInaJic.ade. Cabe agora aqui salienta:' a cxtl'ema c115to e diárias. i Ccmisslio de Justiça da Câmara.
All1."lln5 meses depois de Stt:l. criação lib'ralidade com tIUê En·~ S mano I

"'c'o Decreto-lei n.~ 5.651, de 12 de Ja'~o .... h . . :"..~ e ' .- O l 2,· do art. 7.° referido no oU'l-' Del1tro dessa salutar orientação não
,- , ."m 0." .Qln elro~ 1lubllcc,. O razoá· dro apr:s·entado diz reslJeito evOlusi'!", c! "emc's n.,ce"..i"a'de de uma numerosis-juiho de 1943. foi extln:a a Comissão veI e le"IUmo seria opa" m t • ~ " .• - ~
-dc Defesa EcDllôm!Co. e transferidas B d" B il -I ,~:,n o a~ mente a, gra tificações prc·labore aos i slina ORG. mas de uma atividade pe:'-

anc:> oras. p. o Ta.:;ou.o, da:; funcionários re~uisita"cs' I m''~ent.'e·c"ntinuada .upervisionando
:Ls suns alribuiç&es, para. o Banco do despesas efetivamente realiz:2das e 'A' ' . b" d ~'. :. ~.. '.. 7 ••
BraEil. nW1ca de uma quant'a flx O B' o _ ~slm, e so remo. o eX~,essl,va I! lU-I' e incentivando ao, máximo. atraves de

_ f I t ••' . a., <1.1 justIficável a quantia de poucos elementcs, os trabalhos a cal'.
O Decreto-lei n. ° 5.661, declara e1:-1 ~o o.e\ret;l,nt~ :Luto.l:m!o a. debi. Cr$ 263.600.00 para aquela sub.:lonsla - ~o da AEDE.

:p.rcss::tme:J.te: 'Il~~e~ ~~nc~uzct.o}~O~Oa~~r g;ss;;t; nação..Embora não se' tenha melh~'r o Nestas com1ições. opinamos pelc
, "Art. 1. ° Pa.ssam à. competên. que até agora o TesoUl'o Feder~l d'~e esclareCImento, parece fora de dúvi- i ::provação do seguinte p:oj.:to;

eia do Ba:J.co do B:asil S. A., ter pago' ao Banco do, Brasil q'j;n. da. entretanto, q~'e ~e. cogita ode con: I. o
como Iigente do Govêrno Federai, tia. superior a Cr$. "20.000.000,00. po'sl tr,!ltar novos fun~c.cn:rlos, se e qu~ ~:'\ LEI N.
as atribuições deflnida~ nos ar- somente nos anos de 1944 R 1945 fê3 nao ~o~.::m ccnt;~ta,:os, em cOl1tral'lO
tlgcs 4.°,,5.° e 6.0 do Decreto-lei o pa!\,a~nto de CrS 1&.000.000,00, nino às reIL.ada; I.n.t.uçoes do Sr. Prosi- Art. 1.0 - Fica o Pod€r Executl
n ,0 4.807, de 7 de outubro de da devendo certamente ser computa- d~nte da ~_publica, a.s 'quais no ca~o vo autorizado a abrir. pelo Mlnisté~
19~2. dos pelo Banco d:> Bra.sll os meses r.s- nl10 devene.m ser bur~adas, ~obretu(.o rio, d9- Fazenda. o crédito, especial

tantes de 1943 d í i -, porque a C. R. G. e um orgão (\,U- de duzent e cI'nqü n'" 11 cI'uze'
•Art. 2. o Fica extin.ta a Com.Is- rent

6
.'. e os o eXEl'C c os cor· xiliar da Presld,êncla. 0.5 e ....... m .-= NS (Cr$ 250,000,00), para atmdcr

s,w ·de De~e.!: Ec:>I'~Omlca, Criada Antes de mais .nada, 'cumpre e',i. Além disto, vale aqui notar a curio- às despesasdaComissâo de Repara
~:lOou~~~~~,~~eI19~:i. e4.:0~eudear~ tal' o pr~sse_guime~to dessa, situação sidade. de ser. all:ese·ntada a relaçãoçõesde Guerra no decorr~r de 1947.
auivo será entregue ao :Banco do singular, .el1l1O onelosa, ao erário p~l- d,e .suas Y,erbaS .através de uma. eXIl.!)-.. " Art. 2.• - A Comlsâo de Repara-
J3'1 A Iblico., s.çt.Jo do Sr. MinLstro do Exterlo" - 'di t

rasl, S. . Consideramos um imperativo il1JL~A-, .anexa..àmensagem presidencial. ., çoes de GU2rra op~ssa a S~l'. re~-
.................................. veI a revisão da cota de contribuição A consignação de Cr$ 216.000,00 m:~t~ subordit;atla.ao. Mllllsteno C!:

Art. 5.· Ao Ministro de 2stado do Tesouro, tendo-se em Vista· rigoro. destina-se ao pagamento dos jetons Ex~,Ilor, ficanc;o r<:luzldo a 3.G nu
dos Negócios da Fazen11a incum- samente a retribuição do.s e.ncargos ao de presenea. 11 membro! ela Comisão me.o máximo dos seus memb.os.
be orientar a aplicação ,do pre- Bancoe-m função das despesas rzali- computando.se 9 membros e não a' Art. 3.-.- O Ministério da Fa
sente Decreto-lei e contratl1'r com zadas. _ . " confcrrne a 1al. na base de 10 sessões z2nda promoverá' a Imediata revi
o Banco do Brasll S A para o Essa revisao" de resto, Está p:evista mensais. ". são do contrato celebrado entre a
que' fica desde já ~uto~lzado, 11 no próprio contrato (cláusula 3."). In. Afora o acréscimo considt'rável em União e o Banco do Brasil a pro_
execução dos respectivos serviços. tafe~mi~nte, porém. tanto no regime di-relação ao último, exerciclo da verba vado pelo Decreto, 13.101 de 5·8-

I
wr a, como nos !tovernos seguintes, pessoal - mais de duas vezes o cré- 43 de maneira. a que o Banc:> do

Dias depois, ao 28 de agôsto de o poder público não tomou inicia li- dito aberto em 1946, - há a notar,Brasll sóm'~nte debite ao Tesouro
,1943, o Ministro da. F'azenda, Souza -.:a !'lguma sóbre o assW1to. ' , ainda, o pedido ,para aquisição de. mó- Nacional· llB despesas efetivamente'I Costa" assinava, um c~ntrato como ,E de tóda op~rtunidade e- absoluta. vels, no montante de Cr$ 80.00QOO e realizadas com os, encarge-s da. A~ên-
Banco do Brasil. comp.ementar e in- mente indlsoensavel, até mesmo como as d'.mals consignações de material cia Especial da De.spesa Econêmi-
dispensável ao cumprimento do De- mera proVidência de rotinll admlnis- " ca

'creto'lei n. o 5, 661e. emconseqUên- tratl,::a, proceder-se Imediatam-ente a Não se faz necessária malo.r expIa· . , ~ ..
cia, era baixado logo de}lols o Decre- revisao prevista, no contrato e- a qual n,acá:> para tornar evidente Que a aber-I Art. 4.', ~ Revogam.se as CIS·
to n. o -13.101, de 5. de agOsto de não deveria ter sido esquecida sobre- tura do. crédito nas proporções solL posições em contrário.
1913, aprovando o referido contrato e tudo tanta na ocasião em Que foi bai· citadas e sem maioreBdiseriminaçõ~s Sala das Comisões em 13 de maio
pelo qual o Banco se obrigava a or- xado o Deereto-I-ei 11.· 8.553, ,de Ja~ vem contrariara elevada preocupaçao de 194'7 - Jodo Cleojas
g-anizar, insto.lar e custear um' de. neiro de 1946, como quando foi· o mes- do Govêmode Empreender uma infle- • •
partamento de caráter transitório, mo ret:ulamentado pelo De,ereto 1111- xlvel reducão nas despesas públicas. l\lElol'SMlEM À QUAL SE REFERI: o PAREC.Ea
Que funcionará co.m o l1om~ de Agên· mero. 20.971, de llbril de 1946. 'Final- Somos por issO de parecer Que seja
eia FSIl~ial de Defesa Ecol1ôn1i.ea mente ar:rora quando o Govêrno pede aberto um crédito especlal no mono
(.I1'F.lDE). um crédito especial paraatmder, a tmte de CrS 250.000,00, jgual qt\an-'

Passou, assim, ~e.;de então, ao despesas da C. R. G.• 11'9.0' se justifi- tia no exerclcio passado, devendo a Co
B::tllCO do Brasl1 ·não só li.- e:tecução ca C!ue alnda'uma vez tenoha ne~!i· missão E,er reduzlda a, 3 ou máximo 5
como a própria orientação dos ser- g€;nciado em .tomar uma providência membros. passando a· trabalhar inti
Viços de contrôle da. propriedade ini- elementar mas sempre I·etardada. mamente articulada. à'Agêncla Geral
miga. ca,bendo-Ihe, atravês de sua Realment~. cl'iando a. C.' R. G~ de Defesa Econômica instalada. no
AEDE, "Providenciar tudo quanto se quis li Oovel'no ~ellfej1:al'" em suas Banco do Brasil e ficando diretamen
relacione com o intuito fundamental m40s atribuições consultivas e decisó- te suborcil1\l!da ao Ministério do Ex.

. do Decreto·lei". rias rdacion-aC:as ccm os bens sujei- terior,
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Reparações de Guerra no corl'ente
exercicio soUcito as necessárias pro
Vidência~ do Poder Legislativo para a
concessão d{) referido crédito.

Rio de Janeiro, em 20 de fevereiro
cl~d947. - EURICO G. DUTRA.

Autori.a a abrir, pela Ministé.
rio da Fazenda, o crédito especial
de Cr$ 707.830,00, para atender às
despesas da Comissão. de .- =llara~
çéies de Guerra no decorrer de
1947.

O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Na,cio

nal deilreta e. eu sancino a seguinte
lei:

Art, 1.. Fica o Poder Executivo au
to:izado a abrir, pelo Ministério da
Fazenda, o crédito especial de sete
centos e sete mil oitocentos e oitenta
cJ;uzelrQs (Or$707 .880.00), para aten
der às despesas da C{)mlsslio de Re
parações de Guerra no decorrer de
1947.

Art. 2.0 Revogam-se as disposiç6es
em contrário.
. Rio de Janeiro, em de de

1947. 1260 da Imiependêllcla. e.,-590 da
Jl.epúbUca.

LEI N,O DE DE DE 1947

CRG-55-949.4(00) - E 11 de feve-
" reiro de 1947

A Sua Excelêncla o Senhor General
de Divisão Eurico. Gaspar Dutra, Pre·
sidente da Repú'blica.

Senhor' Presidente - Não tendo si·
do envia.da oportunam-ente ao Dzpar·
tamento Administrativo do Serviço
Público a. proposta. de orçamento da
Comissão de. Reparaçózs de Guerra
para o exerclclo de 1947, -fai a mesma
encaminhada. ao relator do orçamen·
to do' Exterior na Comissão de Finan·
ças da 'Cflmara' dos D;;putados a fim
de ser inclulda, como emenda. no pro·
jeto de orçamento da 'Repúlllica.

2. Como. porém, de acôrdo' com o
critério .adotsdo,· as emendas que en·
volvessem aumento de despesa deve.
riam ser apresentadas mediante pro·
posta do Poder ElCecutivo,aquela,pro
vidência não teve seguimento.

3. Criada a Comissão de Reparações
de Guerra pelo Decreto-lei n,· 8.553,
de 4 de janeiro do ano próximo pas
sado, teve ela,' no exercldo de 1946
Imensas- dificuldades para o bom de
semuenho d,'! suas funções. dada a in.
suflêiência do crédito que lhe foi at~l
buldo. na import~n:la de Cr$ ...•..
250.000,00, aberto pelo artigo 10 do
mesmo Decreto-Ielo

4. Para atender, com proveito, aos
encargos '9ue lhe estão cometidos,

necessita . a Comissão, no exerclclo
COlTente de. um cl'édito de C1'$ ., ..•
707.880,00, com o qual possa custear
suas, despesas de .expediente e manter
o seguinte quadro. de pessoal:' 1
Presidente;. 8 Membros; 1 Secretá.
rio; 1 Consultor,Jurld!l.lo; 1 Adjun
to .de Consultor JurldJco; 1 Conta.
dor; 1 Atuário; 2 Assistentes; e 8
Auxl1lares de Secretaria., o que cor.
responde aliás, ,às exigências múll
mas dos serviços.

5... De acõrdo. com o exposto a
Comissão me Pede sullmeter à apro.
vação de Vossa Excelência as provi
dências constantes da Exposiç~o de
Motivos do seu Presidente em exer
cicio. anexa a êste expediente.

6: Telldo em vista. porém, as ex
pressas recotnendações de Vossa Ex.
celência no' sentido de se evitarem.
na medida do posslvel, os. pedidos de
créditos especiais, ocorre-me, Senhol'
Presidente, o alvitre de propor a
Vossa Excelênela o recurso de fazer
correr as despesas orçadas pela Co·
missã.o de Reparações de Guerra à
conta do quantitativo constante da
cláusu1a3,a do', contrato, assinado
entre o Tesouro e o Banco do Sra
sl1 e aprovado pelo Decreto núme
ro 13.101, de 5de ,agôsto de 1943.

7.· Conforme Vcssa Excelência se-

~

rá servido vel·lflcar· pelos têrmos da;
l'eferida cláusula, as despesas tia.
Agência Especial de Defesa Econô
mica são custeadas pelo Banco do
Brasil que, a titulo de Indenização,
debita ,ao Tesouro Nacional, à. con.
ta. "Pespesa da União", a contribui..
ção semestrnl de 3' milhões de cru.
zeiros, ou sejam Cr$ 6.000.000,O(),
anuais.

8•. As despesas da. Comissão de Re.
parações de Guerr.a correspondem
apenas a 11,6% dessa cifra. Ocorre
ainda a circunstância de que, mui";
tas das firmas sujeitas ao regime' de
sequestro. instituído pelo Decreto ml
mero 4.166, Já foram llquidadas, ()
que autoriza a conclusão de que os
encargos da AGEDE terão diminuí
do 'na mesma proporção, verlflcan.
do,se assim um saldo correspon.
dente na venlJade Que ela dispõe
em virtude do contrato' acima alu
dido.

9.E' nesse pressuposto que tenhl)
a honra de submeter o presente ai.
vitre ,à alta con·slderação' de Vossa;
Excelência e sollcltar para êle a sua.
aprovação.

Aproveito a. oportunidade para. re
nOVar a Vossa Excelência, Senhor
Presidente, os protestos do meu mais ;
profundo uspelto. - Raul '

C O'~ ISS A O D E R E,P A R A ç O E S DE GUERRA

'?OPOSTA ORÇAMENTÁRIA P AlIA o EXERcicIO DE '~947

Resumo p .'or verba,

l, I
Fixa I Varláv~l 1 Total

I I
Cr$ I Cr$ l. Cr$

I
I I

559.600,0047Q..600~00 I 80.000,00 I-- J 148.280,00 J 148.280,00
I I

479.600,00 I 228.280,00 I 107.880,00
I I
1 I

{ERBAfl

....-•••-.'1 •••••••••••••••••••• 1 , ••••••••••••••••••••••

II

\1'
II
11

--------~-:O-~'----------+:II'--'----'---+---...:.-+--
•••••••••••••••••••••••••• , ,., ••••••• ~. Ii oi •••.•••••• II

.' •••• ', •• 'I,a , •• 11 •• I" I ••••••••• I" •••••• '" I", I •••• 1'1 .... li
11
II

II

1 -PeSSoal
:I .~ :Material

l'ota1

Resumo por co7l8fgnaçóeB

OONSIGNAÇOES ,

Verba 1 - Pesaoal

m - Vantagens '" ,', 11 ••••• ti ' 11' " ••••••

.XV ..., Indenlzaç6es .' ••••• Ii",'H' Ii 11 •• ti ~ •• I ••••••

Total ~a verba 1 ••~ ~ '.: .

VerbA 2 - MaterlA!

I 'Material perman,ente '._ lU •••• " 'I' •••

II -- Material ,de consumo Ii •••••••• ~ ~ 11' •••••••• '.- • ",' ti

UI - J)lveraaa despesu Ii •••••• " I •• li •••••••••••••

Total da verba 2 •••••• 41 • f'. "":••••••••••• " li, f li •••• 41 ••• f •••••••

fi
\'.1

-lI
1I

I
Fixa Var1ável I
Ol'$ Cl'$ ,

I

I

I
i

478,&00,00 I
80.1100,00 I

; I
479.800.00 80.000;00 I

I
1 I

".~ I I
.\ I
I 1
I 80.000.00 I
I ' 28.000,00 I
I 40.280,00 I,

148.280,00
I

I I
I I
I 1

Total

C1'$

478.600,00
80.000,00

559.600,00

80.000;00
28.000,00
40.280,00

148.280,lIlP
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VERn 1 - PESSOAL

ConsignaçciCJ 111 -Vantal1e1l'

Maio de 1941 1721,

DOTAÇAO
(em cruzeiros»:

Fixa 11 Variável

Cr$ _f Cl1_

09 - :Fun~05es gratlflclldas :
Decreto-lei n.o 8.553; de 4"1·1946, llrt. 7.°, § 2.· .

14 - Gratificação de representação
'Decreto·lel n." 8;553. de 4-1·1946. art. 5.. • , ..

Total da Col1;s1gnaçio It1 •.. I ••••••••• I 1 • I • , • , ••• , •• I I •••• I "' • I

Consignl.lÇdo IV.- 1114enizaçóu

22 - Ajuda. de ,custo •••••••••••,•••••• i •••••••••••••• rI' ••••••••••••.I.,I .

:3'~ Dh\riflS """",1 ,•••:•••••••••••••.••••.•••••••••.•• '••••••••••••••••••••••••• 1•••••••

. 'I'otal da Consignação IV ••• I • I ••• I • I • '1 • e_" ••••••• I I, • "" ••• I I , f I ••• I •• ,

263,600,Q~

216.000,00

479,600,00

30.000,30
50.000,00-80.000,00
80.000,00

-:.---:----1--------

~otal da verba. 1 .'1' ., I, •••••••••'•••••••••••••• ,, ",' ••• "' ,',. li.!.

VIaJA 2 - MATIILIL

.conslgnaçãó .1 - Material· Perma,tente

13 - 1d6velse artigos de ornamentação mIL quloll8 utell$lUos de escritórios. blblloteca,
laboratório, gabinete cientifico ou téc nico e para trabalhos de campo: apar~1hos
e utensillos de copa, cozinha, refeitório. dormUório e enfermaria: material de seri.
cUltura. indúatr1ade ftaçAo e tecelp,gem ele dela, •• I Ii ••••• I I I •••••••• I ••

Total da Oonsignação I "•.•• 1,1' ..... Ii •• " t •• 1,1 •••••••• I' •• I •• I ••••• '" • '" ~

Consignação 11 - Material de Conaumo

17 - Artigo de expediente. dEsenho. ensino e educação; artlges. escolar.es para di.stri·
buiçlio, fichas e livras de escrlturaçlo, inlDressos e material de classificação, in.
cluslve fichas blbUográficas e de. referência .

'l'ótal da. Consignação 11 • •• ; , ..

ConSignação 111 - Diversas Despesas

30 -Agua e al'tlgos para. limpezas e deslnfec ção: serviços de asseio e higiene. Iavagem c.
angomagemde roupas; taxas de água, esgOto e lixa •.••••••.•••••.•••.•••.•.•••.•••

32 - Assinatura de órgãos oficiais , i ;

35 - DespesaS mludas d~ pronto pa.gamento ,

41 - Passagens, transporte de pessoal e de SUll>6 bagagens ; ••

42 - Telefone, telefonemas, ~Iegramas,·~ad.iogramas, porte postal e assina.turas de caixas
postais II ••••• ,'. 1, •• 11. 1,. 11. i •• 11 •••••••••• " I" ••••••••••• ~.: t ••••

.... " . , :1. ,4

Total da Co~gnaçAom ~ '1•••• ti "" • Ii • _,I' •••• i I 1, ••• 11 •••• 1. lo •••••

Total da Verba 2, i. 11 ••• ,,'~'••• 01 •••• I,' 11 •••••••• '" Ii ,'i •••••••• t .'•••••••••

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

479.600,00

558.600,00

Varitiv,Z

Cr$

80.000,00

80.000,00

28.000,00..
28.000,00

5.000,00

280,00

S.OOO,oo

15.000,00

15.000,00

40.280,00

148.280,00

80.000,00

:I

A'Sua Excelência o Senhorbbaf.
xador .RSoulFernandes, Ministro de
Estaodo das Relàç6es Exteriores;

Senhor 'Ministro,
A execuçlLo dos serviços. destlna40s

a asse·gurar o pagamentodas indeniza.
ções ,devidas por ...tos de agresslo do
inimigo, na forma prevista no Decreto.
lei ti.o 4.186, ele 11 de março de 1942,
e legilllaçlo posterior,. ~oube, .durante
o conflito, sucessivamente, 1011 Mlnls.
térios da. Justiça e Negócios Interiores
e da Fazenda.. A Comlsslo de Defesa
Econ6mlca e ao lIa.nco 40 Brasil, por

In~rmêd1o, ela. A8êncla~ especial. Pa.ta pelo Decre'to-Iel n.· 8.553, de " .de· ja- f. Apesar das providênClàs em tem';
o seU castelo foram. UUlizadll8 elota- neiro de 1948, a ComlssAode Repara. po alvitra.da.ll, elo orçamento para. o
çlies ordinAriu ~. especiais, (Decreto- ç6es de Guerra compOIIta de repre. corren~ exercfclo nlo constam as do~
lei n.· 4.807, de 'f de ~utUb:o ele 1~2. sentantes dos MinistériOS das Relaç6es taç6es neceas6r1as ao funcionamento
art. 14: Decl'tlto·lel n. S.681, de 12 de Exteriores Pannda Justl"" Guerra do fet,rido 61'810.erIado por lei. e CuJOII
jul1lo de 1943.artlso 6.·). . _ Ma11nha eAeroduUca. do Banco dó serviços nlo devem sofrer sol~io cla

t. 'Terminada a auerra,e a fim ele Brasil e ComissAo. de Marinha Me:- contU2uldael~,dada a sua relevAncia e
estabelecer. normas ;erats e defLnitl- cante. a repercuaslo ln~rn.. e 1nt6m8Ci~na.l
vas i6bre· o contr6ledos bena· lnlmi- , .. ela.s .a,tribu1ç~ que deumpenha..
80s. deeldlia6bre 91 pedidos de melem- 3. Ao MInl8térfo da Fazenda foi S. Como a abertura de .UJn cridlt()
zaçio e e.laboraf o pla~ de repara.. aberto C1'6clito espec.lal (art. 10), par.a especial depenei.e de·· lIr.onunc1ameon.tG
çllea,atendendo aoscompromlasos in- atender u despeau com a lnatalàÇlo dO COl1l1'e880 Naclonal,l1l,Jelto U de
,ternae1ónais"ao valor doa- bens em ele-o e o funelonamento d~ COm18aAo du- lonlas naturala da tr~lo le.ls.
Póalto e 1011 danoa a pilar, foi c~da, :ante o .ano.l1l1do. . latlv& pela CimaTa· e Senaao,. vtnb~
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crédito especial de. setecentos e Beta
mil oitocelltos fi oitenta cruzeiros
<Cr$ 707.880.00), para. atender às
despesas da Comissão de Reparações
de Guerra. no decorrer de 1947.

Rio de Janeil'o, em •• de •• de ••
de 1947, 1260 dilo Independência e· 59"
d~ República.. ,

Comissão de Comunicações
e Transportes"

Sob. A Presidência do Sr. RcgériQ
Vieira, respectivo Presidcnte reunlu
se. elIta Comissão, achandO-se pre..
sentcs os 13rs, Jurandil' Pires Vice
Presidente, Jucellno Kubistchek. Pe.
droso Júnior, Ponce de Arruda, .Ara..
mIs Ataide, .Antônio Mário Mafra,
Cosme Ferrell'a e Lauro de Freitas•.
Deixaram de comparecer ~. Srs.:
Eunápio de Queiróz, JOSé .Bonifácio,
Ulisses Lins. Manuel· Novais, Vasco
dOS Reis e por motJvo justificado, O
Sr. Romeu Lourenção. Especialmen
te convidado, \ esteve preselOte, o En~
genh€lro ne.nato· l''eio, Diretor da. Es-
trada. de Ferro Centràl dI) Brasil.
Abertos os trabalhos, f01 lida, assina.
da. e aprovada a. ata. da reunião an~
terlor com a. retificação feita. pelo
Sr. Panca de Arruda no sentido de
ser registrado haver sido lido e apro_
vado na reunião anterior· o parecer
favorável de sua autoria ao projeto
do . E"ecutlvo que altera a· redaçi\Q
dos artigos 7 e 8 do Decreto-lei nu.
mero 8.904, de 24 de janeiro de 1lJ.l5.
que reorganizou o Vepartarnento
Nacional de Portos RIos e Canais.
O Sr. Rogério Vieira llgrl/odeçcll., em
seguida, ao ~r, 1teoato Feio, I IllD.
neua pronta. e solicita. com que a ten
deu ao convite que llieflzera. em'
nome da ComIssAo para.· expor ..eran
te a mesma o .seu pensamento sObre
a. matérla. consubatanciada. no prO'
jeto n.° 116, que extingue a. Autar~
qu1a da Estrada de FerroOeutral ao
Brasil. Isto feito. declarou que ia. aar_
1Io PIllAvra ao Sr. Jurand1r 1'11'es para.
na qual1dade de relator, Jazer um~
exposição susclnta lIôbre o assunto 11
trans!J1i~lr ao mesmo tempo suas lm
pressoesacêrca. do .estudo que vem
reallza.ndo sObre o aludido projete..
O Sr. Jurllndlr Pires, com a. palavra.,
fêz generaUZadll.s cOllb1deraç6es sObre
o objetivo da aludida proposiçãl), co.
locando, assIm, os seus pares em con~
diçbes de bem ajuizar das mesmas.
Concluídas es s as·considerações,
fll.1ou.entlLo o Sr, .Renato l"'elo. O,
Diretor ela Central do Brasil, demons~ :
t~llndo perfeito. conhecimento doS
mais variados problemas referentes a. .
situação material da nossa principal
via férrea, fê2 uma completa análise
dessa sltuatão. As questões· relativas
lf, aquisição e uso do materlai adqul~

rldo.nos Estados Unidos. como Igual
mente,· a.s concernentes ao número e
tipos de vag6es, como a. que diz 'com
oa crescentes pedidos de fornecimen
to ·c!os mesmos por parte de t>eparta.
mentos do Govêrno e empresas par•
tlculares, foram part1cularmente
apreciadas pelo Sr. Renato Feio. O
trabalho de construçlto de novas va
riantes, assim· como a questão refe
rente. ao material humano, foram

DECRETO N,o .. DE .. DE .• DE da mesma. torma amplamente expos· ;
1947 tas pelo 'Diretor da Central. SIIa.ex- '

posiçllo. amiMe interrompida por
r.bre ao Ministério da Fazenda O Consultas que de pronto eram respbn_

crédito especial de Cr$ 707.880.00, didu, deixou no es.pírito dos. IIreSM· :
para atender às despesas da Comis- tes uma segura e otimista. impressão
são de Reparações lie Guerra no de- da atual situação 4a Central. Pcl:)
correr de 1947. • . . adiantado da. hora•. n40 poude o Sl. ·

O PresIdente da. R&publlca,usando 'Renato' Jl'el0,aJ)reclar outros 1lBpec- '
da. . autoriz.ação C.ont1da na. Lei n. 0. • • tos, não 86..,ee pro... 1:llemaS Que eucon.. '
de .. de .. de 1947, e tendo ouvido troll .o~r to D1reolLo daquela.
O 'I'ribunal de Contas. nos têrmos Jmprêsa como. Igualmente, de outros
do artigo 92 do Regulamento Geral alie, ou ji fora.m resol\l1dol ou estilo
de, Contabilidade .. Públlca, resolve sendo examinados. Finda sua eXIlO:'
abrir ao Mln1stérlo da. Fazenda. O slçAo, o Sr. RogérIo Vieira,· declarou

APROVA o CONraA'IO FIRlIlADo COM: o
BAJfCO DO BRASIL, PARA A ZXEClIçÃO DOS
SERVIÇOS PREVISTOS 1'10 DECRE1'O-LEI N.·

5.661, DE 12 DE JULHO DE 1943

.Aos vinte e. olto dJas do mês de
ju1llo do ano. de mil· novecentos. e
quarenta. e três. prepentes, no· Gil.·
binete do· 'Ministro de EsWlo dos
Negócios da Fazenda, o respectivo
titular, Senhor Artur.lie Souza Costa
e- o Senhor João Marques dos Reis,
presidente do Banco do Brasil, socie·
da.de anOlllma, como sede à. ruaPri
meiro de· Março n.o 66. tem Justo e
contratado, para cum.prlmento do
decreto.lei D.O 5.661,de· 12 do cor
rente, o que se contém nas seguintes
cláusulas, ' entendendo-se pelas la
vras - União. Banco, decreto-lei e
Agência, a União Federal, o Banco
do Brasil S .A., o decreto.lei' núme.
ro 5.661 citado. e a. Agencia EIlpe·
cllll cleDefesa Ecoo6mlca.

PrimeirA - O Banco, aceitando os
encargos que lhe foram COnferidos
pela. Unilo no decreto-lei. obriga.-se
a or~anizar, instalar e custear um

especial do Govemo Federal, .as at.l'1· departamento, de caráter transitório,
buições definidas nos lIl'ts,4.·. 5.° e que íunciona.rá com o nome de Agên
6. o do Decreto-lei n. Q 4. ll07, de 7 <Ie cia EspecIal de Defesa Econômica
outubro de 1942. (A.E.D.E.).

Art. 2. 0 Fica extinta a Comissã~ de Segunda - A Agência caberá: a)
Defesa EconOmica. criada pelo Decre- determinar e prll ticar todos os atos
to-lei n, Q 4.807, de 7 de outubro de relativos à execução do decreto-lei,
1942, e o seu al'quivo sel'á entregue submetendo à prévia. a.provação do
ao .Banco do B.rasll S. A. ML."'1lstro da Fazenda os que estabe':'

Art. 3.° A liquidação de bens e c1i. leçal11 nOrmas de observânda. geral;
reítos de pessoas naturais ou juridi. b) autorizar despesas e a.provar as
cas compreen{\idas no Decreto-lei 11\1.. respectivas prestações de contas; c)
mero 4.166, de 11 ,de março de 1942, forneceI'. o pessoal necessário; à)
dependerá de expressa. determinacií.o arbitrar remunerações ordinârlas ou
legal em cadll caso. • extraordinárias bem como diárias e

aJudlls de custo; e) em suma, provi-
Art. 4.° Os fiscais, ndministradol"~s denclar tudo quanto se relacione com

ou llquldantes a que se refere o art!- o intuito fundamental do· decreto.
go4.0 do Decreto-lei n. o 4.807, de 'T lei, provocal1do pl'évlas decisões da
de outubro de 1942. serão nomeados União sempre que jUlgue conveniente.
pelo Presidente da Repú1:lllca.

PlIrligrafo único _. Os atuais fis. Terceira - As. de~pesas decorrentes
cais, administradores ou liquidantes do ~umprlmento deste contrato, In
continuam no exercicio de suas fun. c1~lve as de remuneração de pessoal,
çõesaté deliberação do Govêrno.. ·serao custeadas pelo Banco que, a ti-° . . tulo de indenização, debitará. ao Te-

Art. 5. Ao MinistrC?de Estado .<los souro Naclonal, à conta "Despesa da
Negócios da. ~azenda lncumlle orleu.- União", a contribUição semestral de
tar a apllcaçao do pI'esente Decreto· três mJlhões de cruzell'os (Cl'$ ._••
lei e contratar com o Bancado Bra· 3 000 000 00)
si! S. A., para. o que fica desde já ··A . l' t' . lõ it - d
autorizado a execução dos respectivcs nua men e, })Or so.c açao e
serViços, ' " qualquel'das partes, llOderá. prece

der·se a revisão da cota de contrl·
Art. 6. ° Para as 'despêsas deco:'ren. buição para o fim de aumentá-la ou

tes lia execução dos serviçQ6 a que se diminui-la tendo-se em vista justa
refere o artigo anterior serão l\l»,;r. retrlbuiçã.~ dos encargos do Banco
tos, oportunamente, ao M!nisterlo. da em futlção das despesas realizadas•
Fa~enda os nece.lsários creditos espe· As despesas de pessoal e adminIs~
cials. traçlto das firrnaa e emprêsas at1ng1~

Art. 'T. ° t::ste Decreto-lei entra f>m das pelo decreto_lei correrão por ccn
vigor na. ata de· sua publicação. revo- ta do acêrvo das mesmas.
gadas as disposições em contráril>, Quarta _ A União concederá fran~

Rio de Janeiro, 12 de julho de 1943. quia· postal e telegráficapa.l'l\ tóda
122° da Independência e 55° da Repú· a correspondência ex.pedida pela
bllca. - Getulio Vargas. - A. de Agência,
Sousa Costa. - Ale:rnndreMarcondes
FIlho, Quinta - O prazo de duração deste

contrato será indeterminado, deVe0·
DEORETON.o 13.101 DE 5 DE do êle vigora.r a.té que se liquidem as

AGOSTO DE 1943 indenizaçóes I'efertdas pejo art. 3. o
do decreto·leIn.o 4,166 e se dê des
tino .final .ao saldo' do Fundo inst1~
t1Üdo pela portaria n. o 87. de 30 de
junho de 1942.elClledJda pelos M1~

nlstros da· Justiça .e da. Fazenda.
salvo expressa. determinaçiW legal
em contrário. '

Sexta - As d1ividas que porventura·
surgirem sôbre a. Interpretação das
cláusulas acima. enumeradas serâO
l'esolvidas mediacte troca de oficios
entre a UnllÍoO. e o Banco.

E, por assim haverem acordado.
eu, Bcanerges Neto Ribeiro, oficial
administrativo classe 23 do Quadro
Suplemer.tar, lavrei o presente têr
mo. que, lido e achado conforme, vaf
asslna.ào pelo. MInistro· de Estado dos
Negócios da Fazenda, excelenlissimo
senhor Artur de Souza Costa, e pelo
presidente do Banco do Brasil. ex-

CONTRATQ A QUE SE REFERE· o DECRETO celentissimo senhor doutor .João
N,. 13.101, .DE 5 DE AQÓS-rO .DE 1943 Marques .dos Reis, bem corno peias

testemunhas Ja.lJne de OliveIra Gui·
marães,oficial administrativo classe
I do . Qualiro P.ermanente, . e Mário
Oalvão Menezes, contador classe I do
. esmo Quadro, Qué a tudo presen
ciaram. - A, lIe Souza Costa.
Marqu.es 1I0s Reis. - Jaime lIe Oli
llcira Guimaráes. - Mário Glllvão
Menezes.

O Presidente da República, usan.
do da atri1:lulção que lhe confere o
artigo 74, letra. a" da Comtituiçâ.o,
liecreta:

Artigo único - Fica apro\'ado o
contrato firmado em 28 de jUlho de
1942, entre aUnliioFederal·e o Ban.
co do Brasil, para o cumprimento do
liecreto-lei n.o 5.661, de 12 de julho
do mesmo IUlO. . ...

Rio de Janeiro, 5 de agosto de 1943.
122° da Indej>endência e 55° da Re
pública. - GETÚLIO VARQAS. -A.
de Souza Costa.
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lolicitnr a. Vossa Excelência, em ~ua
qualidade de P.t'csklente titulnl' da Co.
missão de Reparações e em nome des
ta se digne deobtel' do Excelentlssimo
Senhor Presidente da. Repúbllcaa li\:
cessáI'ia autorização para que (> Banco
do Brasil possa debitar ao Tesouro
Nacional à. conta "Despesa. da União",
quantia carrespondente à dotação Que.
por fôrça .do art, 10 do Decreto-lei
n,O 8,553, foi destinada a manut.en
ção da. Comissão no ano findo, ou se·
jam Cr$ 250,000,00 (duzentos e cin·
qüenta mil cruzeiros). sem pl'ejulzo
da abertura do crédito, de acôl'do com
a proposta anexa, e de oportuno en
contro de contas.

6. A movimentação de tal quantia
ücará a cargo da. Comissão,que a a,pU.
cará de aoôrdo com o seu Regimen.
to (Decreto n. ° 20,971, de 1,1 de abrll
de 1946).

7. A presente proposta. encontra jus·
tificativa no Decreto-lei n.o 5.661, de
12 de julho de 1943,· que tramferlu
para o Banco do Brasil as atríbU1çóes
da extinta Comissão de Defesa Eco·
nômica ,e no contrato celebrado en·
tre a União e aqueles estabeleci
estabelechnellto de crédito e apl'ova
do pelo Decreto n.. 13.101. de 5 de
agõsto de 1943.

8. 'Em verdade, coubeenUo ao
Banco do Brasil a execução elos ser.
viços de contrOle da propriedade ini
miga e. por sua Agência. Especial,
..providenciar tudo quanto se r-elacio·
ne com o intuito fundamental do De
creto-lei", . que lhe outorgou aq,uel.,
complexa tarefp,

9. As despesas decol'rentes de tais
.erviços, em virtu<le de cll\usulas le'
gais e contratuais. são custeadas pelo
Banco e debatidas ao Tesouro ~acio.
lIal (cláusulas 2. a e 3.') •

10. Ficou, assim, o Banco autoriza·
do a. pagar tôdas as despesas relacio
nadas com o sequestro dos bem lni·
migos, de forma a· pOlSSi1:llltar o cum·
prlmento das medidas que o Governo
entendesse de tomar, a fim de. ~s
larcir os prejulzos causados à CClmll
nidade nacional, pelos atos de agres.
láCldo inimigo.

11. A Comissão de Reparações de
Guerra nlto tem Dutra finalidade. Co
mo órgão. diretamente subordinado à
Presldenciá da República. é compOs
to de representantes dos setores da
administração pública interessados,
enfeixa em suas mãos atribuições
consultivas e decisórias l'elaciol1adas
com bens sujeitos ao regime espe~ial,
instituldo peioDecreto-lei n.04.166,

12. O Banco· do Brasil, por sua
Agência Especial, é órgão executivo
da Comissão, E como. esteja ~:.ltori.
r.:ado a· pagar, por adiantamento, e
';lOr conta do Tesouro Nacional des
pesas d&ta natureza, é razoávelClue
assim proceda até que a .situação fi
que normalizada com a abertura· do
referido crédito especial.

13. Em anexo, submeto à alta Ciln~
~hleração de Vossa Excelência a IvI~l1
sagem a ser enviada. oportunamente
ao congresso Nacional e 05 ::orreõ·
pondentes projetos de I.ei e de Decre·
to,

Aproveito a oportunidade para i·C.
novar a Vossa El!:llelência os protes.
tos da minha· respeitosa consldal'ação,

Em 3 de. fevreiro de 1947, - Coelho
de Oliveira, Presidente em exercicio
da C.R.a.
DECRE'1'O-LEI N.o 5,661, DE'12 DE

JULHO DE 1943
f'rans/ere ao Banco do Brasil S. A.,

camo agente. especi"l do Govérno
FetUral, as atrlbuiçCes de que tra·
tamos artigos 4.°, 5.° e 6.° do De.
creto-Iei n....,807, de 7 de outubro
de 1.942, e dá outras providências.

O. Presidente da Rep1ibllca, usando
daatri1:lulçlo que lhe confere o ar
Ugo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.° Passam à .competência do
Banco dQ Bra:;IlS, A., como IIsente
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o Depu~a'do Nelson Cameíl'o de
cl<ara. que se abs1iem de tomar parte
1111. vota<;ão por não estar a. par da.
matéria em discuSsão, pois era a 1."
vez que com'Parecla à Comissão.

Também o Deputado Aluísio Alves
:l!ez declaração de que não teve opor_
tunidade de discutir o projeto, por
motivo de fôrça maior.. Em conse_
qüência se reservaria. o direlto de
apresentar eme'D!das no plenário.

A COllÚssão deliberou que se vo~

tasse o substitutivo Alves Palma, ao
invés dos projetos 38 e 114-46, contru,
os votos dos Deputados Baeta Neves.
Argemi!o Fialho e João Amazonas.
tendo este declarado que votava pe~

10 projeto apesar de fazer restrições
ao mesmo.

A Comissão, em seguida, a.provou
o requerimento do Deputado João
Amamnas, no sentido de ser votado.
o substitutivo, artigo por artigo com
destaque das emendas apresentadas.

Entrando em discussão o a.rt.'- 1.0
do substitutivo Alves Palma. foi o
tnesmo recusado contra os votos dos
~eputados Benedito Valadares, Al
ves Palma, Castelo Branco e Freitas
e Ca.stro.

Em conseqüência foi aprovado o
art. 1,° do projeto Baeta Neves com
a nôva redação que lhe foi dada pe
la emenda do Deputado Aluisio Al~
ves, tendo o Deputado João Amazo
nas votado contra essa emenda.

O Sr. Presidente encerrou os tra
balhos às dezessete ho.ras. Para cons
tar, eu, Secretário, lavrei a presente
ata, que será assinada pelo Sr. Pre~
sidente, depois de lida e aprovada.

O Sr. Deputado João Amazonas,
apresentando o substitutivo do pro-
jeto 122-46. disse. .

Senhor Presidente: - Esta Co
missão, discutindo o Parecer, sôbre
o Projeto n.o 122-46 do ilustre' colega.
deputado João Botelho l'esolveu, por
votação unãnime dos seus membros
presentes à sessão de 7-5-47 concor
dar com os fJllldamentos' por êle
apresentados favoráveis a. desincor
poraç,ão do I.A.P.E. do hoje deno
minado I.A.P.E.T.C.

-A. desincorporação, entretanto, de
termina, como conseqüêncill. lógica, a
necessidade do. estabelecimento de
normas gerais que devam l'egular a
vida de cada uma dessas duas enti
dades autárquicas.

Prevê, o Projeto, as normas l'efe
l'entes ao I.A.P.E. ma.s náo trata
da situação especial em que ficarã
o I.A.P.E.T.C., cujo l'egulamento
atual está adaptado'e é p.róprio ao
funcionamento em comum das duas
entidades referidas.

Trata-se, pois, antes do mais, de
corrigir essa (Uiciência; o que se
pode fazer, restabelecendo, também
para o I.A.P.E.T.C. a situação an~
terio!' à incorporação, acrescida, po~

rém, dos benefícios e criações que o
Decreto-lei n.O 9.683 estabeleceu.

Quanto as modificações que o Pro.
jeto procura introduzir no antigo Re
gulamen~o do I.A,P.E" quer me pa
recer nao deva. tal matéria consti.
tuir, no momento motivo de nossa.
apreciação dado que, esta COllÚssão,
ja resolveu estudar o assUllto exallÚ.
nando em conjunto inúmeros outros
projetos de Igual conteúdo que se
encontram em nossas mãos.

Sugiro, pois, que ---essa parte do
Projeto, fôsse levada em conta, opor
tuname~te, quando estivessemos dis-

o cutindo e deliberando acêrca das nor
mas que Visam padronizar, tanto
quanto possivel, a legislacão à êsse
respeito. •

Isto . pôsto, proponho que a Co.
missão adote o seguinte substitutivo:
SUBurrrurrvo AO PROJETO N.o 122-46

O Congresso Nacional decreta:'
Art. 1.0 - Fica deterllÚnada a

desincorporação do Instituto de Apo
sentadoria e Pensões da Estiva (I,
A.P.E.) do Instituto de Aposenta
doria e Pensões dos EmpregadClS em
.Tl'ansportes II Cargas (I,l\.!'.E. T.
C.>.

CONVOCAÇãO

DISTRIBUIÇãO

Comissão de Finanças
. e Orçamento c.

_ F 67 - Projeto 111,- 214 - 1946 Pres~dente, Freitas • Oastro, Alrves
_ Dispõe sôbre transferência para a Pa1ma, João Ama'lonas, Ernani Sa
reservo. lle oficiais expedicionários bra- tiro, B3ieta. Neves, Aluisio Alves, Ar
s11eiros. gellÚro Fialho, Nelson carneiro, João

Ao Sr. Gercino Pontes - F 11G - Botelho, Brigld() Tinoco e Benedito
Mensagem n.o 33 - 30 de janeiro de Valadares, reuniu-se 2. COllÚBsão dil
Hl4.7 - Referente à abertura do cl'é- Legislação SQoíal, às qudnze hores, na

~ 1 000 00000 sala BUilnO Brandão.dito especial de Cr.. . . "pa- Deixaram de compa,recer os ~pu-
ra atendel' às despêsas com contra- ta,dos Paulo Sarasate, Jarbas l',1Lara
tos de técnicos europeus para a Es- nhão e Jaci Figueirooo.
cola 'Técnica do Exército. Li'da a ata da últin1a sessão o
-F 123-46 - Mensagem n.° 53 - Deputado João Botelho requereu que

15 de novembro de 1946 - Refoerente se fizesse a seguinte retificação: Ao
à. criação de .Zonas de SegUl'ança ~:n se reJ.atar <O seu pàreccr bôbre a Men
tôrno das fortificações costeiras per- sagem n.o 98 de 7-3--47, referel1te à
manentes. - elaboração (l,e lei pernútindo a. insori-

Ao Sr. Horácio Lafer - F 105 - ção dos Membros do Pooer Leglsla_
Memorial da Associação Comercial de lliv.o no qua(lJ),'o de' contribuintes do
Limeira ,enviando considerações sôbre I.P.A.S.E." foi sugerido e aceitá,
a reforma da LeI' do Impôsto de Rçu- unânimemente, pela OOllÚssão, que no
da. . art. 3.0 do respectivo anteprojeto, se

suprimissem as palavras "por não ha-
Ao S1'. Israel Pin7!eiro: - F 210-46 ver sido renovado o seu mandato".

- Projeto n.o 252 - 1946 - Dis- Nenhuma outra. ·observação tendo
põe sobre medidas capazes de man·' sido feita, foi a ata- aprovald·a.
ter os níveis de pl'eços da borracha. O Sr. Presidente designou o Depu_

Ao S1·. Orlando Bl'asit;' -- F 99 -, llaido Paulo Sarasate p!<ra relatar o
Mensagem n.° 195 - 26 de abril de Memorial do Sindicato de Tr,abalha
1947 - Referente à abertura de cré- dores em Emprêsas Ferroviárias da
dlto especial de Cr$ 57,000,00 pa.ra pa- zona. paulista,. relativo à concessão de
gamento de gratificação de magisté- apÓS'entadorla, de partICipação nos
rio ao ProL João Otaviano Gonçal- lucros e ao pagamento do repouso

semanal.
v~s. -O Deputado Aluis,io Alves, Relator

~F 101 - Mensagem li." 197 _ designado, apresentou parecer ao Ofí_
2B de abril de 1947 - Referente à cio n.o 132, de 26.10-46, do lI[inisté
abertura de crédito especial de ....•. rio da Fazenda, transmitindo a. Men.

. Cr$ 4.528.000,00 pará ° custeio doHos- sagem do &1'. Presidente da' Repú_
pital São Francisco de Assis. blica, acompanhada da EJlcposição de

- F 107 - Ofício n. o 328 _ 5 de Motivos n.O 1894, de 11-10-46, daquele
O Sr. Presidente fêz a 'seguInte maio de 1947 - Do TlibUlnel110 de Ministério, favorável à sugestão da

" . t t maío de 1947 - Do Tl'ibunal de Con- ASISOciação aos Servidores CiYiis do:J.istlibuição de processos eXlS en es BrasH, no senUdo d.e serem desconta-
em pasta, em 19 de maio de 1947. tas, remetendo requerimento de das em fôlha as consignações feitas

funcionál'io, sôbre !lo' criação de Qua-
Ao Sr. Aliomal' Baleeiro: - F. 89 dro Suplementar do Tl'lbunal de Con- a seu favor, concluindo pelo encallÚ-

~. Mensagem n.o 53 - 14-2·47 - tas. nhamento do processo à Comissão de
rieferente à elaboração de lei inst!- ConstitUição e Justiça, a competente
~tii.ndo o regime de cooperação para ' para conhecer da matéria.

d tODeputllldo J-oáo Amazonas a.1ll"e,;xecução de obras e saneamen,o. PUBLJjCAÇii:O . DiE'I1ElRiMI~N·tAnA FIE- sentou ~ubstiturtivo ao projeto n." 122
Ao "Sr. Aloysio de Castro - F. 102 LO SR. PRJESil!IJ\ENTE de 1946, que dispõe sôbre a. desincor-

- Mensagem n.o 194 - 26-4-47 - (PARA Esruoo) poração do Instituto do I.A.P.E.T.
R.werente à abertura do crédito eg- C.,. com parecer do Deputa:do João
pecial de Cr$ 13.950,00 para paga- Ante-projetos apresentados pelo Botellho, e do qual pedira vista.
"1ento de gratificações ao ProfeSS01' S,·. Horacio La/er, ao relatar a . O Sr. iE'resldent.e marudcu à im-
João Capistrano Raja Gabaglia. Mensagem 'Il-.o 111, referente à alo pressão.

F - 134 - Projeto n," 261 -1946 teração do .Regulamento do lm- Com a .palav:ra o DeputllJdo Freitas
_ Dispõe sôbre o Ministério PÚ]ll!- pôsto de Renda. e Castro, relator <to projeto n.o 121
~o do Distrito· Federal. de 19M;, "que MSêgura direitos e be-

Pelas considerações já adlllZÍdas no ned'ícios aos motor.ist,as de carros par-
A0 Sr. Dioclécio Duarte: - F. 98·- p:3.recer sôbre o impôsto de Tenda, ticurare.~", paS8a a ler os dois substi

Mensagem n;o 190 - 24-4-47 - Re- propomos a aprorvação dos seguintes tutivos por êle apresentwdos: um, q\le
[erente à abertura. de crédito espe- projetos, o primeiro pedido na men- a.ssegura, apenas, direitos e benefícios
lial de Cl'$ 53.433.000,00 para aten- sagem do Gov:érno: aos motoristas de ealTOS paTticulares;
ie1' às despêsas contratuais da Escola ..Art. 1.° FICa revogado o decJ:eto- outro, que procura estender ês~s be
récnica de Aviação de São Paulo. lei n.O 9.,169, de 10 de a,bril de 1946, nefícJ.os ao outras classes de emprega_

que instituiu o "Impôsto Adicional de dos domé'Stioos.
- F 100 - Mensagem !l(0 198 Renda" e o Depósito Oompulsório". .O Sr. Presi'dente levanta a preliml_

l6 de abril de 1947 - Referente à Art. 2.0 O Ministro de Estado dos nar:' Se a. cOllÚssão deve apreciar,
lriação de 25 lugares da despachan- Nell'Ócios da. FaZênda fica autorizado agora., o su~st!-tut.ivo, que. ~ssegul'a
~es da Recebedoria Federal em São a baixar as instruções que se tornarem -ª,pena~ os dlreltos e ben~flClOS aos
Paulo. necessárias. mot\ll'lstas de carros .1X!rtlCulares, ~u

- F 104 - Mensagem n.
o

!99 - Art. 3.0 Esta. leI entrará em Vigõl' o. que estende tais direltos e benC!l-
~6 de abril de 1947 - Referente à em L" de janeÍll'o de 194.3". . ~os a. todO\S os empregados domes_
~riação de mais 10 luga.res de de3pa- S 1 d R .- 9 de mai de tlllOS.
)hàntes aduaneiras da Estação Adua- Q a as ~Ullloes,. o A comissão, contra. .os votos dos
o.eira de Importação Aérea em São 1947. -. H~rac!<;> Lafer - Relator. DeputllJdos ArgellÚrO Fialho e Brígldo
Paulo. .Dlspoe sobre a.Ull1ento de des- Tinoco, ~'esolveu que se discutisse e

IPCsas. . _ votasse o substitu.tivo sôbre os direi-
Ao Sr. Gercino Pontes: - F 150- . Art. 1.0 N~nhuma proposlç~, ?Lu~o- tos e benefícios assegurilidos aos 1ll0

16 - Mensagem n.° - 29 de novem- 1'1zando despe~as :novas, de llllClatJva torlstas de carros particula.res.
Jro de 1946 - Referente ao deferi- do Poder Leglslatm), será aJPll'av~da O Deputado Aluisio Alv:es fez 1ID1a
llento do produto da arrecadação de sem a atribuição de r.ecursos, sUilCi- sugestão 110 Deputado' Freitas e Cas
Jens vacantes, para auxiliar a l'econs- entes para custear o respootllVo en- tro no sentido de conSUbStanciar, em
;rução da. Matriz de Macaé.' caa:go.· . projeto autônomo a matélia. do sub5-

Art. 2." Pna os efeitos do al'tigo' titutivo que es,tende os direitos e be-
- F 189-46 - Mensagem -n.

o
101 anteriOT são consIderadoS recua:sos: ned'kios aos. empregados domésticos.

- 8 de dezembro de 1946 - Refe- a) novas taxas ou illlJJ.lostos que O Deputado Nelson Carneiro se de-
'ente à prol'l'ogação da vig-ência do ·t 1 li'~' . t-
:rédito especial de 01'$ 14.688.698,00, dete1'llÚnem aumento na r€Cel a. em c ara 50 'Uano com a suges ao do

importância pelo menos igual às des- Deputado Aluisio Alves.
lberto ao M. da Edtl<:ação, pa,'a as pesas com os novos encargos; Est!"be~ecem-s~ deba.tes sôbl'e
lbras do Hospital de ClínIcas da Fa- b) - oneracões de crédito nos casoS substltutlVO FreItas e .castro.
mIdade de Medicina da Universidade '::'le cala~n~dáde pública, l·E~e.Jião olU c;> p'ep~ta,(l,o Nels~n .Carneiro f~z
:lá.. Bahia.' ". guerra.' obJ~çoe's sobre ~ a1!sel;1c1a, no s1Xbs~_

- 1".240:46 - Mensagem n. 147 - Art 3" Revo"'am-se as disposições tu!ayo, de referenCla a lei de salá1'1o
I de Janeiro de 1947 - Refel'ente fi ". ., mllllmo e aos novos períodos estabe_
'lrorrogação da vigência do crédito en;, CloIltdrál'l°ii ni-es 9 de maio de lecidos para a despe'diJda por justa
'!special de Cl'S 15.000.000,00, aberto ",3 a as ,e? p', Rela r . causa.
10 Ministério da Guerra, pal'a obras 1947. - Horacto Lafer - to • O Deputado João Amazonas tam_

~a~~~talações do Polígono da Maram- Comissão de Legislação Social ~~ i~z s~~\~~ufi~~lderações contrá.
- F 11 _.Mensagem 11. 0 165 - D O Deputado Ernani Sátiro pediu

! d eabril de 1947 - Referente à ATA DA H." J:llEUNIIÃO ElM, 13 E v.ista do projeto, no que foi atellJdido.
:oncessão de Cr$ 350.000,00, para. 01'- MA!iO :qaJJ 194:7 P,?r Ol'áeni, entram em vot!1.ção ~s
'anização. tealização; etc, do lI! Pen- Aos breze dias do mês de maio de Projetos 38 e 114-46, que dispõem 80_
;atlon MJ1itar Moderno Sul-Amelica- mil noV'ecentos 'e quarenta e sete, pre_ bre·o repouso semanal l'emunera'do .
no. sentes os dput,ald05 Castelo Bral1co. Rela.tor Denutado Alv~ Palma.

o:t.eumr-lSe-á. extraordinànamente,
dia 16 do -corrente, às 14 horas, lia.
Sala "Antônio Carlos", a Comissão de
t'inanças e Orçamento.

que a Comissão estava amplamente
satisfeita com o que acabava de ser
Quvido e que a palavra do Sr. Rena..
to, Feio, deixára em todos, a impres
são de confiança conseqüente sobre
tudo do patriotismo e capacidade do
5eu Diretor. Antes de encenar a re
união e renovar seus agra.decin1entos
ao Engenheiro Renato Feio pelo seu
comparecimento a. essa reunião, c o
Presidente fazendo-se interprete do
desejo de seus pares, renovou aquele
Diretor o convite para que se faça
r;resente a. próxima. reUllião, dia 20
do, corrente, àS 15,30 horas, para
aborda.r outros aspectos do proble
1110. de transportes, 11 ca1'go da. Cen·
traI do Brasil e bem aSbim, suo. QPI
llião sôbre o projeto :referente a ex
tinção da Autal,<!uia da. Central. Nada
mais havendo a tratat foi suspensa
a l'eUllião, e por min1 JoáQ· de Almelcla
'Portugal, Secretário, lavrada esta. :lota.
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Art; 2.0' _ Ficam restabelecidos O
Decreto-lei 11.° 135 e o regulamento
IIprovado pelo Decreto 11,° 4.624,
IImbos de 19 de junho de 1939, bem
cómo o Decreto-lei n.0651, de 26
de agôsto de 1938, êste no que não
colidir' com os beneficios e melhorias
especificados no Decreto-lei número
9,683, de 30 de'agOsto de 1946. o
l'espectlvo regulamento aprovado pe
lo Decreto n.O 21. 981, de 25 de ou·
tUbl'O de 1946;

Art. 3.° - OIS sistemas de arreca
dação vigorarão, para ambos os Ins·
tltutos, na fClrma das respectivas 1e
.glslações anteriores à incorporação,
bem assim o sistema de serviços ano

Prooede...seA eleição para presi- go\'êrno de S. Paulo a \·iagem, assim No seu entender, as "bras deviam
dente, com o seguinte resultado: que os demais membros da Comissáo dividir-se em 2 grupos:

. Votos julguem conveniente. 1) As que não Interferissem com O .
Novclll Júnior .... ....... ..... 10 O Sr. Odilon Soares lembra que na plano geral;
Miguel Couto Filho •.•.•.•..•.• 2 reunião anterior, ficara combin1.d.o,

O Sr. NO\'elU Júnior. agradece a seria nClmeada uma sub-comissão pa- 2) As que podiam ser realizadas de
üeferência de seu~par€s e, muI es- ra tratar exclusivamente dCl problema imediato, eEtando compreendidas nca-
pccialmente do Sr. Miguel Couto FI- da tuberculose. . tas últimas _ Saúde e Transporte.
lho. pelo gesto de grande elel'ação O Sr. Presidente indlc:> os senho· No que diz respeito a transpCll·te,
moral e cativante gentileza que teve, res Miguel Couto:Filho, Benjamill Fa- sugeria a construção de uma estrada
e, assume a presidêncla. rah e OdllCln Soores, para a referida de Barreiras a Natividade, em Goiás.

O Sr ; Odilon Soares felicta o novo sub-comissão. atingindo quase o Tocantins, ensejan-
presidente, propõe um voto de lcuvor Nada mais havendo 11 tratar, o Se- do. dess'arte ,a ligação de duas gran.
no Sr. Miguel Couto FilhCl. pela sua nhor Presidente suspende a sessão, às des badas nacionais.
atuação como presidente da Comls- 16 horas e 50 minutos.
sãCl e tambem que seja transcrita, E, p:>ra constar, .eu Gilda de AS5is O Sr. Luís Viana, prosseguindo, te
ipsis Iíteris, na ata da reunião, a cal'- Republicano. lavrei a presente at'l, que ceu algumas considerações sôbre o
ta do Sr. Miguel Couto Filho. Sendo depClis de lida e aprovada será assina- problema da navegação.

teI'iorrnente existentes no I.A.P.E. aprovada, por unanimidade, a pro- da. pelo Sr. Presidente. A Comissão, através entendimentos
observando,se, entretantCl. para o I. posta do Sr. Odilon Sonres. CClm os órgãos competentes, poderia
A.P.E.T.C. o sistema determinad3 Carta em llue o Sr. Miguel Filho amparar o desenvolvimento da nave-
no Decreto-lei n.O 9.683, acima re-apresenta sua renuncia: Comissão Especial. do Plano do gaçlio,re.servandClverbas para auxi. i

ferido. . I Rio de Janeiro. 29-4-1947. Aproveitamento da Bacia do liar à. mesma.
Art. 4.'" - Ficam revClgados o De· Exmo: Sr. Deputado Ruy. Santos. - S F . S 'd t

creto-Iel n:o 9.683, de 30 de agOsto Dlgnlsslmo Vice.presidmte da Comiso ão ranclsco au é e Saneamen o.era outro pon·
de 1946 e o Decreto n,O 21.981, de são de Saúde Pública, da Câmara dos to Importante a SEI' reJiolvldo, apro-

d b d 1946 1 ullo 3 A EM 9 DE veitando a ocaslAo para sugerir 1125 e outu ro e • sa vo naq Deputados. ATADA ." REUNI O, constru~ão de hospitais em Carinha-
lt qUe se referem o.s arts. 2.· e 3.° da No Início dos trablllhos da. presen- MAIO DE 1947 y

presente leI. . te legislatura, era propósito da maioria nha, Chique-Chique e Paratlnga, de-
Art. 5." - Fica estabelecido o pra· dos membrCls da Comissão de saúde Aos nove li1as do mês de Maio de nominada anteriormente Rio Branco,

!ode 90 <noventlt dias), a partir da IPública da Câmara' d()~ Deputaelos. mil n"vecentos e quarenta. e sete, uma das mais antigas cidades da re-
data da publ!caçãoda presente lei, Iadotar o critério da. retlelção, para leuniu-s~. no salão NClbre do Palácio gião. 1
para. o cumprimento das .disposlções reconduzir o Uustre Dl!putado Nove- Tiradentes. à.s 15 horas, a Comissão Por fim, dec arou que '0 seu int~
acima determinadas. li Júnior à Presidência desta. Comls~ Especial do Plano do Aproveltamen- rêsse pela região é que o levlu'a a

Art 6 ° - Revogam-se as dlsposl- são. Chamado, porém,êste nobre re- to da Bacia, do São Francisco, s"b 11 apresentar algumas sugestões.
. . J - A a t· d E tad d S P uI à' d O Sr. Presidente. agradeceu aoçôcs em contrlu'lo. - oao 1n" presen an.e o s o e . a o presidcncia do. S • Aman o Fontes, De'putado Luis Viana e concedeu apa_

~onas . colaborar no novo Govêrno do seu Dl- com 'a presença. dos ars. Manoel No-
. tado no alt" "'-sto de Secretário da vaes. 'Leandro "'-ci~l,. Oregorio Be- lavra ao Deputado Manoel Novais, Re-

PAUTA PARA A SESSAO DZ 16 DE Eduéaçã-o e saÜcie, não ..AAe ser Je_ O i 'd.... P~ ,- M d i lator Oeral, da Comissão, que a sol!-
MAIO DE 1947 jAIW r, zerra, .ere no e on""s, e e ros cl'ou para 'pres'ar ala.uns esclareci-

tivado êste d.eslderatum, eassiro, pe- Neto, Eunaplo de Queiroz, Freitas Ca- m~nt<>s ao Sr. Luís Viana.
1) Projeto n.o 121-46, llueass·egura la generosidade de moeus _pares, flU valcanti. Teódulo de- Albuquerque e

direitos e beneficios aos motoristas eleito Presidente da Comlssao de Sau_ Licurg" Leite. O Sr. Manoel N"va-es disse llue 6
de carrcs particulares 1l.elator Depu· de Pública da Câmara dos Deputa- Deixou. d.e comparecer o sr.. Ollnto Ireglme. de crédi.1GS especiais de maiS.
~d Freitas e cutro dos, de 2 anos não erll posslvel, ressaltan-

o ,... I' Desvanece-me a honra dll alta In- FClnseca. do o fato da verba do São Franclsc.,
2) ProjetOs' ns. 38 e 114-4.6, .llue vestidura, e a todos sensibilizado re~ Depois de li~:a. e aprovada a nro. da ser destacada anualmente como 1%

6isJlÓem sObre o repcus" semanal re. I novo agradecimentos pela prova. de se,!São anterior, foram trocadas Idéias da renda federal, não se podendo, dês..
numerado Relator Deputado Alves aprêço e confiança, porém, em estall- s6bre li. visita feita por todos os mem- se modo, fugir à. escravização d" 11
l'alma. do ,de volta ao selo da ComlssAo de bros da. ComissAo ao S... Presidente mite de temp.o. Já tendo o assunto

!)' Projeto 122-46, llue dispõe sObre Saú·de, para gáudIo de todos nós. o seu da República, sendo abordados dlver- sido dücutido' na Comisslio por suges-
d i ração do In.tituto de llntigo Pr~s" o dileto amigo Deputsclo 80s pontos relacionados com o proble- tãO'SUll, a rim de evitar a. caducidade

• es ncorfo A P E T "C' Rela- Noveli Júnior. peço vênia. para depo- ma do São Francisco, ficando enten- dos créditos orçamentârlos.
Estiva do . . _.• B . lho ., sitar nas mãos de V. Ex.~ naqual1~ dido que o aproveitamento de Paulo Como pr"va, leu, para conheciml!n..
SIlr Deputado Joao ate o. doad.e de Vice-presidente da Comissão Afonso éa pedra angular ci'e todo o to da Comissão. a minuta de um ar-

de Saúde, o pôsto da Presidência des- desenvolvimento dalluela região. tigo a ser apresentado sob a f"rma. _. , . I' ta Comissão, para. que possllmoo, en- d me d Pr J t nO 262 46 nComlssao de Saude Pub Ica fim. reconduzir à Presidência. o De- A seguir estando presento ' o se- ee. n a ao o e o .' -, o

CONVOCAÇAO

I
putado Novell Júnior, llue soube tão nhor D2Pútado Luis' VI1\nnã, o Se- qual p~evê, não só o li revlgoramento

. llltO elevar o prestígio ela Comissão de nhor Presidente concedeu-lhe a pIl- doscr d1tClS Clrçllment rios não ga.s-tos até o fim do exerclclo, assim ~
Esta Comissão reunlr·se·à" ex.tra. Saúde Pública da Câmara dos Deputa- lavra. . . mo o registro automático de crédItos

Drdlnarlamente. sexta·feira. próxima. dos. O Sr•. Luiz Vianna eecllil.rou qu'~. orçameJ1tárlos destinados ao S li D
(lia 16 do cClrrente às 15 horas, no Com fe>rte estima. o admirador e embora estando ausente. acompanha- Francisco.
t" andar do paláCio Tiradents, amigo. - MigueZ Couto FiZ/lo". ra atentamente· os trabalhos da Co- Com relação a Sobradinho, confirA

ATA DA REUNIAO DE 13 DE Em seguida, " Sr. Rui Santos apre- missão e C1ue. aproxlmandCl-se a épcca mou o Deputado Manuel Novais que
MAIO DE 1947 senta dois processados: 1.0) o substl- da distribuição de cotas de 1948 para os espigões c"l1stituldos pela antiga

tutivodo ante-projeto .Leão Sampaio o São Francisco, comparecia perante Comissão de. São Francisco. de nada
Aos treze dias do mês de maio de sObré endemias rurais. do qual pediu a Comissio para oferecer lllgumas su- valeram ou antes agravaram o proble-

hlil nove~entos. e quarenta e sete, vista o Sr. Janduí Carneiro: 2.0)lIIen. ge&wes. ma da navegabilldade do rio nas cor-
presentes os. Srs, Miguel Couto FI- sagem sem n.o sObre a reorganização . ' I redeiras, mas que o 10.° Distrito do
lho, presidente: Rui .Santos, vlce-pre- d" Departamento Nacional da Crlan- Na sua oplniao, se fazia m stoer ~.ma Departamento de Portos, Rios e Ca.
Ilelente; N"vell1 Júnor, Janelul caro ça com o seu parecer, que lê. Haven. lei, n" sentido de que os créditos Q~S· nals. sediado na. Bahia.' já estudãra.··
neiro, José Maria Melo, Alarico Pa- d" a.calClrados debates sôbre o refer.!- tacadClS para o São Francisco, f6ssem o problema. sendo '0 mesmo encarado
checo, Olinto Fonseca. Fróls da Mo- do parecer. de prazo mais longo, evitando-se a de forma prática e têcnlcamente. se
ta. LeAo Sampaio. Alcédo CoutInho, O Sr. Alcêdo CClutlnho pede vista inconveniência de. créditos anuais. o gura. pel" Engenheiro, paulo Peltlel."
Odilon Soares e Bllyard Lima, tmdo, do parecer do Sr. Rui SantCls e o Se. que traria :. contingência. da realiza- de Queiroz, pesS6a das mais autor!-
deixado .de comparecer o Sr. Fer-Inhor Presidente l'haconcede. çAo de obras de afogadilho, para se zadas no assunto.

C mi • d As evitar que as wrbas caissem em exer-relra Lima, reuniu-se a. o ss..o e 18 horas, coml>arecem os senho- cicios :lIndos. Citava como eltemplo, Sobradinho, .além do mais, dispõe
Saúde Pú.·bllca.. às 15 horas. no 4·° res Romão Júnior e Benjamin Farah. as obras "de Sobradinho, onde houve. de verba próPT1a. assegurada pelo de-
andar do Palácio Tiradentes. Com a palavra o Sr. Bayard Lima ra contraIndicação nas obras já reali. ereto. com que o Sr. Presidente da.

. jlê seu parecer, referente ao projeto, A • t d ' vidê I Repu'bllca • ""didCl seu revigorou o
Folaprov~da. sem o servaçoes, a I que lhe foi distribuído. "Mensagem za"as, ó,zmons ra.n o. lO e nc a, llue. ' B..... ' . .

lta. da reunia" anter.ior. 1106 c.Aviso 210, de 1()"-3-947. do MI- .são necessârlos 'estudos acurados para erédito de Cr$ 48.500.000,~, aberto
I que as obras não malogrem. em 1944 para as obras d" SilO Fran-

O Sr, Miguel Couto Filhocongra. n1stério da ,EdUcação, com Mensagem cisco, Acrescentou. ainda. o Deputado
tula-se com a Comissão pela presen- !e Exposição ele Motivos, sôbre opção Ji:m relaçã.o a BoqUeirão. nâo há es- Manuel Novais que a barragem pro•.
ça entre seus membros,do antigo Ide vencimentos de funcionárIo no- tudos Que atendam ao problema, exis- jetada a jusante do portã" conhecido
presidente Deputado Novell1Júnior. meado para cargo de chefia, relaclo. tindo dlvergêncllls quanto ao aprovei- pelo l1()me de Criminosa. teve a sua 1

l!Umllcarta em que deposltll nas naelo com a saúde pública, elos Esta. ta1l1ento da barragem local - tendo, concorrência aprovada pelo Departa
mãos do Sr. Rui Santos o cargo de dos e MunicípIClS", declarando ser au· em aparte, o Deputado Teód.!!lo de mento de Portos. O início da. cons
Presidente da Comissão e pede ~eja tOl' de projeto Idêntico e que jáse en- Albuquerque, deciarado que nao ha-. kução .foi todavia .:tardado de 60
aclamado presidente o Sr. NovelU contra em primeira discussã.o, assim via projetos, porém existiam estudo.s a 90 dias 'a pedido 'seu. a fim de -que
Júnior.. . sendCl, pr.oplíe o' arqulvllmento do pre- quanto a Boqueirão e a, ComissãCl Par- fôsse estudada 11 possibilidade de am-

O Sr. Rui Santos toma conheclmen· sente projeto. Pôsto a votos. é apro- k. lEntar havia chegado à conclus!l.o pllação e adaptação' do projeto para.
to da renuncia do Sr. Miguel Couto vadoo parecer do Sr. Bayard Lima. llue. de ac6rdo com OS técnicos ou- Instalação de Ulllllo .Central elétrica.
Filho e declara que na Comissão de O Sr. Miguel Couto Filho informa vlC\'os, era l-~ssivel atacar as obras de para servir a Joazelro, Petrollna, sanA
Saúde não houve solução de cont!o que ficara decidIdo, na última reunião, BOllueiráo.lndependentemente do pla- ta Sé e Casa Nova. e, também, a pe
nuldade quanto i\ elevação com llue a visita 1l0S leprosárlbs do DistrltoFe· nejamento geral. dldo de> Engenheiro Lui.z Vieira. que
sempre. foram tratados os assuntos deral e Estlldo do Rio, dependendo a O São Francisco _ continuou o jwt1ficou a necessidade de aumento
de sallde pública, quer na presldên- visita aos de S. Paulo apenas da vol. Sr. Luiz Vianna _ só poderá ser' tra- da eclusa.
dI!, d" 81' .,Novelli Júnior; quer sob ta do .. Sr. Novell. Jünior, e, agora balhado e estudad" CClmo um todo não SOb~e BG:jueirâo. adiantou Que está
a. presidência do Sr. Miguel Couto achando-se o mesmo, novamente, na se devendo sepa1'llr os prob!lI11W.s das sendo estudado e .em ,curso e leVllnt:a-'
Filho, pois llue,. sendo uma. comissão presidência da Coml.s8ão, seria de tllda diferentes barragens mento aero-foto-gramétrico, indlS·
técnica.. sem caráter politico. se preo- a CC'lnvenlência se traçasse o plano '. pensável a llualquer projeto.
cupou apenas. com os pr"blemasde dessas visitas. Era necessário uma legislação que As sugestões' reterentell aos lrans-
sua alçadA e' assim, propOe a eleição. O ,Presidente. Noveli Júnioraeeltllpermitisse colocar' as verbas a ~alvo portes e Sllude, o DePutlld" Manuel
reswllmentllf.." BUiestAo e 41z que, combinará com. o cill uW1zaclo aJ:lre$6l\lia. NovaiS l1eda:ou que .USaçlLo ao :Bar-
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/Il'ciras 11 NativIdade s6 poderia ser ob- ra retLflcar a parte da ata em que
j~tCl lJosteriormente, vlstCl ser impe- diz: "O Deputado GalenCl Paranhes
l'ativo atender llrimeirCl à.s Jlgaçóes de pede a palavra e faz considerações
Saivadora Chjqt1-e·ohi.qu~ e IlhéllBll Bôbre o montante elanuantia àis
Lapa, previstas na J..ei 1:1.0 23, estra- pendida com a reajustamento, no
oasque garantirão o escoamento de que é secundado pelo Deputado AgCls_
tóda a produçãCl do médio Sáo Fran- tinho MonteIro". Quando, na ver
cisco, juntamente com a Central do dade o que fez, foi esclnrecer qu'an"
Bl'asil e a L€ste BrasIleira. to ao montant~ dEi.' divida dos pe-

Reportou.se, em seguida, ll. situa· euaristas p~l'a com os Bancos par
çio da emprêsas de navep'ação das ticulares. de acôrdo com a infor
do São Francisco. dIzendo ser o ;:s- mações constantes .dns respostas do
sunto objeto de estudos da Comissao. Sr. Ministl'o ela. Fazenda ao pedido
tldiantando. para. conh~cimento . do formuIado pelo Deputado Horácio
Deputado Luiz Viana. que em seu ~e- Lafel'.. corno l'elator do Projeto de
latório sóbre as atiVidades da Comls- sua autoria e que se acha em es
são Parlamentar, a ser pttbllcado, tudos na Comissão de Finanças. O
existe um capitulo res~r.vado a es.!-c D:~utado .Dolor de A.ndrade, acha
:problema, onde ..el(amln~ a posfçao que, deveriam ser publlcados todos vs
'exata das 4 Companhias de~aVeg~- tel~gramas reCebidcs. Ficando escla.
<:;:'0 existent.2s no médIO e banzo Sõ'o recielo então. pela Comisão. que con.
FranCls~o. forme fo~sem sido recebidos seri9m

ReferlU·se atl dilema. em que se de· iidos da. tribuni> por um dos -mem.
:param os estudiosos do problema. ora bros da Comissáo. Foram f.õitos vá
~nclínados_ a adaJ)tar' a frota fluvial rios debates, em referência no aba.
as.conellçoes atuaIS do 1'10 or~ a os; timento das dividas dos pecuaris.
'PCJ ar a melhema das condiçoes d- tas com ind·onlzação aos credores
nave~abilidade do rio para, então, rce· An6s.os apa~rtes e os debates: ,;
qUlpa-las. S· P c.'d t - • • •Para concluir o comentário sóbre r: _r -" en e. poe em vovaçao ..
o problema de navegllção,o Deputlldo qt:,:s!ao Qebatlda. Decidi~do a Cu
Manoel Novaes disse estar estudando mIssao. que a ~ub·comissao d~verla
a p03sibllldaele ele propôr nll dist~i- pleitear ° abatImento das .dIvidas
buiçilo global da. vel'l:la do São l'nn- com lndenlzaço aos credores, por no
cisco para' 1048 o aumento das sub· v~ votos contra. dOlS. fica~d? po.
Venções às emprêsas anelais que el;o rem... esclareeido qUe a. ~Dlnlsao po.
ploram os transportes fluviaIs. der:areestudar a rnaterm. por s(1·

E'~ se"'uicla o Deputado Mancel te vetos contra quatro. Pede a pa
Nov'ács abordo'u o problema dos Pos- lavra o DeJluta~o Eduardo !luvi~icr.
pitais de Carinhanha e Rio BrancIJ. que faz a segutnted~claraçao sobre
declarando ser intmçã.o da. Comlss:".o seu. voto: 1.") .,- Que distingue .as
Pa.rlamentar dotar tôdas as cidades à1\'ldas par:> 'com os pstab~l~l!llen

do SãO. Francisco de hO.spitais prÓ-I tos .d~ créditos partoicUlare.s. e Dutras.
prios. mas que tudo tem de ser feito pessÔ[J.s de direito privado das que
por etapas. Adiantou qUe na propos- exist·em 'Para com o Bal1co do .Bra.
ta para 1!l48, que está redigindo com si\. 2.°) - Que, qt::!nto e.s prImeI.
autorização da Comissão, incluirã Iras. náo coMede abatimento. porque
'Vcrba para conclusão e lnstahçúo dos entende ou': seri-:!' illcanstitu8icnal es.
8 hospitais relacionados na Lei n." S3 medida. sa!l'O tamando o 00.
23 e 110 caso de h\1'1er recursos para vêrno ar€390ns:'lbiIid::.de da indcni.
novos, o primeiro que lembraria. na za~ão do abat!:!1€:lto. 3.°) - Que,
13ahin., ~cria o de Chíque-Chin'lle. pon· qUanto âs rlividas para com o Ban·
to terminal da rodovia de Salvador co do Brasii, as enquadra no caso
e baseado nos mesmos argumcnto~ d!t culpa civil, co crec1or. para o
que prevaleceram para n escôlha de Efeito de determinar a repartição do
Lapa, Barra e Santa MarIa, asseve· à:lnopor êle causado ao patr,,'11.ô,
Tando, por fim, que ,Carlnl1l1nhl1.He- nio a~ dcwc1or. O caso seria,nor
manso, Paratinga, etc.. brevemente malmente,da atribul~ão dojudiciá.
terão também scus hosl)itais. rio; o GC'lêrno: pOl·ém. é respelnsá.

Por último. o Sr. Medeiros Neto vel p.da política ec~llômica.. e fl·
n1Jorrlou algUM IJr"blelnaa do Estado nancelra do Banco ao BraSIl e c
ele Alagõas, tendo o Sr. Presidente caso da pecuãml; interessa por tal
l:scJarecico que a distribuição de ver- m;)do a e;:ononua nac~onal qUe o
bas para o ano àe 1948 será posta legislatIvo d~ve, desd~ logo. regular
em discussão após ser l111res~ntada ES~:t reparaçao. salvo a serem pOS_
;pelo Sr. Relator Geral. tenor e o?ortunamente apuradas as

Às 17 horas e 15 minutos, o Sr. rcsp~~sabjlldades ~ntre, o Banco;!o
Presidente encerrou :l sessâo. Bra81le o .Governo. Ccnede O

abatim:nto em igual percentagem a
E, para c(J!Jstar, eu, Paulo Roclla. que o Banco dó Brasil estabeleceu

Secretáriú. lavrel a (Jresente ata, que, nara a desValorl?.acãd dos bens que
depois de lIda e· ap'rovada, val assi- lhe foram apanhador. tornados 03
tlad:\ pejo Sr. PresIdente. valôres considera.dos em 1944. qual"••

do começou a referida desvalor!z:-.-
. , ção. e os ntuals. ou, seja, a per·

Comissão Especial de Pecuarla M·'nhJ.g'em do mâxlmo aominimo.
dcs valores tom3.do.s para os ccm·

ATA DA 7." REUNIAO tratos de Penhor pecuário. Pede
. . vênia para lembrar a demonstração,

1Is nove horas do dIa 9 de mai;> de Due já féz, do responsabilidade do
1947, esteve reunida a Comisão Espl!- Banco do llr~sl1,no que seehamou
eial de Pecuária, no Salão NobN do pa· a o.ventura ou l~fll\ção do ze,bú,
lácfo Tiradentes, tendo comparecido ce .criando, pelas eliusulas contratuais
seguintes Deputados: Do~ingos Velàs. que estipulou. 110 s'~ntido de obri.
co, Agc,stlnho Monteiro, PlinloLe~os, !lar Os pecuarIstas financiados à
Ernanl Sátiro. Milton Prates, Euzeb!o aplicação do produto do financia·
Rc·cha. Regls Pacheco, 00101' de An. mento na aquislçãe. do nc,vos repro.
draM. Cordeiro de Mira:1da. Joao dutcres. uma procura de reproduto_
Henrique, Galeno Patanhos e Eduardo reS muito intensa em relação a uma
DUvivier. Deixaram de ccmparecer os oferta limitada. paI' SUI1 natureza. t
Deputados: .1''lJres da Cunha,· Wellin~. que não poderá por tanto ser au.
ton Brandão, .Martins Fllho, Nelson m'tntllda, como se se tratasse de
Parijós. Cesta Põrto, Pessôa. Guerra, pNdutos da indústria .manufaturei.
José Ctisplm e Rui Palmeira .. Assu- ra, Não pode. pela escasse!; do tem~
miu a Presiciêneh o Sr. Domingos po repetir a demonstração feita.; bas•

. Velasco. Vlc·,-presidente, que mandou ta. no entanto, o s6 fato. do ere.
!ôsse lida a ata da .~·;ssio anterior. dor .fazer.. por. sua própria autorl
Apôs li. leitura o Deputado Mi]tlm dade, a desl'alorlza,ão do~ bens em
.Pratrs, declar~u que só tem. faltado penhados, lançando pânico no mor.
às reuniões da Comissão de Pecuá- cado . de reprodutores e, conseqUen.
ria, quando elas eolcindem com as temente, nos outros setorts ele.. pe
l'euniôes das Comissõesd'~ que S. cuãrill para definir a responSlIbm
EX.a• é presidente. O Deputado Ga:;. dade do credor, cuja a~uaçâO, S~ nr.o
Iene> Parl1nh~ pediu ,. palavra pa-' f6ra a sua Inatacá\'d autoridade mo-

ral teria de ser qualiIlcada de fra u·
dulenta. Nada mais havendo & tra·
tal', o presidente encerra. a sessão às
12 horas, ,fieando marcada uma pró
xima reunião, dia la, às li horas,no
salão nobre do Palá.cio Tiradentes. E.
para, constar lavrei estilo. qU~' depoIs
de aprcvada será. assmaCla pelo Pre_
sidente. Joa.qu.i7n Mário R. de Albu.
qu,erqtle LinUl, Secretário.

(') Repl1blic~,do por ter saído com
incorreções.

Oradores illscritos
Nelson· Carneiro.
Mauricio Grabois.
AJ,:,êào CDutinho.

Gregório Bezerr3..
PUnlo Barre~

Melo Braga..

José Romero
Pedro Júnior.
C:tl!;'.POS Vergar.
JUl'andir Pires.
João Henl~que,

Helt-ol' Ool1et.
Medeiros Ne'_o,

Claudino Silva·.

.Joâo Amazonas.
Pedro Pernar.
Diógenes de Atrqda.
José R.omero.
Hugo 1!orghl.

:Sert;.o Condé.
EmUlo Car!os.
Ouarll('Y Si!veÍl·a..
Lert Santos.
AristIdes Largura.

Galeno Paranhos.
Tristáo da Cunha.
Hugo Borghl.
Berto Condé.
Guara<lY Silveira.
Emílio Car!os:
Aristides Lar;:ura..
Leri Santos.
José aomert>,
Jonas Corrêa.
Ab1ll0 Fernande,.
Carlos Pinto.
Manuel Vitor.
Epílogc de CaÍllpos.
Pónce de Arruda.
Eurictl Sales.

/WellingtonBrandâo.
Valdonide Barros,
José Cândido Ferras.
Tristão da Cunha.,
Cordeiro. de Mlral'da.
Café Filho.
Vasco dos Reb.
ClI,rlos Ma.righella.

Heribaldo Vieira.
Aluisio A!ves.
Dloc!écio Duarte.

Pereira da Silva..
Leopo!doPeres,
Plinio Lemos.

Ernanl Sátiro.
Paulo SarilSe.te.

Fernando Nóbrega..
Joáo Agripino.

Antônio Correia.
Campos Verga!.

Benjamim Farah.
Agostinho de Olívefr...
Juscelino Kubiskbek.
Ru,y Almeida.
Pedroso Júnior.
Raul Pi!la.

Josê Crispim.
Vasco dos Reis.
Gregô:-ío Bezerra...

Leite Neto.
Aureliano Leite.

Pedro Pcma.r.
Alfredo Sá.

Segadas Viana..
Antônio J. Silva..
Oswa,ldo Studart.
Crepory Frll.l1('4.

Carlos Pinto.

Ci:lrlos Pinto.
Plínio Barreta.
EpQogo ele C~mpOl.

J oáo C!eophas.

Ben.ieio Fonter.ele.
Segadas VIana.

Romeu Lourenção.
Oercino de Pontea.
José Romero.
Alfredo. Sá..
José JoffilJ.
Abelardo Mata.

Artur :Fischer.
Eunãpio de Quelroa.

Nêlson ~.a.rne~.

.Berto Condé.
Hugo Borghi.

Emmo Carlos.
Jarbas Leri.
Pereira. <la. SUva.
Jales Machado.
Abilio' Fernande&.

Carlos Mari~helt...
Costa. P6rto.
Herber Levy.
Oswa.ldo Pachee~.

Peliroso Júnior.
Romeu Flori.
Ezequiel Mendes.
José Augusto.
Miguel Couto.
Euzébio da Rocha.
Romeu Fiori.

Antônio J. lia Sil'V".
Alcêdo Coutinho.

Agostinho de Oliveira.
Leri Santos..
Oiógenes Magalhã.eI.
Henrique Oeste.
Gercino del'ont_
Leri Santos.
Ezequiel .:Mendea.

João BGtelho.
J oáo Men<1e5.

'Novell. Júnior.

Rom.eu .LoUl'en~Ao.
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Às 14 hm'as comparcçem os I

Srs. :
Samuel Dual'te.
Altamirando Requiiil>.
Munhoz da Rocha,
G~túlio Moura.
Pedra Pomar.

Caiado CkJdói.
Vasconcelos Cost",

Rio Branco:
AntõlúO Martills (115~.·

Aurel1anq Leite.
1'iza Sobrinho.
"i;uúbio da Rocha.

: 38.a SESSÃO, EM 14 DE MAIO
DE 1947

PRESID~N<::IA DOS SRS. ALTA
MIRANDO REQUIAO. 2. o VICE
PRESIDENTE; SAM:UEl. DUAR
'1'E, PRESIDENTE.

Aml1llonas:
Leopoldo Peres.
l.rourão Vieira.

Parâ:
Joâo:aot~lho•.

Maranhão:
Freita.s DinlZ.
Ellzabetho Cal'valbo.

1'iaui:
sigefre<!o Pacheco.
José Cândido.
Aclelmar Rocha.

Ceará:
OswaldoStud:lrt.
Paulo sarà.sate.
Fernandes Tel;:s.
Alencar Ararlpe.

Rio Grande do Norte:
Dioclécio Duarte.
José Varella.

- Valtreclo GUl'gej.
Aluisio Alves.
Café li'ilho.

l'aralba:
Jandui CarnEiro.
José JI>!!lly.
Argemlro Figueiredo.
João Agripino. .
Plínio Loemos.

Pernambuco:
AgamenUlon Migalhães.

..Gercino de Pontes.
Oscar Carneiro.
Costa põrto.
GregóriO Bezerra.
AgostÜlho Ol1velra.
Alcêdo CoUtinho,
Souza Leão.

Alall'oas:
Medeiros Neto.
Lauro Montenegro.
Jo~é Maria..
Afonso de. Carvalho.
Xavier de Oliveira,

Ser!3ipe:
Leite Neto.
GracCho Cardoso.
Carlos Valdemar.

Bahia:
Alolslode Castro.
Negreiros Falcão.
Fróes da MOttB ;
Carlos Marighéll&.
Nélson Carneiro.

Espírito Santo:
Eurico Sales.
ViBira de Rezende.

Distrito Federal:
Euclides Figueiredo•.
Jurandir Fires,
lIarreto Pinto.
João Amazonas.
Mauricio Ora,bols.

Rio de Janeiro:
lIastos 'l'a\'are~.

Acúrcio Torres.
Prado KellY.
H€l.'1rique .Oest.

Wnas Gerais.

1'edl'O Dutra.
lIias Fortes,
Duque ele Mesquita.
Joito Henrique.
Wellington Brandão.
José Alkmim.
Celso Macl1a.c1o.,
Milton Prates.
Lopes Can~a.cIo.

Monso Arinos.
Ezequiel Mendes.
:Fel1pe BaM.
Al'tul' Fernanc1es.
José Esteves.

São Paulo:

CirilO Júnior.
Ooffredo Teles.
Horácio Lafer.
Alves Palma.
Honórlo MonteirQ,
Plin10 Barreto.
Pedroso Júnior.
Romeu Flori.
Eusébl0 Rocha.
JQSé Crlspil11.
Os"aldo .Pacheco.
Jorge Amado.
Gervásio Azevedo.

Galeno Paranl1os.
Vasco dos Reis.
Domingos Velasco.

Mato Orosso:
Pooce de Arruda.••
Martiniano Araújo.

Paraná:
Fernando Flores.
La\lXo Lopell.
JoâoAguiar.
!\leio Braga.
Munhoz da Rocha.

Santa catarina:
Aristldes LarSura.
OtMll1oCosta.
Rogério Vieira.
Tomás Fontes.

Rio Grande do Sul:
DamelFaraco.
Sousa Cos.ta.
Nicolau Vergueiro.
Herophilo Azambuja..
Freitas e Ca8tro.
Osório Tuyuty.
Arthur Flscqer.
Ab1l10 Fernandes.
RaUl Pllla.

Acre:
Castelo Branco.
HUflO CarneIro.

Amapá:
Coaracy Nunes.

ouaporé:
Aluisio Ferreira.

O SR. llARRETO PINTO C') 
E' sôbre a ata e, ao mesmo tempo,
para levantar questão de ordem. :Não
sei se V.Exu., Sr. Presidente. deseja

O SR. PRESIDENTE - A lista de que eu entl'ose a minha questão cie
presença acusa o comparecimento de ordem com o que tenha a dizer sõ-
115 Senhores Deputados. bre a. ata. com <lo qual aquela tem re-

Está a.lJerta li sesslio. lação direta ou indireta.
Por isw, pediria que V. Ex·. re-

O SR. GETULIO MOURA (2.0 Se- solvesse. pl'imelramente,se devo SllS
cretário) procede à. leitUra. da Ata da cltal' minha .questão de ol'dem, pal:a.
sessão antecedente, a qual é posta em ser decidida juntamente COm llS ml
discussão. nl1as ob.5erVaçües sóbrea ata,por-

O SR. DANIEL FARACO (SólJ1'e que os dois assuntos tém, como dJ.lse,
a Ata) _ Sr. Pl'esidente,' na sessáo relação entre 51. E' questi\o que de

verá ser ilxada. de mánelra. deflni~dea do corrente, tive ensejo de Ilro- tiva.
nunciar discursQ sôbre um proJeto, O SR. PRESIDENTE - Se o as
apresentado anteriormente, regwan- sunto a Qlle o nobre Deputado vai
do. o incisa constitucional relativo li reportar-se está ligado à ata, ,.
participação do 'trabalhador nas lU- O SR.. BARRETO PINTO ~ p,er-
cros das empresas. Esse cllscUl'so 101 feitamente,
publicado com grande número de 1a- O SR. PRESIDENTE - ." cl:l.ro
.1111.5, e sól"ilente agol'a me foi posSI"el que S. Ex", pode falar sõbrll a lOta.
fazer sua revisão. Tem a palavra, sôbrca. ata, o Sr.

Peça, portanto, aV, Ex." mande Deputado Barreto Pinto.
publicaI' novamente o discurlio, com O SR. BARRETO PINTO C") _
as correções necessárias. (Sôbre a ata) _ SI'. Presidentc, o

a SR. JORGE AMADO (Sôbre a que tenho a dizer é a seguinte. os
Atai - Sr. Presidente, um aparte oradores que me precederam, Srs.
meu, dado quando falava ontem, o Jorge Amado e Carlos Marigl1ela, es
Deputado Sr. Barreto Pinto não fol tiiose queixando de que não foram
conslgnaclo. consignados apartes que deram ao

Disse eu, nesse aparte. que S. Ex." discurso 1'01' mim ontem aqui pro
não devia ter medo da. PollCla de 01'- ferldo.
dem Politica e Social, mas, sim, d9. Ora. Sr. Pres1dente, nos discursos
Policia de CostUlUes. que pronuncio, bons ou máus, só' co~-

Peço a V. Ex.". SI'. Presidente, taça signo apar1.es quando dou autorizaçao
constar da ata o alulUdo aparte. ao Deputado aparteanre. Não a dei,

O SR•. EURICO' SALES (Sôbre a absolutamente. e não aceito Qualquer
Ata)- Sr, Presidente, na sessão de aparte dos Srs. Deputados que per
ontem,.f~ algumas' ponderaçoes .50- tencEm a. um partido extintO. E as
bre o projeto n.· 169, de autoria do sim procedo no uso e gôzo de um di
nobre Deputado Sr. EucJ1des Flguel- relto que me facwta o Reginlento.
redoe fixei um. ponto de ViSta, alte- .Além de tudo, não posso permitir
rado, entretanto, peals incorreções _ como não permito, nem admito 
com que foi publicado meu discurso. llejam proferidos apartes por cidadãos

Em vez de retificar, aqui e aU, qUe se esquecem de que são Deputa.- _
pontos da minha oração, preferivel dos e devem \ISar expressões que, in
serA, penso. fixar de mOào SUcinto felizlnente. não aprenderam na. esco-
o objetivo das mlnhas palavras. la. de cortezio., sobriedade e respeito

para com 5eus colegas. . ,
~tend1, 5r. PreSidente, que o ar-I. O Regimento d1z. o seguinte em seu

tlgo 2.° do projeto em causa. nio tem are 229'
expressão imperativa. o que é pe- ' .
culiar a.os pronunciamentos desta' U A Interrupção de um> ~rador,
Casa. Ele estabel~e o processo dC ,por melo de apa!te, s6 sera per-
revisão sem, en~tanto, definir a mitidaquando este f6r curto e
matéria que dará. origem a.o deferi- cortês.
mento ou Indeferimento ~o pedido de § 1.0 _ Para apartear um co-
reVisfi.o. Nessas c~ndiçoes, achava lega. deverá o Deputado solicitar•.
que, ou se acre.5Centar.a UIII pllrll,gra- lhe permissão."
to ao art. 2.', declarando que a re- E mais adiante:
visão seria sempre deferida quanClo •
lJ, reforma ou aposentadoria Uvesse . MNiio seráo re~lstrados os apar- .
sido determinada por motivos. de or- tes que contrarIarem o~, disposi-
dem pol1t1ca, ou, entAo, se deiXaria tlvos supra. enUlllerados •
bem claro, e~ .nossos debate. que a Portanto, Sr. Presidente,náo po-
verdadeira. il18piraçio do projeto e dem apar:es desairosos, OU menos
corrigil' as ll.nomallas na aplicação do Icorteses, ~r Incluídos no meu dis
art. 177, com flns evld~ntemente po- curso, quando não tenha. dado lJcen"
lltlcos. ça. para os mesmos. Por isso, esta-

O SR. CARt.OS MARIGHELA, (0) 'oelece o Regimento que "para apar
CSól1re a. Ata) - Sr. Presld~nte. on- tear um colegade\'er~ o deputado so
tem; quando discursava o Deputado l1cltar-1I1e permissll.o •
Sr. Barreto Pinto, tive oportunidade . A pertn1.ss11.o não foi dada !,or mim:
de dar um aparte, que não' figura lia concedia-a lmlcamente ao Deputado
Ata. dos .nossos trablllhos. Referi-me Sr. Atallba Nogueira. Cl>mo faria enl
ao caso das fotograf1as, tendo entAo relll-{'iio a lIunlqueroutro re)lresentan
afirmado que s~ria de.sastroso paro. o te, exceto aos de UlII Partido extin
Exmo•. Sr. General Eurico Gaspar to
Putra se desse procuração ao. Depu-' ". d' d
tado que se encontrava na tribuna O Rell1mento e claro~ qU1l11 oc
plIra fazer a defesa do govêrno; e se. termina qUe não poderao. ser inclUi
ria desastroso porque. como at1t'II1ci, dos, no discurso de. um deputado, os
S. Ex,' deVia estar lembrado do ClloSO apartes proferidos sem llcel1ça do
das fotografias. arador. ,

Não veJo em que êsse aparte atm- E' o que estabelece o § 1.0 do ar
la o nollSo' Regimento ou infrinja as tigo 229 do Regimento.
bOas normas da ética parlamentar. Esta a 1'etlílea.çlioàata. Ao fa
O assunto é. do conhecimento da Casa. zê;'la, suscito mhlha ll.uestlío de or
e mereceu, mesnlo, uma sessão secrc- dem, COm fundamento no § 1.0 do
ta. art. 229, de vez que. na. minha. .01'1-

Por Isso, peço a V. Ex.u, Sr. Pres1- nill.o, m~smo eon.cedlda a licença•. a
dente, faça consignar em ata o. apar. inclusão doapalte fica ao arbitrio.
te que dei 1'(1 Peputacloa que acabo do orador.
de referir-me·OBR. I('RESioENTF - A Mesa

O SR. BARRETO PINTO - Sr. nll.o pode deixar de resolver Imediata-.
Presidente. peço a palavra. mentea·questlo de ordem do nobre

O SR. PRESIDENTE - V. Ex·· Deputado Barreto Pinto, nos têrmos
podê' " palavra sObre a atat em Que 8. Ex'. a. formulou.

(0) _ .Nllo foi revisto pelo orador. (") Nlo foi reVIsto pelo orador.
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CUIABÁ

IIEDAÇl(o

EXPEDIENTE

Evidentemellte, na forma do Re~
gimento, se determinado· Represen
tante da Nação niío der licença para
Que. qualquer .de seus colegas o apar
teie, e, ainda mais, Quando, depois
de l1ão haver dado permissão, resol
va conformar o seu propósito de :não
nceitar o aparte, é· cla.ro que êsses
poclem ser dados como inexistentes.

O SR. BARRETO PINTO - Muito
obrigado a V. Ex'..

Em seguida. é aprovada a ata
da ~essão al1tecedente.

O SR. PRESIDENTE _ Passe-se
à leitura do expediente.

O SR, MUNHOZ DA ROCHA (1.0
Secretário) procede à leitura do se
guinte.

_EDAÇÃO res públicos, e que essa medida assim 2.°) Qual o número de operário.s em
N.o 144 _ 194'1 como tôdas as demais. adotadas pelo desemprêgo em virtude do fechamentl

govêrno tederal,no sentido de res- de fábricas?
RedaçlúJ final do Projeto de lei tringir o crédito, contrário dos ob- 3.°) Qual o estoque de tecidos dI

n.o 'U4-A, de 1947, que abre, ao jetivos anti-inflacionlstas que as nor- "Il'ayon" e de algodão existente n(
Ministério da Viação o <:Tédito teiam. manobrns de especuladores e pais? •
especial àe Cr$ 14.543.120,00, pa_ usurários; 4.°) Qual a ca.pacidade de consume
ra melhoramento e aparellta- Requeremos, pOl'lntermédio da Mesa, do nosso mercado inter·no dêsses prO'
mento ela EstrarZa de Ferro Do. ao Sr. Ministro do. Trabalho, in- dutos e. per conseguinte, os seus ex-
na Teresa Cristina. tormar: cedentes?

a ) quais as razões que levaram o . 5.0 Há. medidas de proteção às indús-.
O Congresso Nacional decreta: govêrno a suspender as operações da trias. que desejam locallzal'-se ou cons
Art. 1.0 Fica aberto ao Ministério Carteira de Empréstimos simples do tituir-se no interior dos Estados, evi·

da Viação e Obras Públicas o cré- Instituto de Previdêncillo e Asslstênci.lIo tanelo, destarte, a SUp~l'População d~
dito especial de Cr$ 14.543.12000 dos Servidores do Estado; . capitais e dos granw centros?
(quartorze milhões quinhentos' e qúa- b) a quanto montavam, em janeiro Sala das SMsões, 14 de malo de 194;
renta e três mil e cento e vinte cru- de 1946 os empréstimos simples conee- _ Campos Vergal.
zeiros), para atender a despesas com dldos pelo IPASE e a quanto montam O SR. PRESJDENTE - Está finda
melh-oramento e apllorelhamento .da em 1 de abril findo; a leitura do expediente.
Estrada de Ferro D. Teresa Cristi- c) quando o govêrno federal espera O SR. GETúLIO MOURA - Sr.
na, sendo: reiniciar as operações dc empréstimós Presidente. têm repercutido aqui na

Material .Cr$ simples. Câmara as reclamaçõM ·dos atuais
c) Aquisição de má- Sala .das Sessões, 14 de março de ocupantes de lotes nos núcleos colo-

Ofício: b)quAinqulasSIÇãooPerdaetrc1ze~ 1.085.000,00 ;rá~' Gra1~f:.tin!::.o .fo~;e~:c;.i::~~~ ;}TiiainSgu"á~fo.o Bento", Santa Cruz" e
Do Ministério da AeronáutIca,. de ... _ João Amazonas. - Carlos Mari- • d I é .

13 do corrente, remetendo a mensa- (00) truques e ghella. _ Oswaldo Pacheco. _ Abi- A situaçao esses co onos a mal!
gem n.O 225, relativa à suplementa- acessórios para va- lio Fernandes. _ Gervasio Azevedo. pr~ária possível e decorre, sobretudo,
ção de uma consignação da Verba gões de transportes _ Henrique Oest. do modo precipitado com que nós, no
4 _ Obras, com a economia reali- de carváo com ca- Brasil. resolvemos assuntos da mai~:
zada em outras consignações da mes- pacidade para ."0 REQUERIMENTO alta. gravidade.
ma V'erba. -·A Comissa-o de Finan- 25000 k'" . 5 754 "0000 N0 19 d 19 7 Terrenos alagadiços e incompleta.-

• ~ •• • •••• 0 .._, • • 5 - e 4 mente saneados. recuperados à cha..
ças e Orçamento. a) Aquisição de ma- Sóliclta. informações lLO Con.selho mada Baixada Fluminense, foram lo-

Carta'. terial rodante, in- teados a ~'stes lotes vendidos aos co.

I
clusive um· automó 'Naclonal de Aguas e Energia Elétrica .,

Do SI' Marechal Mascarenhns de vel de linha .• _• , • 603 920 00 sóbre os serviços de· energia elétrica; lonos dos núcleos. a que me acabe
is · d d i ã . , no município de Catalão, Estado de de referir.Mora , alrra ecen o a comun cal) o G lãs Acontece entretanto que a~ obra'

desta Câmara de haver realizado 7.443.120,00 '~onsiderando a importância da ener- .de saneamento da Baixada ficaram
uma sessão em homenagem llose- . gia. elétrica para o desCllvolvimen.t;o inacabadp.s.resultandC? daí enchen-
gundo aniversário da Vitória das Na· OOTTUl, aesamoprfações, aquisição de de cidades e indústriaS e a necessida- tes periodlcas.. que .tem an~lado o
çóes Unidas. - Intei:ada. iIltÓV.rn e. equipamentos de d.e fiscalização. do Poder Público I. trabalho, o esforço e ç sacriflclo des·· -

Telegrama: sóbrIO as emprêsas de serviço público, ses denoda~os qrasilelr,os que prefe~
a) :J?Dpedramento e para cumprlmento da Constitulção, riram ao oclo (1aS Cidades a vid~·

Presidente Cãmara dos Deputados reforço de p~ntes '. ~.800,OOO,00 Considerando que a co:t:essão de árdua dos campoo.
-Rio - D.P. b) Substltuiçao de O) .soerviço público só se justifica enquan- Há, ainda uma cirçunstâncla, qUE

trilhos .:.... " ...• uOO .000,00 to puderem os concelll>Ic."1.ários forne- deileJo salientar: a lei que regula Il
c) Construçao de ca- cer um serviço público adequado, por~ateria. tratou desigualmente. situa'

511. de turma e ou- .. preço razoá.vel· çoes identlcas. Assim, nas ChlU11adu
tros eã1flclo~ " . . . • 500.000,00· Considerand~que nã.o tem sido cum- "colonlas amcolas", os lotes são doa.

d) Con.struçao de prido o contrato de concessão de ener- dos aos colonos, enquanto que nos nó-
cem (100) caixas gia. elétrica em Catalão, Goiás, pois c!eos coloniais os ooul;lantes de lote! ~.
de _madeira para . a emprêsa. está cobrando a energia saoobrigados a indenll"..ar o GOVêrn~
vagoes _........... 2.000.000,00 instalada: correspondente a ums volta- do valor dessas terras. Mas se ésse,

e) Prosseguimento da gem .de cêrea. do dobro da realmente colono.s. pelas circunstâncias expostas,
. con.strução .do ra- Ifornecida' . não conseguiram sequer aproveitar aI
mal de Trevise 1.000.000,00 Conside'rando que o. conce~lonário suas safras, em virtude _da~ntercor-

"""---~·-Inio cumpriu fi, cláusuia25-A, do. con- réncia das enchentes. nao ná possl
7.100.000.00 trato de concessã.o, que determina a bllidade material. fInanceira, por

---"'"---1 ampUação da uzina.· quando esgotada parte de~es brasileiros, de pagarem
Total........ 14.543.120,00 a capacidade das atuais ill5talaçõcs, esses trechos do território nacional.

Art. 2.0 Revogam-se as disposições a fim de continuar fornecendo um ser- Além disso, numa terra gunde co-
em contrário. viço adequado;· . . .!lIo é. o Brasil, não compreendo te-

Sala da CoJUissã.o de Redaçio 13 Requeremos por intermédio da me- nha. o Oovêrno necessidade de exigir
de maio de 1947. - Manuel DuCÍrtt, S8, ao Conselho Nacional de Aguas e qualquer pagamento daqueles. que fo
Presidente. - Luis Cláudio. _ Wel- En~gia Elétrica, informar: . ram para o campo cuidard& prociu-
llngton Brandão _ Herophilo Á2Clm- lO se o concessionário dos .serviços ção, problema de maior gra.vidade dos
"ujlt.· de energia elétrica, no munlciplo de ·nossos cilas.

São deferidos os seguinte, Cata.lã.o, Estado de Goiás. foi· força- Desejo, como projeto que vou ler.
-. do a cumprir as cláusulall do contra- equiparar os .atuais ocupantes de 10-·

aEQUIIlORNTOS to-que o obrigewam a. ampliar suas tes dé~es nucleos ao.s das colonia!
N0 158 _ 194'1 instalaçlles e -a cobrar a taxa de luz agrlcolas, isto. é, não ficarão mais

. . pr porei ~"lm te·" volt f sujeitos ao pagamento. das presta.-
SoUcitll injormaç6e, s6bre C8 c ~ • 0_ en.. agem orne- çlles; devidas, pois a terra que se lhes

razões quelevarllm o lPÁSE a e ora,. , deu não apresentava condições. pro-
suspender C8 operlll1(Jes de sua Cllr.. b) quais as provldénclas que o C. plciasà agricultura: estava sujeita.
teira de Empréstimos em CPfIsfg- N. A. E. E. tomou 011 pretende to- às enchentes periódicas que preJudl
f1Gção o .. . mar,. no caso relatado, para aplicar a caram e anularam o estorço titanico

Considerando que o funclona1lsmo legls1aQAo existente lI6bre o reg~me de dess~ brasileiros, 0& quaia venceram-o
N~ 109 _ 19.7 pÚblico vem lutando· em geral com concess6e$ de serviços públlcos ele ene!'- a SlloUVa.. e a ma.lária. mas foram

'. Imensas dificuldades financeiras. em gia elétrica. derrotados pelas enchent;S.
ReclaçlúJ jlrlJll do Proteto de virtude do encarecimento do CUIlto da Sala das Sess6es, 14 de maio de 1947 1l: o seguinte o projeto. (Lê)

lei .n.o 109-A, de 1947, que abre, vida, que atinge a todos os assalaria- -MllurlCCO Gr4bOls. - José Crispim. "Autoriza o GotIt!r1\o Federal a
pelo Ministério dll Agricultura, o dos, e. que, em tal sltuaçAo, ~levado - Carlos Marighella. - Abilio Fer- upedir titulos definitivos de pro-
crédito especial de Cli 23.3.000, a apelar para empréstimos junto ao nandts. -Gervas1O Azevedo. prledad6 em favor dos a.tU4is co-
para pàgar a p8sSOlll diarista: IPASE: . . Agostinho Oliveira. - Henrique Oest. lonos .dos Núcleos Coloniais SfI,o

Considerando que o Regulamento do - 08WGl4o Pachtco. - Jo40Ama.- Bento, Santa Cruze Tlnguá e
I d ta IPASE autoriza a realiZação de em- %onll8.· revogll a allna b do art. 19 ero

O Congresso NacloM. ec.!e: pl'éstlmosslmples, mediante conslg- Decreto-lei fi." 8.117 de 16 de de.
Artigo único _ Fica o Poder EKe- naçllo em trilha de pagamento: llJ:QI1E1IDUNTO zembro de 11143".

:utivo autorizado a abrir, pelo 1141- Considerando ainda, que os alucild08. N.o 162 - 1947 O Conll1'esso Nacional Decreta'
~istério da Agrlcultura,o crédito empréstimos simples repreilentauCuma Sr. Presidente: Art. 1.• - O Govêrno Federal ~x-
:special .de. Cr$ 23.'340.00 (vintu. ~ inversão perfeitamente aCcmaelhAvel, SOlicita. Inlormações ao Minlsté- pediri' titulos definitivos· de proprie~.
.rês mil. trezentos e quarenta cru nlo .s6 pelo sentido social de que se rio flo Trabalho rlllativallltnte ao dade, em favor dos atuais adquiren_
~eir05). para atender ao. pagamento revestem - visto evitarem que o fun~. cu~ctoecon6mlco-8ocial dC8 in-tesde lotes, nos Núcíeos Coloniáis-·;
L que fizeram jus ex-diaristas do ~r- cionalismo venha a cair nas mf.oa ·clustliaB ) . BIo Bento Santa Cruz e Tlnguã in-
viço de Economia Rural,no periodo dOll USuri\rlOll - como tambm por . - depende.témente de qualquer paga- ,
de Ide janeiro e. 26 de maio . de que tais operações permitem ao cl- Requeiro a V. Ex.lIo se digne e;nca- menta, desde que a area nlo exceda.
1944; revogadas as cUsposições em lado Instituto auferir ótima remu- mlnhar ao Exmo. Sr. MinIstro do Tra. do 20 hectares
contrário; . neraçAo para o capital invertido, e ballio o seguinte pedido de informa- o .

com um mb1mo de segurança; ç6es: ... . Art. 2.- - Aos adquirentes de Arca. -
Sala da Comlssll.odaRedaçAo, 14 .. Considerando,finabnente, que.' o .2."> Qua.! ondmero de fAbrlcas fe~ superior • prevista no ..Art. 1.0 sem

de maio de 1947. - Manuel .Duarte, IPABm; do um ano para ci, vem ado- chadas a.té esta data. em Silo Paulo e concecUdo· título deflnitlvo de proprie:'
Presidente •. -. Wtlllngto1\ Brllndllo. tando a polltica .de suspenderas con- no Rio, em. 'V!tItude da crl.ae eeon6m1co- dade sOmente pari 20 hectares rta
Her01Jltllo Azambula.ce~Oes de emtn:éstlmOl lOIl servido- r~celral' . lulando-ee o excedentopel.lell.la~

!<,O 42 - 12-5-47:
Levo conhecimento V: .Ex,_. as

~embléla esta se~ão hoje aprovo-n
unanlmente requerimento sentido ser
feito apêlo Senhores.Membros Con
gresso Nacional aprovação do pro
jeto de lei n.O 104 do corrente ano
vg. regulando a situação dos servi
~ores extintos TerrltóriosFederais
Ponta Poran e Iguaçu e ainda seja
estudado possbilldade inclusão aluido
projeto lei dispositivo designando ver
bas conclusão estradas rodagem ini
ciada pelo govêrno· extinto TerrItó
rio . Ponta Poran. vg como sejam
bipts p por' &urador ptve P. Poran
Bela Vista P. Utlrtlnho. Pt Ato
V. Ex.- providénc1aB tomadas junto
Senhores CongressistaS referência ci
tado requerimento atts sds Virgillo
Alves .Correia Neto pte ValdlrdOl
Santos Pereira 1.& Secret'rio - in
teirada. ~ A ComlsS!o de Flnan
çase Orc;amento.

São lidas e vão à imprlmir
as segulntes_
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e vendidas aos lavradores, resul. que OS brasileiros devem contentar·se um pl'oduto auperior ,a preços aceso
tando daí o nascimento d()s cita· com os preços atuais, porque ,aquela siveis àquelas populaçÕES. O caso da
des Núcleos. praça se acha suficientemente abas- Colômbia. que beneficia cerca de 80%

Enchentes periédic:1S, entretantl>. tecidll e com possibilidade de consumo de sua produção. nál> nl>s deiXa llú.
têm anulado o trabalho he'róieo apenas para 25 % dos seus estó[lues vlda.s quanto ao que asseveram'ls. E
des colonos, reduzidcs hoje à malS chamados de prateleira, conforme te· há até quem diga que aquêle país
negra miséria. .• legrama inserto no Diário de NOtíC.ias. Iestá se aparellmndo para nos expor

A situação desesperada destes <:0- de 3 do corrente, em que pese a decla. tal' café .• ,
Ienes já repercutiu na Câmara ração do Sr. Ministro da Fazenda de E' lamentável, Sr. Presidente, que,
dos Deputados,cnde vo~es autorl· que o produto existe nos Estados Uni-I sendo nós os detentores do maior par-

, Justijicaçtto zadas clamaram em seu favor, suo dos, caperla apenas o consume de dois 1 que agrícola do café, ainda não te-
gerindO ou propondo medidas que meses, nhamos saido do cíclo do café ten·ci.

No Brasil a terra é grande mas os r.mparassem, nêste transe dl- Atribul.se, conseqüentemente, a bai- ro, da bebida duro. e ácida, esealona-
ingrata. sua to,pografia acidentada ficll. xa de cotação à manobra dos espe- da como uma das utilidades bâ.ic.as
é constituída de baixadas pantano- E' justo que o Govêrno_ dispense culadores, visando a diferença de co- de nossa alimentação,
i>l\S e Insalubres e morros alc,antila- o pagamento das presbçoes a ql:le tações entre o dia da compra de café.. Deixando, porém, êsse aspcto cio
<los onde .não é praticável o traba. se obrigaram. os colonos, pois n~o papel e o dia da entrega, café merca- problema, acentuemos que àquéle bano
lho' mecânico. Na planieie. o tra- dispõem de recursos para a pro- doria. Ora, se exata a ()bservação do co cumpria, é óbvio, realizar as me.
balho é menos árduo mas o c,Uma prJa subslstê'ncia.. preclaro titular da Fazenda, com o didas agora anunciadas pelo gové1'llo,
inhóspito e as enchentes periódi- ~ão se trata de medlda de ex- que, em par'te, estamos .de acórdo,êsse pgrém, com maior e~tensão ou Ind.
cas desestimulam qualquer inlclati· ceçao, nem própriamente de .uma fato somente poderá ocorrer pelacer- dencia, ,porque atinglria direta::mnte
va.. Nas montanhas há salubrida· novidade, eis que, nas Colonlas teza daqueles especuladol'es de qUe o 0lle:jueno agricultor, em todos N re.
de mas o amanho da terra é <Ufi· Agrico~a.s, reguladas pelo Decreto- produ'tonacional se encontra entregue cantos, do _país, visto que o problema.
cH e cal'll" pelos entraves que afere· lei n, 3.059, de. 14 de fevereiro a sua própria sorte, sem defesa, sem do eafe nao .é somente de Sao Paulo,
ce à mecanização. Ningu~m hoje, de 1941, a. terra e doada aos colo- amparo do poder públlco _ defesa e cujo aparelhamento de defesa.. co.
salvo o brasileiro que ainda trata nos, sem quaisquer ônus para és- amparo. agora anunciados oficialmen. existe como natural aderéncia, ao gl.
a terra cem o mesmo Instrumento teso Criou-~e um regime dilerente te, em relação a São Paulo, e cuja gantesco vulto de sua produção, de
made no curso do descobrimento - para os Nucleos, que Só d:lfer~'f' eficiência dependerá do equillbrio es- sua portentosa rede ba.ncárla t) da

raudeinxame~taar-m~toe~ent~t'al~~p;~~ das.coilÔniaSt, em no~\~p~açã~ ~~ tatfstico, que ainda se afirma têrmos pre~fpua a tençãoque lhe deve dar o
gaçao mpos a para o . conseguido desde quando se delibe governo, por Isso mesmo.

duzir. economicamente, para ateu· lote: comprar a terra. ..' rou aextlnguir o Departamento Na: QUanto ao funcionamento· das l1.i.
<ler à.s necessidades crescentes do Num pais de territóriotao vasto cional do Café ' nns de beneficiamento, foi estudade
abastecimento das populações ur· e populaç!i.o feita, deve-se diS-. Sr. Presidente, aquela medida _ a um plano c.onslstente no seguinte: O,
f:~c~S' f:rg~i~m~o~~f~cr;;~Sôd't: tri:ir tlll~)a :Sc~~g~c~kfrtt~- da extinção do órgão dirigente da eco- agricultores levariam suas safras na
que correm, fiar, na roca e no fu· go a:m nt; ~rá indiretamente nomia cafeelra __ foi tomada numÂ beneficiamento ,assegurando-se 11m

'd Ad . paé
g e t' d olum de época em que se por um lado as nos- financiamento preliminar, resg:ltávclso. para vestir a humam a...e e atrav s o aumen o o v e ' , 'lã d lhelta Be'" 'a

hojO'. rOOu Ao que beneficiará a todos; 'sasexportações vinham sendo feltas por ocas o as co s. neIlCA-
Além dos InconvenieutEs cIta· b aç função econômica da pro- sob um ritmo de retraimento dos pro. do o produto, seria, então, levado. no

do.s, o lavrador terá que enfrentar, prleda<le., dutorcs. pela ineficiência das ofertas mercado, f_azendo-se uma poster1o!
sozinho, desaJudado do poder pú· Er . que tinha a. dizer (Muito de aquisição em . virtude do ~eillill!l redlstribuiçao do preço alcançado, na
blico, o flagelo nacional:- a. bem~ ~Uito bem) • americano de preços, tanto assim qUtl venda definitiva, entre os, conCOl'~en·
saúva. Sem contar, como a<lver· O SR'. EZEQUIEL MENDES: (O) o govêrno deliberou exportar os'es. tes na formação das quantidades ven·
te Alberto TOrres, com as fôrças (PeZaorrlem) . Sr Presidente dese-' tóquesexistentes e resultantes das <lidas. esse sistema, que seria real,·
e OB elementos 1nacessivels iLação j nicar ';:V • Ex a eiL câmara cotas de equilíbrio bonlficandQ ÇOm o zado através as cooperativas agrlco·
h t 15 111. f nOmenos o comu f . d . 'Im nto no 144 produto dessas veildas aos exportado las, já vem sendo pràtlcado com Ine·
cl~g~~~to~o ~~ c~l.; d~ luz das qude, ehm ace dO rieque~ ed V· Ex _. res, para ajwtar 'o preço remunerado; gável sucesso pelos Prod.utores tio aç~•.....~ , , , e a onrosa es gnaçao e. . , d .• cal' em todo nordeste com o 9p01C
correntes. marítimos e dos. ventos compareci juntamente com 05 nobres essas exportaçues - por outro lado, decidido e constante dbs intere'sados
as regiões lntertroptc,llis têm con· Deputados Srs. Pedro Vergara e PU- havia a esperança em que, cessada a Tudo isso porém, desapareceu ~om 's
tra a sua exploraçao,. o percalço nioLemos às comemoraçõesreaUza- guerra e abolldo o se/lling e, ainda extinçiio do O N. C perdendo cor:
cllmatérlco da falta <las geleiras das na Imprensa Nacional, pela pas. abertos os mercados europeus, o pro. seqüêntementé . os pequenos prOdutO:
e das neves (O Problema Naclo- sagem do 139.0 aniversário daquele es- duto Voltasse, como serla de esperar, res tóda. esPerança de aperf"iço~'
lIal Brasileiro, pág. XXV). tabeleclmento.. aos seus dias de grandeza e prospe· menta de suas safras e de f1náncia

O braslleiro llIrecisa despertar Quero também, ao ensejo desta par. ridade, por fôrça, mesmo, 'do propa- mento necessário ao' desenvolvimen:
4110 sonho em que o mergulhou a. ticlpaçAo congratular.me com o di- lado equilíbrio estatlstlco. . to de suas culturas
pena de Pel'o Vaz de Caminha, tod' I . ã S P ..•. .
clBoSlllficando de graciosa a terra re r, aque a orgamzaç o, O r. ro- O que se tem visto, porém, 'pre. O Sr. Gerclino de 1'I)ntes -' !\, si.
que em se pla:ntando nela. tudo fessor Paula Aquiles. ,em razão do mo- cisamente o contrár1o,Previmos, de tuação do pequeno produtor, em Per.
dar! ' do pelo qual, patrlôticamente, vem certo modo, o que. está. ocorrendo e nambuco, é clamorosa, por falta. de fl-

Orge restabelecer a verdade, es- conduzindo OB serviços a ,seu cargo, não escaparia à sagacidade do mel'. nanctamento. Tanto os cafeicultores
elarecendo,<l esde a escola pr1mll,ria. que tanto honram e dignifIcam. o no. c!Ldo internacional a circunstânCia de como os la.vradores que se dedlc9.m ao
,que a terra, apesar de suas riQue. me brasileiro e especialn:ente os tra- se liqUIdar, de momento para outro, plantio dos cereais estão sofren(1o.
zas naturais,' oferece sérias dift· balhadores do p.als. (Ml/.ltO. b,em) • um organismo de defesa, sem .se lhe O SR. OSCAR CARNEIRO - Vos
cUldades à exploração agricola. O O SR. PRESIDENTE - A Mesa dar imediatamente umsucedàneo,um saExcelência focaliza, prec1aame:l~e,

'homem, ao caminhar para o eam· fica inteirada. . lIupletlvo daquelas medidas que vi- um ponto que olvidarei em meu cUs-
po, deve estar preparado para O SR. OSCAR CARNEIRO (l.~ o nham sendo executadas. Dal porque, curso.
'\Iencer a natureza e tornar pro. seguintedlsourso)- Sr. Presidente, no Convênio de 1945, nos batemos pel.t Venceram, pois, os que. entendla.?,1'
C!utivo o seu trabalho. E' um cri· o Sr. Ministro da P'azenda, no intuito imediata criação do Banco Nacional nas esferas governamentais, 9ue a
me o que ocorre no Brasil: não se de. t;ebater as declaraçõeado Senador do Café, sugerida por todos os'" eon. frente, j~, é grande colsa o nao cau~
estuda a constituição qulmica do GetulloVargas,no Senado,a. propó- vencionais e resolvida por aquela as- sar dano , quando êste foi causadll,

, 1010, ,antes de. iniciar-se qualquer sUocla situac;Ao econômIca e flnancel. sembléta de 15 de' ma.rço de 1945 e, afl~ e em escala. Imprevisível, por aquer~
cUltura, o que acarreta, constan- ra de Sào Paulo, forneceu à impre~a naI, convertida em lei pelo Decreto. omissão, que reputamos antleconô.
temente, o malogro- de inicIativas de ontem, extensa nota, cujo conteudo leI n.07 .623, de 11 de junho do mes- mica, ilógica, 1ndefensável. Vence·
\ltelll. O homem vai para ocam· já foi em parte trazido ao conheci- mo ano. Aquele instituto, ficariam In. ram os que só admitem, em escassas
pc ignora:ndo tudo acalentado ape· menta desta. Câmara, pelo eminente corporados ou sob sua. órbita de hipóteses, os benefi~nelos· da' Inter.
na.s. pela fantasIa: que a. terra é lfder da maioria, Sr. C1rlloJúnlor, de-, influência: as várias seç6es do ór- venção estatal, na. Y,lda dos "Indlvl.
graciosa e boa. eêdo vem a. decepo vidamente autorizado pelo Sr. Pre-· glío extinto dentre elas a -seção de duas. Venceram os clássicoo mter
çlío. A descontinuidade do solo, siclenteda República. .usinas 'de 'beneUcia.mentos destina. pretes dos SmUs, dos Jean Baptiste
cheio de' !ll41ha8 pobres. e a falta Dentre as providênCias ue estariam dos. à formaçlío dos cafés' finos ou 5ay, dos spencerianos, que se e.squ~·
de elementos químicos indispensá-- sendo,estudadas, figura ~ "financia. influência, as várias seçlles do órgão cem, todavil!.. ele elqU~:r.:gl fdcesso des-
~~~ur~o ~~i5C~~c~tore~~o~~n~~ mento do café, a preços normais, e nas corporados, ou sob sua órbIta de in- ~asE;t~~c;.~~~Par~r) ~ve~:m~~n~:
o trabalho. Vem o desânimo, poili condições habituais: êsses financla- flufnc1a, as vá!'las seçóes do órgão mergulhar nêsse tipo de sociedade
nQ;SSa. invenclv>cl desorganizaçAo mento não se restrlngiráao c1esconto ext nto, dentre elas a seção de usl- baseada econOmicamente na selecl\o
nAo enseJa ao lavrador os' meios dos conhecimentos de embarques, mas naà s f de beneficiamento <lestinaelas natural,' pela Vltalizaçã~ dos mais
pa.ra curar a terra e salvar suas se tornarão extensivo aos próprios war. ormaçi!f dos cafés" finos ou llptoS, e perecimento dos mais fracos,
plantações. No Brasil a assistên- Tan!.' relativos aos, cafés armazena- chamados bebidas moles , 'dos tipos o que, se, em biologia, é, até, certo
cia. agronOm1ca por parte do 00. dos • Após analisar os possíveis efei- de melhor adaptação. ao gosto, b ponto,uma fatalidade, não deve ser
vêrno é um mito doloroso. S6 tos Práticos dessa providência, af1r1tla preferências do consum1dor intcrnl> e verdadeiro .em economia social, vis.
existe no pllopel e perde-se na. com. O Sr, Ministro da Fazendaque,"em do exterior. Por êsse melo, chegaria_ to como essa "evolução" trarta,em

'plexl<lade burocrá.tica dos órglos tais clrcunstâncla.s, nada mais Se po- mos, também, a melhor sltuaçlio. do conseqUêncla passar todo o poder
asslstênc1as. ' .. deria fazer na def,esa do produto", consumo Interno, pelo. rlgor060 afas- econ6mlco àS mãos dos mais "labo•

.Estas reflexões nos ocorrem quan<lo, realmente, a' falta de crédito tamento do comércio, das misturas rlosos" e dos melhor' escolhidos da
quando contemplamos o panorama e de amparo li. produção ji vemapre. detlU'lladas, dos cafés inqualificávels, Indústria do comércio, da produçflo,
desolador dos Nllcleos Coloniais sentando 05. seus efeitos devastadores habituando.se

d
as i nossas PO~lllaç6es ou seja, 'os monopollzaclores, ao que,

São Bentó, Santa Cruz e Tinguá, e prenuncladores-de uma das mais aé. ao consumo os t pos norma. E. Allix antevia, já, "uma teorla. do
onde centenas de brillllleiros per' rias crises de nossa hlstória finame!- Somos contrários a06qu.e pensalu materialismo histórico e. a idel", de
deram. a. saúde, a. mocidade e as ra. Cingindo·nos apenas à apreciaçlo difundir o mtl.is .passivel o uso doci!.- uma .Internacional de Ilrodutorcs'.' ••
economias, na. luta desigud com do .que ocorre com o café, que allcerça fé "bebida dura" pelas populações de SOmente.oo grandes negociantes e
a. natureza, sem que os órg10s go· quue 50 % dI!' nossa riqueza, :verlfica. menor capacidade aquisitiva, porque, os grandes agrlcultores do café po
vernamentais, criados, em sua de- mos que o procluto Vem sofrendo cons· com o beneficiamento realizado em derão beneficiar-se Inteiramente dns
tesa, revelassem & sua. eficiência, ,tantes baIxas de preços. em Nova alta escala ,através uma. organlzlU;ão medidas· anunciadas pelo govêrl1i>,

Terraa incompletamente &anea· York, de onde ainda n05 informaram suficientemente aparelhacla para essa uma vez que o~ pequenos cafêlculto-
'das, situadas na Balxada .Plumi· '.' ' tarefa, como a que foi planejada pa- res cio norte, espalhados pelos ante-
n~nse, foram dlvi<liQ/l.Il em 1l1ebu CO) N!io foi revisto nelo cradOl'_ _ 1'a as usina. .D~er,emo. assell:urar cUnals, pelos péa do 'erra~ lleSlll"p-

,ão especial, referente aos Núcleos
Colonl::l!s. .

'Art. 3,°_ Fica revogado o oispos·
to na alínea b do art. 19 do Dzcreto·
leín.o 6,117 de 16 de dezembro de
1943, .

Art, 4,0 -, A presente lei entl'a~á
em vigor na.d~üa de sua publlcaçao
revogadas aG dl~posições em cOIltrâ- I

3'io,
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ponto!, como Ce>pacabana, em detrl.
menta da zona rural e parte do subÚli.
bio prop=:lamente dito,

O SR.. ARISTIDES LARGURA,
Tambzm, há poucos dias, nesta Casa,
soubzmos que existe, lio DistrIto Fe
deral, mais de noventa mil .crlanças,
que não freqÜentam escalas, p,orfal
ta de escolas ou prof-essoras. enquan\1
sobram pra.fesso:as encostadas nos Ga.
binetes e nas Secrctarias!

O Sr. Ruy AZmeida. - Foi ao tem·
po da administraçito de meu saudos~

amIgo Pedro Ernesto que se inicIou.
de fato. o trabalho de construção dE
escolas e organização do ensino. atE
então, como que a~nas esboçada. De·
pois de sua salda da Prefeltura.ln.
f.ellzmente, o ensino não mais cami.
nhou. Essa, a grande .verdade.

O Sr. Ruy Santos. - O Sr. Anr·
sio Teixeira, Que dirigiu o &!rviço c:e
Edl1cação do Distrito Federal em
1936 ...

O Sr. Ruy'Almeida. - Com brl-
lhantlsmo! J

O Sr. Ruy SC!1l-tos - ... declarava.
há dias, ter tido oportunidade· de "e'
rJricar que o nÚmsro di! matricula é (
rnssmodao"uelll époc9.,eo de prof€sso·' __
~as menor. ainda. . .

O Sr. R.uV Almeida. - Decr:csc;u
portanto, o r.úrnere> de matriculas em
relação ao aumento da p-op,ulação.

O Sr. Hugo Carneiro. - Alude a. .
crítica à imperfeição do ensino secun. I
d.árlo, à deficiência de escolas. Der,e·
ferência à Instrt1,ção primária, não só' ~
número de professoras tem, reaim~n·
te, . aumentado. no DistrIto Fedaral,
tcm:mdo·a das mais perfeitas do B:a.
sil, como, até, o Prefeito e Secretãrlo!
responsáveis ~lo ensino lan~aMmmne
de prof.essoraUdas, moças que, portan.
to, não tinham ainda completado o
cu:so. O nobre orador. pois. para Se!
justo. não deve criticar o ensine>. pri
má.rlo, nus. ap,enas, a d~riclência dI!
escclas ...

concl1lar Os !nterêsses do nobre ora
dor com o dos demaIs colcgas que
pretendam oferecer proposições.

Tem a palavra. o nobre Deputado
Sr. Aristides Largurll.

O SR. ARISTIDES LARGURA C·)
- Sr. Fresidente, Srs. DeputadOS: ao
subir à tribuna, faço·o com a emo
ção e - por que não àizê-Io? '- com
o .cuidado de quem pela primeira vez
dirige a palavra. a uma l:sscmbléia
parlamentar. Se. ouso fazê-lo, é . me
nos cOl1fiando em minha capacidade
(não apoiados) da que na bondacle e
110 espirito de tolerúncio. !los not:'es
pares;

O assunta é seqüência, dos debat'cls
que prenderam a atenção do plená.
rio nas últimos dia5: o ensino.

res. Não :resta <1uvida que um banco
eminentemmt·e especializado devel'á
ser' cria,do, ou, melhor llizendo, deve
rá ser posto em fU1'1cionamllnto, visto
qU.:l a sua criaçãe> já é um fato, ex-vi
do Dec. Lei, antes citado. a. menos
que o govêrno. julgando-se' de fato, e
em bôa fé proprietário do estoque do
D.N.C., resolveu dar de<:r:ino diveree
áquele' volume de riqueza pEIltcncen·
te à lavamo., amça,rando fsta, por ou
tros meios, mais . lldequ::dos e mais
práticos que as providências anuncIa
das oficialmente.

T:nde> em vista, Sr. Pl'Csidente, tais
ccnslt:era;ões, fz.ço desta tribuna um
ap&lo ao Sr. Ministro da FAz~nda,
para qUê.· es~endm!le> as suas provi
dências de am.paro á lavoura cafeeira
do pais, dotermine o. im~diato estudo O distinto colega Deputado Ruy Al
do ílnar.clamento de-s ca,felcultores, moida, com o brilhantismo que todos
~lrJ1)arando de logo, através o saldo estamos acostumados a admirar-lhe...
€l:t.Stcnte no D.N.C .• as ccc'Pere.tivz.s O Sr. Ruy Almeida - MUita obrl
da grande clasee, como o Instituto do gado a. V. Ex.".
Oa·fé de Perl12.mbuce> r-evEl'tendo OS O SR.. ARISTIDES LARGURA _
titule" de crédito dê;Ee ftnanciamen- , .. focalizou e nnr.tematizou, com pa
bo, ao Banco Nacional do Oafé, cuja lavras eaustlcal.tes. a situação atnal
esperança .d-e br,eve funcionamento do ensino secund(\rio, Todavia, se tal
tanto confortaaas que Se dedicam à ensino merece realmente nossaar~n'
~ultura da. nossa msior rlqu~a. ção, mais do QUe êle deve ficlleitá-Ja

Expostos, assim, Sr. Presidente, em o primário. porque representa a base.
têrmos. gerais, a questão do café. faz- o nascedouro.· Nêle é que. se começ..
se necessária a Imediata eriaç:i.o do a formar o esplrlto da criança., o· ho·
Banco Nacional do Oafé. 110S têrmos Il1c:n de amanhã. (ApOialWsl.
absolutos do . convênio caféelro de
1945, única medida salvadora· da pe- O Sr. R.uy Almeida -D~clarel. ôl';l
queno. agrlclUltura dêsse produto. meu discurzo, que, infelizmente, o

tempo em e:s:cc.sso, porqup. eu htlvis
A criação dêsse :Banco decorre da tr:l.zic1o dados ela última. "R~vista de

liquidação do Departamcnto Naelo· Estatístlc9." ---:. creio que de julho de
nal do. Café, cujos estoques o govêr- 19~5 _ elementos com cs quais po
no considera seu, o· que foi aqui con· derlapro"e.r qúe o. ensina EccunO::â.
testado pelo brllhante Deputado pau- rio tc.mbém r~clema substanciosa 1'C.
lista Sr, 'l'oledo PJza, pois os mesmos forma. .
estoques, re:l1mente, pertencem aos
produtores. conseqüêncio. que são da O SR. ARISTIDES L!;.fWURA. 
ta.xa de sacrificlo das quotas de. ex· De. fato, ouvI o nob:e colega faz;;:
portaçâo. i!:sses estoques devem. por- aquela declaração.
tanto, reverter imeciiatc.mente, com o O Sr. Ruy Almeida .. - Agradecido
mais absoluto rigor e· - por que não V E a
dlzê.lo? _ honestidade por parte do a • x..
poder público em beneficio exclusivo O SR. ARISTIDES LARGURA. -
dos cafeicultores. sr. Présidente. para inicIar prõpria- O Sr. RuV AZmeidia. _ A critica é.

Nêsse sentido. apresento à Casa um mente as considerações. partirei da também, ao en.sino primário. .
requerimento. (!I!t:ito bem; muito mensageM do ilustl"e Sr. Presldent~da
bem) • República, na qual .sob a epfgrafe O Sr. Hugo Carneiro. _ '" e não

"EnsIno Primário - Deficiências" - culpar o magistério do Distrito Fe.
O SR. ARISTIDES LARGURA (*) e não lerei Integralmente para não me deral, C!ue é dos melhores do Pais.

(Pela ordem) -- Sr. Presidente, acho· alongar -.está. dito que. para uma po. .. r T •

me Inscrito paro falar no expediente. pulação.lni'antll de 5.800.000 crIanças, . O SR. ARo.STIDES LAGURA. 
Vejo. entretanto, sucederem-se as entre 7 e 11 anos de Idade, sàmentc Em absOI~tol Longe de mlm a tnten.
sessões e oeupa.rema hora do 'expe· 3.500.000 se acham matriculadas em çã,o de m.nosprezar ou diminuir o as·
dlente oradores que desejam enca· ESCOlaS primárias! Verificamos, .asslm, fóFço. o vele>r. o merecimento de> ma-
m1nhar requerimentos. . que 50 por cento da população inran, glstérlo ,primário.

Tempos atrás. observei 'l\ue aMe~a til, em Idade escolar. dos. 7 aos 11 anos, . 'I'amb~m fui m:cstre·esco1a. Lá,na
seguia o crit~rio de dividir o tempo nllo vão às escolas, E a própriamen. escolinha. primária, iniciei o trabalho ::
destinado BO expediente em duas. par- sagem confesEanôo que a freqüéncia junto ao filho do operário, na escola
tes, re.ervando uma para apresenta- não corresponde à matricula rural, visitando escola por escola, sen·
çãode requerimentos e proposições, .' tlndo as suas·dl!flc!ências,.batendo-me
e outra para os oradores. 'Inscritos, . E ,todos nós. que já passamos pelo por elevar o niwl,· Longe de mim, por. .,

Por eSse motivo, aguardei chegasse ensino. e . sabemos em que consiste a tanto, menosprezar o valor da mestre.
a mlnha vez,. sem querer usar do re,. freqüência nas e~olas primârlas, es· escola. • .
cursa de preparar· um· requerimento peclalmente nasloca.lIzaclas em zonas O ·S ••

.. , rurais ou nos bairros pobres onde 11 r..Ru,y Santos. - V. Ex.· deve· '.
para poder vil' à. tribuna. Todl1v1l1,. fr""üêncla multas· vêzes nAo' alcanr.a smtir·se ,altamente honrado ele .wrsi-vejo que IlS sess6es se sucedem, sem~.., , d tr , (A
poder falar; Nestas condições, con. 50 % da matricula _ poderemos d1. o m,es e-fsco.a, !lOiados).
sulto 11 ·Me~1l se, realmente, ainda zer, na realidade. da percentagem ml· O SR. AlUSTIDES LARGURA _
existe a meta hora· reservada aos ora- nlma de crianças que d~ fato vão a Por ora limitei-me a citar númêros
dores Inscritos, ou se só poderia ta· eIlcolapara--serem lnstruidas. que nos mostram, como o livro abe:.
lar quando sobrar tempo. O Ú~·Ruy Almeida. _ V. Ex.' deve to, o que chamo de Calamidade: en-

O SR. PRESIDENTE --Em res- verificar que talvez apenas 30 % da guanto· o cento demográ.fico revela Que
posta ao nobre Deputado reclamante, populaçAo iniantll em Idade escolar, cs habitantes cresceram numa Pl·OP01·.
devo informar que, efetivamente, l·C. está matriculada nas escolas. pols])a- ção.mals ou menos· de 10 % em cada
serva-se 11 .se·gunda meia hora t.\o' ex- 1'11. o resto nl0 há ef,l:o!lls nem posslbl- decênio. decresceu a llopulaçllo e5<:olar

Iid d d t I I num qüinqUêniol
pedlente para os oradare;; Inscritos.· ae ema r eu a. . Verdadeira aberl'açlol Enquanto nos
Entretanto, na realldade, como o tem. O SR. ARISTIDES LARGURA. - batemos pelos problemas transcen:len.
po ê escasso· para os oradores dese- Perfeitamente. E' o que consigna a tais; enquanto procuramos salvar lo
josos de apresentar proposições.. a mensagem. Maa o ponto mais grave pátria através de teorias, nl0 estuda
Mesa tem permitido, portolerlncia. da mensagem. -- &. peço, para isto, a mos o problema qUe é a salvacão do
o encam1n11amento e, a justlflcaç!i.1) atenção dos 51's, Deputados. - é o pais pela formaçl0 do canter; pela.
derequerim~ntos ou aapresentaç!o revelador de q·ue, no qWnqüênlo 1941 a formação do hom~m, que- dever,ome.
da proj.etos, além da primeira. pa.te .1946, _ pasmem os nDb.res COlegas.' _ çar na· escola prim.ár!l\~ (Apolad~).
a êsse f1m destinada. enquanto a população cresceu, a rna·:S:sse, O problema transcend$!ntal para

Desde, entretanto, que um orador trícula nos colégios primárIos dlmi. o qual devemos ve>lter nossas aten-. "
inscrito para a hora do expediente nulul . .' . ç(les <Muito bem) . . ..
reclamB o respeito a .seu direito, em • ...' . . '
face da própria praxe es~abelect~a O Sr. Lauro Lopés. "'- Exclusiva- . O Sr, ,R.ulJ Santos, - N.ão acrêdJto
pe1aMesa. esta nüo tem outra altero mente por falta de escolas' se possa. dar escolas para tôdl\sas .,'_
nativa senão a de lhe dar a palavl':II". ... . . crianças em idade escolar no Bl':isil'- .
respeItando, assim. um compromisso O Sr. ·RuYSantos._ Há p~iIcos pois em certas zonas adensldadé da
absolutamente regimental. . dias aJuCU·u alto funcionárIo da Seere. população nã.o permlw tal.número de

Oaso até à hora da ordem do .dia taria de Educaçãb do Distrito Federal eseólas. . . . ... ,".:._;
esteja eu na Presidência, procurarei ao eXcesso de professora!!. em certos osa. ARISTIDES LARGURA;';"'.;:>.-~

, . ' O a.parte de V.Ex.afere jU5tamente:·,~,'

.1*) ·Não revisto pelo orador .('). 'Nãa foi revisto pelo orador. ponto. qUe desejo abordar. .. -'",.

nizados e desarticulados, vivendo co
mo que numa época de economia re
colhcdom, não têm nenhuma r".i••
têncla para enfrentar os especulado
res que lhes adquirem as. safl'as ain
da ni\. fôlha, a preços miseráveis, por
que SUEI, capacJdade financeira não
vai aléln do crédi to. reduzido, na sua
ccc.pera.~ivo. agrícola, agc,ra com·pleta
menbc cstan-crudo, em virtude do fe.
chamento do DEiPartamento Nacltmal
do Caie. Referimo-nas, principalmen
te, a Pernambuco, onde o Instituto da
Cafe, rec~lboando do goVêrno, a p:u'te
da taxa de 12 cruzeiros da elCPorta
~il.o, entregava-a áquela in.stltulção,
para. financiamento aos carfeicultores.
Cumpria ao govêrno fC<deral, realizar
as medidas adotadas pelo ConVênie> de

-1945•. convertidas em leI, funda.ndo
ImedJatumcnte o Banco Nadonal do
C3.fé. com o produto da venda de per.
to de l~ m..Jlhões de sacas da qUcta
de eq~lbrlo. após o pagamento dos
20 milhoes de esterlinos do empréstImo
~ulLst.a e a Ilqulda:,;ão das ob:j~a.
çocs do D. N. C. ..
~ c:-Pital dê3se banco eetava, assim,

1:;lcl.a:mente estlmado em p.erto de um
bl1hao de cruzeiros, cujo destIno a es.
tas heras, con..<1ittú um segredh d:!
pa,ndora. .

05r"bemd, contUdo que. em 1946, .até
lunho, con:fonne relatóriO do. ~nse.
lho Consultivo .daquele 6rgil.o, aInda
~xtstlam 7.013.117 sacas, e deve ser
D saldo dessa quantidade de que o
~oWrno se atribUI prOj>riétário, con.
10rme eltPOslção de ontem á Impren.
la. l!' ainda, confO'l'Ille declaraç§.o do
nobr«: llder da. matoria; o que foI na
rx:a.slao, contestado pelo Sr. Toledo
PLSa,qU-e d1s~e acertadamente, não
pertencer et;se café ao govêrne>, porém
aos produtores, Visto que 6 o resul.
tado da. quota de. sacriUcl0· impostá. à
laveura nacional. para a colimação do
equili})rlo estatistJco

Estamos de .pleno' llCÔrdo com o Sr.
Deputado Toledo Pisa quanto álegl
tima propriedade dêssecafé, CUjO pro.
duto de venda deverá, por lei ser
delltinado á creaçlí9do. Banco NÍlclo.
nal do Caté. E, aQui. permitimo-nos
s~ 8ô Sr. Ministro da. P'aunda
uma. providência· ccnslstente eQ1lnver.
ter os térmos da soluçA0 .prOPQ6ta por
S. Ex.' para debelar a. naacente crise
paulista: RecllDlenda O' pr«:laro tltu.
lar a cessa \lia das elllPortaçÕES do ca
ré resultante daquelas quotas, a fim
de se abrir maior mar~m aocomér
elo do priXIuto em mãoS dos ])articu
lares. financiando, Rinda, o Banco do
Brasil os estoques Mnlazena<los, por
melo de Warrants e conh-eclmentos de
embarque, enquanto se procesSa0' de
sentaEt1amento daoS praças exteriores.
Inclusive Nova Iorque, pr~sa a essas
horas das garl'lls dos açambareadores,
porém carente do produto, dentro de
um máximo de dois mêses conforme
dlSlleO Sr. Co1'Ú8 e Castro. Pois bem:
visto que essa é ~ convicção de S.
Ex.'. o mais pril.tico ~erta lançar-ae
1mediatamenle no mueado o e$tOqut
do D. N. O., e, com l) seu ])rOlluto,
metlmo par. antecl.])llÇão através o
Banco do Bftsll. e!etullr-se o 1lnan
clamento dos estoques extsteM.es nos
a.rmazell8 particulares e bem assim,
llOI agricultores. dando-Íhes posslblll
dades de reslatência à· especulação do
comérc:ioexterior. seria o COIlIIeço,
consequentemente, d.., qpera.ç6es <lo
Banco Noacional âo Café. pll4'a cuja
cartetr& Pllssaria a. mas&a. .de llrédtt08
retlultantes de.s.s1\6 aperaç6ea. Ou, en
tão a4otar-se uma rórma.· il'lltermildiá.
rIa, semeM1~nte á que .' vinha. sendo
posta em práttea, pelo sistema dos bO
nus de, exportaçio, }Xlrém .escritura'
dos em conta. da adiantamento do
preço, e posteriormente - resgataveis,
para cOOSJtltulção do :t'un<lo doB;rnco
do. Café. Fs.sas medidas poderão .pa
recer superfluas e 1nadequadas quanto
ao Estado de São Paulo: porém,pode
reml)S ass~gura.r que o. 8J11I1)ll1'O , la·
voura cafeelra, nas demlÜ.'l regiões do.
pa·ts,jámals será feito, fora. da all'lI
caçft.o de crédito ba,rato e aceáBI:veI.
<Uretame~te a.tr1buido &oi -cate1culto-

",",
, ., -:.,::.:'~-
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f.EQVERIMENTO

soncita pronunciamento da
Comissão de Constituição e JIJ.S_
tlça sôbre 4 aprovação pelo Po_
der Legislativo de 1\(llneação li
demissão de Secretários de Es.
tado.b/,o 160 - 1947

, IIEQt1Eft:!lllENTC'"

'Tive já. ocasião de clizer que fui Im· O Sr. Ruy Santos - E' um fato. O Sr. Hugo Carneiro - Pocleriains- cação dos saldos resultantes da alu'
petorescolar de zonas rurais. Per· O SR. ARISTIDES LARGURA _ crever·se em explicação pessoal. , cllda lIqUicla.ÇlíO.. ,
corri as estradinhas das nossas cold· Quanto à zona I'ural, a questão se O SR. ARISTIDES. LARGURA"... Sala das Sessoes, em 13 de lllaIa
nias, indo de escola em es~ola, ani· apresenta sob um prisma, ante o qual Agradeço as sugestões dos Ilustres co- de 1947. - Oscar Carneiro. - .Ger.
mar as professoras, ouvir os alunos, a solução não é fácil. Nos locais onde legas. Vejo, porém, tantos oradores cino de Pontes. - Café Filho. _
entusiasmá-los. Reconheço que o ):>10. a população rural se acha mais ou 'anslosos por ocupar a. tribuna que vou Ernlini Satyro. - PUnio Barreto.
blema é de soluç[t) difícil, COlltudo menos agrupada, é posslvel ao Estado deixá·la. prometendo, todavia, a ela -Bastos Tavares. - Carlos Pillto.
nem por isso insolúvel, ou que deva atender às n2cessldadesda instruçã.o voltar para tratar do a.ssunto. _ Monteiro de Castro. _ Al/redo
~~~g.ar.se a segundo plano. (A,lOia- d:'-S cl1anças. mediant~ a dissemina. Termino, Jazendo mais uma vez seno S1km~ Galena P~ranho8. - J'Js~

ç!,o de escolas, em distancia que deve· tir que o setor. para o qual devemos A . •
O SI', José Romero. - O pl'i>blema na ir ao máximo de.6 quilômetros, a concentrar nossas atençÕes é o da ins. O SR. BARRETO PINTO _ Pe-ço

não padece dúvida, é de difícil solu· fim de que o aluno n~o tenha de per- trução (muito bem) e dentro dêle a palavra.
ção, mas não se deve pel'der de vista correr mais de 3 quilometros. Contu. d It 1 - i á~i' b d i
que há também má vontade por· parte do, zonas há onde 'a rarelação do po. o a ns ru,çdao pr m ,',. a, ase a q~a, O E.R. JilRtESIDmTE _ Na fOlma
de al,,'l11ns admlnis.tmdores. Â.· locali· voamento é tal que nem mesmo esco_emanam to as as fo.ças formadOlas do Regimento fica adl8ídaa .discussão

d - d . i do caráter e da personalidade do 110- d =ue-ime 'todado elll que resido, po!' exemplo, cuja las nessas con içoe.s po em sel' ns· .n::ctn de amanhã. (Muito bem; mui. o ;. n.
população em idade escolar é de·6111.l1 taladas. to bem. Palmas.)
crianças, não possuia uma escoL9. ca- P t ,. b
paz de atender.a essa população. Não ergun o: .esses reglOes que 11 ~an- O SR. PRESIDENTE _ Há SÔ.
obstante, oferecemos à P:"feltura - gem populaça{) com alguma expressão bre a ·Mesf, dois r~querlmentos que
com os n.cssos, próprios. recursos _ dentro .do censo nacional, dada a. Im- vão ser lidos

possibilidade material de le·vaI-Ihes a .
terreno e prédio. Terminados tais 1'0- escola, porque não possuem crianças, _São lidos e postos \'ll1 dl/cus.
cursos, oferecemos terreno c predlo à em nÚlI'Jero suliclente Que comporte sao os s-egUlll~;
Prefeitura. mas o atual Prefeito Dum· uma escola., devem ser abandonadas?
dou suspender as obras! Não! E' uma solução simplista, esm,

O Sr. HugoCarnelr:>.·- Não deve· que repugna !lo um patriota, que r2'pug.
- mos desviar a questão pal'a o ?re!e!· na a quem possua sentimentos cm-

to cio Distrito Federal. tãos e humanos. (Apoiados.)
·0 SR. 'ARIS'TIDES' LAR'GURA·. OS' H C ' Q d ti Pede illformações sôbre II cri. Requere:,nos que :a. Comissão de

. r. ugo arnClro - uan o - Urio' adotai!.o "elo ~'fnistc'rpo dai Constltuiçao e Justiça, a. titulo d'eAgradeço ao nc])~e colega José Rom~ro ve a r~spousa.bill:dade de administra- ,. ,,, I r 01 t "~n I
o aparte com que me honrou, trazen· çã.o do Terrltóricí do Acre, onde a po- Fazenda para concessão de li. esc a. e men o,.re ,..0 unc e a. res-
do !lo debate questões dignas de 3er. pulação é altamente rare:!elta., pro- cença prllmio relativa à importa. peito dl:lS questoes abaixo menciona-
ventiladas .. Quanto à dificuldade de curei, e obtive grand-e êxito. tantt) que ção e exportação. ~a~r/~~~~1~ ~ese~a~tF~a.d~::~~
sanar a déficiência do ensillO. na.s zo· aquêle Território ocupa hoje, em ma- . . . ,. dade na. vida. Jurldico...politlalo do
:;:;b~~~iSé ~:~er~ ~~~PI~~~~r que o ~~rlfã ~;t:~;a~~tl~~i~~o)~ CJ::~~~fell~~~ OU~i~~'e~op~~~rl~, ~;~~i~ad~WoaJ;r paf.5: I I

O S L . L N' . - êxito. re~lto, o tipo das escolas itlne- Exoe-cutlvo as informaçoes segl1:ntes: E' "cito às A'sse";'b'~las C~nstituin_r. auro cpcs. - ao, Ile!'~nl, '" " ...' u • .., v

lnsclúvel. rantes.. I :-: Se os Ministros de Estlldo des tes Estaduais, em face da. Constitui.
. ,o Sr. Ruy Santos - E' o que tem Negoclcs da. Agricultura e la Fa· r;ão FederaA e do regime presil1enc1a-

O SR: ARISTIDES LARGURA, - feito o Méxi"o com r'al .uccsso zenda. . promoveram inquérit<Js pa~:l I~ta nela. adotado, prescrever, nos
Diz mUlto bem V. Ex.

a
• ,,-. • ..,., verificar, cem a maior exatiãão, o respectivos textos constitucionais. sem

Como inspetor escol::!' no meu Es,a· O SR. ARLS'l'IDES LARGURA -volume da produção e ~ estimatha ferir o principio da. 1nodependênc1a. e
do, observei que naqueles set.úreJ, c.n·.l\.p:radeço o aparte dp. nobl'e Deputado do consumo dos géneros de primeira harmonla. dos poderes, que
de os pa.!s da\'am o,verda~",jro valor pelo Tel'rit6rio do, Acre. A1ndanáo neeess1dade, bem como se mandaram
à instr,l;lrao, a escola nunc~ ,3.,~u'l;11em tive .oportunllbde de me ca.pacita.r da realiza, o ~levantamento dos respe-~~ a) '- depende de aprovação do
• frequencia, nem o mes.re~~cc;!\. 'c!lcier"cla do ensino itinerante... tivas est6ques,no,territó~lo naci.;nal, Peder Le~Ia.t1vo a.J:,roposta. de no_

O Sr. Lauro Lopes. - E on,"'Gs • O Sr.RuII Santos _ Não é o ideal. tu:~o conforme dispõe-o Dec:cto"lei rfllÇáO Id<JSGseoretá~ ~ de Estado,
pais não tinham Iloção dos s~u.s de',e- .' li' ' n. 9.647, de 22 de agOsto de l1l46. e ta pe o overna oro
res, o Poder PúbIlco, como em Sants O SR. ARISTIO_S LARGURA - n _ Qual a conclusão dês3es ln- b) - depe'11de de igual llprovaçli()
Catarina, se fazia sentir, exigIndo a . L' como mestre.,escola que fui e, per- quéritos? Qual o' excedente. d.' gê. a prcposta de demiSSão dos secretá-

I, quitação cem a cadErneta escolar. cebeu que a eficiência, do enslno de- ner tI. ldad' lá.. d rios?
"'. pende de sua.· seqüênCIa, depende de os ~a capac e reg.!. e
, • O SR. ARIS'D!DES LARGURA.. - nâo ser intervalado. produçao e consumo? c) - compete à MsernbléiaLegls..

Assisti, com muito prazer, a. uma.. CLm· O S RS t E' t nI - Adotou «) Govêrno o mesmo lMiva, . med1anterequerimento de
, ÍE:rêncla feita. na Faculdade_de D11'(;)- r. uy an os - exa o. critério de investigação no mercado qualquer de .seus nrembros. declarU'

to do Paraná. do l1ustre eoestaduallo O SR. ARIS'l'IDES LARGURA. _ interno para o efeito de permttll' a decafd.os da con.flanç!l. Pública. os se·
fl~nador Ivo de Aquino, que nessa oca. Tenho dlivldas quanto a ser êsse sls. Importa9âode artigos de proéllAção cretAr105 de Estado. propondo ao 00
SIa.O esclareceu osmefos de qUe lançar. tema de escolas ambulantes' capaz' de nacional, simlIar ou ck' produção m- vernador a Imediata dest1tuiçlio dês-
mão o Govêrno para obrigar os recn.l. realmente resolver o problema." suficiente ao consumo interno? te6? -
cltrantes. que 11ão. queriam co;npl·een. . ',' -- - II
der o crime que cometiam c~ntra li O Sr. Rugo C!lrne:ro.,.. Sáo escolas IV.,.. ~ue artigos, na dat!\. pre- .
'pá.tria e os filhos, não os mandando à para alfabetlzaçao. ! ,sente, estao sujeitos à IIcelça. p!é. E' licito às Const.rtuintesEsiaduals,
escola.. O Sr Ruy Santos - Não é solu"lío' via. para im:>ort!l.ção e exportaçao? indo além do que preceitua o art. 28

. . • • . ,.. . ,T, ' eomo .se processa a au,torização para •• 1° 2 d C ti ui líO Sr, Lauro Lopes. - A conc~usl1.o é apen,as r-emcdlo. 'exportar e importar produtos? E' a" . e .0 a om t. ç o Federal,
~. portanto, de que a res!lonsablli~de O SR. ·ARISTIDES LARGURA _ matérill rellulada de um mod.o "era.!, esta.tuir nas· respectivas Const1tl1iç6es
c be i G ê .. que d.epende deaprovaçAo do POll;era aospa s e ao ov mo. Parece que podemos ,encontrar a SQoo podendo beneficiar exportadores e Legislativo a escolha, pelo GQVlerna-

O SR. ARISTIDES LARGuRA - luç10 por outro caminho, onde se re- importadores' ou está. c.ondlciona.i1a. à dor, dos prefeitos de nomeaçlo?
~" Sim, o. responsa.blIldllde é concomltElIl. solva. nlo s6 aque.stão da alfa.betiza. a.preciação de cada caso em parr.i.

te. lJlas, "acima de tudo, daqueles que, ção, a .do ensino, mas também em cular? .<ii!ue beneflciOll~ tem. trnZido
4!onhecendo o problema, o deixam para parte a. questão social. . . êsse rClluuepara. a no.nral1Zdçâoelo
~m9.nhã, com mêdQ de encará·lo, nn~ A populaçlíl? que vive a.bandont.ela. Oonsumo interno? Qual o montante E' "_'t Ind &_ > ••
,ser complexo. ,,.- nOll sertões., ~ em toneladas, da. Importação e da. ..... o, aa, - mesmas ...,."em.

Realmente na. zona; rural o pro. O SR PRES'IDENTE .L b . expertaçlo ele artillos liberados pela bléias, emD1&posiçõe6 Transitórias
bl" ' 'dlfl'U ta't .' i' d' . • - em ro ao licença prévia.? Que flrmaa foram com efeito 1'etroa.t1vo, cometer às M-_ma e . c. n o ou .ma s o que nobre o:a.dorque a. hora doexpe- ben fiel da' êss '? ' sem1)lêias Leglslativas Ol'dinárlas, me.
n~s próprios centros urbanos, onde a diente' está a terminar. -. - . e . a s pore reglUle, diante provocaçAo de qualQUerÕ6

.Qlficuldade também existe.' -.&la.. das 'Sessõe~ em H de maio seus membrOll,
Dirigi esta.be1eclm~nto de ensino, O~g~~ :~~~~~~~W'ts; de 1947. -Café -FilhO. . . . " (l) _ lo atribulç40 de -ratificar ou

~'~':''';'''' cuja freqüêw:ia era conlltit.ulda. na 'Buir minhas conslderaçOes. . O SR. 'CAF'Il: FILHO _ Peço a desaproVGr as nomeaçbes dos secre.
. quase totaUdade. de filhos ele operá· .'. . .' . pallW1'a.· ' tár10ll de Estado e Pr.efeitoa munic1.

:" rios. Ao assumir·lhe a. direção - e o Dizia. eu parecE'r-me existir uma 50- . ". pala felt&s antes de promulgadas as
j;" ' estac-eleclmento . estava situado em luç1O,que satisfaz aos dois setores, .0 SR. ~RESIDE!lõTE- Na. fOI" respectivas OonstltulÇ6ea este.dUll1s,
]r.: '.' melo, populoso de uma. cldademdUS- nAo 8ÔO da alfabe'tizaçãocomo o da ma. do Rt:;:unento, fica adiada a .di>· no dom1n1o. portanto, do. 8rt. 12 <lo
" ·tdal.,. verifiquei com espanto que a questão 'SOcial. Essas populaçOes per- cussAo <10 requerImento. At;o das D1sposições Con.stitllCionll1s
~: matricula. não alca.nçava 100 alltnos e clida.s noS sertões, à beira dos ~os, ' Transitórias de 18 de setembro de
k' que o mesmo estava na iminência de abandonadtl.s, -sem contacto algum UQUEIlDIE1l~O 1946?

fechar por falta de freqüência. .' com.a civilização, Vegetando como :ver- N." 161 ...; 1947 b) _ a a.tr.lbuiçAo de Iprovar as
dadelro Pe~omorto· na. economia na. . ões . d Pref itos Munlcl llls" ; /Dcsdobrando atividade e .auxillado dona!, porque n40 arrebanhl-las, re- sugere a .comtitufçlfo tU umu nomea.ç e . e . à P

; :_:pelas professOras, dentro de .um ano. util-Ias,agl'U})á.lllB .em zonas salubér. coml$são de oito DeputBdos, : a lIIté que!se verifique I/. posse os pre.
~', . o' estebelecime~toji ~omportaYa a rimas. assisti-Ils. orientA-las para' o fim,', de acompanhar 4 liquidaçdo feitos e e1tos?

matricul~,que se ~leVal& a mais de trabalho com médic~ e llIrônomos, do, Dt1)lIrtame1ltoNacional, do C) .... a Itrtbulçlo de declarlu'lle_
.,' 400 alunos'.. . ".. para.. 'então .termoSllossibilld!1de de C4/é. cafdo8dG confiança I»1bllca, para se-
~<' Observei então - e eis a. segunda educar ti. criança? . rem elestitukl~de suas funç6es, os
.' . face do problema. - que a escola sO. ' .' - .' . Requeremos a. constituição de uma Prefeltoe .nomeados na vigência do
~" mente, como o professor apetll\s,.nll.o O' Sr. RUII SlInt08_ -Com isso., V. colnlsalo ~ oito Deputa.dos, Repre· art. 1~. eitll.ocIo? _ Souze C08ta• ...;.
lI' são sUficlentes.E',preclso,dar ao edu· Ex.- criaria. novo problema.. '" sentantes àos Estados cafeeiros slg'Acurcfo Torre8, _ Gabr:l§l Passos. _
:;;-::: ca.ndo. ao filho. elo operlrlci, lel filho O SR. ARI8'l'IDES LARGURA _ na.U.rlos ,do Convênio de 16 de rn~çQ, Paulo SM.G84te.' _ HonOrlo Montei.
s:,,;::'do pobre, àquele que talvez nlo tenha Inf.3llzmente meu tempo terminou. de 1945. a fim de aeom~llha. a TO. - Sen'. Carvalho. _ AltlImll'Cln.
~;:o que cofer, I) ma.terlal escolar e. mui· '. -! ,...' IIqu1daçA.odo Departamento Ne.clon8l1' (Ü) Reolll40• .- Amual Pef:l:oto• ..;.
~:,·,.,ta.s vezes, ovestuirlo' para freqUentar OSr.Ru1/ Sant08 - O nobre ora- do Café, e sugerir ao govtmo me· JoIkJ Botlllho..... ·Agr1cohz de Bar1W••,~: o estabelecimento e ali receber as lU' dor poderia continuar amanhã, "ols O c1i4as necessirlas ao amp~o de, nCJ' - HUfTO Carneiro. _ ..Roberto arar.
~.!;';":Jas.(:Apo'atlo8.) .' assunto é muito imoortanw SI. maior r1Qlltza.1nc:I\Ullve & l1oPll· scml1czc:lIer. - AloJtslo dei Ccutro. _

~~i~, .'
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rltódo compreendido entre os
r i o s Nhamundá. Amazonas
Oceano Atlântico, e os J1mites
setentrionais do Imp~rio, O
Govêrno dôs:gnará no ato .da
criação quais as ilhas adj acentes
dos Rios Amazonas e Nhamundá
que !icarão pertencendo li. nov'1.
Provlncla.

Art. 2. 0 - A capital da r.ov:::'
Provincla s~rá a Vila de Mucap,á,
€l\lqua.nto a AsscmbléiaPrO','I:1
e,ial respectiva núo r~so;vcr a
mudança.

Art. 3. 0 A Provinci:t ;1a
Oyapcckia durá um Senac1cl' e
dois Daputados' à Assem! ,Ji'i,'L
Geral Legislativa. A Assembléia.
Provincial constará de 20 meffi
bros.

pública do Cunany, cujo impériO
territorial estendia-se do Oiopoque ao
Cunanv. Elegeram Presidente i'ltal1
cio do' nov~ Estado o frnncês Jules
Gras, ·romancista. membro da Socle
dade de Geográfla comerciai de Pa_
ris, Esta região teve uma. fase de
progresso. O ccmérclo, com a Guiana.
Francêsa era intenso. e ali uma com
panhia com o ca.pital. de 1. 200. OOD
francos cOllstruht uma estrada de

feno. O Dr. Egidio Sales. ntifu re..
latório ~.O Govcrna.dor do Fará. DI'.
Pais de Carvalho, menciona que teve
".o<:asião de ver um sêlo dessa Repú
blica caricata".

A descoberta do ouro, ~m, lB94,com
a extração de centenas de· q ~ :os, le
vou para a região amapaensÇ milha_
res de indivíduos de tôdas as nacio
nalidades. As autoridades da' Guiana
Francesa, diante da neutralização
existente desde 1841. deslgnavapes-

Art. 4.° -O Gavêmo n~a au - soas da sua confiança para defender
'torizado para criar na. mesma os interesses franceses, em nossas
Província as Est::.ções Fls:als terras. e sempre em detrimento do~

indispensáveis para a. a\'I'ecada- InterêEses do Brasil.
ção das .Rendas G~rais, submc~ tstes fatos, per terem dado motivo
tendo-as depois ao conller.!men- a exaltação de ãnimo. dos brasileiros,
to da Assembléia G~ral pafa sua fizeram que se constltuisse no Amapá.
definitiva aprovaçiio, um. triunvirato para defesa, do Bra-

sl!, e. do qual fizeralO parte oS nossos
Art. 5. 0

,_ .Flez.m r~'lo;;,',da~ pr.trlcios Desidério Antónió Coelho.
tôdas as Leis em contrário. Francisco Xaviel' çla Veiga Cabral e'

o Cônego Domingos Maltez, sob a.
PaçO da Câmara dos Dep.t- presidência dêste.

tados, 1.0' de julho de 18ii3. - "O estatuto que passava a vi-
Cândido Mendes de Almeida. _. gorar abolla o sistema de Capi-
Barão de lI1'aroim.- João Kil- tania, atrlbuia jurisdição ao
kens de Matos. -:- Joáo Lustosa Triunvlrato sObre todo o Terri-
da Cunha Paranagiltí.- 8ilv,:- tório do Amapá no 'tocante aos
.rio Fernandes de Araúio Jorge. assuntos jUdiciârlcs. "policial~.
Aprigio, José de Souza. - Joçé municipais e administrativos, para
Antônio Saraiva. - Owviano o que devia decretar uma. legis-
Cabral Baposu. ela Câmara,. _ lação visando o bem estar colet!-
Inácio JoCU/uimo Barooza. _ Dr. vo tomando por base a constltui-'
José de Góis S,'queira. _ JOsê ção do Estado do Pará: toara a
Tomaz .dos Santos e Almeida. defesa d.o Amapá; o triunvirato
Luiz Barbalho. Muniz F(uzu. _ devia organizar três a quatro ba-
FrClncnsoo Mendes Costa Corrêa. talhões. Todos os cidadões fica.
-'-o João Duarte Lisboa Serra. vam obrlg'ados a 'prestar seu con

curso na manutenção da ordem,
Francisco de Paula Santos. - tcda vez que para till fosse .cha-
Vfrlato Band6'ira Duarte". mado pelo govêrno.

tsse projeto, na conformidade dos Entrando em exerclclo, o tl'iun-
d é f t virato apressou-se em decretar as

praos regime.ntais a poca. oi er primeiras providências consultan-
à Comissão de Estatlstlca. que,a.pe- do o senUdo do pronunciamento.
sal' de julg.l.rac;:itáveis as razões cjt.e isto é, as necessidades maiores da
o justltflcaram. pediu, entretan~o, b:l .coletivldade amapaense.
ouviSSe o Govêrno Imperial a rcs- Sua legislação cobriu ° proble_
peito. ma da exploração 'das minas de

Até junho de 1869. não tinham ouro, a criação do exército ama·
cheS'ado à Assembléia as Informa;,. paense. a liberdade de comér-
çóes solicitadas, o que não intpedl';l cio retalhista. para os· brasileiro.!

e proibição aos estrangeiros,' S
fOsse o I)rojeto aprovado em primei- imposição de óbrigações ao fiscal
ra discuSsão e novamente manl1ad(J de Amapá, que deveria :z ~lr pela
à mesma cOlOlssão de estatlstlcac vida. urbana. tabelando os im-
Em 25 de agosto de 1870. essa 00- pOstos de éxportação e IndústrIa
mlssA.o deu seu parecer, de. n.· 136, e profissão, abolição depenali'
solicitando de novo a opinião do Go- dades violentas como a prisão em
vemo, eêste comunicou à Ass':m~ tronco de ferros, criação de um
bléla, em2 de setembro do 'lIesmo cartório de registro civil, libera-
nao, haver requisitado à I'l'csldênc!a Ção' das mercadorias \lindas .do
do Pará os esclareCillle41tos nccessá- Brasil e lmposlão de 10% de im.
rios. exigindo-se brevidade. pOsto sóbre o valor de fatura dae

.mercadorias importadas de Caie.
Nunca essa brevidade teve fim. na. .

"'- 2 d 1 d 1873 II O triunvirato autorizou a rea-
"_. 2 e ma o e . O us- ão armada' dos. brasileiros que se

tra(!o geógrafo Cândido Mendes sentissem prejudicados na explo-
de Almeida. primeiro signatário ração das minas pelos crioulos da
do projeto de. 1853, fez-se ocam- Guiana Francesa. E deliberou
peão Incansável de seus obJetivos,' "que todo e qualquer' individuo
e para nll.o deixá-los morrer no
esquecimento. dirigiu ti. comissão. perturbasse a paz, crian~o difi~,

b ilh Ó culdades à ação do governo ou
de estatistiea., r ante mem - fomentando o desrespeito à le-
ria, fornecendo-lhe todos oS da- i I ã

Como prova evidente dessa lnsn- dos precisos. e solicitando a apro- g s aç o que ia sendo decretada,
tlsfação-, foram dlr.igidas três rep~e- "d" d d rojeto m fôsse deportado por' três anos.

vaç...o o ma.u.s a O· P . e Movimento de brasilidade todos
sentaç6es à. Càmara' dos Deputados segunda discussão. Agora, porém, os atos do. trlunvlrato visavam
do Império, llSsinadas por .mals, de êle propunlla a mudança de de- asseg\11'ar para. o Brasl1 o teÍ'rltó. i
quatrocentas peSSOllS importantes nominação áe "Província. de rio neutralizado contestado. Nes-

I" EI t PinsOnia'~. a fim de se hor.rarmoradoras na reg ..o" as cncon ra- a memória de seu descobridor, o se sentido. comunicando ao exe-
ram eco com a apresentação do Pl'U- h h I cutlvo paraense a sua. constitui..
Jeto de ·Orla"A.o da I'ro.vlnch~ de celebrado navegpnte espon o ção•. a!irmara-lh.e aquêle o pro'•.

~ Vicente Yanez Pin.son, um dos
Olapockla, .l1da na. sessão de I." de mais. intrépidos companheiros de p6slto, para o .que a legislaçlo '
julho,de 1853; cujo· teor 6 o ~e!l\tlnte: 'COlombo, comSildante da. valei- que elaborara calçava_se na le·

,·,"A'·.h se';'bu l'" O''eral Le"'ls:'a- ri' caravela "Nina". glslaçA.o paraense. <Artur César
.... ... '4<: .. D . Ferreira Reis "Território do

tlvll,resolve: Em. 1885, um 'bando de áventUTel-Amapa" - PerfU hist6rlco",
" Art. 1.° - Fica elevado. l ca.- roa.lnternaclonals aproveitando asl..' Em 1900, com a de<ltsA.o exarada no, ..
tegoria de Provlncla..com 11 de- tuaçAo eapeclal da reglio. ,. tentou .Laudo de Berna, o Território Con-.,
nominação de Oyapockia o ter- uma empreitada; procIamando a Re- estado fo1 Incorporado lIoO Bsta.do dO,,: ,';

REQUEIU1oIENTO

Souza Leão. - Plinto temos. - S~l.õ5 dever.es e de seus l1il·dtos. firmou
Campos Vergal. -Jacy de Figuei- o compromisso de criar mais um Es
red.o. - Munhoi: da Boclla. - LO~ tado membro da Federação brasileira,
pes. Cançado. - Th017llÍs Fontes. - Será. batel1do-se pelasu~ au(.o-suficl·
Dolor de Andrade. - Medeiros Neto. ência econÔrrJcll. a melhor maneira de
- Rogério Vieira. - Lauro .de Frei- demonstrar aos constituintes de 1946
tas. -' Leandro Maciel. - Gentil o a todos os braslleiros que se lnter~~
ria Cunha. - Alarico Pac/leco.- ,Ul'"j)) pela existência dos Territórios.
Dioc:léeio Duarte. - Freitas e Cas- o penhor de scu rellonhecimento.
tro. - lIfanueZ Duarte. - Uerophilo
Azamõuia. _ Castelo Branco. _ Essa decisão, Srs .. Deputados, não
Bayard Lime.. _ Mereio Teixeira . ..., atendeu apenas aos desejos atu:tis da
Ruy Santos. _ Lima Cavalcal1ti. _ população de nossa fronteira seten
Freitas Ca.valcanti. _ Lucio Go- trional, mas veio consagrar remota
mes. _ Joc10 Clcol'has. _ Aloysio aspiração nunca esquecida e pelo con·
Alves. _ Edgard de Arruda. _ trar}o, recl,tmada, sempre. com· calor
Alencar Ararlpe, _ TCI/ed.o Piza. _ c te.
Ltlcurgo Leite Alves. _ José de Bor- A autonomia administl'atlvll. do
ba. _ Agostinho Monteiro •. _ Ariel- Amapá. encontra allcerces profundos
mar Bocha • ..,. Juràndir Pires. _ no passado. IA 14 de junho de 1637,
Leão Sampaio. _ Nelson Carneiro. Felipe IV criava a Capitania do Cabo
_ Humberto' Mau:"a. _ Ral'hael do Nor\~, do:tndo-a a Bento Macid 
Cincurá. -. Brigldo Tinoco.- Er- Parepte . Etssu Cap!tania compreend!a
nani Sátiro. _ A. },fartins. _ João a fa!xl1 de "erra eXIstente entre o r!o
Mendes I VIcente Pinzon ou Olapoqtle e o RIO

. . Amazonas. Entretanto. com o fim dos
O SR. p;aADO I{ELLY _ Pe", a herdeiros J~ Bento Maciel. retomou

palavra. a região iI. Coroa.
O S'" P"'"..,.,.... ~ Artur Cesar Ferreira Reis encontra

.~a. ~...,~NTE - Na fo.n::l da no GeYêrno Milltar. instituldo em Ma"
Re~lmento. fi~ lll1la

o
da a dlSC~~a? capá em 1782, a "raiz mais distante

\'QI1. submj;te. a \ "tos o seg\:mt.. dos atuais Tenitórios". Já então. seus
administradores, nomeados po~ Sua
Magestade. o· Rei de PortUgal. tinham

10 titulo de Governadores de Macapá.
"Entre outro~passaram pela

cidade, na qualldad~ de Gover
nadores, o· Coronel Nuno Ataide
Verona. Capitão Henrique Wll
kens, Corenel Manuel da Gama.
Lobo d'Almô:da, Sat'bE,;Jt'l-mól'
João Vasco Manuel de Bt·aum.

];;sses governadores esforça
ram-se por bem cumprir o seu
dever. Fronteira insignes, o que
produziram garantiu-lhes um
crédito imenso. Lutando princi
palmente contra a agressividllde
ambiente, não .cederam, não se
atemorizaram, não revelaram
uma hisltação. Combatendo' o
desânimo dos colonos, enfrentan-
do o clima.. que destruia .energia
e ceifava vidas sem cessar, man
tendo viva té. no Império, com
portaram-se à altura da missão,
qUe exigia qualidaJ:1es especla.1s
aos que eram mandados executa
las".

a Coronel Luiz., Lobo, no sel: !lvro
"História Militar do Pará" rc::;t~tra.

também, essa fase histórica. 'saliell
tando' a ân'iia ,de autonomia:

. "Os habitantes da chamada
Guiana Bra:>lleira entendiam que
a "estolida vaidade dos Capl
tt\es Generais" foi sempre um
embaraço e uma. ação conjunt,a
de defesa da região, pois não
concentraram nunca suas vistal:
sóbre ela, dando-lhe o valor que
sua situação' estratégica, sua il'l.
portàncla. 'comercial e sua pro.
duçAo .agrfcola. e pastirol mere
ciam. Entendiam que li impleu
tação em Macapá da poderosa
obra de fortificação que o eap1
tão General Coelho de Carvalho
resolvera com ta.nto proveito
para 11 defesB da região, elegia
a vila que deu o nome' em . :'e
duto central dessa defesa. e pOrto
comercial que riValizaria COtU
Belém".

::ir. Presidente:
Requeiro. seja' conslf:'lludo nos AnaL:

desta Casa um voto de homenagem ao
feito dos heróicos braslleirOl! que, no
dia 15 de maio de 1895, comandados
pelo patriota Francisco Xavier da
Veiga Cabral.- oCabra1zinho - pre
servou em luta armada, com o sacr!
ficio de 38 patri.;ios nossos. a soberania
do Brn.sl1 sÓbre o então Território Con.
testado do Amapll..

A ocupação "manu-mllltari" da fOr·
ça tranceM 1I1vasora, composta de' 1:;0
homens, que assim. desrelpeitan o:;
têrmos do Tratado de Utreehe'E, fir
mado entre P()rtugal e a França, teve
como conseqüência, . além daquelas
perdas~ a morte do comandante fran
cês, Ca.pltão·Tenente Lunler e seis
soldados. além de 22 feridos, compo
llentel> da fôrça de invasão. .

A heróica. resisténcla dos brasilel:os.
tendo à frente Veiga Cabral. cUja luta
patriótlca completa· no dia de amanllli
52 anos. produziu Inesperados deSdo
bramentos· que originaram I) desfêcho
arbitrai de que foi incumbida a Suiça.
(lue pelo laudo firmado por seu Pre
sidente, Hau.ser, e pelo Chanceler
Ringler, àeram gal)ho de causa ao
Brasl1, ~m 1 de d~mbrode1900.

E' deVer de clVíeo .reconbee:unento
recordar-se que ali fomos brilbanl.e
mer.ta c1efendidos pelo grande cbance
ler Barão do Rio Branco ol'lentado
pe,a notável, cóntribUlçâo de Joaquim
(,ae.tano da -'iilva. enfrentando com in
superá.vel dialética e documentação o
l'cpresc••tante franct<lo Paulo Luiz JOl'l:e
Bihoud. .

O gelto heróico daquêle punhatlo de
J)atríciDS, devc,veU ao nosso pais 100
Dl!! qu:i16mctrClS quadrados de te;TI
tóriO, que el"a legitlmr.mente nosso e
p.~teve às bGrdas da. usurpação.

Para o seU destemor clvico e pdra
o seu lacl'ifido, peço a comovida ho
menagoem desta Câmara, perpetua~

através QC u:r. voto nus ,;;eus, Anais.
Câmara :lrlll Deputac",s 14.de maio

de 1947. - Coaracy Nunes. - Aluisio
Fcrreira. - ÂILtonio ~lartln•• -Hugo
CarllciN. - Oastelo hramo. - Epi
lr-yocl.eCa :;"Il08. -:- Joüo BotellLo. -"
Agosli1111O lIfonteiro.

O SR. COARACY NUNES <U o
seguinte di.curao): Sr.· Prelldeute,
Srs•. Deputa.dos: Minhas primeiras
palavras. nesta tribuna, são de agra
decimento. .Interpreto o .. sentimento
unânime do povo amapaense, expres
sando sua profunda gratidão, por. se
achar, hoje, na posse de sua autonomia
aclmiriistratlva. sonho 'Querido que vi
21M acarIciando tA' quasewn aéculo
e translflJtlC!Q de:lleraÇA.oemgeraç§.o.

Depoia da memotável se8lil~ de.9
de setembro"de, 1848.emqüll a Aaliem
blêia • Nacional Const!tUinte'· decidiu
manter o Território do Amap', aquela
lente hwnUde·. boa, COllBClente de,

•
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Pará. De inIcio, com a a!cg'ria da
vitória, :::urgiramalguns meilloramenc
tos. J:'oram ccmeçaaas duas csCrndas,
q1:.e ficaram sem acabamento. Orga
nizou -s~ uma· li:l!1a de navegação. re'
llular pal'ao oiapoque. Criou.'se 'uma

'Ilomarca juti:ci:.íria.
O PO\'O, p0i'ém,. não ficara satis-

feito, ,
Voltava a velha aspiração de aut·)·

nomia. Tanto assim que, em )9:JU,
nova rzm'esentação 10i dirigida no
Sr. PreSidente da República, e, éUJJ
tecI' e o seguinte:

Repr~sent~çr,o ü:r:gida per' h,,
bitan:es do Amapá em 1920, <\0
Presidente da R<pública.

(Edições do Jornal de Selem,
"A Razão", de 16, 17, 19, 2(j e :O~

tia abril de 1920).
..................................

Exmo, Sr. Presidente da Repil·
blica:

Os abaixo assInados, t'azendei·
ros, comerciantes. tuncionarlos
civis. artistas, operários e repre.
sentantes de tôdas as classes po.
pulares, com, residênc.a fixa no
município de Montenegro, ex"
Amapá, no Estado d:> Pará., can
sados de suportar a inClina, o
desl~ixo" o esquecimento e o
abandono dos. dirigentes públicos
por este feraclssimo trecho tia
Pátria que o laudt> de Berna, em
1 de dezembro de 1900 integrou
no 'I'erritório NaciOlial, vem res
peitosamente pedir a' V. Ex.~ que,
tomando a União. o encargo de
povoar e desenvolver as lórças
naturais da re~ião, faça uma. :la
mInistração totalmente fed~ral, a
exemplo' do que o governo do pais
praticou no Território do Acre.

De fato, Exmo. Sr., os peticio-i
nários baseiam as suas pretensóes I
nas segu:ntes circunstâncias, qu'<!
se permitem expôl' ao alto pa-I
triotismo e escla,recido discerni.
mento do Chefe da Nação: '

a) Desde a .data da sent~nça

arbitral atê ao presente, o gove~

no paràense limitou-se a criar,
ali. dois municipios, para depOls
reduzi-los num só e instalar a
sede de urr.a comarca jucliciár.a
na .vila do AmaPá, onde. mandou
construir um. p~queno eclUlclO, \

. hoje em ruinas, para servir dei
cadela e qua.rtel, e fazer um tra_\
piche •no litoral, presentemente
desmantelado e pôdre, semutlll·
dade alguma;

b) o governo. da União, até u
presente. não fez entrega regUlar
dêsse Território ao· Estado do Pa
rá,limitando-se o então lIfinistro
do Exterior, Dr. Carlos de Calva
lho, a comunica r tel~graflcamen

te ao governadOr paraense Dl'.
José Pais de Carvalho, em 1900,
o laudosuiço e autorizar-lhe uma
administração pública, não tendO
11avIdo as formal1dades essenciais
da. transmissão ,da posse deurn
direito pl-.;lteado pelo governo fia
União;

c) de dia para dia acentua-se
e vai mesmo a largos passos a. ele
cadencia da Vila do Amapa, sede
da comarca de Aricarl, l·eduzl<:\u
na atualidade a trinta e poucos
barracões de telha, s~m confOrto
e sem os mais elementares pre
ceitos da higiene. A a~a.o Cio
Governo Estadual faz-se sentir
apenas para a ct>brança d2 Im
postOS vexatór;os e draconianos e
o Govêrno municipal, entregue ao
descortino de um analfabeto. sa-I
tisfaz.-se plenamente em imitar o
do Estado. Não temos Instrução
pública, pois, num mUnlcipio I
mais vasto que os Estados de Ser
gipe e Espírito Santo, apenas uma
escola existe.. Não temos nenhu·
ma assistência por il1l!ignit1can
te que seja quer do Estae1o, qUel
do municipio e estamos relega
dos ao mais cruel e completo
abandono, . como si .estlVC:ssemo.s

Da mais recuada regllLo do glObo;

à) trata-se de um munlciPio

jde fronteIra COI11 a Guiana !'1'al~

cesa. cabendo ao Governo ua
Uniao o d~vel' de zOiar pela intt:
ijl'idade nacional, de COntinuo
ameaçada pela mvast:.o clandesti
na da creo~lada lrances;j.,' ouvm
Ci.o-se, IJ.té de alt'ls fU:1::110nó,rlOo
ria admim.stração .franc~sa tl'ases
ccmo ,esta: '.. Ge~te l"eglon, qu~

\101.15 av~z usurpé á la ,Pl"Ul1CC,

i'eviendra auous par le droie ctu
plus fort";

e) o E~tado do Parll, assob~r..
batio por' UlDa tremcllci~\ C"lSC
Econômico-fmal1cell'u, ele que ta~

cedo se nâo poderá libertar,mau
grado a boa vonCad3 do seu atual
úovernaclor, não pode lamentar
ncm· um progressu, nem mesmo
iniciar qualquer 'traballlo na r~

gião do ex-Contestado, sendo cer
to que se não vive d3 boas inten
çõe;:;, nem 0" tropos m.ra balanCes
da retórica oHcial têm podeI" ml"
raculoso;

I) o único bcneficio concedlClo
ao Amapá é uma navcgaçfro tlu
vlal, subvencionada pelOS cofres
da União e qu~, nas conciiçõesem
que.é feita. nenhum proveitó tras
à região.
,A Amazon River, ~ contl:ata:1te

da navegaçãosubvencionacla, laz
a sua linha, pelo sul da ilha de
Marajó, escalando em váriJs por
tos intermediários o qu~ prolun
ga a nav;;gaçr.o :lté a Vila dO
Amapá 'por 5 ou 6 dias e tem es
tas tarifas:

Pa&sagem ele L" 'classe para o
Amapà, 82$ e para o Oiapocl~,

120$; passagem de. 3.· classe pa
ra o Amapá, 28$ c para oOiapocK,
40$,-

J:~rete de Ullla rez, ,20$; ele um
c:lvnlo, 42$: morrendo 8 a 10 %
a bordo: uma saca de caté, 5$;
uma de sal. 2$5; uma caixa de
querozene, 5$; _uma de. sabão,
1$5 e assim sucessivamente. Ao
passo que 11 navegação feita: pela
lado norte ela referida Ilha (pro~

Jeto Justo CheÍ'mont) ,IStO~, ua
ponte .do MagUarl direto à. ilha
de Mar3.cá e dai à. vlla .do Am~ilà
e Oiapock, pode s2r feita reg'..!
larmente, em marcha normal,
pal'a referir que o vapor "Bra
sil" fez uma I'iagem de re
gresso do Amapá II Belém' em
18 horas. Isto redundaria numa
enorme diferença de fretes e pas
sagens e serViria bem ao povo.

(lomo está, resulta que o naVIo
da linha só leva as' malas do
c~rrel0 e jomais,de mês Il. mês,
e um ou outro passageiro abasta
do, receioco da perigosa, mas até
então necessária navegação 'em
barcos a. vela.. Mesmo, esta na
vegação ê pel'seguida:llara todos
os portos do Estado os barcos têm
livre trânsito: para o Amapá pre
cisam de arqueação e despacho da
alfândega ,e capitania do pOrto.

O .Amapá, Exmo. 51', PI'esi
dente, tem uma supel'ficle de •. ,
64;000 quilômetros quadrados e é
a região mais rIca do. Pará, se
não de todo o Brasil. Campos
extensos para criação, matos cer
rados, lagos enormes, rios exten
sos, navegáveis, montanhas., terras
:l:ertlllsslmas e clima ameno, é ex
traol'dinilriamente rico. Ali se en
contra do ouro à platina,. do car
vão ao ferro, do cobre à prata, do
enxofre ao .antimônio, da pedra
calcáreaao diamante preto. As
suas matas contêm as melhores e
mais preciosas madeiras do mun-

. do. Os seus' lagos são Jnexgotá
velsvlveiros de peixes de tôdas
as qualidades, sendo opulentlssl
ma,. igualmente a sua fll.uoa..

A falta de assistência públlca
nada se desenvolve, nada se faz.

. , .. Entretanto, os creoulos france
zes retiram anualmente tonela
das de pau rosa e outras madei
ras. além. de ouro dp.aluviAo. A
já uma cifra de 30.000 reses, além
ele gaClo Cle outras espécies, Cl que

demonstra Ulll dos lados de abun·
dância do município.

Nós, Exmo. Sr", prec!samos
de navel!.'ação rápida e cõmoda,
de estradas de rodagem, de vias
férreas, de. telégrafo, de escola.s,
de fábricas, de colônias e patro·
na.tos agl'ico!us, de administração,
c só o GovernO Federal, s<:rá ca
paz de isso 'faeilitar. Temos ca·
rência de braços, pois é il'1'isório
L:iz~r-se que a população de to
doa municipio. incluindo estran
geiros, não vai além de 3.500 peso
soas i Ten'los, sobretudo, necessi
dade de orgunizu9ão politica e só
aC) influxo do Governo Federal
poderâ êsle condor descerrar llS
asas· manietadas e em surtos de
progresso e em altos remir;íos
ser Uma .dnsconstclações mais
fortes da nossa Pàtrla.

AS5iLn €::pcst:l l em iír1hes gerais,
a nossa e a situação desta zona
feracíssima, os petícionários, aDe
lando para o patriotismo do Exmo.
SI'. dr, Epításio Pessõa, Presiden
te da República, aguardam con
fiantes a sua aç;;'o c E.E. Justi
ça".

(Não foram bublica -::a5 assinatu-
1'::s) • .

O Sr. Café Filho -Ante o brilhan
te discurso ql,;C V. Ex". e~tâ pronun
ciando, dou como justificadas as mio
nhas. apreensõ~s quando tive noticia
de uma concessão a firma estrangeira
nsessa região. A exposiçãb de V, Ex·.
parece-me que, nesta altura, justifica
uma ação parlamentar passada,

O SR,' CORACY NUNES - Agra
deço o aparte de V. E:-:n,,' que muito
me honra.

Ainda em 9 de outubro de 1936, o
grande estudioso dos nossos proble
mas' de colonizaçi'io e de fronteiras 
XaVier de Oliveira, que tantos traba
lhos t€m apresemado .'1flo Pais como
contribuição solução de tão relevan
te problema, quanado Deputado ofe
receu à Câmara um projeto do qual
lerei dois artigos a.penas:

"Cria Sete Estado.s de Frontei
ras, Cria o Conselho N:?cional de
Terras, Migração e Colonização;
e. dá outras providências.

Art'. 1.0 - Fica o Govêrno aU
toriZado a. criar sete Estados .de
Fronteiras, locallzados. nas reglãel'
llmHrofes com os' paf.;;es ameri
canos e as Guianas, compreenden
do tôda a fai::a de nossas fron
teiras de acôrdo com o artigo. 166
da· Constituição,

Parágrafo único, Os Estados a.
que' se refere este artigo serão,
inicialmente, constltuldos em ca
ráter .de confederados, centraliza
da a. sua administração superior
em um - Conselho Nacional de
Terras, MigraçáQ e Colonização 
com sede na Capital da Repú
bllca, e com representação po
pular à Câmar~ Federal.

Art: 2.° - Nos sete Estados de
que trata o al·t!gO anterior, está
compreendido o atual Território
do Acre, passando a ter as dc
mais unIdades confederadas as
segUintes denomlriações:

a.) Mlssães, capital. Iguaçú,
b) Laguna, clJ.pltal Ponta-Pcrá:
c) Ouaporé, capital Pôrto Ve

lho.
cf.) Acr~, capital ,Rio Bl'anco.
e) SollmÕ€s, capital Tabarat:n

ga.
f) Rio Brancao, capital Bôa

Vista. •
, .11) . Amapá, capital Curuj,: ,;

Eis porque, Senhores Deputados, o
ato de .. criação do Território Federal
do Amapá, pelo então Presidente da
República, doutor' Qetúllo Vargas,
grangeClU al'lausos unt\nlmes e -en
cheu de JÚbilo a alma. ào povo ama
paense.

O Sr. Hugo Carneiro - V. Ex." dã.
licença para,. um aparte?

O SR, COARACY NUNES - CQ~
todo o prazer.

O Sr, Hugo Carneiro - Tive a hon
ra de ser, na Constituinte,. um de
fensor sincero e exaltado, até, dos
Territórios. Depois, por um êrro
não .quero dizer tenha sido '·[me.
pois acho ainda mrds grave - foram
suprimidos dois dêsses Territórios. A
experiência, entretanto, vem demons
trando o gravc êrro em que Incor
reram os Constituintes e p(Js~o,. C0111
prazer, informar a V. Ex':' que. d,311
tI'O em pouco surgirá.,· nesta Casa. ()
t'emédio legislativo' corrigindo, enl
parte. a 511pressao dêsses Tel'rlt<Íl'lo~:
um deles vai ser restaurado.

O Sr, Calé Filho c- relizment~, ~"se
erro nüo alcançou o Amapá,

O SR. COARACY NUNES - Es
tou de acôrdo com V. Ex.", nobre co
lega SI', Hugo Carneiro, e declaro que
a população do Amapá. guarda com
carinho o seu nome, porque, através
de uma atuação brilhante, vem de.
fendendo a, idéia da manucenção dos
Territórios.

O Sr. HugO Carneiro - Respeito o
programa que me proponho defendeI'
nesta Casa. Contil1u3J:ei minha cam·
panha por uma divisão territorio.l
mais consentânen. com os interésses
do Brasil, Dentro em breve terei
oportunidade. de prosseguir na cam.
panha que -ilúciel desta vez então já
ajudado pelos meus ilustres colerras
de representação territorial.

O SR. COARi\CY NUNES - Com
prazer secundarei. o gesto patriótico
de V, Ex,". O v<lho sonho de' auto
nomi~. o sonho surgido com a Capt
tll.nia do Cabo do Nol'te, em 1637, ali.
nUlntado pelo Govêmo Mllltar . em
1782; acalentado em 1853 com o Pro
jeto da "Provinda de Oiapoquia" rc
novado em 1873 pelo Projeto da. Pin
zonia", vivido como Território Con
testado, coino cons€qUência cio Laudo
Suiço e cultivado sempre ccm amor
e carinho, fára plenamente rea112ado,

O Decreto-lei n.O 5.812, de 13 de
setembro de 1943. que criou o Ter
ritório foi um hino de alegria para
tôda a re!l'lão.O criador do Territó.
rio' nãC) recebeu sequer uma só pala
vra que não fôsse de aplausos a fSSll,
medida. E nenhuma voz sequer se fez
ouvir, desde aquela data até hoje,
contrária .a essa decisão. '

Eis tambéln. a razão do meu agra
decimento, Jeito em nome do povo
llmapaense.

Quando surgiram, em 1946, as pri
meiras notIcias de que os Territórios
seriam extintos, no Amapá todos pro
testaram contra semelhante providên.
cia,

'I'ive, então, de tomar contacto di.
reto -com esta. Casa, procurando os
Senhores Constituintes e Passando
dias e noites a enviar a S. S. Ex.os
a documentação que me chegava às
mãos . relativa aos 1\OI'OS Territórios
Federais.

Mas, muitos dêsses documentos que
foram entregues diretamente à Me
sa, deixaram de flgumr nos Anais
da Assembléia. Eram os apélos do
povo que hoje represento, êsse mes
mo povo que endereçou a Vossas Ex
celências centenas de teleA'ramas l'e
dindo a-manutenção ,da sua grande
conquista, .

Pela populaçãomacllPaellse foi en
caminhaC:o o segUinte:

"Macapá, 13 de abrll de 1946.
Representação do'J'ovo Amfipa~

ense à Assembléia Constituinte.
Excelentissimo Senhor Doutor

Melo Viana, Dignissimo Presiden
te da AssembléIa Constituinte.
, O povo atnnpaense solicita. a
Vossa Excelência que. caso per
mita o regItn'lnto interno dessa
'dignlnsima Assembléia, em fa.ce
da fitlta de" um ,Rellresentante do
Território ào' Amapa, nêsse. !lus
t;rado ceniculo. seja transmitido
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à mesma, para conhecimento dos
ilustres patriotas Representantes
dos demais Estados a presente
Representação, que enfeixa as rei.

':vindicações dos seus direitos,
No' momento angustioso em que

o destino do Território depende
da decisão dessa Mágna Assem·
bléia, cumpre-nos levar a penso·
menta dos Amapaenses que lutam
desde 1870, quando fizeram sua
primeira representação ao Govêr·
no pleiteando o desmembramen
to da então Provincla de Pinsô
nia. O atual Território, que com.
preende a região histórica do con
testado defendida pelo gênio de
Rio Branco, abandonada desde
sua cessão a Bento Maciel Pa·
rente, ·seguindo-se os Govêrnos da

· então Provincla do Grão Pará,
encontrou em 1853 seu primeiro

· !lustre defensor no deputado Cân
dido Mendes, Que prop6s seu des·
membramento da Provincla do
Pará, ·com o nome de OiapoqUla,
alterado posteriormente para Pin
,ônla. .

Lwamos à Ilustre Assembléia
os nomes não menos Ilu.stresde
Warnhagem, . 'l'avares Bastos,
Cândido Mendes e Fausto de Sou
lia, . que se destacaram nos estu-

· dos da divisão administrativa do
Brasil e provaram qUe os êrros
geográficos da primitiva organiza
ção das DOnatã;r1a.s substltulram, I
nas llubsequintes divisões emCa
pltanias e Provlncias e perduram II

nos atuais Estados. .1

Remem~~n:io a sessão do se
nadI) do .Império, em 185tl, Quan-

·do foram desmembradas as Capl
tanlasdo Rio Negro e Curitiba e
elevada' .a provinclas dI) Amazo
nas e Paraná, loUcilamos vêma
para transcrever os conceitos pa

'trlótlcos do Senador Marquês do
Paraná; "Eu estimaria, Sr; Pu
sldente, qUê tl\'esse paSliado a Pro
...incia do Rio Negro em um pro
jetG. depois a.' de Curltib;l em OU-,
tro, e suce~ivamente aquelas que,
fôssem neceB.!ãrlas: .. respe!ll) dI) I
que. não ponho ~utro Ilmite senãl)I
o In:.erêss~ público; ·porque para.
mim, é In:tiferente Que a Provinc!a I
de Minas, por exemplo, seja gran·
de ou pequena: o que declJo é
QUe a Naçio Srasllelra seh gran
de: e como a redução da Provln
ela de· Minas em 2; 3 ou mais Pro
vinciu. não torna mennr a .Nação
Brasileira, não destrói o sentimen
to de na.clonalismo, o úniCI) que se
deve fomentar. e que deveprevale
cer..a. ésse mal entendIdo. provin
elállsmo, por· isso não t~,·Jl0 es
crúpulo algum em votar per qual
quer divisão Que soe proponha da
Provincia de Minas. e que fôr ba
seada no bem pUblico, no Jnterês
se Nacional .,."

RememorllJllos.lg.ualmente.os
textos .das Constituições e Ca,r,tas
Constitucionais outorgadas, que vl~
goraram no Brasil. A de 18a3 no
seu artigo 4.0 "A COonstltuiçAo
mantém a atua'l dl\isão do Terri
tório e para o futuro far-se-Ao 210-'
vas criaçõcs o.u divisões, se.gundo
pedir 11. neoessldade do serviço ou
o c6modo, dos Povos", A COIl6t1
tUlç§.o do Império outorgad3- e ju
rada, em março. de 1824, por D.
Pedro T, es.tabelecia nl) seu artigo
2.0: O seu Território ê dividido
em Províncias na forma .em aue
atualmente se acha, as quais pode
rão ser subdivididas como o pedir
o bem do Estado".

Infelizmente para o !)OVI) ·amll
paense e para os patriotas brasi
leiros que lutam pell) leva~tamento
dese:!. regUlolnóspitl,qUe. provoca
no dizer de iEudldes da CUnha "as
grandes' seleções", a idél30 domi
nante no Imllé1'lo. da. necessidade
de novas dlvlsõesadminlstratlvas

.nAo perdurou nas Constitulç6es
Republicanas .

Assim. seria Imp ossível. a. éste
P~Qo ll.Ue 1l1~1]ól1\ d!:.s4~ 1870 :gela

sua autonomia obt-er em face do
teKto do art. 14, da Constituição
de 1934, a sua reivindicação mâ
"Ima.

Estamos certos de que o nosw
patriota e estimado gClVernador
Capitão Janary Gentil Nunes, po
<leria perante essa Assembléia,
pro,var dos beneficios resultantes
com a. l'ccwte organlz"qão do Ter
ritório, c das re:llizaçóes do seu
Govêrno em dois anos de proficuo
e incansável trabalho,

Cóm a insignificante verba. de 20
mllhõesde cruzeiros, qUe em face
da. precária e prcpada situação fi
nanceira do Pais, d·everá ser eco·
nomlzada em outros setóres. para
não ser cancelada da sua admi
nistração que, há dois a'nos, vem
dotando o Ama.pá de um maior
número de escolas, de as~sténcia
médlc2, e que sustou a exploração
dos serniguelros em regiões ingo
verná.vels. assegurando uma assis
tência. tutelar por parte das auto
ridades; que Impede a entrada de
crioulos estrangeiros faiscadores de
ouro: que Estabel-eceu comunica
c;6es rádio-elétricas e uma. estação
ilmissôra. dctou-o de navegação e
transporte rodoviário, .de . energj3.
elétrica em 5 cidades, à.gua enca
nada e e.pUeaçã.o do DDT em Ma
capã, trabalhos, de saneamento,

• estabeleclmentl) de Coopera,Uvas,
desco-b~rta de jazidas de Ferro.
Manganês· e Estanho, com,truçAo
de Vilas operárias e de tasas resi
dendais e ainda assegul'a a ordem,
segura,nça e Justiça. de sua·s orga
niZações Policial e Jud.lciãrla,
Obras de vu!tl) como, o Hospital de
Ma.ca.p~, '0 S€,rviço deesgôtos, os
Grupos Escolares, fl~arA.o parllll
lladase criarão uma situação diff·
cllPara I) operarla-do aqui tnsta
lado. e ·um prejulzo notável para
a NaçA.o. Igualmente,. no q,ue se
refere. aes funcionários jl\ ra.dlca
dos em número. apl'oxlma,d~ de
500. ficarão em angustiosa situa
ção, coru:t1tuindo um· sério proble
ma parl.o prüprio Go-v~rno Fe
deral. . .

O apêlo do Povo que aqui tra
balbll, numa reglA.o malarígena,
num esfôrço e.ltamente patriótico
de verdad€lros titins szm I) con
fôrto das regiões temp~radas e· de
m!lior civlllza;ão, aqui fica. aos
ilustres patrleias· Rf:p:esentantes
dI) Po,vo Braslleiro".

Pela popu1a;á<) ama[>.aense foi
encaminha.da o seguinte:
"EKeelellHssimos Senhores R.epre
tel1tmt(~s da Ass-embléia Consti.
tuinte;

O POVo do municipio de Amapã,
representado pelos abaixo assina
dos" vem, perante a llustrada AJ- .
sembléia Constituint=. formular o
seu mais Vivo protesto contra I
extinção dêsse Território, consubs.
tanclada numa emenda que mere
.ceu acolhida no selo da ComissAo
de Const:tu\ção ,

Concretizar medida dessa. ex
tensA.o. é d~,sconhecer os !ator~s

de ordem política, social e ml1i.
tal', que Inspiraram após estudo
acurado, debatido pel()S órgAos
técnicos e da opiniaão nacional, a
creação dêste e dos demais terl'l
tórios federais, ri: deSCOnhecer os
prodrcmo·s .da Incorporaçãl) d,zsLo.
imensa faixa de terra. ao patr!.
mônio nacional; 05 .ofrimentos
vividos pel<ls habitantes da terra
contestada; as humilhações supor
tadas do invasor estrangeirl) '0
sangue derramado em defesa da
int:llridade física do 5610 pátrio;
finalmente a paciente esperança
de vê-la trú.nsformada em terr1tó
rio federal, numa perseverante
sdpllca aos poderes pllbllcos que
&:mpre relegaram a sorte do Ama
pl\ a plano secundário.

A incorporação do Amapl\ ao
território .do Parã após o laudo
Sulsso de 1900, Que dirimiu defl.
nitivamente a QueatAo de lim1~u

com a Guiana FranCesa, foi, nlh
há negar, um grande êrro. Se
aquele Estado, pela. va.stidão da
sua área. .não dispunha. d~ recursos
para promover o desenvolvimen
to das suas próprias riquezas, po.
de-se concluir que a adiçãocte
mais 140.800 Quilômetros quadra
dos, viria, por sem dúvida. agra
var a situação do grande Estado,
que não teve putra solução para
o Amapá, senão a de d~ixâ-lo no
abandono em que sempl'e vivera.

Entreg'le à. sua p~ópria sort.e,
sem justll)a, pois nenhum juiz
aqui permaneceu em exercicio mais
cLô seis mêses; sem assistênc:a mé
dica e farmacêutica porquanto Ja
mals.tlvémos·mêdlco ou farmácia;
sem escolas, porque a existent::
não poderia atender a tMa a po
pulação em Idade escolar; com.
pletamente segredados da civlllza.
ção vivemos até o advento do go
vêrno territorial.

Para desmentir .&errÕnea COll
cepção de que falece ao govêrn o
federalc3.11acidadoe administrlltl",a,
as reallzaçoes empreendidas ou ini
ciadas em dois anos de adminis
tração federal; as escolas cren.
elas nas cidades, nas vllas, nos cam
pos e nos Igarapés; os posto;; mé
dico intalados, socol'rendo. as po_
pulações das cidades e do interior;
a rêde de transporte marltlmo li
gando núcleos de população e fa
zendi)~ circular. as riquezas; o
transporte aér~o encurtando :1S
clistânclas, mantendo-nos em Inin
terrupto contacto com os centros
civlllzados do Pais e do mundo; a
lluminaçil) elétrica das nossas ci.
dades e vilas de maior densidade
de populaçilo o serviço de canali
zação nas principais cidades; o sa..
neamento dos centros populosos e
o combate intensivo aos mosqul·
tos com o emprêgo do DDT, e
conseqüente combate à .malâria,
Inimigo número um dos habitan
tes da região; enfim, tMo êsse con
juntp de trabalho eficiente coor
denado no sl!ntldo exáto d,~ umllo
organização. planejada obeàecendo
às ·superiores diretivas da. realida
de da região. refletem eloql1:nte
mente, Quão benéfico foi o llt,) do
govêrno creando o Território Fé!
deral do Amapá, numa demons~
traçãl) exuberante da .capacldacH

,aàministrativa federal, quando
exercldapo!' um esplrlto adean
tado, educado na escola do tra.ba
lho e do amór pelo Brasll. como
sabe sê-lo o seu Governador Exm.·
Sr. CapItão Janary Gentil. NunES.

O Amapá possue uma populaçãO
que poderia ser concentrada em
urpa das .pequenas cidades· do Es
tado de São PaUlo. Isso seria bas
tante para justificar a polltlca tel'_
ritarial a.dotada pelo Govêrno an
terior. com o' fim de efetivar. de
fato, a unidade de dominio de tôo
da a superflcie, Palpitante oport;;,
nldade. pois. nos seus 140.880 Qul
lômetrosqUaclrados desuperflcle,
caberiam reunidos. os .Estados de
Espírito Santo, Rio' clt Janeirl),
AlagOas, Sergipe, e, ainda o Dle.
trlto Federa!.

Distribuir as pOJ:)ulaçl5es rUl'als
nêsse Imenso espaço completamen
te desabitado do Amapa: dispôr
nêle·os núcleos de administração,
naUdade, Isentos de tendênalas
desagreB'atórlas, eis a diretriz mão
xlma que lhe está· reservada· no
problema de reorganização nacio
nal,

Mas, não é s6m,mte sob o POl~
to de vista de reorganizaçãl) na
cional. de vitallzação da política
de colonização, ca\laz ele irradiaçâ:o
de UUla civilização tendente a pro~
mover em futuro não dlstantll· o
dominlo de fato de tóda a reglikl:
nem a fixa.ção M um potenCial
humano que assegure a .nterde_
J:)endêncla das zonas de PNl1u~l~
e ainda os Imperativos da defesa
nacionaL.· nue. devl!moa encaru a

neo~sldade da !obrev!vência do
Território da Amapâ.

O problema· deve ser encaradl)
também sob o aspécto politico. se
a fronteira assegura o instln~o de
propriedade tão !la tural e im~~rio- '
so nos povos comI) nos Indivíduos,
o território qu,:!' dizer, o QU~ se
contém dentro das fronteiras. es.
tá para as famlJias (J. C. ele Ma.
cedo Soares - FRONTEIRAS DO
BRASIL NO REGIME COLO.
NIAL, página 4). Em verdade I

não temos no Brasil, problemas dé
limites. Por isso mesmo se ajus.
ta o conceito d,ô que a fronteira;
não é linha qUe divide cs terrí.
tórlos de dois países mas sim um31
realização polltica, criando resul.
tados polltlcos (Dl'. Osvaldo Ara.
nha, ex-MinIstro das Relações
ElCterlores, conferêl1cía· pronuncia.
tia em 1940),

Dentro de conceito tão eminen.
temente político, deve ajl: :tar-se
a situa;ão do Amapá, Região de
vas~a extensão territorial povoa.
da por uma. pl)pulação frllnca.
mente densa, quas! nula, situada
no extremo setentrião do Pais
guardandl) no seu sell) riquezas
sem conta que lhe dA.I) excepeio_
nals posslbllidades econÔmicas
está sujeita a penetração de aven~
tureiros allenegenas Que, lt.s es.
cancaras contrabandeiam· os pro.
dutos com evidente ameaçanãô
somente pela. evasão dos mirÍérios .
mas, prlncinalmente. pelos foco4
de desnacionaI:_~çáo que orlgl.nam. . .
. Quando falaml)s de contraban.
do ,em larga escala. que campeial
na fronteira do Amapl\ . há. .de
p6r-se em dúvida. a eficiência do
nosso aparelho fiscal. Infellzmen.
te ausente, para não dizer fnexls.
tente. Uma Mesa de Rendas que
nada despacha, que nada. flsca.
liza porque não tem .atribulções
não tem material, não dispõe dê
pessoal. .

Enquanto issl) ocorre no Iadoi
brasileiro. a fiscalização· francesa.
sobressai pela sua. eficiência, pro.
vocando, o conlronto, a. mais de.
soladora impressão a quantGs ti.
verem a desllusão de verificar ilf.
ZOCI) o abandono em oco '''''lore
esteve .relel!'ada a nessa fron teirllol
setentl'lonal.

Nfio há negar que o pro.blemlll
da jurlstllçio sôbre a faixa terri.
torialinteressou, sem!)re quantos
se pre~upam com. os· problemas'
nacionais. A propósito, vem Q
trecho a seguir, do procecto ju.
rista Dr. J. M, Mac-Dowell, . ne;
seu brilhante trabalho Frantei..
ras Nacionais,. editado em 1922:: i

"Parece que os nossos govêrno~'
não se compenetraram ainda das
conseqüências que dinilnam dos
atos da vida civil das populações.
brasileiras que habitam as fron.
teiras do pais? Pois que até agorlll
não. lhes deram os meIos de veri.
flci.los leA'almente. Faz-se miste!."
que uma legislação, apropriada lIi
zelar os_ altos interêsses naclonals
que estao nas terras de frontel.
ras, ~eja quanto antes Jlromulga.
da? Re~ulando definitivamente li,;
jurisdição da União s6bre elas.~,
quer administrativa. Quer judiciá.·
ria, nas multitllas feições deam.
bas encerram".

Nos conceitos 1aplC::tres acimlll
transcritos, está encerrado o pon.
to ele vista que defendemos pela;:
conservação do Territ6rlo .. do
Amapâ, .

baminada a matérJa sob" as'':
mll1tipl!ls facetas .com quesa

,apresenta no· tablado da· dlscus" ,
são, quer e. elCl\mln~mos ~ob os·
imperativos da defesa na.cional:;
Quer·a consideremos sob o ponto:
de vista do abandono em, que"
sempre .esteve relega.da: quer llo ,
estudemos em face do. aspecto al•. ~,
tamente naclonallzador da colei... ·'.
nlzaçllo e do povoamento do ee.;;i!
paÇo abandonado, provencfo,o-"de;;,;
JlOtenclal humano capas de' trana..ú,
tormar~1he a tla.lonomla nllJl!,· t.",!
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· turo n!\Q distante, fazendo a ex- Ali, entretanto, ainda se enconto,m, elas c;uldadosas, em que n argumen.· O Sr. Jo{k) Botelho - Na. oobc de
.1l1oração das riquezas naturais lembrando o esforço gigantesc.o que tação viva buscava o testemunho dos meu Elltado - Belém, existe uma. rUIl
Buardadas avaramente no seio da exigiram para. a. suaconstr!1çao,. as cosmógrafos famosos ou exIgIu, mes- com o nome de Veiga ClIibral, justa·

: -&erra. dadlvosa' quer apreciemos ruinas da Fotaleza de Cumau.· toma- mo, .a :Interferência da. fôrça. para mente e mhomenagem a êsse vulto
~./I_ fenômeno póJítlco da fronteira da aos inglêses em 9 .de julho de fazer Il'espeltar um direito sa.grado, da. .história pi'ltrla. o qual tanto fê2
~:com a.btrução da linha flsica para 1931, por 10 soldados e' cinco Indios ... pela integridade de nosso território.
"iencararmos tão somente asreali. sob o comando de Aires Chlchorro e QUlM CAETANO. DA SILVA - "L'Oyapock- Era a antiga rua Santo Amaro.
;lações polltlcas gerando r~sultll.~ Barão. de Almeida, tendo mOlTldo . '
":dos da mesma natureza; qlrer fi· em combate o comandante inglês Ro· et l'Amazone" ou Incomparáveis me. O Sr, Barreto Pinto - Personallda'
';nl>lmente fócallzemos a necessi· ger Frey; o forUm elo Araguari. le- mórias de RIO BRANCO, apresentadlW de que o nobre orador está-nos dando
'.:dade de' uma j\:.:Sdição especial vantado em 1660 por Pedro da Costa ao Conselho Feder.al Suíço, anallsan- a conhecer melhor, pelo seu brUthante
nas linhas gerais glzadas pelo Favela: os vestlgios do forte de San- do a. vlllltissilna bibliografia que tive- di,scurso.
,eminente mestre Dl'. M..M. Mac. to Antônio. de Macapõ. erguido. em ram de consultar a fim de chegar O SR.. COAltACY.NiUNES _ Multa
·Dowell, temos de conclull' que se 1688, tomado pelos franceses sab o às sua.s conclusões vitoriosas para obrigado a VV :ElEx a
,,1az mister, imperativamente. ~~. comando do' marquês de Ferroles em dar o merecido valor a. 'êsse pMSada .: •
·mo meio ,de promol'er a brasJ1i- 1697, retomado pelos luso-brasIleiros cheio de vicissitudes que estava ao O Sr. Hugo CaNJ.elrD - O. requerI·
'.dade da nossa ft:0nt.eira sete:l;io- dirigidos por João Muniz de Mendou- pedir justiça.' mento do orador é o Inicio do resgat.e
.;11a1, a conservaçao do Tel'l'i,orlc ça no mesmo ano depois de haver Na. data. de amanhã, apenas hã. 112 de uma grande divida. não do Paro,
..clo Amapá. tido numerosas perdas:. o redut,) de anos passados, escrevia-se no Se. mas do Brasil, para com o llustre pa·
;. Demons'rada â luz dos. f~tos de Ma:capá. concluido em 1738; a vigia tentnão braslleiro uma das páginas trióta.
'crdem ;OCiológica, economica e do Curiáu, posta eim

f
. funcionlamenctto mais lindas da bravura nacional, O .$r, Crepary Franco - Nosso con·

militar a neces.sldade da manu- em 1761: e a magn lca Forta eza. e com n luta entre os comandados ele terrâ.n"o é' um vulito nacional
tenção do Território. Federal do São. José de Macapá, a maior fort!fl- ~'rancl8Co Xa.viel' da Veiga Cabral, - •

"Amapá tal qual fora inicialmen-' caça0 construida no Brasil. Cololllal. o "cabralzinho", para expulsllJr os O SR. OOARACY NUINES - Ca·
"te criad() advem outra tese, estai segando. o depoimento do cons~lhei- invasores franceses, sob o cóma.ndo do tivam-me a atenção e os llQ}eJ1tes dos
~C!e ordem jurld:~J. que merceeiro J. M, de Oliveira Figueiredo (As Capitão-Tenente Lunler. . nobres colegas.
:examinada, tendo em considera- Partlflcações da AmazÔnia de Artur . Envla.da de Calêna, ,no dIa. 15 de Foi da ngitação dceorrentedo seu
'ção as premissas cskbelecidas co· Viana), cujas muralhas formidávels, maio de 1895, Aviso de Guerra Bengali heroismo que :;e. aproveitou a dlplo
,:mo justificativas para sua extin·, edificadas durante 18 anos de â;-duo fundea.va. na entrll.da do rio Amapá, m~ela. do Brasil para obter a ar.bitra
'ção junta.mente com os demaIs. Ilnbor - de 1764 a 1782 - soromam t.razendo no seu bordo 130 homens de qem da CoMe-<ieração Helvétlea, trans
~ Parece-nos. à vista dessu. sltu:o.- ide abrigo para a cld~de de Macap9..: desembarque pllra punir os nossos formada. em vitória. me,.glstral pelo ~.
·.~ãO' que ao dout.:;. i\ssemblêla1hoJe Capital do Tarl'ltó.1'.10... Icompatrictos que.. ha.vlam expulso do nio de Jc~é Maria da 'Silva Paranhos,
Constituinte. vangual'deJ.1'a, dOSI Não fôra a vonta.de férrea dos Por- Contestado o Delegado da. GuiAna. Barão do Rio Bra,nco.

"principias democrMlcos que a ele-. A • d 'I' .. o preto Trajano, e a fim de apossar-
:.geram, não deverá solucionar o: t':l!lU~ses. demonstra a. a. part. ...0 se da terra bra..slleirn, . ,..~~, por I~so, a aprClvaçio daCA-
·caso da extinção dos territórios Iseculo xvn na defesa do Rio Mar, e Altre&l Gonçalves' interpreta com mara, Para um preito de homenagEm
'com o mesmo . vicio de origem outra· seria agora a fisionomia. do flde'idade o que se diz no Amapá sÔo a. F'rancLcco Xavier da' Veiga. Cabral.
:da sua creação. 9s 'I.:errit~rios, IPa~, ameaçada sêr1anlente do M~ra- ore' a. luta final entre Veiga Cabral o Cl1'bralzlnho, ao BarAl> do Rio Bra-n.
:exceção do Acre, nao têm r"))re-llL'lao para o Norte. 12 o inineliaUsmo francês: C() e a Joaquim Caetano da Silva que
: sentação nessa Ilustrada As~em' .Documento slgnlliaativo e raramcn-' - slmbolisam bem. todos. aquéles que lu-
:hléla a e dai o flagrante conflito te conhecido. encontra-se no trabalho "A 15 de maio de 1895... aportava taram. durante quase tTês séculos pa-
: entre os princllJlos democráticos notável de Artur César :Ferreira Reis, no EncrUllo, barra da Vila,. o Vll.!O ra. int2grar o Amapé. na Pátria. Bra-
::tão ardorosamente preconizados e "Li~tes e Demar~ções na Amazô- de guerra francês com uma equi- sl1eira. . .
a solução unilateral que se .quer ma , 1." Tomo. E a carta do Ma.r- pagem de 130 homens, dos quais Senheres Pt>putados: nAo 'o pode-
Jncluir no bojo da futura Carta quês de Feroles, Governador de Cai- . 80 desembarcaram um pouco an-. ria o primeiro l'tlPl'eJlentantedo povo
Uagna. . Iena, Marquês por graça.· de Sua Ma.- tes, na ense~ do Cemltério-ve- amapaense no Parlamento Nadonal

Confiantes. est!:l:;,o5 dc que os g.estade Cristianísslma Luis XIV•. es- . lho e atacariam pela reta.guarda.. subir a. tribuna. sem deixar de reea-
'!lustres senhores Constituintes. Icrita de Ma.capá, em 3 .de junho de À frente dos restantes, desembar-pitular de· inicio ê6ses episódIos glo-
·:forrados do esplrito liberal que é 11697, depois de haver tomad_o a. for- cou depois o CaPitão Lunler, acom- riooos '~ão descoI1hecidOS da coletiv1-
"a característica predominante dia taleza de Santo Antônio e dlrlgida ao panhado do seu Ajudante de Or- dade' •
povo brasileiro, hão de reexam -I Capitão General do Pará. Antônio de dens, e de um corneteiro. Mal •
nll1' o ~ssunto, reconsiderando a\ Albuquerque em que está palenta a tinham J)Ósto o pé em terra, o O sr, Ruy Carn4lo - V. Ex.'. está
declséo inicialmente adot!Lda, ou ambição de posse sDbre a mar~em português Manuel Gomes Branco, dando desem~nh~ brllhante e cabal

•·..de uma consulta 'PlebiscItária a~Ie"querda do Amazonas. . natural da Madeira, içava' a ao m.andato. \apotl!dos,)
Jlubstltuindo-a por 0luttra"lqbueI1~ Diz em dois trechos' ' Bandeira brasileira no mil5tro da O SR -cOARACY~ - Agra-
,:já a de uma consu a p e s - " sua residência;. Os franceses, i • vv ""'v'
"rIa aos habitantes de c9.da Terrl:I "Depois de vos ter. eu escrito aproXimando-se, prenderam-no, dec elo a '._.. . d' de ml-
.. tó~q. com o ~~a~c~riaJ1a.Jg~.muitas vezes, Senhor. que EI·Rel amana.ram-no. fortemente com OSnh~wr~:Sti~~a~ev~.r~~~e~ndo os
er tlCOS que a~âd il'oS psotu1a.dos meu amo não permitia que fizes· brl\ÇQll para trás. e cortaram cerce, vultO/l. que fizeram ao Am. uma.

.,grados á~f v'~ e gltam a Nação I seis edifica.r fortaleza. da banda à machadinha. o mastro. enquan- gloriósa cOOlllulsta luso..'otasiletra
;democrd C08n~~~l~ d!!. sua. v1ta. I ocidental dêste rio, como t~rras to. que flAmula ,rasgaram-na. em O Sr Ca.fé Filho _. O. uGlbreorado1'
.•. nul1).a emo . ~ i" I ,d·ependentes de sua coroa. arde· mil bocr.dos I Na. mesma ocil5lill, .... 1 . a_._' B il (M it

lidade e da sua con~c enc a. il" nou.me Sua Magestade de ex"ul. apriSionaram também o brasUeiro reve a o ....""'.... ao l'llli. U o
Cidade de Amapa, 20 de allr " « E d . bem) •.. 194Q " i sar OS portuguêses.o que me tem, Jo",o Lopes. m segUi a, Inqul- osa COARA.CY NUNES _ O

...e ". " obrigado a vir cá, onde mandei riram onde estaria Veiga Cll.braJ, '.- ..... ira
• avisar ao Sr. Manuel de me en. que al16s, n§.o tardou ao a.parecer. Tçrriw:io do Ama"",asp .pqar n~

t1'obres Deputados.. tregar a fortaleza, o que êlere. O. oficial. francês. medindo com maia b.eve tempo po,sslvel O ~mpresrG- Amapá tem, na história pátrIa. cusou fazer; portanto, cheg'Jei e\l. curiosidade a. peQuel'a. estatura do gmo que a. União lh~~emJm.azen,::~.;
r.,vada em. alto relêvo, o seu c~pit\\- mesmo em pessoa a porta del'1. herói. dirlglu-se-Ihe com sobran- d sJ'~.en~~~la.ur~ão oUitróra TU'-
,i'dé honra A luta para a sua. in- para com isso obrigá-lo a nAo cena: es n~. re, N Ao tê
,/iFação no'palrimônlo teait()rial hdo esperar o tOgO dos meus sold~dos, _ Então é o Sr, tal "Cabral. ~~~e~opllcãg~~~::a ~as5egu~
-15 representa Quiçá a campan a os quais estavam prestes a 1'lnçar zinho"?' ." lvJ
~. 1 nga e llrilhante da diploma- os seus fogos artll'1cials e foi tal . 'rar O' mais r pldo diesenvo .mento
rii"lus~brasllelra. Custou quase trêll a sua obstinação que me custou - Sim. sou eu. Por Que? . do Amap6.. .
ióulOS de espectativa. durante os muito detê-los". Sem mais demora, o CapItão Dentre llS inu:n·2ras responsabillda-
.. ··Is a Inteligência, a' habllldall.e, 1\ E mais' adiante ainda' Lunier segura-lhe o braço, dá-lhe des que asjsumllraO sstãer eleito no Poml1elto
~vura de nossos antepassados, pro·· • vós de prisão ao mêBmo tempo de 19 de ane o, e .0 compr s-
aram a rija têmpera. não falta.ndo "Mando derrubar a Fortaleza que lhe apontava uma pistola ao 50 de ser um propagandista da região.
"uer para o brilho da vitória defl- do Paru. peito. .Rápldo, como. corisco, N-enhumalncumbêncla poderia ser
~Vll ' a oferenda do sangue Que 1%la1'- '" Veiga Cabral desvencllhou-se, re<;- maLs agrllidáv~l pois .que sinto pelo
",. o sêlo da consagração etem:l. o tstes fatos, ",:nhor, Vos farão pande "que não se entrega. a ban- Amapá o entusiasmo d()S sonhadores

., ólsmo humano. .' refletir sõbre o direito da Françlli dldos" e, antes. que o estrangeiro de· todos. os tempos e comungo com o
~âltuado entre o Rio Amazonas e as a estas terras, e vos devem slg. pudesse esboçar um movimento, idea1l~mo de todos os ama.paense.s -
imanas com vast:i. costa banhada . ~ti~r Que nunca houve llnhlW desarmou-o e, com a' própria. pis· o Amllopá pretende, agora, vir a ser

E;
~ oc~ano ,Vlântico o Amapá. vi- . e emarcação entre nós, e que tola.•. fêi-lhe fogo três vêzes a o primeiro Território a se constituir.J t d~s os êpFó1ios 'da árdua cam- aquelas .que declarais terem sido queima-rOUPa. O francês, varado -em Estado para melhor colaborar no

~ pela. possé da margem esquer- feJt~êpelo Papa Alexandre Sexto pelas balas, caiu instantl\.neamente engrand2cUnento do. BrlWil. (!rIulto
." do Rio Mar primeiro expulsando nao. mO

t
mesmo valor em ·Fran· morto, o mesmo acontecendo ao bem; muito bem. Palma.s. O orador é

lii~ntureiros inl;lêses, hoiandeses e ir- çaIque Espenre hlW coroa:: de Portu- corneteIro, que. ao. ver o seu su- culllprimentado.)
Il''-d . u vinham em busca do ga e an a, sem entrarmos pedol' prostrado, dera. o sinal de
~. :seiS qde eciárias querl;'ndo mais para dentro de nossas jus· alarme e correra em seu socorro Em seguida. ê aprovado ore-
!!!Ua;c ~alse;snoe~~u solo.' depois en- til.! IJ~etensões." Es~abeleceu.se, então. o pA,nlcó Cjuerlmento oferceld,o pelo Sr.
!~~tando a ambição imperialista cios Felizmente, o castigo não demorou, e a. confusão. Os frances2s ata- Coaracy Nunes e 011',1'05.
f1hceses ,através duma dlsput:l.. te- :N:0ssos lloVÓ.s revelaram, sempre, um balhoadamente saltaram na vila... O SR. JOAO BOTELHO (') - Sr.
LiZa. que pôs fim o talento m:\!:ls- zelo. intenso pelas front.eiras do Pais, Da casa de. Cabral e da Escola Presidente, Srs. Deputados, juntamen-

~
..... 'cle Rio Branco. forn.ecendo-lhemeios de del.esa e re- sustentava-s'e nutrido fogo para t.e c.om outros nustres. colegas da.. -CA..
'. li' didátl da H1stórl.1, do cursos rela.tlvamente multo IUperiO· impedir o desemba.rque dos ho- mara, subscrevo três requerimentos, di·
~osll VIOS . COSd '-"loria de~~- res aos que rceebem no presente. meus da. Benf/ClU' rigidos, um tiO Departamento Nacio·
'. ,na sua gran e ..~. '. ~ . , . '. nal de Estradas 4e Rodagem, outro

I'
...•......d..e ladO ê.sses .f.eit.os que. 1.01lIa-. O.tercee estim.ulo .f.ecu.ndO .A .. leituro. v.elr.a.c.abr.aIPr.omov.eu. com os.eu ao 51'; Min.i5.lro .da. VI.a.ç.Ao f5 Oh:.as'" real a soberania nacional sôbre da história brilhante do Amapá. Ano gesto. ,0 arrebatamento da. cOllSciên- Públicas, e o' terceiro, aO Sr. Ministro
"10 .Amazonas, em ambas as sua.s a ano, lustre. lustre, século. eé- cia brasileira. Conquist()u Il. admira- do 'I'rll;ba1ho; IndúBtrla e Comérc1d.

em e Integraram no nosso pa- culo,. ela exigiu Intenso trabalho de çáo do Pais. Consagrou-se herói' ~te último p6e ~m deataque ane
. nio terntorla~, 148.000 qullôme- vlgllA.ncla,de dlscu8s6ea nas c6rtes nlllClonal e defensor Intemerato do.l----
· quadradOS. . . de. EuropiIo. de troca de eoneauondfn- intemdade territorial da P4tria. (') NiG foi revllto pe-lo orador•

.1".·'·'·..... -· ' ... ,' •• ' •
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, . t 1 d Eg- O SR. JoAO BOTELHO - Nilo maIores rebanhos de Brag~nça, euja. contadas I Moça. lut.ador, o.J0rnalis-
cessldade dl\ 8edrelnl II(S fi. a ?s. nt d S existe diZ multo bem V Ex." e se pecuária reclama a realizaçao dos be- ta desaparecida era, sem duvIda, dos
tado do Par.. e egac.as reg ona 5 o ,. à rl .(\' fí ia acima que pensavam com José Ingeniero~
Serviço Social de Indústria conheci- remontarmos s o gens as nossas ne c s. . . e wa Vida é movimento e ação"
do pela abreviatura SSI, s~rvlço 50' ;stradas, c~eg~Je;n~aà.g:~~~ad~m~~~ Sala das •Sessões, 12 de ~alo deqUA inércia faz opaca a vida dos'oeio
cial do Comércio. conhecido pela abre- tg~awo~~sJ~t~' Os Governos sub- 1947. .....: Joao Botelho. - E'Dllogo àe sos. Cruzar os braços é morrer de
viaturll de. SESC, e Serviço Nacional seqüentes se dedicarem a ampUe.ção Ca~pol\. sêdo junto, às fontes da vida, disse o
de Apren<!lzagem Industrial, conheci- dos serviços das estradas de roda- grande SOCIólogo. ~le, lutador incan.
do pelo nome de SENAI. . gem por meio de novas vias de co- IlEQUERIMENTÓ sável, fugiu à. necessidade de fazer,

A primeira vistl\, torna.-se dispensâ- municação, I1gando os vários muni· talvez, um pouco derepouso - de cru-
"el simples justificativa. sábre o reque- eipios discriminados no .1tem :B do 1"." 165 - 1947 zar um pouco os braç~s, para não tom-
rimento Com efeito o Estado do Pará meu requerimento. . bar, como tombou, vltima dêsse 1n!!I,

t . t d' B 11· sitá . Solicita cw Departamento Na- que a imprensa chama - o mal su-
110 ex reml? nor e o, ras , n~es O Sr. Deodoro àe Menàonça - Prln- donal de Estradas àe Rodagem bltoi Parece-nos que o coração que é
~~ ~~~~~f~ ~en:qJ;;~~~t~: ~~~ic~S~ clpaImente na zona agl'lcola 3a. l'sl- determine com a possivelurgência fonte da. Vida foi para élefonte da.
t j h bilit dd f t 'd trada de Ferro de Bragança e o a - reparos nas estradas àe rodag~m Morte!
V~l~ a~ fonate~'deerl~u~~s ~at~~j; gado e nas colônias de Santllrém e do Estculo do Pará. Requere~os, Sr. Presl~e~te, que na
em nossa terra.. Monte Alegre. ata da ses~ao de hoje se U1S1faUm v,o-

O SR JOAO BOTELHO '- Zonas ltequeh'o, por intermédio da Mesa to de senhdo pezar ede grande sat.!-
O requerimento que se refere ao MI· que são '0 celeiro do Estado da Câmara dos Senhores Deputados, dade pelo d'esaparecimento dojorna-

nistério da. Viação. visa o estudo, le- 'seja oficiado ao Departamento ~a. lista Abelardo Amorlm. (Muito bem,'
vantamento e organização deorçamen- O Sr. D~odoro de Mendonça - As cional de Estradas de Rodagem, a fIm muito bem.) . ,
tos indispensáveis ao aproveitamento ioutras regioes são servidas apenas pe- de que dito Departamento na con!or- D t d' d S h
e à restauração de uma atniga e h1s- ,los nossos rias e Igarapés. midade da sua legislação vigente e or;~1li; C~sta Iscursffen!:or ~lt~~
t6rica. ponte ligando a c1<iade de Bra- O SR. JOAO BOTELHO - 'Meu das suas atuais verbas, determine, com mirando Requi'ãoo .2.0 Vice-Pre-
gança. à Colônia Benjamin Consta.nt, requerimento, formulado ao Departa- aposslnl urgência, referentemente ao siàentedeixa a 'cadeira da pre.
que é, por assim dizer, um dos ma- menta Nacional de Estradas de Ro- Estado do Pal'lÍ, o seguinte: sidência que é ocupada pelo Se~
nancials da nossa. economia, um dos d em tem o alto ob etlvo de fazer h S' I
celeiros da nossa. vida. como sociedade. c~~ 'ue se tomem melhores, mais a) 'REpaTos urgentes nas estradas 11 vr amue DUarte, Presidente.

A Colônia. de Benjamin Consta.nt, rá Id~· e eficientes as rédes de cc- de rodagem que ligam a. cidade. de O SR. PRESIDENTE - Vou sub
fundada hll. mUito ·mals de cinqüenta mErnca~lio que servem o Pará a fim Braga~a às ColÔnias de Benjamim meter a votos o requerlme'llto do se~
anos, ligada à cidade de :Bra.gança por de. darvasão à produção doa ágr\lPBo- Cop.stant e Augusto Montenegro, e ~ nhor ~tac!l1~ Costa e outros. ,
uma ponte metálica, hoje in!elizmen· mentos humanos -dlssemmadospel0 localidades de Campos de Cima, Cam prova~. . .
te em ruinas, precisa voltar à sua ano interior 110 Estado. (Muito bem; muito pos de Baixo, Piabas, Tracuateua e O SR.. CARLOS MARIOHELLA
tiga. situação. Dai a procedência do õem.)· OrumaJó; _ CO) (Pela ordem) ..., senhor. Pre.
requerimento ao. titular da. Viação, • à M· - d f Id b) 'Reparos urgentes nas estradas sidente, tenha duas questões de ar....
para que par intermédio do Diretor velmt esa e sao e er os os de rodagem dos Municípios de Santa- dem a. leva.ntar, relacionadas com.. o
da. Estrada de Ferro Belém à Bragan- segu n es rém Monte Alegre Alenquer Igarapé art .. 201, § 8.0 e. com o art. 1B5,
ça, seja restaurada a. referida pon- RJ:QUERIMENTOS Açu' Capanema amém ouamã Ma- I I.·, de nosso Regime%!to In~
te,.em benefíci.o das Iaborlosas popu- rapanlm, Maruanã, Curuçá, Casta- terno. .
lllÇOes do M:Wlicipio de Bragança e da nhal João Coelho Nova Timbotua,
Colônia. de Benjamin Co~tant, uma N.0163 -,. .19017 Vlgl~ Vlzeu. SaUn6polis Abaetetuba, Vou mandar à Mesa; um requ~rl-
das mais prósperas da .reglao. , .. C 'tá Moeajuba Alcobaça IgaraPé mento, pedindo Imerçao, no Dlario

A segunda parte do requerimento Solicita ao Ministério do Tralia- M~mrye. 'Capim' '. do .Congresso Nacional, de moção
trata dos estudos, levantamento e ar· lho J/Tovidéncias para a illStalação .. e· unAnimemente ll>provada na AsSoell1~

, çamento para. o aproveitamento das no Estado do Pará, rias DelegaclasSala das Sessões, 12 de maio de bléia Legislativa da Bahia., contra.'
águas qUeinWldam anualmente os de- Regloll4ls do Serviço Social da In· ·1947. _ Joáo Botell~o. - Epilogo de a fechamento do Partido Comunista.
nominados Campa de Cima e Campo dÚBtria. Campos. Está assinada pelo lider da U. D. N.,
de Baixo do mesmo Município de Bra· '. O PRESIDENTE Vou sub- 6r. Nélson Sampaio e contou, como
eança, onde. como é sabido, se loca- Requeiro, por Intermédio àa Mesa t SR. to o segulnte- disse, com o apOio unâ.nime daquela.
llza. o maior rebanho do mencionado da.· CAmara dos senhores Deputados, me er a. vo s Assembléia,
mWllclplo.. Esse rebanho fica. sujeito seja oficiado ao Exmci: senhor Mi- A t é • 8' .'
a periados de enchente e por· outro nistro do. Trabalho lndústria e Co- REQUERIMENTO con ece, por m, que o. . CiO
lado por ocasião dassêcaS ao regime mérclo a fim. de qúe aquele :Minlsté- . .. . art,_201 diz que êsses requerimentos-
de c'arêncla de água,' rio, ná conformidade da legislação vi- Requeremos se Insira na ata dos "serao escritos, sUjeItos a par.ece1· clloo
'Meu requerimento ao Sr Ministro gente determine sejam criadas e ins- trabalhes da sessão de .lloje um voto Comissão Executiva e discussao, e EÓ

da Viação.pal,rlota dedicado aos pro- taladas, ,com a possível urgênela, as depezar e de saudade pelo desapare- poderão ser votados com. a presença.
bleÍllas do Brasil na pasta que lhe Delegacias 'Regionais .do Serviço 50- cimento do Ilustre jomallsta :Belardo da. ~a1oria absoluta dos Depu
compete. visa. o amparo aos pecuaris. cid da Indústria .... S.E.S.I. _, Ser- Amorim, membro da. bancada de. Im- tado.s •
tas de :Bragança, sem faVor um dos viço Social do Comércio ... S.E.S.C. prensa na Câmara Legislativa do Ois- Senhor Presidente considero de
principais municípios do- meu Estado -, do ServiÇO Nacional de Aprendi- trlto Federal. grande importância á. publicaçao, e'n
natal, que tenho a. honra de reprcsen· zagem Industrlal- B,E.N.~.I. - e Rio de Janeiro, 14 de maio de 1947. nosso "Diário", da.· moção a que
tar nesta Casa. do Serviço Nacional de Industrla - ....;" Palano Tiradentes. _ Octacilio aludi,pal'que nela está consignl1<lo ~

Outro requerimento. Sr. Presidente, S.E.N.I. - • no Estaclo do Pará e, Costa .. _ Jercino àe Pontes. _ Euri- seguinte: .
versa s6bre as estradas de rodagem. também, estendendo Os referidos Ser- co Salles. _ Altamirando Requiâo. _" . . • ,

. viços à ·Regláo Amaz6nica. Plinio Barreto. _ Milton Prates • .;... Diante da graVidade da hOla;
Quem q,u€r que tenha Visitado o meu - . d 9 7 Ro r' Vieira' . poIltica. que vive a. nação bra':'

Estado e percorrido o seu interior, por Sal~ das Sessões, 12 de, maio e 1 4. . ge la • . sUelra, inquietada ante o.s acon...·
certo há de convir que o Pará está '- Joao Botelllo. - Epzlogo de Cam- O SR, OCTACILIO COSTA (lê o teclmentos clecorrentes do fecha.-..
comas suas estradas de rodagempre- pOSo ' seguinte discurso): ..;;; sr, Preslclente, mento. de uma das agrcmia'Ç6e,;
elSando de reparos urgentes e melho- 'N.o 164 - 1947 a clrcunsti!.nela de haver comparecido partidárias da República. _ .0'
ramentos lnadlAveis. Foi porlsso, jw- à sessão da Câmara do dia. 13,ap6.s a Partido Comunista do Bredl1 ·_,t
tamente, que formulei. o requerimento Solicita ao Minlstêtio da Viação leitura da Expediente, foi o motivo de a Assembléia Legisla.tiva Baiana.',
dirigido ao Departamento Nacional de 1)roviàl!nciu' relativas 4, reBtaur/l.- não haver, desde logo, solicitado a, pa- manifestando o .sentimento dI)'
Estradas de Rodagem, no sentido de ção da lIOnte matáliea sôbre (;/ rio lavra para. requerer seinserlsse em eleitorado e d,o povo~ue repre-,:;
que sejam reparadas e melhoradas as Caeté no lltunicipio de Braganca. ata um voto de homenagem, de pe- senta, expressa. sua ipreensâo
atuais vias de comunicação do 1nte- '. - zare de saudade, pelo desapareclmen- quanta aos destinos lias instltui--.
rlor paraense, com especialidade as Requeiro pormtermédio da Mesa to do jornalista Abelar.do Amorlm, ções livres". .
do Município de Bragança, em refe- da Câmara ,dos Senhores Deputados. cuja. flg)U'a bem merece ser exaltada. e termina.
rênciaà.s Colônias de Benjamin Cons· seja oficiado ao Exmo. Sr. Ministro Na. Câmara Legislativa do Distrito
tant e Augusto Montenegro, denoml· da Viação e Obras Públicas, a fim FedeTal o elogio do jornalista desapa- "fazendo votos para que ~~es.·
nadas Oampo Acima. e Campo Abaixo, de que aquele Ministério, na conform1~ recldo foi feito pelo Sr. Gama Filho. compromissos sejam mantidos· em"
e ainda relativamente à parte norte dade de sua legislação vigente, deter- Ab1llardo Amorlm era membro inte- tOda. parte e que aqui nQ :Bra~'
do Estado. nos munlclplos de Santa· mine com a posslvel uI'gêneia, talvez grante da. bancada de Imprensa na- sll os que lutaram e sofreram.:;;
rêm, Monte Alegre, Alemquer, Igara· até por intermédio doSr Engenheiro quela 'Câmara, como representante da pela restauração dêssils .I~ais"
~-Açú, Capanema, Ourém Guamâ, Diretor da Elitrada çleF~rro de Bra- Agência. Nacional. Ao sua milmórla permaneçam fiéis na práti-;adao"
Marapanlm,· Maracanã, Curuçá, Caso gança o seguinte' prestaram homenagem o.s colegas ela liberdade dentro da lili, não per_o'
ta.nhal, Joio Coelllo.Nov.a T1mboteua, ' ..' ,bancada de Imprensa, considerando mitindl) que se esborOe o e!1I-:'
Vigia, V1zeu. Salln6poliS, Abaetetuba, a) Estudos, levantamentos e 0ãrça- "aga a cadeira que por êle vinha sen- fíclo da Ordem democrática. ainda.'·
Cametá, Mocajuba, Alcobaça., Igara.pé. mento mdispepsávels à. resta'P'uaç oA e do ocupada. Cam a homenagem su- nlo completo em t6dasu SUal"
Mirlm· e Capim.' aproveitamento da pontemet"dcaBs,,- gerlda por aquêle Vereador sol1dariza- peças", ' '"

bre o rio Caeté, no Município era- ram-se na Cãmara Legislativa. do Ois-. '".
O' Sr. Aluisio Alves ..,.. Não há um gança, que liga a ddade de Bragança trito os representa.ntes lias bancadas O que desejo saber, Senhor Pr~':

plano rodoviário no Estado? à importante Colônia. de Benjamin de todos os partidos naquela. Casa $ldente, em face do que reza.6sto.,
. O SR. JOAO BOTELHO - Existe Constant, para. onde 'existe pequena. .. .' dispositivo do aegimento,é se-, n~,:

um plano já. antigo, plano que. o Estrada de Ferro, que também neces- Abelardo Amorlm trabalhou em di- caso do parecer da CODIlssfdExe'"!:;
Departamento Nacional de Estradas sita de urgentes reparos é reapare- versos e Importantes-diários llesta Ca- cutlva opinar fa.vorà.velm~nte à. in,",;
de Rodagem, hoje em cUa, como. V.' 1hamento; . .. pital. Não.e lhe poderia. preatar .serça. .oda maçAo.· no Dldrlo c10,.C.01&-.';
Ex.

4
sabe, exclusivamente, dedicado .' , maior homenagem I Era um lutador greSl!Q Nocional, o requerimento de.'

às rodovias do pais, está ape.rfeiçoan· li)t EJi~~dtOS' llvarta~~n~g:~rg:- sem. canseira.s num perene exercício ver." Ber submetido a vot&9ãO'-'dac.I
do erefundmdo num .plano geral, men o... pens ve s . a -·1 : da1ntellgêncla. Vm dia antes de ser acôMO com o 'que aqui se estábci-"
que visa o melhor aproveItamento das nallzaçAo e águas • obr,,;, cn'3í1de atacado pelo mal que o fulminou, dia- Ie«· _ com a presença .d!\ maiorl~
vias. de comunicaçAo. já exlatentes. men~~s dde abudalem :asê~ : :: se-.nos de uma. n\pldavlalem .que. ia aba.oluta. dos membros da eAmara.· ..d...O.·Sjj.. ;

O Sr. Deodoro de Mendonça - E deno......a as ampos,. A, ' aiS fazer para além de~etrôpoua • quel- Deputad.os, . "/":'::if!
I: de se considerar que no Estado do B~lxo, naquele lI.funiclplo, e ~ qUi· 'xou.se de seuestado de super-teh8ão . .. "_~,,,,,,~
Pará nAo existe uma única. estrada se. encon~:am ehm PtreCáriaIÓ~i~:Ç ~s arterial. Ae''I1lls horas jiestavam (*)Nlo í<>1 revisto pe!o ~ri4or;:.';!~lie rodagem fed.eral. devido _ enc ~n es per. .. . .' '. ..' ....
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A' outra questão de ordem!'cfe- Deputado defender as prerrogativas tucionalidacie, pois o Poder Executivo, Quela nação amiga. Não há. dúvida
,:e.,se aI) art. 185 do Reglm~.lto. )S' do Legislativo. em v~z de o ter !'emctldo na. sessão le- de Que o, Presidente Morinigo não
lóbre o orçamento . A Constituição da República, no glslativa passada. somente nest:1 é mais que um ditador que, a serviço

Smhor Presidente, a pr"posta 01'- art. 65" inciso V, diz que é artibui: sessão, Já \,jgente a lei orçamentária, dos trustes e monopólios, presta-se (I,

çamentaria já se encontra na Casa, ção do Poder Legislativo votar a lei mandou 11 mensagem p,edindoa ela- liquidar as llberdades naquele país.
· :re~eblda pela Mesa, te~L!o sib, em de fixação das Fôrçll.s Armadas, boração da lei. Todos que temos aCl)mpanhado \I vidll.
'.,prime-iro lugar, distrlUl'id.l. à Comis· pll.ra o tempo de paz. e,no alt. fi7, P~sejo zebl' pela pel'feiçã.o dll.s política do povo paraguaio sabemos
· aão de Finanças. Vou ler o. tc;;to do referindo-se às leis, declara: nossas lêls. A Constituição determl- que tem êle vivido() sob o guante de
'.,.rt. 185: na que a I~i de fixação de fôrças deve uma ditadura rerl'orista. Há meses,

"A iniciativa dns leis, ressalva- ser leitltno Início da le~ls1D.tura. ao influxo, de sua luta ,pelas llberrla.
"Rccebid() pela Mesa, em qual- dQS os casos de competência ex- Fixa a competência do Poder Legis- dES, conseguiu a livre exeisrencla cus

qL:~r 110ra da sessãel, () prc}ep clusiva cabe ao' Preisdente ela latlvo para tal fim, ,não sendo possí- partidos políticos, a liberdade de reli.
de orçamento, com as t:lbelas, RepúbÜcae a qualquer membro vel suprimir essa. <:ompetência e eon- nlão e de palavra, No entanto, o Pre.
~·erá aquê1e,indepmdententente ou Comissão da Câmara dos tinuar vigente uma lei elabol'ada na sidente Morlnigo, que havia conee.
c.c leitura no exp·ediente, man" Deputados e do Senado Federal". vigência. <i:osdeCl·etos·l~is. rlido tais liberdad-es ao povo irmão,
c\e.n:o publi~ar e àistrlbuir pillos O Sr. Llno llIachac!o - V. Ex." ven~ marchando para trás, fechou os pu-
D2PUt:l.dos, em Il.vulsos Impressos, E, no § 1.0: tUIlU 'ssa questão por ccasião da Pre- tidos polltlcos, implantando, um 1'1"
náo, podendo o· prazo .le nn- "Cabe' a. CC:mal'll. dos Deputa- sidênda Honório Monteiro e, na rea- gime de terror e tlrnnia.
llrEs,âo e clistribulç~el p~ssa r de elos e ao?1'esidcnte da Repabllca Udad-e.. nada ~er'esolveu então, tlcan- AgoI'Il., as correntes polítlca~ que, de
oito dits. lmprorrcga\'eis'. a iniciativa da lei ~ fixação d(J admd,a psra o início do: legislatura fato, exprimem o sentimento democríl.

Vejam " , 10' das FóIças ArmadaS e de tô- deste Il.no,' Entretanto, ate agora .não tico daquêle povo, estão lutando, l'ie
. os o.' .. .... das as leis sôbre matéria. flnan- houve umll. palll.vra sequilr da Casa a armas nas mãos, contra o tlrnno que

"Durante os dez dIaS utC\3 se- ceira" I respeito. oprime sua terra.
guintes à. distribuição dos "v"l- '.'. O SR. CAFE' FILHO _ Concluo Ao recordar tais acont~lment<ls,
sos flcará o projeto, com, oSI ' O RegImento regul..dor dos ~ossosl as, ml.nhas c()nalderaç6es, Sr. Presi- não posso deixar de rememorar os
anexos. sObre a mesa, a llm I trabalhos, no art, 180, dispõe, dente e aguardo deVo Ex." _ e só de nossa terra, os de nosso povo. que,
de l'eceb!;r emendas oe segunda "A lei de fixal$ão da.s Fôrças de v: Ex." - a soluçê.o da questão tendo saído de uma .ditadura terrorís-
di~ussãel • Armadas da União, é a que de- d'e ordem que su'bmeto ao seu escla· to., qual a do Estado Novo, tendo c:m-

Da.do o eqUiveco" Senhc~' ,pre~i' termina ,o ef8,tivo do P,essolll do ITecido espirlto. (Mlllt,o bem.) seguido uma Assembtéla Constituinte,
'dente, e verificado .que a proposta Exército e da 'Marlnha de Guer- O SR. PRESIDENTE: _ O ,Depu- e· através de seus representantes, unla
"fci parar na Comlssao de Finanç;\s, ra, nos v{ulo5 cl1!go~, e catego-, tado 61'• Café Filho ,consulta à. Mesa ~g~i,t~~~t> e:r,;;~~~~~a~it~~ur~e:~
naturalmente. terá ela de voltu- ao ria.s que os compoem • sóbre matéria de certa relevâncla,isto que não é mals posslvel a, exls~ncia
];llenário. E Já. se acha ImprelSa a o. é: qual a iniciativa da Mesa,em',rela~ tod
proposta, ~Illl<:lto de V. Ex," ;ig~n- E, no § 2. • çio à exig~ncia constituclonal e re- legal de os OB Partidos polltloos •

.tUeza de e~larecer',eml primeiro 'U-

j

"Se, até o dia 20 de maio do gimentll!l, na elaboração da lei de fi. se~gi~~o~~~~~:~dOp'~l~u~e~J;~~
gar, se j" fora.n\ el stribu14\ls Of> primeiro ano da .legislação, não, xação de fôrças. I

·avulsos aos S2nhores Deputados; Cln, tiver reoebido o projeto, de fixa- A Constituição é multo clara. e a"trl- Morín go, em que se procura 1:0:'
,:aeguilia. a partir de. que t!ata a ção das íôrças apresentado pelo bui, quer ao Poder Executivo; quer à pear as liberdades - a liberdade de
..:Mesa permite li apr"sentaça:> de Pre~ldente A a RepúbUca, a Co- Câmara, a Iniciat,lva dessa lei. O~. organização, a llberdade de imprensa,
.mendas ~"6 vi enfim, a própria existência da demo-

: Ést' o h p., 'd 'I' missão Iniciará seus estudos S' ginlento, embora elaborado na gên. cracia. E sabemos que um dos pr!n-
:id',' • • a,. ,s_n cr rm ente mln,la. bre a lei em, vigor, elaboran,do a. ela da Constituição de 34, no que con· clpals responsáveis, senão o único I'I:S-
: uVlda, sóbre a qual agllardo o es- proposição que apresentará à cerne & matéria, está em pleno vi. á I ~
-\.clareclm,ento de V. Ex.". I à Mesa at'é 5 de Junho do' mes- gor, porque, suas d,IsposiçÕês nAo oon. pona ve por esta sltuaç..o é, sem

i di i ti i I dúvida, o General Eurico . Ga!Pllr... O SR. PRESIDENTE, __ A Mesa mo ano". traI' am o SPOSIt vo cons tuc ona Dutra que, se não der um paratleiro
:J1assa a. esclarecer a consulta for-, 1 . _ t Im ti al- referente, ao assunto que procura re· a ésses' ataques à democracia, nos
·anulada. pelo nobre Deputado Sc·:. Estas datas estãcf 1\~1 u~{\ eg 1946 gular. E, pelo Regimento, se até o dja conduzlrá.a uma sltua.ção de f.llo de
· IIhor Carlos Marighela . iteradas porquc a, dons I t lsÇl ~I e Na 20 ele maio corrente, a Câmara nao ditadura, situação que, .se agrava cada.
· R 1m t ',- t 'mc·d1f1col1 o perío o eg a vo, receber, enviada pelo Poder Executi·
· ea" en e, o requer....en o a que r eessão legislativa pM:sada, aituela que vo, a proposta de lei de, fixação .das vez mais e terminarA pelll liquiela"
·S. Ex. aludiu estA sujeito ao pa-I se seguiu à. feitura. da. Constitulção de fttrças. arma.das. competirá, entãl>, à ção de tôda.s as Hherdade.s. inclusive
: zeoer ~a Comissão Executiva e a, 1946. tive portunldade de Interpelar Casa, por lntermédiel da Comissão de a existência das instituições democrâ·
c1lscussao e votação, nos térmos do! a Mesa, a ésse tempo dirigida pelo Segurança Nacional, a elaboração ticas. .

,iRegil!Jento. Em face da ol1tradls-! nosso eminente colega. SI', Deputado dessa leI. A3slm, em nome da minha ba~c:l'
.,poslçao do Regimento, é necessário IHouorio Monteiro, SÓl>reo cumpri- A Mesa, portanto. resolv<l a questão da, congratulo-me com o povo p;t
~,que a, Imprensa Nacional apresent-: Imen.to 0:0 dispositiVO. co,ns,tlt,uclonal e de ordem no sentido de agUarda,r-se raguaio pela sua grande data. es
.:0 orçamento para a pul>Ucação. 50 do dI.spOllltlvo regimental. S. Ex." res. o transcurso do prazo, que ainda não perando que ,consigam livrar·se 'da
;cdepols _será indicado parecer pela pondeu a minhll!nterpelaçAo' dizendo está vencl<i:o, para, então, se não vier ditadUra de Morlnlgo, 1mPlantapdQ
.:Comissao Executiva, que. orlentarA.o que a Câmara se encontrava num pe. a ;,roposta do poder Exeeutlvo,a Co. um verdadeiro regime democrá,lco.
::plenário quanto à declsao dq, mate- 1'10do compl~ment3r te trabalhos que missão de Segurança Nacional ela'oo.· em que se façi\ sentir a. vonta.de sobe
:,1'18. , ' • " não se tratava de umas-e5.lâo leglsla. rara proposição, que deverá reI' apre. rana do povo. (Muito bem;mllito
~.,p'ual1to à segunda questao susc!- tiva integral, e que, par Isso, acha~a sentada até o dia 5 de junho. Se até bem.)
~tada por S. EK.", o Regimento es- S. Ex." que só no inicio de .Ul1la sessao essa data, não houver a Mesa reu1:li. O SR. FLORES DA CUNHA (0'
':,tabelece que, depois de recebida a legislativa 'regular, poderia o poder da o projeto da Comissão de Segu- - Sr. Presidente, para prestar um
(proposta orçamentária pela Mesa, Legislativo tomar a providência que rança Naclonai, será revigorada a lei bém a minhallomenagem ao heróico
'....correrá o prazo de oito dla.s para é rocomendadano art, 180, § 2.· do atual. ,povo do Paraguai, no dia, em que
:.distrlbuição de avuslos. Transcorri- Regimento Intel'no. , Essa. a iEolução da Mesa à questão comemora o 163.° anlverslÍl'lo d~ sua
.;do êsse prr.zo, tlcaráa proposta de Encontramc4 ncs há m~ls de dois de .,ordem levantada pelo nobre Depu. Independência, lamento nãC? ab~n
'orçamento s6bre a Mesa, durante elez' meses re·unidos nesta 'seSS80 leglslatl, taol). dar no mesmo teor dasconslderaçoes
':gias para recebimento de mendas. va, a que se referiu o emin~nte ~olega, O S C lé F'I! . M'to b i" d expendldas pelo ilustre Deputado Mau-

. , quanó'o investido dll. Presiden:!a desta r. " a I 10, - Ul o r 68 o rlelo Oraoois •
. O SR. CARLOS MARIGHELA - CI.\Sll. ' . a V. Ex, ,Sr. PreSidente. Lembro-me de que, como um chlste

,A proposta já es encontra na Casa. Verifique V, Ex.", contando os.dlas, OSR, PRESIDENTE _ Tendo sô. ou pelota, de puroespanholismo, con-
·e os respectivos avulsos já se acham que a. Câmara. ao tempo da vigen<:ia bre e. mesa e vou submeter a votos o tava·se que, passando por certa. rua.
;prontos. Pergunto a V. Ex," se já dêueRegimento, que foi mandado segUinte. uma linda mulher, recebeu o sel:ulnt~
'toram distrlbuíd:>s a todos os Se· l a4otar, exigia Que, 17 dias dep?is de REQtrnR~'~N~O piropo de um transeunte - "Bendieta
.·Ilhores Deputados. inst.alada a legi-slatura, o P~esldente ...~ • sea tu madre", ao que a mulher, vo:-
· O SR PRESIDENTE A di t I da República remetesse à. Camara o Celebra hoje, a República do Pa- tando·se para o galanteador, respon·
,. _ '., .' - sr· projeto de rixação de fôrças: e, em se. rag.ua.i. o' 136.o aniv.ersárlO da sua deu: "Pués desculp~me,que no pueda
·bUiçao amdanao fol feita e, pa.ra Ilulcla, no mesmo artigo, § 2.°, se esta- i· lltl E' dec:ir, lo mlsmo·'. (Risos.)
isso,. existe o prazo de oito. dias, 1;\ beleceu que, não remetmdo o poder ~~~J~Ç~(~l~em~~ê~ve~~ ~~~~Ii Il: o que ora faço, com as considera-

'.partlr da entrega ela. proposta a Executivo essa lei, a Mesa recomen· uma viva e simpática. repercussão. No ções Maurício Grabois ..•
::14esa . ·llasse à Comissll.o de Segurança Naclo. transcurso dessa efemérlde, a Coml$' Meu apÕlo ao voto congratulatórlo,
i O SR. CARLOS MAR!GHELA - nal _ e isto está no § 1.0 do artigo - slio d,e Diplomacia e Tratados, requer em homenagem a03 brav05guaranís
;Quer dizer que ainda nllo foi feita a elaboração da lei de fixação de fõr- a 11lserçii.o na ata dos trabalhos da do pais mediterrâneo sul-americano,
'!/" entrega à Mesa..,. ~as, tomanào por base a lei vigente. sessão de hoje, um voto de congra. é no sentido ele fazer ver à Câmara.
~.. O SR. PRESIDENTE - Depois A minha questão de ordem, Sr. Pre- tulaç5es com o nobre povo dessa Na~ dos Deputados que, neste continente,

.' é1a entrega da proposta orçamentârla., sidente, é perguntara V. EK.a se, n~ çãl) vizinha e amiga. não há país mais heróico, nem tam-
:J.erá feita a distrlbulpão dos avulsos, havendo o poêerExeeutlvo, até a pre- bém mais infeliz .
)'•• posteriormente, haverá o prazo de sente data, i'emetldo a lei de fixação Sala das Sess6es, 14 de maio d'e Quando da' all~nça trípllce":" Ar-
i;idez dIas, como já disse, para o rece- de fOrças, vai 1\ Mesa tomar a. .provi- 1947.";'" Lima Call1llcantl. - Mllurlcio gentlna, Uruguai e Brasil _ fomos
,~lmento de el11endas. ,dêncla. reclamada no art. 180 do Re· Grabols. - Oscar carneiro. -- Afofl.- lá paratalar-lhes os campos,celfar a
1;' O 6R.CARLOS MARIGHELA -; glmentoln~rno,para ,que tSletjalcuml' ~ ~~..~~~II~~~_~.":r~P!'?aTlJroFcrlla8nteCloo·. vida dos homens e reduzir a popull1-
~iJ)eseJo .saber, Sr. Presidente, se jllo prldo o Cilsposltlvo cona uc ona . .. ,.- .. v çâoapenas a. mulheres.
":101 feita a entrega à Mesa da pro· Essa providência não foi tomada ~ - Bafael C!nflljrd, - Jo(J.o Henrique. Feita. a paz, as ditaduras se suce-
'!oposta orçamentá.rla. sessAo ~ue mals_atrde foi rec~nh~~ O SR. MAUR:1CIO ORABOIS (.) deram e até hoje, o paraguai não
~:·O sr' Presidente _ Sim' e lá clacomo a sessao inicial da eg • (Para eneamin1ulr 11 votaç(io) - Sr. teve um 'momento de folga, no verda-
~~té. correndo o prazo para. lJ,' dlstrl. tura., . Presidente, nada mais justo que a delro, no sincero sentido democrático
:'bl1lção dos avulsos' Estamos assistindo, nlo sei se em homenagem que se pretende prestar ao ,(Muito bem); , '
~:'O 6R CARLOS MARIGHELA razão elo inicio de trabalhos pal'la- povo paraguaio, na sua, da.ta magna, Teve o ~ara1rÍlal a sua unidade na-
~'ObPlgp.dÓ a V. Ex.".' r:entares, li. omlsslo dos poderes. Aproveitando a ()portun1dade, lavro clonal' forJada, quando, para, defender
~~"'Ó SR CAFE' FILHO CO) (Pela Ainda ontem votou esta Casa a lei o mais ve~mente protesto contra. o território do Chllco,sUIl proprleds.-
W-"'tleml .:..' sr. I'resldente, é dever do de reforma do Imp6sto s6bre a renda, ditadura Jlue atualmente im:pera na· de,fol agredido pela naçáo vizinha. e
",,:!!,' e vários membros da Comissão de FI· ---
"~(O) Nãó foi revlsto nelo oradt)r. nnnças sustentaram a sua 1nconsti- C·) NAofcl revisto pelo crador. . (.) N~ .fol revisto pelo orador.
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jore Augusto.
Areia Leão.
Pereira da: SlIva..

Amazonas:
Cosme Ferreira.
VivaMo Lima.
Carvalho Leal,

Pari:
Duarte de Oliveire..
Culos Nogueira.
Rocha Ribas.
Agostinho Monteiro.
Epfiogo Campos.
Deódoro de Mendonça.

Maranhão:
Crepory Pranco.
Nonso Matos.
Alarico Pacheco,
.Antenor Bogéia..
Llno Machado.

Piauí:
Renault Lel~

Ceará.:
Frota. Genti'i.
BeniCarvalho.
JOSé de Borba..

. Leão Sampaio.
Edga.r de Arruda..
Alves Llnhares.
Hum'berto Moura.

Rio Grande do Norte:
Mota. Neto.

Paraíba:
João Orsulo.
!:rnanl Sátyro.

alhiga, a Bolívia. Pobre desprovido 'de com o restabelecimento da democracia
recursos financeiros e sem armas, hou- naquêle pais. onde, ainda ho~e. exls
ve de brigar primeiro a facão, para tem campos de c.oncentraçao, tais
disputar e tomar as armas aos bol!o como aquêles orgamzados na ·A1elllll.
vianos•. com as quais, por ocasião do r.ha de Ílltler!
advento do armistlclo já estava a lu. Ora., o clima sul americano é de·
tal' nos contrafortes' das Andes. de- m'~rá~ico.• clIma que se pode respirar.
pais de dominar tôda a renião do Nao e maIs compatlvel. com nO;;5,)
Chaco I . '" avanço clvlJl~~ dOr a existência de d~

. . é' taduras entre n6s <muito beln) •
Conheço a OdlSS la. do p0.v0 para· Comemorando o Paraguai seu 136.0

guaio! e com suas agluras SImpatizo. aniversário, e tendo sido eu conVidado
Apos a guer~a do Chaco e o aei· para. ainda esta noite, proferir ligeiro

dente de aVlaçao, que vitImou o Pre. discurso sóbre a data na sede da As
sldenLe da República General ESti· soolação Brasileira Ú Imprensa em
garrlbia, por u!U dêsses golpes tão co· homenagem que a Sociedade dos Ami~
muns nas republ1cas infortunadas. da gos do Paraguai quer prestar ao paí.l
América do Sul, teve acesso ao poder amigo. antecipel·me, tomando a aten
o Sr. Coronel.Morínigo. Que ao wmpo ção do Srs, Daputados, para dizer:
daquela guerra era Tte·Coronel.· POl'Contra o ditador! Contra os reacio
sinal ,que. durante a luta, nunca es· nários!Pela democracia na América!
teve na linha de frente, não comba. (Muito bem: muito bem, Palmas. O
teu, a tal ponto que foi cognominado orador é cumprimentado,)
"coronel-collte",~?rquecada vez que Em seguida é aprovado ore.
se esboçava a. ide.a de uma grande querimento da Comissão de D~.
ref!"ega, era atacado de colite aguda .. , ploma<:ia e Tratados
(11.1S0S). o SR. PRESIDENTE:' - Vou sub.

O Sr. Rui Santos _ BaL'<ando ao met(il á consideração da Câmara o
hospital... :egUinte

O SR. FLORES DA CUNHA "-o
Paraguai, sempre Infeliz, velo cair. nas RI'lQUCRI:MENTO
garras dês~e homem medlacre. aco- '
bardado, que, por um azar da fortu- Exmo, Sr. Presidente da Câmar~
na assumiu a suprema direção da-. aos Deputados do Congresso Nacional.
qu~lepalsvaloroso. : RDe a<:õrdo com o que faculta o nosso

Agora mesmo está a gu'erra civil egimento Interno, requeremos à
d • . V. Ex." que, consultada a Casa, au
~ novo devastando a pequena Re. torize a slllIpcnsio dos trabalhos ordi

pubUca do ParaguaI. LI_ nos jornais uáriosdesta Câmara no ptoximo din
que se buscava a medlaçao dos palses 15 do Vigente mês, em homenagem a()

sul-americanos. para por tê1'!U0 à con. transcurso da festa 'Utár6'lC!l rlll As
tenda Ingrata e cruenta. Nao sei dos censão do Senhor consagrada \Inl
resultados dessa. tentativa generosa; \'ersalmente, como' efemérlde santlfl
mas a guerra civil que estáconsu· N.da.
mindo os últimos recursos da· nação • . ,
paraguaia e c~ifandoas vidas preclo- Sala das S~sues . 13 ele ma.,) de
sas de sousfilhos _ lutafratricldn 1947..- Medelros.Neto. - JanduhlJ

d 1 t' fim i'i .' Carnetro. - Xa'Vler de Oliveira. -- eva er um· meu ato. (Apola. Regia Pacheco. _ Freitas Cavalr.anti.
doS)i • da • ê - PUnia Ca'Valcanti. - Flores d4

A n h~ tI' 5 dias. estando ancora· Cunha ..~ Hugo Carneiro. _ Osvaldo
das no porto de Buenos Aires duas Lima. - Wa!fredo Gurgel. - Oscar
canhoelras da pequeníssima esquadra Carneiro. "'- Herophilo A2ambuja.
de guerra paraguaia,revoltaram-se os Crellory Franco. - l.eopoldo Peres.
seus marinheiros. Lã estão essas em- - Pereira da Silva,
barcações em águas do rio Uruguai.
portanto águas Internacionais, tendo Aprovado.
a jusante canhoneiras argentinas, sem O SR. PIR~U~lN1rE -' Va!~se
Possibili~ade d~ navegar, quando suas plll.0ar à ordem do dia. <Pausa.)
guarnlçoes n2oremen~e desejam in· . .
corporar.se no rol dos que combatem Comparecem mais os Senhores:
a ditadura paraguaia.

Veja.se a situação interna.clonal
criada com essa atitude. Essas canho.
neiras .paragualas estão .agora em
águas do rio Uruguai, não podendo
atravessar a corrente para. no rio
Paraguai, fazerem junção com as fOr
ças da libertação <lo pequeno e des·
venturado pais.

Também 11 ontem. nos jornais, Clue
O ex-Emba:xador do Brasil acreditado
junto do Gl \êrno PQraguãlo, o oI5enhor
Francisco Negrão de LIma, haVia voa
te p:1l'a ....ssu.1;;ão. c<> n p:,,~,.;<:~os· de
mecUação na contenda. Não sei se essa
prop..lliçâo se justlflca.

C M·. Sousa Leão - P,;),.,.<~ esciarecer
'a V. Ele." que o ex~Emb.l.;{Udo: Negrãc
-de ~!:.a., com o qual c;;"~,c noje, en
c':'f:tra-se no. Rio <le Ja:.elro. Infor.
Il"Ju-:ne S. S. não haver fundamento
nesaa l'IOtlcis. "elculadn p ~los jornais.

~) SR.P'I.CmESDA '::Jl\"'HA -. O
1t1l."tre Deputado 81', SOli~a Leão llf:a.
ba lit adlllIltal' que o e...·Embaixador
Neg~o de Lima estl\ nc;;t.l Capital c
r.ão ttve llússão alguma. no sl"ntido
prr,:-a.s.do pelos jornais, o que é bem
lamentl\ve!, porque; parece-me. o
Brasll estava no dever e na contin
sência <le Intervir. amistosamente,
para que cessasse a .luta e para qli':: os

. paraguáios voltassem a dar~se as mil.0.5,
re.stabelecendo-.se o regime democrá
tico naquêle pais.,

Não posso compreender eBsa indl!e
r~nça, Sou amlgopolltlco e pessoal do
chanceler· do Brasil. o lIustre e ':lr~
lhanteSr. Raul Fernandes, figura
eminente em nossa vida pol1tioza. Nio
tive oportunidade de aVistar-me com
S. Ex.' e se o .flzesae, seria para .con
eit4~lo a Intervir. amlgàvelmente, no
aentido de harmonIZar OI narasruãlos.

Fernando Nobrega..
. O'smarAquino.

Pernambu-co:
Jarbas Maranhão.
OswaMo Lima.
Ulysses· Lins.
Barbosa Lima.
Lima. Cavalcanti.
Alde Sampaio.
João Cleophas.
Gilberto I"reyre.
Arruda Câmara.

Alall'oas:

Antônia Mafra.
F:reitas CavalC8.;l1t.L
Mário Cl<Jmes.

Sergipe:

Leandro Maciel.
Heribaldo Vieira.
Amando Fontes.
Diniz Gon~alves.

Ba.hia:
Lauro de Freitas.
Regls Pacheco.
Vieira <le Melo.
Juraci Magalhães.
ManuelNovaes.
Luiz Viana. .
Rafael Cincurá.
Allomar Baleelrg
JoM Mendes.
Ruy Santos.
Col'delro de Miranda.
LUiz Lago.
Teodulo Albuquerqlle.

F.\pírlto Santo:
Ari Viana.
Alvaro Castelo.
Carlo!\ Medeiros,
Luiz Cla\l:lio.

Distrito Fuleral.l
José Romero.
Ruy Almeida.
Benjamin Farlllh.
Gurgel do Amara.l.
segadas .Vian·a.
B'emc1o Fontenele.
Ba.eta. Jiõeves.
Antln110 Silva,
Herm~s Lima.

. Rio de Janeiro:
Amaral .Pelxoto.
Edual'do DuVivier.
Carlos Pinto.
Paulo Fernand~s.
Heitor Collet.
Br!gido 'I'lnoco.
Miguel.Couto.
Romão Júnior.
José Leomil.
Soar~s Filho.
Abelardo Mata.
Claudino Silvl\o,

Min-as Gerais:
Benedito Valadares.
Juscelino Kubitschek
IsraelP1nh~iro.
GllStllvo ClIpanema.
Ollnto Fonuca.
Lahyr Tosws.
Al!redo SA.
Gabriel PaS'Sos•
Licurgo Leite.
Ja<:i Figueiredo.
Tristlo da Cunha.
Carlos Luz.
Faria. Lobato,

Sã:o Paulo:
Noveli Junior.
,AntOnio Fellclano•
Ataliba Nogueira.
Sampaio Vidal.
Machado Coelho.
Batista Pereira.
Plínio Cavaloanti.
Toledo Plza.
Hugo Bo~i.
Berta Condé.
Emillo CuIas.
CalnPOS Verga!,
Herbert Ln:v.

Goiás:
João d'Abreu.

Mato Gro<50;
Al'gemiro Fia1l10.
Dolorde An'drade.
Agr~:o!a de Barros

Pal'allá:
Arnmis Athaidc.
Erasto Gaertn'er.

Santa Catarina:
01'lando Brasil.
Roberto Grossembacher.
Joaqt:imRamos.
Tavares. d'Amaral.

Rio Grande do SuJI
Dama-so Rocha.
Manuel Duarte.
Mércio Teixeira.
Pedro Vergara.
Bayal"d Lima,
Flores da Cli'l'lha (26),

Deixam de cOl1l~arecer OI ...
nhoras:

Jonas Correia..

Amazonas;
Leopoldo Neves.

Puâ:
Lamelra Blttencolll'S.

Nélson Parljõs.

MaranhiC?:

Odl1on Soares.
Luiz Carvalho.
Antenor BOBéla..

Piauí:
Antôtiio Corrêa.
Coelho RodrigueJ.

CEari:
Moreira <la Rochr..
Fl'anc1sco MontA.
Raul Barbosa.
Gentil Barreira.
Egberto .RcôriguCl.
João Adeodato•

Pernambuco:.
Ferreira Lima.
Pe-ssoa Guerra..

Alagoas:

Rui Palmeira.

'Bahi\l:

Eunâ.pio de QuelrOl.
Luiz Barreto.
Nestor Duarte.
José Jatobá.
Gllberto VaJent~.

Esplrlto SantoI

As<irubal Soare••
Distrito Feclera1;'

Vargas Neto.
Francisco Gomei.

:Minas Geraia:

Chrfstlano 14acllado.
Joaqulm.L1bA.n1o.
Augusto Viegas.
Rodrigues Pereira•
Monteiro de castro.
José Bonifácio.
Ler! Santos.
Leopoldo Maciel.
Péricles Pinto.

São PaUlo:
César cesta.
Martins Filho.
Sylvio c1fCampoa.
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Justificação:

Art. 3. 0 Os artigos 600 e 610 da Con
solidação das Leis do Trabalho passalI\
a vigorar com a redação segUinte:

"Art. 600. O pagamento do im
IJôsto sindical efetuado fora do
prazo de recolhi.lPento referido
nêste CapItulo. Quan.çlo espontã
neo. será. acre,ddo de multa. de
mora de 10 % (dez por cento),
ficando o infrator. nêsse caso, isen
to .de -outra penalidade".

"Art. 610. As dúvidas suscitadas
no oumprimento dêst-e Capitulo,
serão rcsolvidaspelo ministro do
Trabalho, IndúEtria e Comércio,
que, baixará as instruç&s necessá
rias à sua execüção".

Art. 4. o O saldo da conta "Fundo
Social Sindical",· existente na dta da
publlcação. desta Lei. fical'á. à disposi
ção da Campanha Nacior..al contra a
Tuberculose.

Art. 5.0 Fic:un suprimidos es arti
gos 590, 5S4, 595, .W6 e 597, da Canso
lldação elas Leis do Trabalho.

Art. 6. o' Revogam-se as disposl~ões
em contrário.

Sala das Sess&s. em 11 de maio de
1947. - Alcêdo Coutinho. - Gregorio
Bezerra. -- Gervasio Azeredo. """ Agos
tinho Oliveira. - João Amazonas. _
José Cris1Jim.- Oswaldo Pacheco.

ORDE..\l DO DIA

Mato Grossa:

Goi6.s:
Di6genes Mag;alh[tes.
Jalles Mach3.do.

José Arma.nçlo.
.loão Abdala.
:paulo Nogueira.
:Romeu Lourenção_.
Aureliano Leite.
aual'aci Silveira.
J)lógencs Arruda.
Franklin Almeid:l,
Alt1no Arantes.
1Janue1 Vlto.....

p~l'elra Mêl:ld~s.
Vandonl de Barro:>.

Paraná:
lr!unhoz de Mele,.
':I\.cir Guimarã,s.
;:., Santa Catarina:
:a::.ns Joràan.

Rio Grande do Sul:
Adroaldo Cost:>.
·Jlatis ta Luzal·do.
''I'eodcmiro Fonseca.
Antero Lelvas.
;llitter.court Azambuja.
Gllcél'io At' J.
j)ilrey Gro,s (6l).

. 1738 Quinta-feira 15
k.~

N.· 184-47 rando es~e dispositivo pelo Pl'aZO d~

Manda pagar em 15 prestações cincoan05. '
amwis os debitos com penhor pc- Art. 14.0

- Nas cotaçõe·s de algo
euáno é dá outras providecias. D dão não beneficiado será vedado in

cluir c. contemplar o caroço como
O Congresso Nacional decreta: valor monetário. '
Art. 1.' _ Os evprestimo5 contrl- Art. 15.

0
- Parti atende~ aos en

dos pelos pecuaristas garantidos com carg?s desta lei, flcam Cl eados os
o h· d· I " 'i t t segumtes impostos:o p.n, or . e .a n.!als ex s en es e a a) de 30 centavos por quilo de car-

adqul1'lr. aind.a nao liqu!dados, serão ne, que será cobrado ao produtor, no
pagos em qUlze prestaçoes anuais e ato da venda do gado em pé. ou ao
igAuarits. ~ o _ Cada· prestaç~o será intermediário, nos currais ou feiras

. ~. ~ e matadouros:
culculada de modo a compreender o D) de 50 centa'los por qUilo de man.
jur~ da in.;,portãncia emprestada á teiga e de 30 centavos por qUilogra
razao, de. 7,c, por ano, I'edadas ~a- ma de queijo, de quaíquer tipo;
llitalll!:açoes de j ur9s sob qualquer c) de 30 centavos por pele de cabra.

pretexto, . . - ou de careneiro:
Art,3.0 - ~ fa!tll .deilagame~to Parágrafo único _ Estes impostos,

de ~ma prestaçao SI) permitlrá. a exe- a cargo sempre dos produtor"" serão
CUÇaO da quantia. a ela corresponden- escriturados em livros espedãis e o
te. o a~'- •.- ministro .da. agricultura fará anual-

ArL 4. - O credor po~~... pre.ellr mente ao Congresso exposição deta.
o recebimento de um terço do seu lhada do seu rendimento· e' aplica
crédlto .imedlatamente ou do gado ção
apenhado pelo valor da avalia9ão na Ai-t, 16,0 _ Aplicam-se ás excus_
data do. contrato sem .abatll!!l'nto sões, em curso. de penhor pecuário as
algum dando plena qwtaçao ao deve- disposições da presente lei, no que fô!'
dor. o _ compativel.
• Ar!. 5. - No cas~ de nao p!lgamen- Art. 17.0. _ Os devedores. que se
"o de duas prestaçoes o governo fe. pl'()ntlficarem a dar reforço de gara:J.
deral pagará. _a totalldade. da. divida tia aos seus credores com penhor pe
ao credor e /;€. irnltirá na. posse ~as cuáriõ, por meio de hip6teca, ficarão
terres e rebanhos do. e~vedor exp.o- dispensados' da fiscalizaÇão a. que o

Visa a aplicação do impõsto sln- rando-os de acOrdo com o instituto contrato os obriga.
clicaI fins de assistência social. entre de anticrese reservado a.o criado~ e Art. 18,0 - Fica o govêrno autori
'outros favoreçimentcsdo trabalhador I s}la IamlUa o lndispensálel li sub.is- zado· a l'ealizar as c,erações de cré
que, obrigatoriamente, para o~ mes~ i telJtt'6 o Ao p o- mento d cada dito Que se'· tornarem indispensáveis
mos contribui. r t· .' - r aeda, bri e >Ária ã imediata aplicação desta lei, dentro

pres açao cor espon era o ga."" dns pos<ib'lidades des tributos nela
.;0 SR. PRESIDENTE _ A lista. A lei confere aos S~ndicatos de 'J;'ra- e automátlcfamcnte a Ilberi~ão d~ linstituld~S: . .
il~ presença acusa o ccmpareclmmto balhadore~ !1 crinçao de se~vlços animais apenh.!ldosde _valor 19ual a Sala das Sessões. 14 ele maio de
ile' 241 Senhores Deputados. de assis,tencla aos ,seus assoclados, mesma prestaç,ao. . 11947. _ Osvaldo Lim.a. - Oscar Car_
L Vai-se proceder à votação da ma- facultanao-lhes, por esse meio, os. be- Art. 7,0 - com C?S recursl?S mdlaa-Ineiro; _ Carlos Pinto. Gerci7w' de
~ia que se·ach:l. sôbre a ~esa. e <ia neficios indi~pensáveis a melhor.ar as dos na presente le1, o. gov~rno pro-IPo.ntes. - Agamcmnon Magalhães.
~onstante da ordem do dia, suas condlçoes S001:l.1S, e, com êsse moverá. o fomento da indust.rla pe- _ Leite Neto. _ Creport/ Framo. _

objetivo, os Sindicatos aplicam a par- cuarla, o crédito aos criadores, o com-, Sousa Lodo -Ulisses Lin:;
Vãos ser ou -não considerado te que lhes cabe na arrccadação do bate á febre aftosa e demais eplzootlas, . . . •

objeto de deliberação cinco proje- referido impôsto sindical, exercendo a construção de pequenos açudes nas JustificatiVa

tOileacõrdo como ~t.167 do ~a~~~~~. Executivo a necessária fis- ~~~~i~~'áad:r~:':;Ç~e ';;iat~áq~~~~ pe todos o~ pontos do pais parte o
Regimento, são sucessivanlçnte li-' . . poeiras para. formação de pastagms grito de angustia dos p~uarlstas, e~
dos e julgados objetos ue deliben.1 AC9ntece que, no mesmo tempo que artificiais e a criação em largã' escala 'magados pela .maior cns.c: que já se
ção os seguintes ,o~ Smdicatos ~exercem essas atribUi- de gado bovino nas regiões do Amapá dESencadeou sobre ~ industrla forma-

çoes de ass~st_ncia s0.clal., o Ministé- Maranhão e zonas aconselhadas pela dora de riqueza essenclal a. vida hu-
PROJE'l''lB rio do ~rabalho, Industna e Comér- técnica.·. mana. .

N o 193- 1947 cio, medl~nte os l'ecursos tirados. da Al't. 8.0 _ A distribuição de vacinas A princIpiO él~ não Unham credito
'. . arrecadaçao do, Imp~sto sindical, a aftosa e. a raiva será feita sem onus nenhum. Velo no periodo do Estado

Altera diSpOSições da Consolida- e~erce . iguais atrlbuiçoes, com. fins para o fazendeiro em toda. região as-I Novo é.ss} crédito. E logo.a seguir,
çao das L,ei~ dI! Trabalho, e dá ou~ IQêntlço~. donde. ver~lcll.r-se que há solada por. esses males. anualmente. i a restrlçao, quasi a supressao dos fl
tras. p.rOl!ldenClas. uma u.nl.ca contr.lbulç~o do traball!a- Art, 9-,0 _. O.s açudes .Particu1areslnánciamentos, j.us.tamente no Instan

O' Poder Le"!.slativo decreta a se- dor com aplicaIJ,ao felta pelos órgaos elestruldos' ou arrombados pelas en- te em que baixava para um terço o-
Jj1lnte lei: Q - de classe" e inJustificadamente, pelo chentes nas travadas deste ano. nos valor do gado de criar e em que s~

..Art 1 o O § 3 o do arti 589 d Poder Público. ,Estados do Nordeste serii,o recons-' defiaclonava 80 mOeda.. Re..oultado.
Cons~lldaçã.o das Leis dog'h-abàlh~ Inexistindo justo motivo pllra essa truldos -dentro de do~e meses, inde. para. obt~r a q\lantidade de (linhelro

~
ass..a a- vigorar cem a seguinte reda- dualidade de atl'ibUições, que podem pendentemente de novos projetes e para aten.der às necessidades impo.s-
. : . ser exercidas exclusivamente pélas plans, pelo serviço federal de Obras tas pelos encargos assumidos terA que
. . ' organlzcções sindicais desnecessário Contra as Sêcas vender o criador todo o rebanno o

"Na falta dee-ntidades sindica.ls se torna conferir ao ' Poder púbUco· Art. 10.0 ...,.. Nós_Estados, onde .hoU:- que exlst!a. antes do empréstuno f1ll-
-de grau superior, as percentagens uma parte do Imp6sto sindiCal pago ver cultura desenvolvida de algodão, to ao Banco.do Brasil e a outros es
prey!.ltas no pre-sente artigo rever- pelo trabalhador, (Jue, dado seu atual preferentemente nos loiares nzo ser. tabelecimentos que negOCiam a' moe

;terao em favor dos próprios sih- nível de desenvolvimento social po- vldes por estradas· de ferro fará o âa, e oqueadqulrlram com o capital
dicatos". de' perfeitamente apUcar o pr~duto govêrno da União construir' fábricas que lhe foi emprestado e, em mUitos.

Art 2 o Fica altar'daa redac;io de. um dia de trabalho -atraVés dos de óleo de carOÇo de algodão, reser- an~, as própri,as fazendas.
"'o ar't591 e dc,s -e;s §§ 1 o e 2 o seus Slndlcatos.vando a. torta resultante do fabrico O govêrno nao pode ,cruzar os bra-ii C ,. l'd' • d L ls <I Ti- lhO . para venda aos criadores sem finS ços diante de tal calamidade.' Del-
,.a ouso. a.cao as ,e. o aba. o, Como existe, no Banco d9 !Irasll lucrativos, proibida a aplicaçllo da xar sOSEobrar aindllstrla pecuáriA e
!DS quals terao a se,gUlnti.e redaçlío. saldo· ele elezenas ,~e -milhões de cru- mesma. como adubo. sob pena. de mul- concorrer para a sangria econ6mlca.

"Art. 59!. As emprêsasou os zeiro~. na conta. Fundo· Social Bin- ta ·de 5.000 a 50.000 cruzeiros. da. naçâo, em setor vital.
indivlduos integrantes de catego- dical , e sendo a tuberculose. a da-
ria- econômicas· ou profissionais ença dess\minada, infelizmente, entre Parágrafo único - O auto de In- QUando oscriaó.ores.- tomaram di
que não se tenl1~m constituld.o em os trabalhadores e. suas famlllas, na- fraçã.o prevista neste artigo poderá nheiro aos bancos, estavamos em
'sindicato devem Clbrlgatàriamen- da mais justo e humano do que des- ser lavrada por qualquer do povo. plena inflação. A soma de riqueza
t trtb I ' i tA i tlnar-se a. aplicação dorefefido saldo . .. 'que lhe foi concedida, realmente. na-
e, con u r com a mpor nc a em serviços de assistência. Wlll tu- . Art. 11,' - Em Perambucoe na quela él!oCa não vale noJe mais que

.correspondente ao imp6sto slndi- berculosos, devendo-se, portanto, aefe- Paralba nas zonas convenientes ins- um têrço,em relação ê. moeda esclIs
clIl para a. federação representati- à Campanha NacIonal contra. a Tu- talllrá o Ministério de Agricultura, sa e valorizada.. da hora que vlvemos.
Va do grupo dentro da qua.l esti- berculose, crlada .pelo Decreto-lei n.o ,dentro do prazo máximo de dois anos . ,
ver incluida. a respectiva. catego- 9 387 de 20· de junho de 1946 aapU- fábricas de farelo de macamblra, que Em. peModo ele Inflação, a mesma
ria. Nês.se caso, da.s lmportlncias cição do saldo existente na' aludida uma Vell organizadas e êm funciona- soma de moeda exprime menor quan-
arreca.dadas,20 % (vinte 1;)Or cen· conta "Funda Social Sindical" meto. poderão ser nllenadas a. ~ocie- tldade de riqueza. No de derlaçliO, li.
to) serão dedUZ1do& em favor da .' dades ou cooperativas de criadores de mesma soma. de meios ete pa:gamen-
respectiva Confederação.". A Comissão Executiva, cumprindo gado bovino. tos passa a exprlln1r quantidade

"§ 1.0 Operar-se-a. da. mesma o dispOsto no arti!Jo 16'1 do Reglmen- Art. 12.0 _ O govêrno pocler' ta- maior ~,e riqueza. V;de Da~iel Fara-
forma quando não existir a. Fe~ to Interno, opina no sentido de que belar a preço do caro<;o de .algodão co, in Preços, Sa.,l,tJ.rlo, cris_~ e Eco

- deraçã.o, cabendo o impôsto à Con- seja julgado objeto de deliberaçâo o nas zonas em que montar fábricas nomia. O!Kanizada. pags, 16~ e 164.
federado. . . projeto a.presentad? pelo. Sr. A1cedo de óleo (art. lO) e nas compreendi· Mas os Dances nia .atendem.a essas

§ 2. 0Na hip6tese de nAa exls- Coutinho e outros, alternando dispo- das num raio. de cem qullomentros. circunstâncias e reclamam. o cumprl
tir sindlca.to nem ent1<1ade de arau siçOes da.. Consolidação das Leis do considerandosempreasua.·. quallda- menta puro e simples cios contratos
superior, o impOsto da respe<:t1- Trabalho e· dando outras prov1dên- de de sub-produto, _ . firmados. E isto levará à ruina ~a

-vo grupo,a critérloelo Ministério cias.. .. Art. 13.0 - Nas regi6es sêcas ('o nOmica um nlimero considerável de
do Trabalho, In<iús.l:iria e Comêr- Sala da Comissil.o Executiva, em NordC!lte, distribuir' o :Ministério de criadores de gado, SerÍlo famillas in
e1o, será recolhido Integralmente 14 de maio de 1947. -- Altamirando Agrlcúltura o premio de tresentos teiras jOgadas fora dell\l1l8 terl'l1s,

. em favor de enUdades sindicais .Requldo. - Pedro pomar. - Areia cruzeiros aos criad.ores por he<:tare correndo para as. cidades, para a pro·
correla,te.l!", . Le40. ' de palma plantado e cultivado, vlgo- letarizaçAo irremedlá.vel.
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Será. fUllto que o covêrno concorra. pelas pessoElSf~icllS.na. venda de pro- ll'o 1.- do decreto-lei n.' D. 330, de desAnlmo, pois nossa lnvencIve1 desor.
em última anállse, para obrigar ao pricdades imoblllãrias e foi publicado 10 de junho de 1946. ganização não enseja. &O lavrador 01
pecuarista a. sofrel' as conseqUencias 110 "Diário Oficial" de 14 de jtmho Sala da Comissão Executiva, em 14 meios para curar a terra e salvar &ua~
doe uma inflação, que não procurou 'I tle ·1946, I.· página. No art. I," l'eza de mala tle 1947. - Altamirando ]le- plantações. No Brasil a as.>istência.
Parece-nos g nós que o Estado orga- exatamente o seguinte: "E' criado quiel. Pedro Pomar, Areia agronómica por parte do Govêrno é
nlzado deve ser aquele visionado por o impõsto sObre lucro:> apuratlos na Leão, um mito doloroso. Só existe no pape]
Francisco Karam - "Onde está. um vendllo de propriedades imob1llárlali, 1'1•• 186-47 eperde·se na complexidade ourotrá.ti.
homem 901 estão os lnterêsses doEs- que será. cobmdo .de o.c6rdo com as ca dos 6rgã.os assistências.
tado e os cuidados do Estado". normas dêste Decreto-lei". seguem- Autoriza o Govêrno' Fe.dera! a Estas reflexões nos· ocorrem quando

Quando o govêrno conced~u crédito se os demais artigos que ditam asre- expedir titulosdelinitlvos. de pro- contemplamos o panorama cU!soladol'
aos pccuaristM visou aumentar a feritlas normas e que não sofrem al- priedade em lavor dos atuais co- dos Núcleos Coloniais São Bento, San_
produção de suas emprêsas, as con- terações com a nova redaç,ão· qUe se lonos dos Núcleos Coloniais São ta Cruz e ',['Inguá, onde centenas da
dições econômicas de. sua eXlsten-. pretende dar. ao primeiro artigo. Co- Bento, Santa Cruz e TinguJ. c r~- brasileiros perdel'am a saúde, amocl~
cia.Não he sera licito deixar que mo se vê, a nova redação faz ao ar- '!Joga a alínea b do art. 19 do De- dade e as economias. na luta desigual
o remédio que lhes proplnou, se trans- tigoo acréscimo das ]lalavras: "de va- crfrto-Iei n.O 6.117 de 16 de dezern.- com a Natureza, sem que os órgãos go.
mude em veneno mortal· para êles e ler superior o cinqüenta mil cruzei- bro de 1947. vernamentais, criados em sua defesa,
para a comunidade. ros", revelassem a sua eficiêncla.

2. As medidas propostas no prO- - Enquanto não se organlzao pia- O Congresso Nacipnal - Dec.ret~.: Terras. incompletamente saneadas
jeto, ademais, serão financiadas pelos no geral de combate à crise econõ- Art. 1.

a
- O Covem? Federa~ cxpe- situadas na Baixada Fluminense, f o:

produtores doe riquezas pecuiLrta.:.., lHes mica 'qUe .8ssoberba o pa1s, plano cujos dirá. titulas definitivos de proprIedade, ram divididas em glebas e vendidns
mesmos. O govêrno serâ apenas o estudo:>.estão entregues· à. dedicaçiio em favor dps atuais adqulre~tes de 10_ aos lavradores. resultando da1, o URS
centralizador, o administrador, o ar._ de uma comissão especial já. constl- tes, nos Nucleos Coloniais Sao Bento, cimento dos citados Núcleos

tufd . é '" i Santa Cruz e Tlnguá, independente- E h te ó i "recadador, o distribUidor" a nesta casa, necess"r o que se t d I nc en s pel'i d cas, entretanto,
Não se dlrl\ que 05 erros por ven.;, tomem providências de. ocasião, que men eáre qU_8 quer pagamento, desde têm anulado o trabalho heróico dos

tura praticados pelos criadores Irão resolvamos de certo modo alguns dos que a ~a nao exceda !ie 20 hectares. colonos, reduzidos hoje à mais nellr;;'
Id 1 out a classes problemas que afUgem o povo níio Art. 2. 'j'7 Aos adqUIrentes de área misér1a.

ser resarc os pe as r 5 . para salvar a economia nacionai, mas superiOr à .,:'prevista no art.. 1.°. será. A sltuaça-o d.es·esperada dêste· c~'•.~.
Eles próprios é. qUe purgarão, por concedIdo títul deflnlti de r p ie ~ v
meio de Impostos, as suas Culpas, que tão Sàmente como paliativo, prlnci- o vo p o. r - nos já repercutiu na Câmara dos De·

ã palinente com .referêncla aos agricUl. õade sàmente para 20 hectares, reg1.l- putados, onde vozes autorizadas ~Is.
na. verdade,cUlpasque 5 o de exces- 'ores patr1cios para quem 05 benefi. lando·se o excedente pel~ leglslaçao maram em seu favor, sU"'erindo ou
so de moeda no meio circulante. per· elos têm sido. tão. escassos. Desconhe- .especlal, referente aos Nucleos Colo- propondo medidas que os amparassem,·
tencem a todos e por todos deViam cemos a eXPoslção ele motivos que nlaili, • ..neste transe diflcil.
se;. s~~~~~::.s·o nosso rebanho .bovl. deram origem ao decreto-lei em foco, Artlin3. ;;;.r'ica revogado o dls~sto E' justo que o Govêrno dispense G

I 1 ã às todavia, pela critica da. imprensa, con- na. a o ea . do art. 19 do Dec.etQ- pagam~nto das prestações. que se
no esté em def1c t em re aç o ne· clue-se que o go.vêrno não só teve lei n, 6.117, de 16 de dezembro de obrigaram os colonos, pois· n~~· dis4
cessldades do pais. Precisamos de 1943 ~
mais 10 milhões de cabeças de gado, em ·mira explorar uma fonte de ren- Ari 4. _ A presente leI entrará. em põem de.. recursos .para. a. própria·
a fim de que haja carne bastante. da. apreciável, mas ainda.. de certo vig r na' dat d u bll - . subsistência. -
P
ara que sejamos auto-suficIentes em modo. frear o enriquecimento espan- dO dia 1s. a pu caça0: ~e~o- Não se trata de· medida de exceção. '

toso que se vem operando Ultima- ga as as spo~ çoes em cOl1trano nem prôpriamente de um.a novidade,
matéria alimentar no tocante aosU- mente com a vertiginosa valorlza- sala das S~s.soes,14 de maio deI9.t7. eis que, nas C<llónlasAgrícolas"regu.
f~~~~~ee~~:~:'de03~e~~m:gesbrd;çli.o da propriedade imobiliária pri4 - GetulIO Moura. ladas pelo Decreto-lei n,· 3.059, de 14
cabeças. Hã, pois, um desequiUbrio vada. Conhecemos um cavalheiro que Justi/icação de feverelro de 1941, a terra é doada

19 Ul • h adquiriu, há três anos, no magniflco B . . aos colonos, sem. quaLsquer ônus para
rJer 050 entre a pop açao umana.e bairro de Santa Tereza. nesta Capi- No rasil a terra é grande mas In- ê6tes. Criou-se um regime singula2"
a população bovina. Dai os ncio- tal, uma casa. pelo preço de duzentos grata. Sua topografia acidentada. é para os NÚcleos, que só ,diferem. da.'
namentos, as .f1las nos açougues, com mil cruzeiros e achou agora quem constltul.da de baixadas pantanosas e colônias em nome ena obriga~"o 1m
as conseqüências socIais conhecidas. • , insalubre6 e morros alcantilados onde post 'a '- di"':' ~ 
O poder público não poderá ser In· lhe fiZesse pela mesma a. oferta de. não é praticável o trabalho mecânico.. raralf:rra~ OCupaçao o ote. ccm·-:
dlfe~nte a êsse problema. preço cinco vezes maior. Num espa- Na

'
plan1cle o trabalho é menos árduo p Num pai de t ltó 1 . tl t

Acresce que. as eBt1agens em vas- ço de tempo exíguo viria a lucrar. mas o clima inhósplto e as enchentes 1 ã s f err r o o vas Oi!
tas .reglõeB, a aftosa ea raiva, agra- de braços crUZados. um milhão de periódicas dese<itlmulam qualquer 1ni P°terPU aç orare elta, deve-se distri13Uir, . . . cl ti: N . -a ra a quem se propunha utillzá-la
vam a situação. Conhecemos regiões cruzeiros. Re.atlvamente a. êsses_ CQ4 li; va. ali montanhas há salubrl- econtlmlcamente·., O pagamento virá
em. que a baba I1quidaanualImnte. liOS o impOsto é Justíssimo, Nao o dade mas o amanho da terra é difícil indiretamente através o aumento do
60 % dos· bezerros. E ninguém se achamos, porém, quando se trata do l! caro, pelos entraves Que oferece à volume de produç§.o que bene~i I rã.
move contra os efeitos da calam1dade. pequeno proprietário, principalmente mecanização. Ninguém hoje, salvo o 11 .todos. Eis a função econ6mt~~ada'
GovernQ/l .estaduais e federal, por in· quando é agricultor. 51 por motivos brasllelro, que ainda trata a terra com propriedade. .
termédio de s~cretarias de Agrlcultu- de ordem econ6m1ca ou qualquer ou- o mesmo Instrumento usado ..no curso . .
rae Wnistérlo respectivo, qued:lm tro o lavraclor vencle seu sitio para do descobrimento - a enxada - pre- DECaETO-LEI N.· 6.117 - DE 18
ineficientes ou lnu'tela '. • . tenderá, com tão rUdimentar -elo de DE DEZEMBRO DE 1947

• "aelqulrlr outra prQpriedade terá que trabalho, . produzir. econ6m1cãme..te _
O 'projeto, que 06 competentes po- o fazer sujeltando'se 80S me.smos rI- para atender às necessidades'cres~n~ REGULA A I't1NDAÇAO DoS :MVCLoS COLO·

::~~:~mt~~inf~~~s J~:~~o~ 1I;0res do preço lm]lOsto pela fabulosa toes do abastecimento das populações mAIS E: DÁ OU'I.'RAS PRoVIDt1'IcrAs .
será ao menca um ponto de partida valorlzaçAo, E,. :>1 algum dinheiro lhe urbaIlll8, da mesma forma que 56 um O Presidente da Repúbllca, uss.ndG
para 'Providências mais largas e pro. sobra, é para ser invertido na com- louco Julgará posslvel, nos dias que da atribulçll.o. que lhe confere o artigo
ve1tosas. pra de enxadas, foices, machados e correm, fiar, na roca e no fuso, para 180 da Cons~itulçlloclecreta:~.

Sala das Ses.s6es, em 14 de maio de outras utll1e1ades indispensávela à la- vestir a humanldade de hoje. ~t. 1.° Nucleo Colonlal é uma reu-' ..
nlmidade de- votos. dá-se proVimen- voura para que. possa produzir. 510 Além dos inconvenlentescltados, o mao de I<>tes medidos e demarcados,:'
to, em parte à reclamação para man- cidadll.o adquiriu uma. propriedade ]lor lavra.dor terá que enfrentar, soslnho, f0rlrJ!1~do um grUpO de pequena:> pro.<'
1947. _ OsValdo Lima. qufuze mil cruzeiros hi. poucos anos desaJudado do poder público, o fla~lo p e""""es rurais. ~,

_._., e agora vende por vinte e cinco mil. nacional: - II saúva. Sem contar, co- Art. 2.0.A formação de núcleos co:o-.
A Comissão Executiva, cumprindo tera que dar aQ/l cofres públ1cos oito- mo adverte Alberto TOrres, com as f6r- mala) podeurá !!.C~ promovida: .

tl disposto no art. 167 do R~glmento centos cruzeiros que serão melhor ças e os elementos lnaooessívels ê.ação C pela niao, ._ .•.-
Interno, opina no sentido de que seja empregados si permanecerem em suas humana, tala como 06 fenômenos· da li» pelos Est~dos e Munlclpios;
Julgado objeto de deliberaç§.o o pro- mãos, com o ll.ue o llovêrno indireta- gravitação, do calor, da luz. das coro. c por empr<:sas ele viação férrea ou.·
Jeto apresentado pelo Sr. OsvaldO mentlt prestar' assistência razoável rentes marltlmas e dos ventos, as re- llUVftl ,~ompanhias, associações ou por
Lima e' outros que manda pagar em ê Idad-' O . te . gilles Intertroplcais têm contra a sua par cu res.
15 prestações 'anuais os débitos com :ecl~~ c~m ê~ b;;pOs~u~en~~~~eXJ)loraçáo, o precalço climatérico da Art. 3.· O Minlstérlo da Agrlcultu.,
P nho "'a u"'''- e dê. outras pron-é á.ri • falta das geleiras e das neves (O Pro. ra reserva para si o direito de inspc-'
dê I r ""c .... '" .. . . que os pequ~nos propriet os, pr.n- blema Nacional Brasileiro pãg XXV) cionar Os núcleos coloniais fundados,·c
~~sda ColÍlissAo Executiva em 14' ~;~rJ~e~i: ~ta~avir~C::~õe~e~lfa.n~~ .O brasileiro precisa despertar do so: Vlpel~_Esftaédos, Municípios, emprêsaõ de"

d' ai d 1947 . Altamir nd Re 'nho em que o mergulhou a pena de . aç"",rrea ou fluVIal. companhias.l/:iJ:: 0_ eGetúÍlo-Moura ~ ~edr~ cfetuar ve!1das que lhe dariam uma Pero Vaz Camlnha,elasslflcando. de associações i! particulares, embora os
p ma~ . • compensaçao razoável. A prova dl50 grací08a a terra, que, em. se Plantal'l- fundadores gozem ou não auxíllos ofi·
o' Pr j t está no decrescirno sens1vel do mo- do, nela tucm dará. clais, deactlrdo com o decreto núme·

o e o vimento nas notas dos tabellll.espro.-U b . . .. ro 3.010, de 20 de agOsto de 1938. .
N.o 185-4'lvinclanos, com. Intenso reflexo de rec::30,r~i:cteel::~C~laver~iri:'s~;esC:i~le~i~o~se:.úeleos coloniais serão:

"Dá novo redação tlO art. 1.° queda na arrecadação do ImpOsto de a. terra. apesar de suas Jquezaa liatu- que reunam zonas rurais._df:~d~ ...,
do Decreto.Lei 11.0 9.330, de 10 transmissão inter vivos pelas Cole- rala, oferece sériM dif1culdades à ex- a) .situaçã:sc~~fs condlçoe••
de junho de 1940." torias Estaduais. Dal o nosso propô- ploraçAo agr1cola. O homem ao ca- agrológlcas exigid a ~~!. e condições ..

sito de ajUdar os· pequenos proprle- m1llhar para o camp d ~ - ...ã • . as ........a culturas da,.
O Congresso Nacional decreta: tárlos propondo à Casa a Isenção d o, eve e ar pre re". o,
Artigo único'- O art. I.· do oe- dêsse 'imp&stopara a venda das pro- l:i-a op~a. vencer a natureza e. toro b) constituição física e composlçâe);;

ereto-Lei n .• 9.330, de 10 de jtmhO priedades de valor até cinqüenta mil crim~r~q~V~~r:':Un~~:i~Y::loU: ~~'fs~2,u::epresente~os tipos PI'in",:
de 1946 Pa.:s~. a, vigorar com a seguln: cruzeiros. sem nenhum prejuízo para. estuda a constitUição quimica' do solo, ras da reg1A;;as aproprladasàs cUlt';l:".":
te. redaçll.o. E criado o impOsto sO os cofres públicos. antes delnlciar-se qualquer cultura o c) loca"'ftftli .. ..•
bre lucros apurados Da venda de pro· que c~rreta·· ta te' t 'á .-- oem -ponto próximo d~f~
prledades lmoblliárlas de 'valor suo Sala das Sessões, a de mala de logr a d i I 'Ia~rns ~t ~enÓ' ~. m· centro de pOpulação strVlda por estrl;!,~<:
perlor a cinqüenta mil cruzelros e que 1947. - Allla:"o CaateUo, vai :'r: onc;mpv"rgn e 'tI t domem da de ferr?, rodovia ou companhlll âtr'i
seri cobrado de acOrdo com as nor- . - lentad o oran o '11 o. aca. navega.ç§.o,. .. -'-.':~
mas .dêste Decreto-Lei": .revogadas lIA A Comlssio Executiva. cumprindo terra. ~ :!ae:l~:a ~el~oi~n~J~ que a (t) salubrldade: . ."
c:llspo.siçlies emcontráno.odlspo.sto no art. 167 do Regimento decepção. A descontinuidade 'dcie:l:' dtlU:~~~~ de ~ursos J)ermanentllf .:'.'

Justltfcaç40 Interno, opina no sentido de que seja cheio de malhas pobres, e &. falta de Irrigação e.ou= m! :l;udageT parA:,
,1ulgado objeto de deliberaçAoo pro- elementosquhnlcos indlSpenSAvela ao f)lirea n ti ·.lnf seres a8r colu::,"-:.to Decreto·Lei referido E C. que Inl- jetoapreaentado -llClo Sr. Alvaro Cas- floreaelmento de cel·tas cultural. torna res de te U c:r. !r101' &. Jl1il hi!eta.~<

tltu1 1muOstosOlmI lucros a.guradoa teUo~.4ando nova. redflda &li Li·tI. DOUCO rC!\)rodutlvao trabalho. Vem· D vels. sa1v~:Sosee:~= '::~~~:f.)~
I . . . ';", ":-"1?

.... , :.:.~'~
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I t de ·ter- Art. 14. Os lotes, nos. llU."cleos, co- respectivo ocupante, que terá prefe- considerado ocupante do lote a lítu·1:.Convelllente o aprove t:.unen o . , i - d t' 1 " i .':&'lIII da União. 10nials, serio classiflcade>s em: a-ência. para a aqulSçae> . o reS'pec IVO o prec..r o. ,
Parágrafo lmico. Nenhum núcleo a) rurais, destinados à lavoura e !ote. Art. '23. Só poderão adquirir lotes

~olcllial poderá ser estabelecido sem criação, cujo limite variará entre 10 e § 3.0 O valor venal, r€Jferido no pa- rurais:
que tenha sido demarcado. no todo ou 30 hectares, salvo caso.s especiais, de- ragrMo allterie>r, será av:illado de

, t d t' d fi d' i-I t i'1'd"illlente J·"o·'.lfIcados e su·bmetidos i t' "'1 ad a) quem, sendo maior de 18 anos,-'par e es ma a IV sao em o es. "~ acôrdo com as ns ruço-es """ 'x as - f I tá· d t I' Art. 5..0 Eseolllld·a, a localid~de P" - :lo aprovação do. Presidente da' Repú- C I d ti nao 01' propr e 1'10 e. erreno rura ,
;"ra Onúcleo e organizados e sUb;letld~s blica; ~~l~~:', ., avran o-:;e o I'espec • de estabelccimento de indústria ou de
üA aprovação do Ministro o plano geral b) urbano.s, situ.,dos na. sede do comércio;
,,. orçamento prováv,el dos traba1l1os nv.cleo, destinados a :fcl'mar a :futura § 4.0 As cultura.s e benfeitorias, exis- b) quem se. c'omprometer a passar
'?serão as. terras diviclldas em lotes e povoação, tendo a sua frente voltada tentes no 10t e a ser. vendido, serão areslcllr com a sua fam1lia no lata
·'·executadas as respectivas obl·as. p:l1'a ruas e .praças e COilll uma árlla 'avaliadas p~lo menor preço local, pc- que lhe for concedido;
.. :Pal'i~l'afo único. A fundação de máxima de 3.000 metros quadrados, la. administração do núcleo, com llUlro-
b'Úcleos federais será feita por deere· salvo se destinados a fins Especiais. vação do diretor da O. C. T., preço c) quem satisfazendo as exlgênci::1S

·;to. Art. 15. Os lotes serão vendidos que será adiclonBido ao valor do lote. da letra a, se obrigar a trabalhar e
Art. 6.0 Se a posi.~ão e im::J.ortância modiarute pagamento à vista ou a I' _... dirigir. no local, os trabalhos agrico·

T &t. 18 .. E' permitido ao co ono ""'_. 1:>5 d lote.;C1.0 11úe.leos exigl1'em a formação de prazo, na forma prevista no art. 22 quirlr, a prazo, segundo lote ,rural, de o ,
:uma sede. será resel'vada. para isso e ,s,eus para.gráfos; preferênCIa contiguo ou próKlmo. des- d) quem, satisfazendo as condiçõcs
'a\rea suficiente, bem situada, na parte Art. 16. Os lotes \l.l1ba.nos serãe> de que obtenha o titulo definitivo do exigidas pelas letras a, b, c, não exer•
.,mais plana da zor.a e que prencha as vendidos aopo,\S~idor eLe lote rural primeiro e tenha desenvolvido a cul- cer função públlca, quer como fun
·,condições necessárias de salubridade, mantido bem cultIvado ou !,enEli'lcia- tura ou beneficiamento do meslno, a cionário, quer como extranumerlÍri(),
'. realizando-se o preparo local e as do e ao estrangeiro ou naCIonal que D T C
.. '- t - b i di á' d . ' . ., juizo do diretor da· . •. Pal'ágrafo .único. Serão respeitadasc',consruçoes e oras n spens velS. e dIspondo de recursos, . se obrigUe a . . - " ,
~.acórdo com o projeto aprovado pelo construir imediatamente a casa para Art. 19. O colono não podera, sem as concessões ja outorgadas, bem co.
:~~;reto.r da Dhisão de Terras e Co.o_ residência, esta.belecim.ento de comêr- prévia autorização do diretor da D. mo aquelas que deçorrerem das lega•
.,:Illzaça.o co. ,T. C.). cio, indústria ou c.fielna de trabalho, T. C.,. vender, hipotecar. tran.;fe~lr, lizações e regularizações previstas nl)
',. Paragrafo u!:lco. A sede ?er~ o pcn- de acôrdo. cem a planta euprovad-a. pela alugar. dar em anticrese, permutar Decreto-lei 'n. 0·893, de 26 de novem•.
:,.to deconve~gencias das prlllclpals es- administração do núcleo. ou alinear , de qualquer modo, di- bro de 1938.
. tradas do nucleo. No caso de já exis- § 1.0 Os lotes w-banos serã.e> cerca- reta ou indiretamente o respect!vo Art. 24. Aos colonos adquirentes de
>tir, em_ terras onde .si leve a ~fc!to a. dos pelo ad.quirente, pelo menos na lote, a. casa e as benfeitorias, Inclu- lotes serão expedldo.s o.s seguintes ti.
,fund?çaO de ~m nuc,eo ccle~!~l, po· frente, volt:ula para rU:>5 e praças, de sive mata~ e quais~uer bens no lote tulos:
,:yoaçao que. ~at·isfaça as eXIgenclas acôrdo com o sistema de cêrcas apro- existentes:
.constantes deste decreto. será a 1I'~S- . Is - d . 1 . . , a) provisório. ou de designação do

:::ana consIderada como sede donúe'leo. va·do ~ela admin traça0 o nuc eo. a) enquanto dever ao nucleo. mes- lote rural ou urbano, que será entre-
Art. 7,0 Os núcleos coloniaIs além § 2.. Dentro do p,raz:> má.xlmo. de mo queêste esteja emanCIpado; gue ao concessionário em seguida aI)

&. d ti d à id'- ' . Is.eis meses, a. partir da data da expe-. t bel i t I te:: s. easa~ esna as _ re~. enCla do di ão do titulo provisório de praprle- b) mesmo que já possua o respec- seu es a ec men o no o ;
...... p.es~cal tecnko, adminbtratll:;)- e ope- d Çd .. d. . . ...~ 1 . te dite ur. tivo titulo definitivo de propriedade, b) definitivo,. ou de propriedade do
'rárlo e de trabalhadores t~"l\o' a e, evera o a"",u ren e o . - d 'ÚCleo le>te, que será expedido depois de ha-

:'•• 11) um Cllmpo de dem~mt:aéo des. ,ban,o satl&f~er a exigência do par~- antes da emanclpaçao. o n . ver o concessionário liquidado in(e-
:: tinado às culturas próprias clã região gráto ant~l'10r e concluir a construçao § 1.0 Fica vedado aos notários e gralmente a sua dívida, qUEr seja O
'"ou de outras econôlrucame:lteaconse_ da rt!spectiva casa. esta,belecendo·se escrivães passar es.:rlturas c procura- lote adquirido à vista oU a prazo, ou
;JIháveis; . lllultns de Cr$ ~OO,O a Cr$ 500,00 :pela ções de qualquer natureza, desde que quando nas condições expressas no
..~. b) escolas para ensillo rural dencôr. f~lta de cumprImento dessas obnga- -os concessionários a. que se refere ês~e artigo 30.
'. é!o CClm os programas estabelecidos po. çoes:. . . .. • Decreto-lei não exibam a autofl~açao
,oJa SuperL.'1tendêncla do Ensino Agrí- § 3.0 Par1'\. garantia das obrigaçoes mencionada neste artigo. Art. 25. Os tltulos provisórios e

eola; I e~tabelecidas nos pangráJfo.s anterio. , definitivos. serão passados pela O. T.
·.c) pequenas .oficinn.s p~ra o t:aba- Ir;;s, será llX'Pedido o titulo provisório § 2. 0 Os atos referidos ne~te n:ti~~ C.• d-e acôrdocom os ele·mentos téc-
-: lho do ferro e da madeira; de pl'opriedaile. o qual será 'substitul- serão regulados em Instruçoes .sp.. nlcos ai exlstent~s.
i d) serv!çoll1édico c ra1'!n"C~Ui;ic~; do pelo definitivo. depois de satisfei- e1ais, baixados pelo diretor da. D. T. § L o Do titulo pre>v!sórlo' passado
. c) cooll·eratil'as de venda.' consu:uo tas as referi-clas oibrigações. C. e aprovadas pelo .Ministro de Es- ao adquirente do lote deverão cons-
,'. créditoo' •. . 4.0 Ad· ad uirente de lote· Urbano tado. tal' o preço total do lote .e as prin.

Art. 8.. Alem do que refere o a!tl· §:l. . q • d a Art 20·.Ao colono a partir <;\e um c!pals condições para obtenção do .ti·
;:«0 att~rlcr, o núcleo colonial poderá ~:eâa :~~n~~a~~~o a: ~aP~a; ano após 'a sUa locallzação no núcle:>, tu~o 2~~fI~~IV~~rso do talão do tItulo

man er. '. . .. 1. ~.. ·ti 1 te caberá a limpeza das valetas. até dois d I I i t d I;> G)estaç~es de monta. com reprodu. va as que e","s rem no. o • met.ros de largura e a conservação ef n t vo, tan o o ote rural como
.,~;:~ seleclOnados e aconselhld()s à re. § 5.0 Quando o lote urbano for pre- das estradas de rodagem e caminhos. do urbano, serão anotados os núme-
r.•..•~,_ . • . tendido por mais de uma. pessoa., será com menos de sete metros úteis de ros e as datas dos recibos de paga-
. u) Instalaçao para b f t "mi I t ti mento. o nome e a sede da. e,taá:l"é! . . ene :Cl:Imer. o PÔSto em conCXlrrência a", n 5 Ia va. plataforma, que atravessarem as res- fiscal arrecadadora, designação do li-
' os) produtos agrícolas; . e apllcadó a quem Inalores vantageM pect.ivas terras. .. vro e fAlha de escrltura'ção do n".c po.stcs meteoro-agrários; o.ferecer U LI

d) animais de trabalho' . • Art. 21. Nos núcleos poderão ser! cleo. onde foram lançados os paga..
F" e) máquinas"instrumen'tos e utensí. Art. 1'7. O preço de venda serà 05. mantldo.s armazé~ ou depósitos de mentos, bem como um esbOÇO do bte
': lios agrlcolas, sementes, ad\llJos In- ,ta·belecido por uma comissão de ava- gêneros alimentlclo.s e outros, de prl- extraido da planta do núcleo, com
~\seticidas e fungicidas, para venda aos liação, ·composta de três funcionários melra necessidade. para garantia do indicação dos azimutes verdadeiros e
tCOlonos, pelo preço do custo. . designados pelo Diretor da D.. T. C., abastecimento da população, a preç03 comprImentos dos lados do poligClno
.C': Art. 9.0. Fundado o núcleCl colonial alara .cada grupo de lotes componentes módicos, por melo de cooperativa.5. de divisas.
'.• D.•T. C. entrará em aClkdo com do' núcleo colonial, antes de sua diS· Art. 22. Os preços dos lotes, com ~ 3.0 Quando ocorrerem os casos
::; °tabfr°lveridno da localidade· para ser es- tri·bulçio & colono.s, por propo.sta da ou sem casa, qua.ndo comprados a prevlsto.s. no art. 30, serão os mesm.os:".... eec a" no ponto mais ~Ol1Vellien. O; T. O. e aprovação do Ministro de t d i I
" "'" llll1a feua livre. Estado ollservado.s os seguintes fató. prazo. bem como quaisquer auxilios, 3!1O a os, gáa mente, no verso do ta•
.' Art 10 No pr'eto d ni' quando não sejam remuneraçlio de lao. do titulo.
".,.- : • '. oJ e orga zação i!'E>S: trabalho ou classificados como grat- § 4. o As anotações referidas nos pa.i: ..... nueleo :fIcarão reservados o.s lotes' á
" .) em que existirem riquezas na: Q) situação em relaçlo aos merca- tuito.s. constarão de cadernetas entre. r grafos anteriores serão assinadas
~turais e~"lorâve1s ou quedas 1I4zua d06 cOlISumidores; gues ao devedor, organizadas em for- pelo funcionárlo encarregado da es.
;' JJ~J.lizáveIS em benefício coletivo: distAncia média .da s.ede do nú- ma de conta corrente, e constituirão crlturação da divida colonial e visa-
~ - b) Cl,ue não possuÍl'em condições ocl:~;' débito dos colonos levado à contil. do das pelos chefes. de seção.
<·especials para serem hablta<los. poden. chefe da fElmilla. Art. 26. Os pagamentos de ]o~es,
,·,.110, neste caso, 5t!r oportunamEnte c) vias de comunicação; • 1.0 A amortização do débito do casas e benfeitorias serão feitos na. es-
'''Jli,proveitados ou allenlldo.s. salubridade; concesslonllrlo do .lote rural ouur- ta.ção arrecadadora mais próxima dol' ~.c. 11. Satisfeitas as exigências d) bano será feita em dez prestações nucleo. media.nte gula. do administra-
..:' previstas no art. 23- e a leglslaçdo' de e) sistemas hidrográfico e orográ- iguais vencendo-se a primeira, no dor ou zelador do nucleo, na qual
""entrada de estrangeiros, os lotes ruo .fica de forma a ser verificada a. pos- '.. . . será marcado o prazo mâximo de
:, rals dos núcleos colonais serão distrl- sibllidade de irrigaçAo e do trabalho último dia do· terceiro ano e a ultl- quinze dias para O recolhimento da
~ buf,dos Individualmente a: mecânico da terra; ma. no fim do décimo segundo ano importância respectiva. . •
;:,. ao) nacionais que queiram dedicar- de .. estabelecimento. Em falta depE:.- § 1.0 Os recibos expedidos pela es-.-.e à agricUltura: 1) constituição flslca e composição gamento, cobrar·se-á o juro de mora tação arrecadadora serão registrado~
ir:', 1:1) estrangelro.s agl'icultores: natural, de maneira a caracterizar os à r!-zão de 5% ao _ano sôbre as pres- em livro próprio, no núcleo, deslgnan~
;, Are. 12. Ficam isentos ClSconces- principais tipos de terras apropriadas ta.çoes vencidas, nao sendo permitido do-se o,nome de quem efetuou opa.
;:sionários de lotes rurais. durante o.s às culturas da regiã.o; atrazo superior a dois anos. ql.t;\ndo samento. Importâncias pagas, dlseri.
",f;rês l?rimeil'OS anos de sua localização g) florestas; se fará cobrança e?lecutiva, na forma minadamente, número e data dos. re-
;,110Ilucleo, de todos o.s im})ostos.e ta- econômica- da legislação em VIgor, a juizo da D, clbos nome s d d tçã rre
i~llfas federais, estaduads e municipais h) culturas adaptáveis T. C. dadora. e e e a es a o a ca-
!!:que incidam ou venhr.m inicldir .sóbre mente.à regilio; 12.0 O. concessionário de lote, que ~ 2.0 Il: expressamente vedado aos
S:lli1eus Ic·tes. culturas, v·elculosdestlnados 1) preço médio do.s terreno.s liml- solver seus débitos antecipadamente, administradores ou zeladores dos nú
1'.ao seu tran~porte e instalações de be- trofes; terá direito fi bonificação, calculada deos coloniais receberem as impor.
ji'JDefklamento de seus produtos, lnclu- j) ~Inalidade soc,ial da. colonizaçâ(). a razão de 1% ao mês se o respe~tl· tâncias relativas às prestações dos 10.
~,6iveos impostos tel'1'ltorlal de trans- vo prazo for Inferior. a um ano; eno tes, ou quaIsquer sutras, salvo casos
~~lIIIlssão inte1'-VivoS e causa-mortis. pa. § 1.0 Tal preço poderà ser alterado caso dE ser Igulll ou superior :1 um especiais. autorizados ~10 diretor da
~tlfa os lotes rurais Integralm,ente pag·os. periõdcamente,de aeôrdo C0'11l0 vllor ano o prazo do vencimento, 0:1 [~ D. T. c.
Ij:; Art. 13. O produtc da venda dos das terras para o.s lotes va.gos. venda se efetuar à vista., o descort- . Art. 27. Ao! colonos poderio scr
li~otes, 110s núcleos coloniais da União; .. ' . to serã de 12% sObre a se>ma a ser concedidas as seguintes vantagens:
:lipertencerá ao Go;'êrnoFederal e cen.s. ! 2.0 Ao preço do lote E·ed adlcio~ paga na ocasião. a) alimentação gratuita, durante cs
~~i.t1tU.irã o. fundc e.specia..I-a que se re· nado, q\I'D.n-do houve.r, o Va.10r. venal § .3.0 Até o pagamento da. primei- três primeiros dias dachellada ao nú.•.
"eu o art. '72 do Decreto-lei n.Q 406, das casas, benfeitorias e culturas, sal· r- prestação 'anual. .o' colono serA cleo,
. 4 de m4.lo de 19l1" , ' vo quando estai jã pertenceram ao ..
'I~· .. . .
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o) trabalho a salário ou empreita. o) desvalorizar o lot!!', explorando satisfaçam as condições exigidas pa· alrnea I do art. 19 do Decreto-lei
da, em obras oU serviçosdD núcleo duo matas sem o imedIato aproveitamento ra os núcleos. _ • n.• 6.117 de .. 16 de dezembro de 1947,
ranteo primeiro ano a partir do dia Art. 36. A emanclpaçao do nucleo
jChe"ada do colonoa~ núcleo' agrlcola do solo e o respectivo reflo- colonial será declarada pelo Govêr- Sala da ComLssiío Executiva, em 14

<> .• .,.,• , restamento, de acôrdo com o pla.no no, quando houver sido expedido a d,~ maio de 1947. - Altctmirando Re.
c) a?slst~ncida mé~llca gratulta ate OI prêviamen.te ap.rovado bem como dei. todos os concesslonárles de lotes. os qUião _ i'edro Pomar _ Areia Led'Jemanclpaçao o nuc eo; . ' 1 . .,' • •

xar de cumurir aSfxigências constan- tltu os definitivos de proprlcdade ou·
(!) dicta. e medicamentos. plantas. tes do art, '20;. antes, se convenicn,te. 1'1.0 187 - 1941

sementes, adutos, lnsctlcldns, fungi. , ., ,. Parágrafo único A emancipação
i I t i d) por mobserval".Cla a quaIsquer dos d· '1 d· 'A dc das e ferramentas agr colas. gra u - dispositivos dêste decreto·lei e l'espec. o~ nuc eosar-se·" por ccreto. Cria, o ql!/zil'o de fUJlcionários

tes, durante o ,prlm.ciro ano a contal: tivas instruções em vigor. Art. 37. Emancipado o núcleo, pc_ da Estrru!a de Fer,'o de Bragança
da dat:l da chegada do colono ao nú. • 10 A exclusão por motivo das ali. derá. o Oovêrnó ceder à cooperativa - Pará.
c1eo . . • ., I I I d t I' neas a b c ea deste artigo será agr co a organ Zll. 11 en re os co o· o '. .• . . • ._

e) empréstimo, d'urantc I> prlm<lro ,~", ;'. t ' . ·1 nos do núcleo, as instalaçães, ins_ fArt: ~, F.,.a CI.i1,tl~: no MllllSrel'lO
ano da chegada ao núcleo de mãqu'·lfeitll 1I.",c.s de Int.mado o colono e de tr t A I .! I I da Vlaçao e Obras PuoJ!cas o quad-C1, • .. umen os, m",qu !las agr co as an - . . •
nas e instrumentos agrícolas e de ani' proeecler-se vistoria no lote, de que I· d ·.t b Ih .' d' ' XII, da Estra da de Ferro de Bragança.
mais de trabalho' I I 1.... Ima s e ra. a o, repro u,ores e ma- d . . •, se' avrar", o ,ermo. terial dispeP-Hâ.vel. Io Dêpar~nlZnt:) Naci::nal de Estradz:s
!) transporte de est:lçáo fe~rov!árb'l I 2.° Cabe ao diretor da D, T. C.. Art. 38, Emancipado o núcleo. fi. ~e, Ferro. de con.fo:·midade com a ta- .

porto marítimo ou fluvial ate a sed~ de acórdo com os documentos compro- cará êste Integrado na vida autõ:1o.' oe.a anexa, comprcend-endo; I

elo núcleo. 'batórlos, autorizar a exclusão do co.. !ma do. respectivo município, resgal-I I - Cargos isolados, de p:'ovlmzn.tl)
! 1.0 Após o primeiro a.no, o.s ferne- lone, ~om recurso ao Ministro de ,Esol vado o disposto, no art. 19 •. , .! ';lI1 comissão;

clmentos especificados nas alíneas d tado.. Art. 39. Os lotes vagos nes nUCleos'!' n:.... C:lIgos de ctlrrcira.~,
e e poderão ser reltos mediante pn· I 3.° Auto:,zzda .10 exc1l1são,. será o i emancipados serão vendidos sepa-I Ar,t. 2.• O pl'eenchlmeÍl:o dos eargoll
gamento, ou levados 6. conta corrente colo:1o notlflcad() admlnlstrat\'vamen- J rada. ou .e~globtldamente, em eon- Ido quzdro li q.ue se refere o artigo an
do colono até o limite estabelecido pe. te para, no prazo de 10 dias, ap~,rtlr IcOI'lé::1cla publi~a, be~ como a3 ter· Iterior, será feito com o aproveitamen
lo .direotor da D. T. C. ' da notiflcaç§.o, des~cup&r o lote res- ir:1.S que forem. requendas e quees- to dos atual:: .servldores da Estratia da

§ 2,. Os colonos que derem grande pectlvo. ,S~ n.o fór encontrado o CO!a'llive~'em por .medir e dp.marcar~ sen-I.Ferl'o de Bragança, e de acOrdo com 
desenvo.lvlrnl:nto. àS.. culturas dos lotes, no, d.epOlS ,de procurado enl dois cilzs do, as. ~ondlçoes d.. e venda 'estipuladas a. relaçl\o '1l'ominal que acompa:1lla,'

. . c~n'~utivo' 'erA I ita a n tW • • pe.o Mmlstro.' . , . ,.
R i:lizo da admlnistraGão, poderão re- p~.~edlt"1 ·'blJ de. D"'o,ofC~ic; I Art·'40 "Aos . colonos' do núcleo :l, pre~.nte[)l·,ojeto~ -.
ceb:r reprodutores ou máquinas agr!. • ~ pu ca o. no '''rlO IC a., I .... • ,'. , .. ,"',., .•. Art. 3•• Para atender a despesa de.
colas, a j~lzo do Minlztro. com o mesmo prazo d~ dez dias., iemancJpa.clo e que estiverem em àla C:lrrente da crlaçl\o do quadro supra

, • 4' lO: d id . Icom as prest::.ções de seus lotes se· .. .Art. 28. Serão cas!9.das 'as vanta. •. ~e ecorr os os prazos flxadús tI.. dld d li ,. citado, fica aberto o c5écUto espeflál
• . ,. neste artigo, não f6r o lote desocu'Ja- r conce a uma re uç o de 25 '0 de Cr$ 395 ~O~')O a pa. "t!~ do dia 1 cl

gens e prt!mlos cstabelec,dos neste de. do pelo colono, a Un~ão recc.u1)á-lo.á sõbre o restante de sua dlvlda de~. .,. . " _. a
I I . I • 1 d i 1 -.,; .• •. ,', • . janeIro de I1l47.ereto- ~ aos co onos que, nos nuc eos a m n s••~t.vam.nte. de que paga de uma só vez, delltro ~

coloniais, transgredirem ou deixarem § 5.° As bznfeito=las existentes MS do prazo de três meses, a contar da Art. 4.° Re,vogan1-Z:l as ciL3posiçôes
de cumprir as 'disposiç6es do Decreto lotes renrtidos& União' serão avalla- data. da. emancipação do núcleo. eül cç·ntrArlo.
n.o 3,010, na forma do seu art. 205. das por uma comiss~o técnica, desi:l'-Art. 41. A cobran9Q do débito d03 Justi/icaçiio

Art. 29. Falecendo '0 chefe da fa~ ~aclapelo diretor da D: T. C., pro-r cóncesslomi.dcis iielotes dosnllcleos""
mlllll, em cujo nome houver sido ex- cedendo-se a resp2Ct!va ve:;da em con. elJ'Atlcipados, procedcr.se-é,. J:l0l ltl.. I - O a'rrendamento da J!:strada de
pedido o titulo provisório de proprle- corrência e.ciminlstrativlI &proyada pela termédio da coletoria federal mais Parede Bragança ao E,t:ldodo Pará,
dade, o lot~ pa~~~rá aos herdeiros ou referida autoridade. próxima. do' n1~leo, nascondlç6ea foi rescindido pelo Decre.to n.• lHO,
legatários. nas mesmas cO:ldiçííes C::'1 r 6,· Ao colono excluldo :erá entre. estabelecidas neste decreto-lei. deIS-6-3G, passan:io a referida. Estra-
que fôra pcssuÜ:lo. E'ue ,a ...importân:!a o~ol::,,:pcn~éntc ,à. Parãgtafo·tinlc~.parao·1Imh1I1I-';1:. a ser administrada dlretamentcp~

P A f . I S .• I i d avahaçao a que s_ r•• er~ o § I. , dedu- .. , .. ,."... ., ., 1· UlU·'a'~ pintor é"' ... D tar",gra o un co. e o nuc eo a n a zldo o valor do Sf:1\ débito p:ua com o cado neste. IU'tliO. ,a .D•..T•..0. for~. ..~, or • m CUQ "o cpu a-
n:iocstlver emanclp:J.do a transfc:ên- núcl?O. '. necerá à coletoria respectivo. wn~ m2~t() Naeicnal ele E.>tradas de }'erro.
cia smi feita lIdministratlvamente, por 17,0 Do ato da c~rc1usão do, colono Irelação da dívicla dos concesslomrios I1 - .IiJl:atamente no mesmo ano,
0fdem onelal, sem btervf:nçã~ JUdi- e da execução da res\lllc!iva decisão Ide lotes, da qualdeverl\Q constar as pela 1.i 284, de 28 ce cutuilro, forâm
c.ária. . não cabe~á' açli.o possessória', apll- datas· 40B v.eneiment.P& QOB, .débitos. recreaniz:J.dos os quadros e reajusta.

Art, 30 .. Qualquer. débito que, .por- cando-se êste dispositivo aospraces- ·.hi-t.' 42. 'Havendo terras devolutas !los os vencim:nt<ls do funclonal!smo
ver.tura, haja contraído com o nueleo sos em curso em q1.\alsquer Instãn. no.. núc1eo. eJnlltlcipado,o Govêrno pú.olico civil fec!eral.
o. chefe ~a fallÚlIa. que falecer, del- eJas e fases. . poderá,quando entender convenlcn" UI - Uh el:i!tindo, por:ím, na Era.
xando viuva e ó:fãos, será considera- .Art. 33. Será. expulso do lote em te mandar diVidi·las em lores, 1)~O- ga:l.;l,áquele tempo. dada a recente
do extinto, salvo o proveniente. da Ique estiver locallzltdo o colono que movendo, para Isso, os necessirios reclsão do seu cont:'ato de arrenda.
ccmpra. do lote, casa e benfeitor.as. por sua: má conduta tornar-se ele- melas.., . :n~llto, um quatlro de pe.ssoal,uus

Art..31. Se o lote, 'can e tenfeitc· mento de perturbação para .0 núcleo. /lrt. 41.. Os casos omissos 'dêste s2rvldorcs não puderam s~r COllSide
rias tiverem sido comprados • prazo . § 1.' A eXllU!sio será precCodida de Decreto.lei serão resolvidos por pc,'- fados funcionários públicos c1YIs fe
e falecer o adquirente, deixando pa. Inquérito lIclmlnlstratlv:l.· tar1a baixada pelo Ministro de Es- d.:rals e, assim, atingidos pela ch~ma:

gas pelo menos 3 prestações, serão ells- § 2.' Ao colono quefôr expulso tado. ' ::la "Lei do reaju.s~am~nto".

pensadas, em favor da viúva. e órfãos, caberá. tão sOmente a restituição das Art: 44. O presente Dccreto·lei IV ...., Tão pouco seu p~s!oal foi, de.
as demais prestações ainda não venci· Importâ.ncia.s que 1,aja recolhido aos, entrará em vlior.nadata de ."aa pois, por out.ra, lEI, crganizado MS
:las expedindo-se titulo definitivo de cofres públicos, corno pagamento, p.ublieação, ficando revogado o De· mc,l;:le.s da cit.acla lei 284, como acon.
pro,rledade. parcial ou total, das' taxas, easas e ereto-lei D. 2.009 de 9 de fevereiro Leeeu com o pessoal da. Viação Férrea

Parágrafo único. A requerimento dos outras benfeitorias. de 1940. Federal Leste Brasileiro,. e, ainda. mais
herdeiros dos concessionários de lotes, § 3.' AutorIZada a expulsão, pro-Rio de Janeiro, 16 de dezembro de tarde, com a Est:'acia de F,erro Bahh
depois de verificada a extrema. pobre- cede,r.ss-á,quanto ao colono expulso, 1943,' 122.' da Independêncla·e· '55.' e Minas. .
1\.1, poderá o Ministro relevar a dM- pela. forma estabelecida nos §§ 2.', da RepÚbllca.- GETÚLIO VARGAS, - V- As~m, encontra.se. o pessoal
dn total contraída, péla aquisição do 3.°, 4.0 e 7.0 do art. 32. Apolônio Sales. - Ale~ndrt Mar. da Brá\lánçaem. Situaçã.o de de~igual.

lote, casa e' ~enfeltorlas, determinan- Art. :34. A partir dos pontos mar- condes Filho .- A,. de Sousa ,Costa. dade perante o das demllis esíra~sde
do a expediçao de titulo definitivo. glnais de estradas de rodagem, em. (D. O. de 18-12·43). feno da timão. ,

Art. 32. S~râ excluldo do lote em tráfego ou em construção, ou de VI - Para supl'imir esta desisual.
que estiver local!mldo, o colono que: rios em que houver navegação, po. A Comissão'Executiva. cumprindo o dltde é preposta a l:riação cW quadro

a) deixar d.c cultiv~r o seu lote por dem ser estabeleclclas linhas colo- disposto no~ art. 167 do Regimento de. funcionários da. Estrada de Ferro
espaço de três meses s::.lvomotlvo ~e nials. . Interno, opina no sentido de que de Braia~ça, que vem ao encontro de
fôrça maior, a. juizo da admlnistraçao ... ~ r • i· A ·Ii· 1 . ccl nial d d lib l\ um.dlreito a longO ti!mpo pleitea4o. _do núcleo' .rar..gra.o un CO.- n la. o seja julgado objeto e e ei'aç o EI I

b) deixa'r de c·ult'var a Ar.e" mlni~ a q,ue se. ref~re êste, artigo I! uma o projeto apresentado pelo Sr. Ge~Piogode 'Campos.-João Botelho.
- .. 1 d d d I t .. lz G A Agostinho Monteiro, - Vasconcelosma dentro do prazo máxlmo,estabele. estrada derodllK.em li: ea ae o es, túllo Moura que autor a o. ov"rno

cido pela aclmin1straçlio, de acOrdo com medidos e demarcados, seguido.ment~, Federal e expedir títulos deflnith'os Costa. - Pereira da Silva. -Leo
as propostas aprovadaspelódlretor ou próximos uns dos outros. de Propriedade em favor dos atuais paldo Pires. - Costa Pórto._ Miw
da D. T. C., salvo justa caUSa, reco- !<rt. 35. As linhas .coloniais de- colonos .dos Núcleos Coloniais S. Be11· Braga. - COfé Filho. -AlufBioAI&W,
nheclda gela aclmin1atraçlo; verlo llste,r. sit\,\QdoA em zonas que to, Santa Crua e TlnguA I revoga. & - CoracIlNun~s. - A.1It6nlóMartiM.•
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MlNISnaIO DA VIAÇAO. :s OBRAS P1JBLIC.AS

ESTRADA Dl: FEJlRo IlE BRAGANÇA

Quadro XII - Parte Permanentl!

SrJ:I1AÇÃO PROPOSTA

.' . •
Número 'Classe Ide Can'e\ra OU ca.rgo ou Exoedente8 VagOl!l Prov.
eMgos padrlío

./

,

r - Cargos tsola40s, em comissão..

4

I
/Dlretor

!

. ,
••• a tl I' I'" I'"'''' 1-

\
p

•
1{ Cargos isola40s, eletivos

,-
1
11

AlmOl!a~! J
Médico _ ~ '/

J
1: )

/-

-'
111 __ Cargos de ca·rreira

'1 ::,

1

1

1
J

I

..

G
F
E
D"

o
P
E

I·'·-----r

G
F
E

M
L
K
,J

G
lo'"
E
D

o
N

,M

"" .t
H

,L

2
2
3
4

5
9

J8

I
I iEngenheiro .
"1 Eng~nhelro •••••••••••••• 1 •••••••••••••••••••••••••••

: 1. Ene~nhelro .••- OI ~ •

-i

IEscrIturário •__~•••~ _ •

IEScriturário ••••••• 1 •• 11' t.f ••••• tI' ••• Ii "~"""'" ••

'E:soriturá'rl~ I" t .

32 I

--: li Oflcla.l a.dm1ní~irat1võ ~._ _ ••••
1 DliciaI administra-UVCL'" I ' '••• i , ~
2 Oficial, admJnlstra,ti'Vo •• , •• ' , ••••• 'u ,.

--.: ..1' Oficial a.dminlstrativo ........b...... .. .
7 I
2 J TesourelrG '~ _ _ •••••: .
1· I, Tesou:relro ••••_ I •••••• I.' 1 ••• 1 •••

-I. 2 ,

I . .
1 fi Agente de ~Estrads. de Ferro I ••• I' •••••• '•••••••••1 ••

"'-" Agente ,de Estrada ·de Ferro. • I •••••••• '•••••• , •••••••

8 IAgente de Estrad&d.e 'Ferro •••••.•••••••••••••••••••
14 Agente de.-:stracla d.e Feu,o •••••••••••••• , 1- .

27 i
I
,Cona.utor Q.e' trem I •••••••••••••••• I .••••

Conduto±' 'ele trem •••••••••••••• I •••••••••••••••••••

,condutor' de .trem •• ," li • "' •

Condu~r, de trem ,•••• ,4 ••·•••••.- ,

11 \ .

2 )'MaqU1n1sta •• '•••••• , •• , -..1 •••••, '., •.--.'••.
1

5
3

I*~,~t~~~~ , ' " , ,.,..
...,,~ loi'LI ~ ' ••••• l' •••,••~•••••••••••~ •••

2õ ~"
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MIN\LSnRíIO DA WAÇAO E OBRAS PlíBLICAS
»EPARTAMENTO HACIoNAL DE ESTRADAS DE rEMQ

Estra.du, de Ferro de Braga1U}(J,

Relação numérk,a das funções propostas para o 'Quadrv ~• .-casoa1
l'errnauCllte: .

21.000,0~

M.OOO.OO
46.000,00
39.600,00

38.600,00 ':~~i
"i''':

16. eoo,oo
16.800,00

16. BOO,OO

16.800,00

16.aOO,Oo
16.800,00
16.800,00
16.800,00

15.000,00

15.000.00
15.000,00

15.000,00
15.000,00

16.800,00
16.800,00
16;800,00
16. BOO,OO
16.800.00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.0CO,00

15.too,OO
15.000,00
15.000.00
15.('00,00
15.000,00

15.000,00
15.000,00
.15.000;00
1ll.OOo.oO

19.900,(10
19.600,00

15.('00,00
15.000,00
15.o,)0,00

15.000.00
15.000,00

15.000,00
'15.000.00
15.000,00
15.000,00 "
15.000,00'
15.000,00
15.!l00,OO
15 ..000,00

19.800,00
19.800,00

16.8QO,00
16.800,00

lS.l.\OO,OO

16,BliO,00

16.6CO,CO

13.800.00
13. BOO,OO
13.000 rio
lJ.800,00·
13.800,00
72.000,00 ~

63.000,00
54.000,00

19.800,00
lJ.800,00

19.800,00
19.800,00
19.800,00
16.800,00

1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00

1.250,00
1.2.50,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00

2.250,00

••500,00
3.900,00
3.300,00

3.300,00

1.250,00
1.250,00

1.650,00
1.650,00

1.250,00
1.250,00
1.250,00

1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00

1.400,00

1.250,00
1.250,00

1.250,00
1.250,00

1.250,00

1.400.00
1.400,00

1.400;00

1.650.00
1.650,00

1.400,00
1.400,00

1.250,00

1. 250,00

1.250,00

1.150,00
1.150,00
1.150,00
1.ISO.OO
1.150,00
6.000,00

5.250,00
4.500,00

1.650.00
1.650,00

1.650,00
1.650,00
1.650.00
1.400,00

1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00

1.250,00
'1.250,00
1.250,00
1.250,00

30 Ernesto Anglada, Condutor de Trem, classe G
:ll Vago, Condutor de Trem, elasse O ••.•••..•
32 João Tiago da. Rocha, Condutor de Trem,

classe F .
33 Mariano Lameira, Condutor de Trem, classe F
34 Valdemlrl> Ribeiro Barcelar do Carmo, Condu-

tor de Trem, classe E .
35 Auzler da .Silveira Bezerra,Condutor de Trem,

classe 7il .
36 José Machado da Silva, Condutor de Trem,

classe E O" ; .

37 Pedro Pires Borges, Condutor de Trem,
classe D .

38 Vago, Condutor de Trem, classe D
39 Vago, Condutol' de Trem, classe D ••••••••
40 Vago, Condutor de Trem, classe D .
41 Vago, Condutor de Trem, .c1ll.'lse D ••••••••••
41 . Vago, Engenheiro,. classe O .; . ;, .•. , , ••••••
42 Franetsco da Cunha Coutinho, Engenheiro,

classe N .
43 Vago, Engenl1eiro, <:lasse:M ..........•....•
4~ Cristiano Jauíret de Siqueira, Escriturário,

clll.'lse G .
45 Libânlo Alves Bentes, Escriturário, classe G .•
46 Raimundo Martins Zalemba, Escriturário.

clll.'lse G •..........•.••..........••.••••
47 Heitor Almeldn, Escriturário, classe G .....
48 Dorotéia Clriaco Baena, Escriturário. classe G
49 Lúcio Nadler puget, Escriturário, classe F •••

50 Diomedes Bezerra de Mirnnda, Escriturário,
classe F .

51 Francisco Alves Coelho, Escriturário, claase F
52 Heitor da Costa' Gonçalve.'!, ~ Escriturário.

classeP •. , .
53 Manuel Felnandcs Teixeira, :Escriturário, clns-.

se F .
54 Luís Gonzaga de Menezes Neto, Escriturário,

classe F ; .
55 Jaci Duarte dE Araújo, Escritlll'ário, classe F
56 Simpllclo Pereira Bastos. Escriturário, classe F
57 Heitor Franco Carnel1'o, Escriturário, classe F
58 Cassllda Rosa Brisson Eirado, Escriturário,

classe E .
59 Guilherme Antônio de Melo; Escriturário

classe E .1O .• ,t' ••••• , •• ·••••••••••••,••••••

60 Gontram de Sousa Gomes, Escriturário, classe E
61 Maria Viega de Santana Marques, Escriturirlo,

~ classe E .
62 Osvaldo Pereira Bastes, Escriturário, classe E
63 Alísio Marta GürjAo Praxedes, Escrituráriõ,

classe E ..6. Wilson Machado Coelho. Escriturário, classe E
65 José Ferreira de. SOl.l.Sa, Escriturário, classe E
66 Florênclo Pereira da Rocha, Escriturário,

~ classe E ..
67 Alcindo de Aglúar Cunha, Escrl~urárjo, classe E
68 Adalberto Nunes ~Igueiredo, Eserlturário,

classe E .
69 Ricardo Pereira Cardo.5o, Escriturário, classe E
70 Manuel Barrlo Pias FI.1ho, Escriturário classe E
71 Huascllr Lemos de Sousa, Escl'lturálio, classe E
72 Vago, Escrlturál:io, clnsse~ 'E ; ..
73 Vago. Escriturário, claase E ..
74 Vago. Escriturt.rio, classe E ..
75 Vago. Escriturário. elasse E •..•••.••••••-•.••

76 Francisco Angelo de Oliveira, Maquinista
classe G ..

77 José do Nascimento, Maquinista, classe G •.•
78 Francisco Ferreira ela Silva, Maquinista,

classe F ..
79 'José Angelo de Oliveira, Maquinista, classe F .
80 Luis Rlbelroda Silva,Maqutnlsta, classe F ..
81 Manuel Barrlo' Dias, Maquinista, classe F •.
82· João Ricardo da Silva, Maquinista, classe F
83 Joio Ep1tànio dos Santos, MaquJnista, classe E
B4 JoSé Ferreira de Sousa, Maquinista, classe E
85 Luis Rodrigues de Sousa, Maquinista, classe' E
86 José Pereira da Silva, Maquinista, ~ classe E •••
87 AntOnio Tnvelra dos Santos, Maquinlsta,

classe E .
88 Argemlro Bezerra Sandel', Maquinista., classe E
89 João Palhano da' Sllvn, Maquinista. classe E

. 90 Antónlo Int\çio dos Santos. Maquinista classe E
91 Artur Martins da. Sllvn, Maquinista, classe E
92 .Francisc:o . Antunes ele Paiva, Maquln1.sta,

. classe E .
93 João Perelr aBarbosa, Maqlnlsta, classe E ••••
94 Vago, Maqlúnlsta, clnsse E .
95 Vallo, Maquinista, classe E ••.••••.•••••••••

98 Sebastllio Francisco ele :Melo Júnior, Médico,
classe I ~ ..

97 Vago, Oficiai Administrativo. class~ M' •••.••
98 Vago, Oficial Administrativo, classe L , •• ; .'
99 Nenrod Vale, Oficial' Administrativo, cluse K

100 Joaquim da Rocha Prata, Oficial AdmlnJstra-
..tlvo, classe K ..

141 Oscar Vinagre Pime·nta•. OfleIaI /lclministra-

. 15 .000,00 ~

15.000,00

15.000,00

15.0QO,OO

15.000,00

15.0aO,00

15.000,00

15.000,00

13.S00,OO

13.0QO,00

13.800.00

13.aoO,00

13.800,00

13.800,00

1:J,800,00

13,800,00

13.S00,OO

13,800,00

13.800,00
13.800,pO
13.800,00
13.800,00

32.400,00

18.800,00

16.800,00

, 16.000,00

16. BOO,OO

ai: pessoal

Anual

M.OOO.OO
15.000,00
57 ;600,00
96.600,00

198.000,00
J6.000,OO
33.600.00
60.000,00
41. 4(J0,00
41.400.00
3'.!.400.00

100.800,00
39.600.00
36.000,00

100.800.00
135.000.00
:129.600,00

41.400,00'
.13.200,00
33'.600,00"
62.400,00
60.000,00
~7 .800,00
82.800,00
2l.601MO
:11.600,00
25 .200m
19.800,00

1.6'1" 000 .00

1.250,00

1.250,00

1.250,00

1.250,00

1.400,00,

1.400,00

1.400,00

1.400,00

1,250,00

1.250,00

1.250,00

1.250,00

1.150,00

1.150,00

1.150,00

1.150,00

1.150,00

l.1~O,OO

1.150,00

1.150,00

1.150,00.. '

1.150.,00

1.150,00
1.150.00
1.150,00

.; 1'.150,00

2.700.00

Mensal

6.750,00
1.250.00

1.200,00
~1.150.oo
1.100,00
1,500,00
1,400,00
1.250,00
1.150,00

"3.450,00
2.700,00
2.100.00
1.ll5O,00
1.500,00
1.400,00
1.250,00
1.200,00
1.150,00
1.100,00
'1.400,00
1;300,00
1.250,00'
'1.200,00
1.1110,00
1.aOO,Oo
1.800,00
2.100,00
1.850,00

Vencimento Vencimento
Mensal Anual

Cr$ Cr$
6.750,00 81.000,00

1.65(),OÓ 19.800,00

~.o Funções _ Classe ou re·ferênda

1 Diretor, classe P .
11 Agente de EstIada de Ferro, ref. XI ..
4, Agente Ó() Est,rada d'e Ferro, l·ef. X ••.• ,.
7 Agente de Estrada de Ferro, ret. IX ......

15 Agente de Estrada de Ferro, reto v.III '. " •
2 Condutor de ·trem, rei. XV ..
2 Cor.dutol' de trem, re!. XlV .
~. C{)ncíutor de trem, re!. XI .
li Condutor auxiliar. reto IX ••• , •••.•.•...•
,1 Engenheiro, rei. XXXII ','
'l. Amunuense, re·f. XXVII •••..•• , •••••..•..•
4 Am-anucllse, rei. XXII , .
2 Amanuense aw.:iUar, rei. XVIII ..
2 Amanuense auxiliaI', rer. XV •....••••.•.•••
,6 AmanUeIlSe auxl1tar, rei. XIV ••..••.•...•
9 Auxiliar de escrltório,reL XI .
9 Auxiliar .de escritório. rei'. X .....••••.•••••
3 Auxillar de ~eritório, ret. IX 1 .

1 Aux.il1ar de escritório, ret. VIII ..
:! 1'tfnquin.ista., rer. XIV ••••• , .• 01' •••••• 'I ""

4 MnquinJ.sta, rel. XII .
4: Maqul~tat rer. XI .,',. 10 •••••••••••• , ••• ,

"" Maquinista, ref. X .
6 Mncjuinista. ref.IX ..
1 Mi\Q.lco. reI. XX ..
J Secretário, rel. XX .
1 Tesoureiro, rel. XXII ; ~..
1 Tesoureiro auxil1ar, rer.. XVIII .

101

~ Hildegardo oa :suva NUnes, 1.I1~t:'Ur, Classe l' .•
2 José dI. Cunna Sarmanho, Agente de Estrada

de Ferro, elasseG .
3 Alberto Augusto Moreira,Agente de Estrada

de Ferro, clll.'lse F ..
t Lauro de .CamposGue.rrelrCA'3, Agente de

Estrada. de Ferro. clnsse F •...•..• " ...
5 Raimundo Róclrlgues (le Almeida, Agente lie

Estrada ed Ferro, classe ~F •.....•.•....
6 sebastião da Mata pã1nara, Agente de Estralia

de Ferra, classe F •..... 10 • 10 '. ; ••••• 10 • • •• '

7 Antero ·Ruflno Marbosa' Júnior, Asente de Eg.
tracla de Ferro, classe E .

8 José António de Oliveira, Agente de Estrada de
Ferro, classe E ~

B Francisco Bales dos Santos .Amaral, Agente de
Estrada de Ferro, classe E ••..•••••..••

10 José Maria de Magalhães Ramos, Agente de
Estrad.a de Perro, cla~ E .

11 JOSé Pereira de Oliveira, Agente de. Estrada
Estrada de Ferro; clnaseE ..•..•..•.••.•

12 José' Torquato da Silva, Agente de Estrada
âe Ferro, classe E , ..

13 Manuel de Barros Moura, Agente de Estrada
de Ferro, classe E ..

14 José Martins do Nascimento, Agente de Estrada
ele Ferro, classe E .

15 AntOnio de Barros Noauelra Galvão, Agente de
Estrada; lie Ferro, classe D .

16 Deusdetn de Sousa Mnlcner, Agente de Estrada
de Ferro. classe O ..

17 FrancLsco AlIe.'! da. Silva•. Agente de Estrada
de Ferro, clnase O ..

18 Jolo011mplo Perelra,~Agente de Estrada de
Ferro, classe D : .

19 Júl10 Fausto da Costa, Agente de Estrada de
Ferro, classe D , , ..

20 Luciano EmUlo MergulhA0, AgEnte de Estrada
de" Ferro j classe D • t ••• , •••••••• ~ •• , • , 10 ,

21 Manuel Gurgel do Amaral, Agente ele Estrada
de Ferro, classe D , .

22 Manuel JoaquJmde sousa, Agente de Estrada
de Ferro. classe D .. ,~ .

23 Mareionlli0 t.ollato Dias, A~ente de Estrada. de
Ferro, classe D , ..

24 Mnrcos 15ac Serlatl, Agente de Estracla.de
.. Ferro, classe D ••.,'. 10. , 10•••••• , •••• ' :' •

2~ Francisco Benjamin Teles, Agente lIe Estrada
• . de Ferro,classe.D· .
26 Vago, Alente de IiJ&tradade' Ferro, .clasae D •••
:17 -Vago, Aaezite 'de Zstràllide Ferro. cl&&'la D ; ••
28 Vago, Agente de Estrada. de. Ferro, classe D .;.
29 Edellar Távora de Albuquerque, Almoxar!te,

classe.J ••.• ,',.,', ' '•••••

MINISTJlJRIO DA VIAÇAO E OBRAS PI:JBLICAS
IlEPAllrAlK!NTO JUCJONAL :DE ESTlIAIl.\S DE rElIRO

Estrada de Ferro de BragallÇa

Relação nominal dos ~er\'ldores uroDostas,para o quadro
permanente:
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tivo classe.J . " , , " . , , . , , , .
102 Antônio Cirilo dos Santos, Ofici;l.1 adlninis-

trativo,classe J, ..
103 AILlisio Santa Rosa; Oficial Administrativo,

classe J , , '" .
lOS G\lillJel'me Gonplves SD.lnpaio, TeSOUrêil'o,

2,700,00

2.700,00

::L700,00

32.400,00

32.400,00

~:l. 400,00

classe I ••.......... '" .. , ...•.... , ... ,.
t04 Benedito Gonzagl\de Men<)zcs, Tesoureira.

cbsse H .

2.250,00 27.0CO,00

1. 950,00 23.400,GO

2;009.400,00

J:blb,({ó:do da Y]n':~(l co Ohl'a~i l l iH.lh::lH - n{·lwr~,nmt·l'l.ln :Xuéloll:tl Ih- EI'l(:"~t'l~,",i1P F'~ITO- J:,.t.r~l~:a ... de· l'~(.·n'o .h- Ur:l;;nnl;'u _
l'rul,oN1;:. '~e crbtl.:{\u dt." .1n:It~rn .h~ :fll.tH'lun:"trlo/ll

Em ccm.i::isão

Aprovei:a 1 Ager.te de :Estradl1. de ferro' :- À"1.

Aproveita 4 Agente dcE;;tracla de ferro - X

Aproveita 7 Agente do 'E.str",da de,ferro - IX c 1 raro VIII

Aproveita 11 Agente deli:strada d~ ferro - VUI (3 vagas)
Aproveita 1 Amanuense XXII cnc. do Almo~~rifado
Aproveita 2 Condutor de trem XV
Aproveita 2 Condutor de trel!) XIV
Aproveita 1 Condutor de trel!) XI e 2 Cortdutore. aU~. IX
Aprovelt;l. 1 Condutor au::llla~ IX (3vagllS)
A ser· pree'Jchida
Apro.veita 1. Engenheiro~I
I\. ser preenchida ,
Aproveita 2 AmanuelUles aUX:;. XVIU ..,-.2 ref. XV e 1 ref. xn
Aproveita 5 Amanuensesauxs. ,XlV e 4 Auxtliares de e~c. Xl
Aproveita 5 AuxiUares de. escritório XI e 9 reto X (4 vagas)
ApI'aveita. 2 Maquinistas XIV
Aproveita. 4 Maquinistas XII e 1 ref. XI
Aproveita 3 Maquinistas XI e 4 ref. X e 4 reto IX (2 va.:zas)
Aproveita 1 Médico - XX
A ser preenchida
Idem
AproveJta 1 Amanuense xxvnr c 1 referência XXII
Aproveita 3 Amanuense· XII e·l S:!Cret:i.rio - XX
Aproveita 1 Te~ourelro XXII
Apl'ol'elt:l 1 Tesoureiro au;'!l!:.r xvm

Ob.:,ervaçõo~

67.200,00

81.000,00

19,BOO,OO

120.000,OO

193.200.00
32,400,00
39,600.00
33.600.0(J
45,000,00
55,200.00
'72.000,00
63,000,00
54.000,00
S9,000,OO

151.200,00
270.000,00
39,600,00
84,000,00

195,000,00
27,000,00
54.000,00
46.800,0[)
79.200,00
97,200,00
27,000.00

I. 23,400~~

I :2.069.400,00
I

1.400,00

1,250,00

1,150,00
2.700,00
1.650,00
1.400,00
1.250,00
1.150,00
0.000,00
5.250,00
4.S00.ao
1.650.00
1.400,00
1.250,00
1.650.00
1.'~OO.OO

1.250,00
2,250,00
4.500.00
3.900,00
3.300,00
2.700,00
2,250,00
1.950,00

D
J
G
F
E
D
O
N
M
G
F
E
G
F
E
I

M
L
K
J
I
H

I I " I

I
I

,lvcnCitllC,ntol Despesl\
N.· I Cargos ClJ,sse I I

, I mensal I__~_::l_ ..

-l-I-D-i-re-to-r-.-,-,.~.-.-..-,-..-.-.-..-, '\--P--':-:-0-.-75-0'-,0-0

1 Agente de Estrada' ele:
I Ferro." I G 1,650,00

4 I Agente de Estradv. de I
I Ferro. , , . "o . , ... , , .. ; I P'

8 IA~;:'~~ ~~,. ~s.t~~.ct.~: .~~I E

14 I Ay;:.~~ ~:.. ~s.t,rn..~~. '~~I
t Almoxarife , ..
2 Condutor de trem ..
3 Condutor de trem
J Condutor de trem
1 Condutor de trem
I Engenheiro ..
1 Engenhetro ..
l Engenheiro ..
í Escriturário ..
9 Escriturário ..

18 Escriturário ..
2 Maquinista ..
5 Maqulnista. ..

13 Maquinista •••. " ••••• '
1 Médico .
I Oficial administrativo .,
I Oficial administrativo .,
! Oficlal administrativo "
I OIicial admlnistratiVa .. \
l Tesoureiro , .
1 I Tesoureiro •.•... ,.".,'

---I I
lOS I I

I I

A Comissão Exe<:utiva. cumprindo o disposto no art. 167 do Regi ImentJ Intzrno. 'cpin:J. ne szntido ce que seja julgaao ohJeto d·z tfeHbel'aç!o
o projeta apresentado pelo Sr. Epiloga d~ Campas e.outrll5,cril'ndo .0 qUlI , dro de)Uncionários da Estrada de Fen'o de Bragança.

Sala da Comissão Executiva, em 14 De maio de 1947. - Altanllrando I ReqUlao. - ,Munlloz da Boclla.- Pedro Pomar.

o SR. Pl'\.ESIDE~TE- Achando-EC! O SR. PRESIDENTE - O projtCo
l!Iõbre a mesa, vou su1;lmeter a votosIvai !lo .Senado. . _,

redação final ao projeto n,· p4A,· li" sobre a mesa e vou subme,<r a
~e 1947 que está sob o regime ele 1'1'- volos a seguinte: •

ê . ' . I:, REQUERIlIIENTO DE URGENCIA
g nClai "da e sem obse:·m;:.ôes, a)1ro-.·· . A Comi;s.são d~ Constituição e, Jus.

•1 '" . 't Itl:;a requer urgencia para a dlseus.
vad~ a se"um e SãO. do seu substltutlcvo ao prajo.tQ

RJ:D.\ÇÃO n,o 166-47.. que institui a Lei .Orgâ.
N 134A 1947 nica. do DIstrito Fadera!.

.0 - ... ..[ S:lla das Sessões. 13 de maio de 1.947.
r.edacão final do Projeto az. 101 - Agamemnon Magalhães. - Gusla.

1l.01S4.-A, ele lD47, qH~ dispG~ s~1J"e 'vo Capanema, - Hermes Lima. 
os adicinals do irnposto ele ren· Soares Filho. - Gurgel do Amaral.
da. ~ Vbra de Mel/o. - Ataliba Na.

O Congresso Nllcional decret~: gUelra. - Afonso Arinos. - Eduardo
Art 1 c Os adicionais r~latlvoS ao DUvivier, - Plinio Barreto. - Graccho

lmp~to . sôbre a Ren~9, de p~ss~.::., Caràcso.- JOlié 111. Cltrispim. 
1isi"as e de pessoas Jurldle::.s. me!\c'O· Carlos Waldemar. - Leopoldo Peres.
nados na Lei n.·3. de 2 d,~ d~zen:bro - Edgar Arruela.
de 1946, que orçou a. re~eita e f;::~~ O Sr. 13a=reto Pinta oferece\1 ao
a despesa. para o exerclcio ~e 10 j' requerimento a. segtJinte
ab~an""0ln os criados ~10 De~reto-le ,
n'- 5 844 de 23 de setem1;lro de 1~~3, EMENDAnos ~eus' arts. 26, §§ 3,· e 4.0 e 44, A Câmara resolve conceder urg~n-
pa.râ~raroúnicO .revigorados paTa o ela para a discussáo e \'otaçllo do "1'0
cxor;icio de 1946. pelo Decreto-lei nú- jeto n.· 166, - Lei Orgânica do Dis
m'::ro 8 430 de 24 de dezembro detrito Federal, - mas depois de se
1945 . , maniíestar a Comissão de Finanças

Ar't . .2.0 Revogam-se as disposições cUja audiência parece-me Indlspen-
em contrário. . . _. sâvel (R~glmcnto. art. 51, le'tras b

Sala da Comissão de Redaçao. 13 e d)
de maio de '1947. - Manuel Dllar..te, Sala das Sessões, 14 d,; maio de 194'1,
Presidente. _ Wellfngton BraneZao. - EdmunM Barret~ Pl1lto,

Herop/lilo Azamouja. Sala da Comlssao Executiva, em
- . 14 de maio de 1947. - Altarimaneto

O sn~ PRESIDENTE - O pro· Requiâo. '-Munlloz da Roclla. - Pe
jeto vai ao senado; . .. dro Pomar.

Vou ouvir a C9sasôbr.3 uma reêa- O SR. RUY .ALMEIDA CO)_
çã') final já bubllcada. _ (Pela orllem) - Sr. Presidente, o.

t lida e. sem observaçoes, allro- projeto n .• 166, que nada mais é do
vada a, redMão 1inal ao projeto qUe o substitutivo apresentado a estl1.
n,· 171 A. de 1946-47, isentando d~ Casa pelo nobre colega Sr. Depu-'
pagamento do ImpOsta ~e. consu tado José Romero deve ser' caso
mo 1I8 águas poh!.vels de mesa . • i ~
para uso de localidades' não 1:ene- Il.provado o requ.r meonto, di.culido
f1cladaspot serviço de aba.ste- no plenário.
cimento dágua.

" projeto vai ao Seriado, CO) Nilo foi reviatouelo orador.

Sei que existe no Senado tJtojet'>
que também diz rzspelto· à L~l Orgd:
nica do Distrito Federal; sei, ainda.
que o originário desta Casa é de 4
u:! outubra ele 46, enquanto que o
do Senaodo é dêste ano.

Naturalmmte, êsses dois proj~tos
vão encontrar-se ou oes.mcontl'ar-se.
Uma \'2Z e.prcvado, o do Se~',tld:lvjl'à

:lo esta Casa; e o nosso. uma vez
aprovado, irá ao Sellsdo.

PergL:::Ito: qual deve subslótl:· _ú

r.o~so ou o do Senado?
Esta, Sr. Presidente, a minha qu:s

tão de 01·d2m.
O SR.. PRESIDE."lTE ~ A matf

ria a que aC:lbJ. d~ reportar·se o
nODre D~putado Sr. Ruy Almeida
(lev"rlaencantrar sokcão' 110 Regi
mento Comum às dua's Casas, Na
au::.fmcia. entretanto. de dispnslt!i'O
que rzgule o assunto.' nada Illlpede
qUe a proposição em trânsito na Câ
mara tenha· andamento normal. não
obstante .sabérmos que, Igualas;,tlll
to é objeto de consideração no Se
nado,

E claro que' se o projeto di\ Câml\
ra· a tingir o último turno regimental
e for encsmlnhada ao Senada antES
de aqui chegar o projeto que sõbre
o mesmo se acha em estudo naquel:l.
Casa. IlSenadoadotará a 50:UÇaO
adequada. E vice versa.

Como o projeto, aqui. está sob re"
gime de urgência, é de crer quI,) .sua
tramitaçâo· chegue ao t,lm antes da
do projeto do Smado.

De modo qu~. a Mesa nM tem ou
tra soluçáo a dar iI. questão de or
dem cio nobre Deputado Sr. Ruy
Almeitla. sen{,o cDntinuar o anda
mento do projeto, pois ·.n~o há,!uo.l
quer dispositivo regimental que· a
Isso se apanha.

Esta 11 soh.:cão da M.:sa"

o requerimento de urgência estli
firmado pelos nubres membro. da.
Comissão de Constituição e Justica.
Ccnvidaria um dos signatárl"s':lo
ocupar a trJbuna plU'a. 110s ~ermos

do Regimento,justifJcar o pediclo•
O SR. BARRETO PINTO (o) _

(Pó'!a ordem) - Sr. Presidente en
viei à Mesa um SUbstitutivo a' esse
requ~J'im<!nto de urgéncia. Peço :lo
V. Ex,~ me conceda a palavra.apcs
falar o ilustre membro da Comissão.

O' SR. PRESIDENTE - O l1cl;r~
Deputado será atend1do.

O .SR. 'VIEIRA DE MELO (O) 
Sr. Presidente. acudo ao cham<',:.lo
de V. Ex.- para, em nome da Co
missão de Constituição e Justiça e
na.qualidade de relator do projet.:>.
Justlílc:lr o ret111~rimel1to que aquêle
órgão técnico acaba de 'envi81' tI
Mesa. -

V. Ex.·, decidindo Ul!)a, questão
de ordem. resolveu que. em face· aros
dispcslçôes reglmentaisd'\ Câmara
dos 'Deputados, nada Impede que a
mesma projeto tramitte. ao meEmo
teml>O. pela Câmara .e pelo Senado.
chegando à conclusão . de que anuêle
obtiver opronoociamento deI1n-!Uvo
em· uma das Casas, .terá a preferer.
ela, naturalmente, para se translol'
mar em lei.

Quer mepareca qUe a· Constitui
ção. em seu art. 68, resolve defini
tivamente adúvid:lo, ao estllbelc~cr:

".o projeto de 1~1 adotado nut1\Q,
dll8Câmaras será. .revlsto ·pel'l.
outra, que. allrovando-o. o en
viarA à sanção ou à promulea
ção".

Ora. se o projeto. a~otado j)or uma:
das· Câmaras deve ser enviado à ou
tra para revisAo, é evidente que., eS.
t.ab~leclrllL ~..... IlIlcr.Ao nel:l C&l.marl





f 746 Quinta-feira.1 b DIARIO DO CONCRESSO NACIONAL Maio de 1947
~';";'';'';'~;';;';;''~=~===~====~===''=''=:'''':'''''':'''=~=''':'''=:'''''''==----''''-=---:''''-''''-~.. ~l":' .... . .1

em Medicina. 'Pata o Serviço de Peço a atenção dos Srs. Dcputadoa nos, deixar de minorar os males que 1" cJUe os ilustres colegas, usando ela
Biometria Médica; tendo pare para a cireunstàllCÜ\ de me haver nn- já vêm causando as sanções persis· tribulla para exercer o legitimo di
conttário da Comissão deCons/i- tecipado a essas reclamações,.qualldo. telltes do al·tigO 177, artigo de . uma relto de cliscutir () pl'ojeto, não ~~
tu/cão e Justica (l,n eliscusscio). por vezes, ocupando a l'residencla da constituição que já não exIste e quo, afastem de forma alguma do U~SUll-

Regcitaelo. • Cãmara, tenl10 apelado pal'a t~dos os antes de l1aver caldo, Ji estava ren·e. to, ll. fim ele que as razü2s· 1101' S.
O SR PRESIDENTE - O pl'GJeto colegas 110 sentido ele ciue amallem a gada. . E:-;~. clt.mment3 enunciadas i;c5sam

"7ae ~cr arquiva~,c. .. '..Ic·sa a cumprir rigorosamente ::ts de- Creio, Sr. Pr~sid~nte. que não hn ser atendidas.
Votação elo projeto n." 14D, mo- temllnações re·gime:ltais. . pceler lla República nem fôrça huma,' Tem a Valf<Vl'''' o orador im2Clintn.·

dificando a alínea IlI, do Clrtíoo Igual pl'ccedimellio tem tido ° 110- na quep05w minomr os males que mente inscrito, Sr. D~put:l.clD /doJ',io
.10 do Decreto n.a 22.478, de 1933, bre. titular efetivo, collsiderarido S. a demora de uma tal providência ".s- de Cl>.stro.
tendo pctrecer contr(,rio ela Co- Ex.n .exc~pcion[1,l o pr~ceit~ reglment~1 tá causando a milhares de lares brn.. O S~.ALOYSIO DE C!,STRO (').
misscio. de. Constituição ~ Justiça que lmpoe ao ()l'ade;' lnscpto falar so- slleiros, elll que uns ellvelhecem, es. - .SI'. Presidentc, 81'S. ·Dêputados.
l,n ,d~SC'ltSSClO) • b1'e a t~se a Cll.:" se Pl·O;:OS. Acr€scct:- perando, outros morrem de morte na.. antes de mais nada, d'2vO d-êcJarar ?O
ReJeitado. . tou S.Ex.~, ~ntl'etanto.. qu,e jan:als tural. e já apareonn os casos das qm p\ellário que, com(}uanto 1l1él11i)I'Qcla

O S~. PR~SI?lL'NTE ...., O 1l1'OJCtO poder.ia obng~r.o CU111pnIl:len~a de.:se se fazem. mat~l'. Ccmiss50 de J:o'ülQuças,lláo c'leçuel
....:12 S2r Ql·q.l\lVaCH~,._ !precelto, pa,e:'l:ldo, ao ll1ves .. lem- Fara edifioal' a Câmara, cColhi e te- li opinar sôbre o com!)e~(;nte processo

I'?.~s::t-s..~.,.3, mQ!lma. em ÇliJCUSS~.o'. 0.r~r aos.orador€s o dever que tlnham'nho.uol' acaso e111. minha lJasta, uma no seio daquela COI;'ÜS.~[tO, por Inativo
2." Q.1SCUSsaO d,o pr07e.o n . . 16}. de rESpeltal' o Regimanto, nesse par- noticia de um jcrnal rcc.ellte '- elo de au.,&ncia, como também, at~ aquJ,

de 1947, relJularz~ando a sduaçao tl~!1lar. Acl~a S. Ex.n. que, l1es,ss me- db 18 d-o mês passado _ da quel le- n~o me mal1ifcst~j sóbre êle, po!' idel1.-
elos refcl'1naelos c aposc,:tad.os idlU:: e);.csP.?lOnul, havla algo n.,'. dra- rei alguns tóo;oos, A e'lírrrafe ú !las- tioo 1.1O~ivo,no plenário,
pelo !!1·t~ 177: tendo. pq.recel .com cOlllallC', llQO se provondo aeX13'lr de . - ."~" ! ~ O projBto em questão é, sem clúvida,
Sll·lx;tztutlVO da Com":;ao. de Jus- qualquer orador deSCEsse da tribuna,. tane ~.ar~ 1l.TI1?reS,lonar.. como já acentuou o nobre D"putado
tiça e parecer d.a C011ltSsnode ~e- em cnSDS tais. TIagedl~ d~ uma vltlma do 51'. EucJ;rdcs Figueireclo, de alia. l'ele-
gu;·anca.e o~e Finanças javoravel Dirmte das novas reciamações, que- Esta.,do No\.~ '. ~ , ' '0 .~ .' vância, relevância qu~ se ""de aferir
ao subst1t~ttI1!O, ~ 1'0 ac.entuP.r o meu pl'ooosito de se- .?" manel•.~ 111,'p.e,s!.91.~!l." . u.': pelo número imenso. d,a. llcssôas :l-

O SR. PRESIDENTE...,.. ",ntTB. em guir o exem:pio d.e tolerância e de de. cldou-se o11:;m as uILlmas nora, quem vai lleneficiar, -vitin:r-s tôdas do
ãi'cmsão o prcjeto. .' mccracia do Presidente efetivo desta da. ~ard-e, eLxando.se C?lh~r pe- período ditator!al, em que vh'zmos, de

Tem .. pal~t'Tl'a o Sr. Pllmo CavaI- Casa. Não desejo, também, comoelil' las lodas. de .um ;rem eletri~o" um 1937 a 19~5.
·~8',ti. n· n1:1z'.!ém a des:er da t:'ibUlla: não' de- h~men; de cor b.at;lca, nas ploxi- Lcndo e l'elelldo o proj'lto em dls-

O SR P~!NIO CAVALwANTl ,sejo C:lssar li PiI!avl'a. de qualquer dos lnl,da1~s da Estaçao de Cam!lO cussão, conclui que ê!e não a~~Me ill-
?i'C!!llnc1a d1s:urso qlfc, c~~rerl1te ~ ln<US 110br~s pares, pe10 fato de não Olan.,~... 9 o ;,;, teiramente aos imperativos de ordem
.·zt:,~"o elo erado~, sem pub.1caelo ele CUll11:l:·irern. (> disposItivo :reg-imental! . As autOl'1da~,s .do ".8. p.>t!':_o moral o.ueo dit(;l·am.
_CQ!s, . ••• ne,sa.. parte. Entretanto, dIante das Policial fOI'am clentltlcaClas ·'ll1eClc~- Convem relembrar que o art. 177 dtl

D'\l'~:lte o. dis:urso do Sr. P.1I110 just::.s e p:ro~edentes n-clamações dos tamente do f!1 to, tendo o. COlU1S_ Constituiçáo outOl'gada a 10 de no-
..t1RVo.l~al1tí o Sr. Samuel. Duarte, dols SI'S. D2putados 011e acaballl de sl\rlo nU de dla. compareclClo .:'1:> ve'mbro de 1!l37, c~"sou de exístir des-
:?r2,idente, dei::a a cadeIra aa presl- ccupar a tribuna a i1:·M a p.o10 seu local. de o momento em que, por fôrça do
·Mncia, que é ocupada pejo Sr. Al- PresIdente eventuàl aceG 'mais uma O homem, que estava póbremente ato .. do Govérno Provisório, Isto é;
·~~~nlra.ndo Requião, 2. 0 .Vice-pr€Si-

1
vez, para todo o pieniriO: no sentido trajado. calçando cl1inelcs. t·eve. ~cr- do. Oovêl'l1o Que sucedeu a do Sr. Oe

<iene;;'. ~,,~ _ '.' ... de lli!O ser desrespeitado o R~gimento'l te horriv·:J. Ao passar o comlssal'lo tulio Vargas, foi revogacto ao lado de
O SR.~RE;;IDEJ.-lT'" - C"n.,,,u.. iSe éI~ foi votado ·pela Qasa, deve. por em revista suas vestes .. ~pós Os e:-:a· outros dispositivos ela referida carta.

:;U", dlscussao... _ ~ia. ser acatado. (Muito õem.) mes procedIdos pela Polrcm, enccnt;-cu A clespei~o dessa sua revogação, el'-
O SR. RUY A.LMEJ.D~ - (Pela O Sr. Ruy Almeida (Pela orclem) vários dccumentos que o lrl.entlfl- tl'ctanto, ao que se me afigura, nem

"miem) (") - Sr, Pl'eSiú~11te,. come (0) - Houve. naturaln-<mte, equivoco caraln. Tratava-~e de duascgrtas ogo...~l'I1o· federal, nem os governos
'O·randeamiga do povo paulw.~.~uero de V. Ex.", Sr. Presidente, pois lon- proceden,tes de Belém do Pará, estaduais cuidat'alll. de fazer :lo rem-
::~ngratular'm2 cO?1 a l'res_.c.e"o.", da ge dem1m fazar qualquer reclamação; uma car.eirad.'l. Caixa ~onómica, tegmção dos funcionários civis e mi-
Mesa., pela. evolt.:çao que tele. ap~"as congratulei-me com V. Ex.a com Cr$ 530.0!ll:m depósto e Cr$ litares. afastados do~ seu.s l'espectivos

Nio faz multo, ocupava. eu a tri- pel() espírito de tolerância que de- 76,00 em dinheiro, cargos, por fórça dos atos baseados
"',un.a des.ta. ca~a. e fui adver0do pel.ajlll0ns.trou; e creio que nessas cO!lgra- E.xaminando os document.cs. ve- naquele artigu.
:?residência de ent2.o. que na:> pc;dio. tulaçúes nãCl existe uma só palavra rlficou a. autoridade que. se trata-sentiu-se, por isso, a necesidade de
<:CJ.'1tinuar o meu disclf'sa, po=que a. que indique reclam~ção. VII. do 1.0 ten.ente veterins.rio refo\'- oferecer-se ao plenário desta Casa. o
.~latêrla por mim tra,ada fugia ao Era o que desejava dizer para. es- mado do Exercito, Geraldo Valente projeto n.o 169. que, no selo da Co-
<ls;;unto do projeto em debate. elal'ecer devidamente o assunto (1l!ui- de Miranda Leal, de 46 ancs, re- missáo de Justiça, teve um substitutl-

SI', Presid<!nte, co projeto em.dls- to bem.l . sitiente à rua Correia Dutra nú- ·v"o, como outro substitutivo - senão
o;l'.1Ssão. ocupou-se com brilhantismo, 0-- SR ,;>a"""IDE:N'rr.! _ Conhoço mero 25, O côr,po,a.pós preenchi- me engano - teve da parte do no-
", H~stre colega de SãO,..Pa.Ulo, Sr. hemo iiustre"'Oeputãd;'sr. Ruy Àl. das as formalidades legais, folite- bl'e Deputado Sr. Hermes LJma.
::P,lmo Cavalcanti. E!1t. _tanto, Se· incida e só pc.sso faz-r justiça à.s pa- movido o necrotério do Instituto· Declaro a V. Ex..', ~r. Presidente,
),'lhor tPresldente. po= m:üs que pro- lavras'11á POuoo oronunciadas. Por S MédJ~o Legal. e aos distintos colegas que estou, se-
.~u.re .não consigo. eneo~trlU' qualquer El:.n. D..evo, p;rém, eselll.rf/eer que, a'; ,. .. \ '" , não totalmente,. mas parcialmente em
zelllçao entre .o discu.so do nobre assumIr a presidência já encontrei na O tenente ~raldo, alem de oU- desavença. conl êsse projeto, tal. éo-
c?lega eo proJet~,. que trata do ar- tribuna o nobre .Depútado Sr. PUnlo c1al veterinário, eram'édlco. ten-' mo está reàigido. Estou em desavença,
:,?o.177 d~ Cons,.ltu~çã~ ~e 193171""~ Cavalcanti, cuJo discurso ia do melo do feito o seu curso na F'aculda.- por exemplo, no tceante ao· art: 1.·,
.::tao ser. que S. Ele .. d.s •.. !!. ap C ••I' para o fin1. Assim; me6mo que d.ese- de de Medicine. do·RJo d~ Janeiro.. na palote em que diz:
<"sse a;.rtlgo ao E·xmo.. Sr. Go,:ernaqor jasse faze.r cumprIr rigorosamente o Possuia boa cultura. e jamaisaban- Art. 1.0 Osfunclcnádos' civis
:1e Sao Paulo. (!:.!mto bem, 1nUtto Regimento,estl\ria impossibilitado de danou os llvres. Uma grande plll- da Unllío e os militares aposenta-
DZ1lt.l . cassar a. palavra a S. Ex.n,. xâo domina.va.-lhe o espirito. O dos ou refol·ms·:Jos pelo (l1'tigO 177

O SR. C.P.MPOS VERGAL (Pela O SR. EUCLIDES FIOUEIRlilOO- golpe que $o!rera. em 1938, qu;ndo da. carta outorg!lda pe 1937, por
rIl~dglnQ- Sr. Presid.ente, há muitos S' P i' _. f6ra. reformado pelo ·art. 177, por conveniência do reg'lm~ ou Inte-
ll!as venho ocupnnd-o· a. tril::~l'.a, para I; _res c:en: e• n~o quero. vêr na dis- ser contráriCl ao regime impfu.tc résse do Serviço.. Público. e que
'Jllidar, como ê meu costume, de· as· CU.SltO. qu~ s. est~ travando aqu~. em ao. Brasil transformou por com- não tenham sido submetidos . a
suntos de interêsse. rigorosamentepo- tórno do proj.eto de mln~a au.orla, pletoa sua vida, O seu maior de- processo, serão readmitidos, nos
''lular e sem colol'ac5~s partldária.s. qualquer pro):/oslto. obstruclOnista. sejo era galgar os postas mais al- cargos ou .pcstos c;ue ocupl\vam.
:E::J.tretanto, tenho encontrado sempre O .Sr. Ruy Almeuia - Absclutamen- tos da .carreira. militar. E o golpe o· com t6das as vantagens. deeQ1'-
'dlficuldades, rr.zlo por quemeu.s tra.- tee SR, EUCLIDES FIGtrEIRElJO- abalou tão prcfundamentf, quI' re- rl,;nt!s mas sem direito à percep-
:balhos se resumem quase que à apre- _. • . solveu não exercerjámals a me- çao de vencimentos e p~oventos
:sent.agão de'p"cietas e reouerlmen- Nao. pO.so d.elxar porem, de lamentar dlclna nem outra qualquer função. atrazados...
'(os. - • - .1 que proposlçno·de lei desta ordem, pro- .SÓ falava em regressar às fileiras Estou em desac~~do· ;om Isso. Se-

A minna questão de orc!em, venti· vldencianda sõbre o socorr{) a milha- do EXército e, estudioso que era, nhor Presidente, .P01S nao sç compre-
lada. aliás. pelo. orador que ·deixou r~so d~c~mpatl'l~tas:, apr;sentada pre- resolveu, por fim, d~di\1.r.se ao ende ~~e O p~der Leglslatl.vo, 8rvo-
a trll:>una.,é a seguinte: efetivamente, cl5-m.n1. .em 1~ cL ou.ubro elo ,anq estudo ela. Bibl1aOeraldo chegou rando-,. erp. kiz nesta c!lu.a, ~ueira
não compreendo como podem se lns- ~.a~sado, como acabei há pouco de Yl'- a oficial de.\lois devivel' na casd- privar aSV1tlmas. do art. 177, afasta-
...•·'.e"'r. ·'e~u·.ados 1'>."a falar sO"'''e ~o_ !Ifmar, portanto. há .sels o· mêses, am- .. 'ld d' •. - das doS resn€cLlvos cargos ou funções
•• •• "" ..-' 1./. ..., do j bj t d d b t 1 ti na. eomo se li o, sem .qualquêr processo adminls·.a·tivo'suntos. cóloeados na. ordem do dia.,. , ~ se a ~ e o e n e a -" pro on~~ o
c::ever deputados para fala.r súbre .10 ple!li_ io, e, m",ls, qu. se clc,vie .. Q~a;{dà'v~io' ~ '~nisti;'" r~'qü~~Ú ou judicial, do db:eito a resarc:lmen-

d d di êst· debato para c>utros assuntos !l"- 't " 'il . . . .• to de prejuízos que Ih.: :foram mflin-II'St1l1tos .colocaelos na 01' em o·. a ~ • " rem egraç"o nas • .emls, mas n,.o ~Idos. Que essa rest1'lçãose· tenha
. O SR, RUY· AI;M:EIDA - 1!: a sencialmente. politicos, q~e bem pode- se sabe per que nlto o cnnsegulu. feito 'ou se queira fazer quanto aos

evolucão, meu nobre colega, do Pre' ria.mser aPlecla.t1Cls, senna em outr~, Aqui no Rio, vivia ~le s6. 'Tesidln- aposentados pelo art. 177, depois de
sidente. Aliás, isso é multo lnteres· ~es"a mesma se;=l1o, ~as no fim a tl· do sua família. em Belénwdo Pará processos administrativo. ou judic:1al
~anto d.sde ·que' ap1ica.do a tod03 .tl1o~ de explica~!io pe.soal. e no Estado do Amazc·nas. .. que teriam eoncluiclo pelaresponsa..
nó's. -indi5t.lntamente. Nao posso, por con~e~uinte, deixa:' O seu entêrro s~;á feito à.s ~x- bilidade cMl ou penal dêsses .funcio-

O SR.' CAMPOS VERG'AL - ,V. d,!; m~ni!est~~.os meus reeel.os de que ·pensas de am:,gos. . . nárlos, estarei deaé6td:l; Compreen.
Ex." tem tclda. razão. Os deba.t:'.s a.ont_Çl1.a é_,__s compatriotas ,.u~ pre- Assim morre, .8., PJ'esldente; ,assim do que a restrição. Mas, cem refe.
sf.o inteiramente deSVirtuados, c·,m tendi e pret..~~o se.jam socoIlle.os, o morre, Srs. Deputadcs, por desesperar; rêncla. aquelas outros, aos primeiro!
pre-juizo dos deputados qUe seins~ que conta aE.vritula Sagrada, e vem uma das vitimas do art. 177. .. já citados contra'os quais nada .SE
crevem para falar, realmente, a res~ no.sEvanll:elhos; o ocorrido como 1r-' E agora., ainda, aQui.· há delon!l'~s,. apurou" nem se ·:qulz· a!l\lr~r . poniu~

'pelto de projteos colocadas em ordem mao de Marta, para o.qual•. já mori- proteJaç6es em reconhtcerum direito, nada.eldstla não.é possivel' que oLe~
da dia. bundo, foj·chamado3esus Cristo aso- em fazer 1ustiça aos Cl·ue merecem. Ou glslativo.. tom!'.ndO'.p08!~ão .quec·um,prl

O SR. PRESIDENTE - Acabamos corrê~lo: chegando tarde o Divino Mes. rnaisqWl1sto:. rellt1tuir-lhea o.que lhes sim, 'JudlciárlO,queira' tra.nsformar.
da ouvir a.pa.lavra .dos nobres Depu. tre. encon~rou-o .sem vida,. :Mas. Je- fcllndoe.vidamente tirado »01' "'Doderes se naquilo 'que· com·humorlsmo .dll
t~dcs Ruy Almeida e Campos Ver-sl'1s Cristo tinha, poder. sobrenatural, que nós mesm.os de hl\ multo. não ma\smuito,bem 'lI'qUÍ,' tantas· ,.ezes•.'o· Be,
gal, que reclamaram. mais UDl!!. vez, um. poder divino:. o cLit. ressuscitar os reconhecemos •.. <Muttobem: . lIzulto nhor. :Flores <da dunha.- '!OAmigc
contra o fato deo. Mesa perrnitlrque mortos.· . . . bem. Palmcl8.)· . . daOnça'~;··: . . .
alguxU dos·,.nobrea' aenhores deputa~ não crel0,'- e.utol.llonge:depen,;. o SR.; PRESIDENTE- A.CAmlU'a . o Sr. ~lorell,tflf CUIIM. -.0 arsu'
dos se1nscrevam PAre. falar a6bre·de- Bar· na posslblUdadede llue a Olma- ouviu .. lluestlo levantada 'Delo nobre mentode··V.~Ex.&é '1rrespondlvel; .:&
terminados temas·e. proJ:etos, abor- ~adoa De:pu.tado8:·d~que,o·Pod~r.~Le~Deputado.8r; Eilcl1deaF1Buelre4o~.bou"e Inj~ça para tlraro·carso-pa,

..~ando,noé.entAnto•. matéria ,absoluta- 1!1s1a.tlvo. 'OUqU~' ~O!Ioa· 08 ·podere.s .l1a :Hi dola~a!lorea Inacrltos.alnd"llarara reformar.-ouexonera1' .:-. e :houy.
~DtodjVeo:~,,' .Y. ..:.. ~pQllllc.relmdoaPOIlIIaDI.pelo ~e· fa.Jar a6bre o\)roJeto n,~ 1611·,· ~pe,., -.al'eP!lraçlo6 -devida. .. .' .,
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o Sr. Ca.stelo Branco - O reSf.ar- em pl'iJn~i:'o lugar: d,"pcis, as ,~e,nJjs I O Sr. Flore& da Cu:n:Ul, - PO:lto dC\ de 1917 fixa. cict,lÇê,o de 25.001)
CjJn-c:1~O dev\! t:~~. comp1-eto. :on:Jiderz~õe·s r.civil'i811l CC:ilO 1:C01- vista jl;:idico emorn.1., cn~zzí::os para a, ,'cl'ba 5, r_2~ :;c ju'Z-

o SR.. ALOiSIO DE ,CASTRO - p~e ~:o;~~tC:: ~~as r~~~$t~~'~'~d:(~~-'::;~~ O SR.~ALOD~I?~ D~ C:'~~TH.?~ t,i!:i,,:~!:do e~1t;~e~.~1· "',..~~ ~';~::2;~~:~O da
Qua:lt1o discuti o iu't. 1.0 do proj2to ~.~ plo·... t ... a p~~,"'ar~... c~ .. v.......J.La~.v: I .... que·c o de lC_vS C:.J:tlh~~~ a~J1121· ul~L,lça a \l!!,'~Ç.:. .... .;. ... J..,,~ ... _L_.l.~ ..,' ...o. na
em 11:?ltÜ:l, {; era, em dis,cus.stio cc~res" ct'~ govc:-r;cs. tê das r.s V~t:~3 qU~ 'cs- d.üs p~lo a:::'t.l'i7, :,::·ra:.;tzun. a l(Ú~~" i~r.::'::l!;:::.;;,:m ,te1!
~o ,qllC ,';ó, o fu-ç:.') dent:'o elo prisma ~i;n S~""!'~:~~A~~lml~'~ te, ~P!'~.~.::>:\:~ .~~ ri;" eta, dit'~d,Üra, U~il.!ito 1JS'lt~; 'mu,~iu i .".?.,cm .~ ~1c~~~~,? .:~~.. 25 r:.i.,:~~.~;uzeir~.s,
nb;~clut.3l~1:e:lte jll!'iCÃ.i~'o, Dado ,no es- n~~a ~.:. ....... :l",~,",,l..ne.J,to d.. ,l.o/J"./vc.'l.t ...... b ..dn, Pal'i1~..t~.) I p....,~ ve_b", e,t:l.l.:t~,l~" .8. I!"., , o r.Al_
r,lIdo, àé:{se a~;suntJ, ,tanta 11:1. e.stzra atl'e.z:dc.:; (Jq~JJS v.::m cs P~'Oj:7~S, O :'=B,. F'J.'Z,E3ID~,:\':'TE _ O ;1~;)rC' nistro d~' Justiça, f!.~:l <:O~l ~1)~:)luta

1~, '1~;;'i~itC~~üf:~,ll'nft~~~r:~~c~oo~:~~~:i~~"õ~~;~~~;~~,~'l'la11i~,~;n:;;~~";~'::~ft~:~:'''l;'~~~l'g;,;i;~Cicr::~::~\t~~~li, \~~~;~':;~ i~;~~'f~~~l'dE~~u~~~:'·~K:oq\l~~\ ,;;~~~;~i~
l~'in~:Idcr qu~ ccn~ldel'~ nulô ou anulá. ~-~s dê 18$03 fel, dada em lS~J :'J',Z,;:' {~':l'.:cées ~.r.:.t::.:; de tc':~:.l\~::l1te c::r;J'o_I·~clls!f:',r.:'.ç:.::o c'::~~::a ql).e s:::o 02Sp~z.as
v21 u:n nta jt~Tídico de c9.r{Ltcr públi- ~Ó VL1t,~ Rncs deDois 110il'':C.' p:}r!lCV~ .tç·::,o"o t~n:08. Dcn:..!'o c;:; lJr::,;cí't:::J 1'2- llt"i1!_'!'C':;:":~:ill~:.O CCT:stf,:1t;s L3.sta~'
CQ Cfle! no dir'êHo adminisl:"at~vo Id. o pl':-,:1o ~·.:~onh:?cim:-nt,o (:'8 t::.::jc'~ g'llU::ltEl. e ·n0.:) h.lV~!l,::lO n.l;\is n(.~~hunl ~êla.s. .. _ ,

~~1:.,:Ji:~:~~;~E~t:;~:'~~::ú~::?:::f;::::/ ~~~~~?:~~:;,(:~~1~~;:~r c~~~f~~;~;:§;~ ~~f~~ ~g~~t~~J:ra~1~i~~;[~.',]1;~L. ;1rrl~~j: i '"!~:;:;;qJ:{][!::;;~~;i;:;~ ,::
~,ld211te, esV (~1I2reo~ipado rns p:i,~:'i- :;~.:;ir!l iei f:::ito. Cunlut d!?sis~.ia da prl:.v!8.. YCU cn;,.1 sel'c~c: o cretllto cl~ que t',·o.'L:l o art.
l1rlS do, Códh:oCivil Brasileiro: - t~-'I O Sr, .pl,?rt~sdc. CU11.1w _ () 11'.E- C'31T2..:i." n dlt,:;u:_~rlJ .Nz..o P::E;,O,E:1tl"2- ~.o ·~<;r~'.o. co'mp~'ov~das psIa, r~1c~ma
{lo ato al?ulêtdo nio pro:lt;:::~l'fí,QUal-j t~·2' cra(cr' pod.€l'á. a1Jr.;;E'~:~t~n· ~nt2:~:':~8. tanto, st:,hrn::.~.~!, :m 2·i;,::,lar:l:nt.:: o. ~.orrrm, estnteleclda. no 8:i·~. S04 do
(1l1':':l' b::n21Íclo a QU2111 o Pl'ct[~au m'.~: :::':.':,ults.Ete de sua ai·g'ul'n~:'Jt'~H:J.Cl ql1e pro~z:o à rct~~ç~o. I~Cl:"Q1.:c, ~rn l1:'':;:'o- (~0c!'etc?....];:.o 15~783. c.e 8 ele novembro
n;;;:~~;l1r:ll'áao lJr:;judi~ado to::o res- ~:;á 1=01' nl~m ~ulJ:'~l .. lt;l. _ g'aç2..o, o RGg,:Zl"l~ntlJ n~o p2Y,mit2, Em ue l.~,:;~o. N " • I.. J
::;a:'~i!n::n:o, . O SR. ALOISIO DE C.i\.STRO _a~enção, pOrE111, ,~,s cç:::~id:i·8.ÇÕ::S fd- S~~l9. u.e,s sesS'(Jc;;,~.3úe n:~no ãe~

O S8, PRESIDSNTE, o- Atençáo! Sr, ,Pl'SSi~;8nte"o qu'?.. talv~z, m2.is de- I t:lS .l:el,o ,nob~'2 ~c~sg3. Sr...E~'2.1:::l~s Fi- 1~~7, - Edmundo Eu 7í'~~O l~m!o.
Int,:;rremnl) o YlObr'2 c~adol" pura sub- .... i~iv:ln~enGe i'1fluiu no lU E: 11 €~lJil'it.:J Igueltc:::.o, fi. '.;:~r:Slt,o de: nao hr.vcr vo- J'l~s'Í.tficc:.çdo
n~E rcr. à I 02.,~.a. rcqU€l'Ünent.o de- p.rOl·- "'p:.'·a, ,~~.~t •.. r 11e"'-~t:(> tri'l.olllla n .clp{.2nde~' taçã,? ..às,' st:'xt8.s-fdras, Q. J',':-:::si~~.5l~~ia, p 1 ~ 't" • ) 1

~ ." ••• ~ - I 'I f J ~e~:J. ,~orr2tj lllçrw, toe El. e C;llU que~
n:zaç2.:J da :::::=:25.0 por qu'inze nl'!.l1''':''' ardo!'osz.mz-nte o' 'a~sunto t'ci a cir_e.~~oJ leiO". ,cc:n. a ?cu ~~..~ç, qU~ lh,-e despesa CS'(n. sFboràinaàn. ao registro
t03. , ' _ cunstânda àe 1

o

, r.o mOlner:to em que 'I czc~, dE~t.:n~:a a :f;.ssr~o ,de 5,2~OlS co TriiJti~1~1 6e Cont~sl meSl::O n. pos.-
.?3, S}}1h~1':3 9u~ ....n.p:4o\'~rn ~S::2 ,re," falo sôbre c proj~to e m'~ ouve:· a Cá- d2,' ,~!J.1~1:~~ à '4~o;;'?oac", a f~:n<~c <]1,1€ 'tetioí"i.

c!.k.rln1_~HD, q~~'::U_ln CC:1~~'V$.~'-EC ma~:? e}evar...se s~não a maiS. U~·}O Ia t.~(;I"m~t ... t ..,o ~ .... l,".l;ha ú:O p.OJ.;.,Q bU- T~:atz.n.clo.sc, do prin'lE:iro credito a.
s:;:;ta ~C3~ (Pau~a.) nlEnok a p~l'to de .Ulll'a ç-E.-ntZl1a, o 'l1Ú- : ~:;~~~....lô:,.; C')Gll~l~~'~,:. ~ral'e:é,~ c;~::!- ser concedido depois de ri1:CU1u}gada.

~~tá. a!j:'ovano., Co:1iinlla ('2m J rnE:!'o dcs j§.. rdntegradQs en1 suas fun .. : ~Lo~~ll. .. 1~.:. t"'j" \ ~~~ ::2.0 .~~~ sacL2.-;,::;.l;~, a nossa Lei, lvtágnn, CO~:lV:2:111 dispôr
p:llftvl'a o Sr. AIOlSio do2 Cast!\', ~ê~s .CC,!)l re~~arcim'entD elo que d~-i .. I ~ Fm (l~Il~::.su.(~~,., uh.t~a ~~ P: úJJto sôbl'e o 111Cdo da tOnl:?da de con-

O SR, A;'OíSIO ,DECAST~O _ ;-:anún dê r~~ejnr, ' I 1".:.,:.; lO,. ,IN'-- ;'~'~o~, .: ~ .....tcn...,aí::O. a tas. ., .
Senho.r Pl'eSldente, egrude';,) ao,:; r.c- P'~"a àa~' -exemplo \~iv.J e de''''i~i.-I C~ ....12." 'pq~o 1,1I,nl.~tc.r~o d.a ,Ju-;izça Q arti.go 904 citado, do 'regulaIs-
b"C3 CO'°I"OS a genti'€za _. • i' t t .:'!, • C' ~" e Negoo'lOs Intenorss, llm credito

.Volt~n.·.d""o noassu~to . l:'A e::+,e' de _ v~. n~:lJz ~~ ·a.n ê, . ,c.c:,?.ro a C1. u.l~a~<11 esz:ecial ~e Cj11.i onhe,ntcs mil cruzei_ lnento :para, a e,.:ecul}áo elo Código de
'õ d . '. ','-" Vr:: dvs D.Dut:l._CS que, ,ltIroS. qlL fu _c rc.sp·'i'a c"enc!<':l' a d~0'Pe0a.s de Contabilid$,de Pública é relativo aa

f::l' ;~ms! il'a o sob prl~m!t jl1rídico, a:'t. 177, estcu, hoje. rzintzzrado na qual;,7er n~,t;"'c-a COllt" é"igên modo. é,e serem prcstads,s as contas
tm1 em ~\'e se,' en~arad,) s(.b "I' cargo dc CC:lsullor Jurió'ico çh Secre- oies'c' i71:;eoúr.7z;6e~ servind-. de das deSl)CS<lS secretas da Policia Civil.
p~nto ,?,e \Il~ta m",~raL ..Ot1'\'~ln?f' ~l1da t3.!'i~ do, Intuio~, de meu E~tado, ,já caniter $ecret~ cu ~;.;sc,.vad~ ~ com Oregin1c d~ve' Eer Cl mesmo,
ha po_co, ? depvlmen,o. c.:t"tra.:1:~e-1 t~lldo. ~.i<10 cmbol~a,ài) dO. c;ue. d~ixára -a.rece.r faV.orávelda C07ni.;cio de Se não fôr estabelecido o principio
d?~" ~o ::enh,o: D;;putaào ::':lC"C:cs de pzrc:;bs;: por fô~ça do ato dlt::tto- financas (':.' diel) , c.' de resPoi1sabllidade, em relação às aI.
~\,,~eLedo :; I e:J;.elt~de uma aas rial.emc'ou:iasofel'r:cidas. ao pro.; tas autoricl::d~snão podemos depois
11,lmas do "rI.. 1,7 aa. C3rta OU~~'-I No :nzsmo c~so, ·S:·. Pr;,5!cE:,tl', ~z feto n," 170, .de 19.7, quando e;:igir em relação aos pequenos, ,.
I,\ada em 1937. me noo 'en~ano, se cn~ol}-ra "crr,,- em pauta para S~l'el1~ enviall~s Sala das Sessões, 13 de maio de

O. ~r, ~lore& da Cunhrz .-;- .-'\ :e-I nente Governaclor ela, Bahia, sr..' Ota- à Comis:ào de Finw.çcs e 01'- 1917, _ Ec7.mundo BCI,reto Pinto.
plUaçao naOTPOde ser ~Utilaalt,,,,' via Mangabeira. .ss;l.ndo l! nos jorn~is, çamento. .' O SR. l'P,jj:SIDEN'I'E - Vou le. '.'

O SR. A~?:t~IO D~,.CA5T.,O - E, cerno eu e S. Ex." dev2m existir (::i:zu~são úllk:a) v:mtar a ,leEsão. desigl1anda pa.ra 6.-
J\ que ~e r~:Juzlrla, entao, o ,Jl' jj~r.o Imuitos outrc5. feira, 16 do cOl'l'er:.te, a seg"üntQ
(}UeE'õtamos elaborando? A só res-' ConseqUememmte-, o. Qu"aclui re-I N.o 1
.sarclr os prejuízos e des"antagen~ presentamcs o pevo, não devemcs, de I AC-l"escente-se, cnde convier~ ORnEM: !lO DJA
oaqueles que scbrevivem,. pO~'(W': .as moda algum. de!:,ar· esquecldcs cs QU~ Art. _ .Por conta do cl'édito d~ Votaçii.o elo l1rojeto n,o 159, de 19~-rl
l'J~~as dos queJll~r~em lleal'l~llllll- parventur:l não ccmtsm com um pa-' que trata o art. 1,0 niio pc-del'~o ~cr regularizando fi, situação dos refor.
t'~l!.~mente na. miserla! , .' rer.te ou um amigo para llu'sdffen- pagas gratlfi<:açó€se'õpEciais a' fun- m!ldos e aposel1tades pelo artigo 177,

E,se ,proje!o, p'or con~-ô"gull1t':, ,te;n d,l' os .intel'z~~es 'patl'lmeni9.ls. é se .. clcnál'ios do gabinete do Mini~tro, tendo parecer cem substitutivo sia Co·
(jue, visar, ~!,,-G ~o c~ que .c.b;'c"II'2m gulr na esteira do. que, não mais t:n.... salvo diárias e d€;,pes2s de tra,ns,Jor_ missão de Justiça e parccer 'da Co.
~ foram '.ltlmas OI) Estaoo Nevo, do cor..r~~to com asvftlmas de art. te, quan.:!o ~e ausentc.rzm, u so~viço, missão de :;;egt'rIlnça Il de Finan~
CGmo tambenl.aqu~Jes que q:-sllpar{:- 117; ab~~c;sm o projeto tal cc:na e,tá desta Caplt;:l. ças fc\Vorável ao substitutivo (2,·
ceram, deixallQO,V1UVas, e. f.mos de- redigido. . Sala' das S~Ezões, 13 de m:::io dê discussão),
/:amparado., sem mont-eplo, sem bens, ~ '. _ . 119G. _ Edmuncio Barl'eto Pinto. 3." discussão do lirojeto n,ol-A, ele
sem coisa. alguma., numa situ~ção ,Eis. ",r.P1·zslcellte, razoes sem dl1.-! .. ", _ 1947, 'autorizando o Poder Executivo
qUe cle~aiia .os me1har€s iJ~n~lme!ICCS v;cta b:ls:a11te. p;'epol1d91'anezs pal'aI ' .Jus:1J wayao • pel'lllitir a venda de s(,10& federais
de qualltcs CGmpóêm .esta Cc.sa. t:Vid,,'nci~r Clu~ o prcjEtG n:-~rzce selO _Na ,reahdade, Justlfl{la_s~ a cC:J.c-es~ pelas agências.postals· telzgráficas,

O Sr. Delor de. Andl'Cltte __ E' l'epa:'ado nestes pontes, come,também sao os ym c!"ê~ltc ds~sa l1atur~za. onde não houver eoletorla; tendo pElo.
justa a m2dida que o nobre "t'adol' o I:nCl'ece 11aquela outm .clá.usula que q\le, allas, nao ccnstltll,e inovac;ao, recer favorável da ,Comissõ,o de Fi.
pleitEia. . .... fixa a pl'azo infim~ 'de trinta dias P'>ra Mesmo antcs do Estado Nacional, de nanças.

O SR. ALOrSIODE CASTRO _ osfundelnlÍl'lcs atlngido~ pelo al't, 177 lOde novembro de l!l37, os jrçalllzn- 3." dIscussão do projeto n.o 128, de
No tocante ao art, 2, ,conf"rl11c-me reClu€reremsua l·eil1tz~rr,çiio. tos consignr-I'a~ rubricas' a respeito. 1947, aprovando o CGlwênio Inter.
em que não se dê o ressa;-.;ill~e,uo Pe~:i'unt~l'·se·á: fUllCi{)l1:í~lo-s ·públl. E, p~r .!Jutro 1:).('0, de....emcs f~zer obl's americano de Luta contra o Gafa.
dos vencimmtcs não percelJidc5, por. ccs federais' do T,erritôrlo .do Ria l~gi:.atlv~ qUe rep~e-~~nte a e"llres- nhoto,
que comoprindpio gerei ae, dÜ·cit.o Brar.co saberão. acaso. dm::ro de trino sao ,da ',erda~e, cVlta.l:'o que !!. MI- 3." discussfio do projcto n." 74, de
~lãose pode pr,osumir iie'gal1dadeol; ta dias, que o PoderL~;;-lsiatlvo vo- mst!? seja o~,liga'do a, l:l~çar mao de 10S7, autorizando oPod~r E:tecutivo
inexatidão d~ um prcc;;s"C\, qU:l.udo tou esta lei? Snbê.lo·~oo1.Ítl'OS deslo. ~f;U!Ci~~l'~aGUverb~ S"C7dt~ tda :'°lf- a cie~apropl'iar um tel'l'eno, pertencen.
conclui pelo . reconhecimento 'de uma cados nos confms de Mato Oro,so? ~o Bar. "O 'do l31?:<~{ 2; e~nam.n .cs te ao Estado do Piaui, para n81e cons·
l'e.3pom~bi!ldade. .'\dmltO", q'll: se ti~ O Sr., Dolor de Anc!rade - E, ate, '" E' e';;tro'.anto ·prooiso I 1 '. dI tl'uir O ediffc!o da Cl:.pita:nía dos Por.
11. ,volta do,s prejudicados, a:l.~s~ de- da E~h,a. . ~ '. ;:lcsit.tvos ei~e ve'uha,;;':í Im ~~;" a~: tos de Amar:mtc,
~OlS de um ~!ocesso de_ l'aVISaO s~ ?SR,_ AI,O~,,,IO DI!: CA5TRp - mentos que s,e não mQUEdrem Pri~a- Discussão única do l·equerimento·
,enha a apUlar que n~o .houve o Sabv·lc-~a outlos m~ls. com atlv,daC!~ rosemente dent'.o do oh'ot'vo do "é 11,° 160, de1947, do Sr. Café Filho.
(]lIe, se di~s~que ,houve. :Mas, ,quanto nos .cc.nfms do l."iaUIJ . .' dito. . . .,' . -J- . . c. - de informação sôbreo .critérlo Ildo.
aos. que ;;80 sc.reram ~lrOi:~SSO C:~ SL~::eEidenten,nno.estarnG~ ~la"o., To:'!c,s nós conhs,cemcs o alto .. z<lC' tado pelo Ministério da' Fazenda Pll
espeeie al~urna e de uma hora p:r3 r~ndo ._i pr.ra ,benefiCIar à. Umao; ~ e o.. critério do atual titular da Jus- rn. concessão de licença prévia reIa
DlItr~ f;ram a!astadcs c,cs. c:::rp;o", ~ao p~dEn:IOS, a est.a altura,_cuidar da tiça. 'O alvitre, porim, sugerido na Uva a importação e· exportaçã.O; ";'
entr"gu,s à mlsél'la, sem .,.uvi:la ai- ,}ttlaçao fll1anceira. da Ul1iao. Tem!?s emenda constitue uma nCl',ma. leils- Dl~eusslio única do requerimento
guma, ~? .e!ltender de quntc;uer Juiz ce eonddel'ar que eto projeto em apre- laUva para casos futu~cs ou j.d(!ntl_ u."161, de 1947, do Sr. Oscar Cal'.
do, OlUllQO, há. de s'e. reCC!1!1el:êr di. ço e qu.e ,;al decorrer, se aprovado co- l:OS, _ Edmundo Barreto Pinto, nelro e outros, no sentida da cons~
l'e~ta Ra resarclmento.' mo c~ta, e o Clue 'chamamo-s. em Di- tittlição de uma Comissão de 8 Depu-

O Sr. Euclides. Figueiredo - .'I,,'fa~ relto, liOlriqueclmmto Ilfclto. pois. não N,." ,2 tadospara. acompal1har a, liquidação
d~-me ouvir as conslderaçót, ,c!~Vos- se pagou aquilo que se. devera ter atrI- .Em v~~ de "cl'edlta especial", re- do Departamento Nacional do Café.
,~a Exc-::lêncla -em defesa. de HlI llon- bufdo aos funélonários ilegal e lnc'ons- d:je.-~e . crédito suplementar A Vêl'_ Dlscussiio única. do requerimen~
to de ,'vista, Se o11cbre, I)r:i.dol' (,on- titl:cinnalmente afastados do,s~us caro bs ~ (Eventllais. 1Jara .'1' Gabinete do n,o 166, do Sr. PauloSRl'azate e ou.
mltar. o avulso e·o sub:;~h:LivQ ao gos. E', repito, o enriquecimento llí. MiOlstro) ~ COnsig11açnO 1 -,. Sub_ tros, no sentido do· pl'onUl1clamen~
Projeto tI.o 169, verá,r,ae ~m"'r.r.ll:ha ,cito 'e não a pobreza', dos cofres esta.. conslgpaçao 01 - DSl~P'~Sas impl'evi~::: da Comissão ele Oonstituição eJua..
preposição original prO<:lj:'el t'e~pel. duaiS_que devemos encal'a~ nesta ;:LS nao constantes (ias tabelas CI~ tiça s6bre a' aprovação pelo poder
tar os direitos aos preventos !lute- :ZUt.stil:l. ~5,O~O,OO. _" Legislath'a dos Estados' .de nomea_
l'ieres tal como o,qui,a V. E.",~. Só"' Deva dfcfarll.r'a V. E~:.d, Sr, Pre. Sa.adas Seswes, 1. de maio d'e cóes e demissão de Secretúrlosde Ell.,
mente ,ho}lve que na. Comi.sãe> d.~id~nt.e. que, .atender:·:ló a allêlo mut. 1947. . -. , tado e danelo outras providências. "
ConstltU1çllo ,eJu~tiça' (aimociirii:llQO to justa do nobre General Euclides A presont;u:;:t:;':f:ovisa. jm~:Ur
,o .• proJeto iniciaL AquieS91 ", d~cll1:" !"l!\'Uelr~do,~ão: Il.P.resent!> ,agora as 'que o Exmo S; Ministro ;'•. JuP-s::' a li: di ~Mú PiAVTA '..
I'S.l, em ,.dlscurso" que ,o .fa.Z.la,)l~a ,(IUe ',enlend~s. por mim, preparadas, ntitne.nver~de' 'peio camln110da"s.... 1nve~t . m scuss o n ea.O.pl'ojeto n.· 1112,
B.v nA:o crlasS,em,dlficuldadÇs.t1l-1 c,o.~;,Que o ple~t1rio a.prove o projetoemgl1ç6es policiais, que .aliás;ulo . com- fil~1~tJl'ltu~~IZ~:~~~\:~~r~~:deP~g,
mo, c!lmument~ sã.Q ,):evanta~.a~,llr', ;:.sundE\ disewsll.Q, Em ~erceira. 00-1 petem 11 seu gabln-ete, aleitando opre_ crédito esp 11" .C" 'lO 96200' ' ,
guinda ..que, . 0.,!I.. ,co.ír.ea, Pollblleo.3' ,,11.1('> ;.t.,m, e..ntr.!'-r;l. ...t.. .o~ a3 ~ef.erl.da.s. e..m,en~ .'text.o do com..• bate As ~ jde.o.log!,U".dISSOI•.' pagamento edeaind~ni~:ç4o;'te;l(Ic"p::
~~:e~·::::~~~a.~~:~~~,~~1e'::~~;g~p~z~;a~n;oia~e~~é~:Z6~:p~~emT~ '~i~;~~~~~~~\'g~s~aç:9f~:~~e~fe~ ,recerd" qo.mlssilo.deFi~anç:lll(~.~
(\0 reslabeleclmel)to do direito: :,0 lii- ;;l\pe:ldidas,eslleroabrll.ce A ,"ltl.lnára Além do' mais,· para Q Gabinete dodl~ni discüsSlo dnicá'oprojeto n:a 1.....
~to duro ,da,·renrdo ~,z?tIrOS ftl!unnnto' 'de' 'vis~... . Minlstério' da 'Justiça .Jâ o orçan\el1to de. ·.19~7; abl'1nl/9,:,nelnM1nistérlQ· dN;

" ;0, • ':-" t\ ' .., o .' W ~ .,". " '_ , • " ' o _ '_., "

"
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Mala da 1941

Educação e Culturafte:açõe.<i EJcterlorea o crédIto e.;pe. D:J - Geci de SOUl/(/,. - Reconhe· íi<:ado Ge h(>ver concluldo 4) CUI'.50 &Co
.elal de Cr$ 40.000.000.00•. l)Q!'! des-Içn. íil'ma do Diretor do DETP. cundárlo.
pesas de l."lSblação da. Embaixada do Sã - Etel de SOI~'Q. - Jullte. ate 234 - Aida Roca Die!Ju.e~. - Junte. FllÍ.;·lo OUlm:ll"á:lii - p"C~jaell~.
1>rasll cnl Moscou; tendo 1=l<Il'eccr das 30 de mtúo. o cel'Uficado ele possuir até &0 de mIJo, certliicll.do ele 111l.VC1· Alval'o Mala - V'lce·I'r~d~m;e.
CClmi.5sões de Diplomacia e ele Fi- C1IrSQ sccundiil10. ' conclullio o cur.'"o sccunc1arlo. Cicero de V:.scor.ccllo",
Il~IldÇJ.s (3.0 dil1) • '. 97 - Ojelta ele Carvalho e Silva. 248 - ld'alia cit LourdesDu~Jhec Alonlo de Cal'Va!lJG.

Em 2.Q discussão O pr"jeto n.O lG'l., - Junt.e a.té 30 de. ma,lo. Cel'tiíka<lc de! A'brallch;;'l. -Junte certLdão ,;" M.u·conde:; Filho.

I.. ~~. 1947. cs.t~.ndell~() :lOS c. flciatz.. e pra-. I d2 PD'.Õ1!ir •.curw S. 2Cl!ndário. ". Idr_d.e' cem .nem,. recmlh,:ê{;ida, I secrt'td.r.IO -. Jo~,o i\;r!'(J.~ noJ.·
, ,Cas dI\. Policia Mlllt.ar edo Ccrpo deI' 108. - /li ll,~l! ele 1'l1lho AraUJO. - 2:;2 - Sr.a;lo Soares (.:.;J Sousa. - va.:<:-, de And:·ad~.
':. :i3cn1b~jrcs do Dl5trito. Fede![ll" o dl.s- J~ntc o C:Cc.!llll'pto c~m.PJ'(}b~tÓI,jo. dei' D~f~l·;'::,). • .. • neullJô~~ - S~~und~.s-fel:·;;,,,. Cl~ 15
. pÕ3ta lJO D~l'etO' 12'· 19.a.lS-a. dê, ha':er COr.l:J,ctaGO o (urso CO co~~z:c. ~G!.. -:- ,12T7;12,;ncla ~a Grtu;ll. - InOl'~s.
, :lO d~ a~õslo de· H'lu: (,endo p,l:-C~êl', Pedro Ir. CDlJljjar.;ç" :~ S"cr~;lU"," p.la c,,,I;I.·1 --
, clU'COllli.~.~êes ó."JU3,iça e de Flnan-! ,},1_~ - JI.:riC! ;;é:~ena Lam.G:S.- :De- 'redmen~cs. entre H e 1" 1:Cl·:J.S. . ~edação .{!~' leh
: ,~~ (3.0 e.ln.~ - ..~_ . ',..~ .. '3 ,,.. I~.;.:. ... '_o:.- ir.;.. .; '1. 1). _, " ..... I I :-;C·9 - ,'tl;:nrZr.t Dias r1e Ca;,va~7~o. -' C;occm~ C::1rdc::o.

iZll1 2,' dl,chsoac o plOJnO J•• lo.,. 141, N-... .9.0 ' S cl2 A..n".... ~., C_ .•l.!!. J:illte :l. cn·.iciã- " ';I' '>0'- "" "I Clccro C~ ....nS(;oncc:Ds.
; (te 19.17. al t~!'::11vio as cla.st1.l;'S ~l(\ ~ e')Ll-I:- ~U;:;-~; C21'GIJ..lCaC0 àe, 'PO::Slll! cu~sc ll'ecv:lhZcida. U ú .... a_~ c......) ~ ....n1.. Augusto t.!eir:l..

ti";..to d2 ~.:·l'e::dm.n.~pt~ aa ~stl~(~~'.'\.ct~l~cru!lu::.:... o. 1'(' .. .... I ~22, - Odete C:t;"cJ;,~a TC::,;~7:;,..·tl. \'\'a.lter' Fra.~co.
:Fe'~o San,a Cat~mna. tenClo pa.<C€J: . 160 E2_Olsa SlllJ~'ra L000. - I>'a'Co S'cretá";o '- '~""~il etil CC,:Il'
elc "éomls':::2.0 c1'õ? ·rran~!Jo!.'te5 (S.l) Q,ta). Dzvb fa::~:: prOl~~ de lôd:.s' as nla~e"'l ':..~~,?'" • FriL"1r!'C1 à~ ,4 .,~~ ...... - ' ....$ Cür~:es) ~ .c:\,-, ..e.~

~~~n 2.~ discussão o ,pl'oj:::k"\ n.'v 167, rlr.3. ' . _VAli -=~ _,....~ '.~ ~",:"4.!'I~ .l' 1...... • •
. , 1 1)'el""':' c'., 'V':lU 157 Irf1'·~ Va'-:t C~'isto''''''O Cn.n........le se: l ........c ... ,,';d.o.

l!~ ~!J~~ .. 71 c ...evnnc.o o .... "':(.~u 1.,...... .. ,-' "'- ',"" _ ~ .-" 7. COml··)"'';'~S 'E' '''<'lI-';.
cin:~nto cc' c~Tgad2 AU~l:j,ilr' ~e .:\1.1.. , J?e;·~ fa=cr }:!:"'~':a ti:: to-Çi~3 ·;:'5 nl;l.~e-, 259 - Gu.:(m,o:r C'1 !la;';.':: Gc~l~ija. ,~,:.t~u~· ~ll",,",l~JS
tó,)ola C:o Qupdro Sup~emen,~~' do ,ll?S. 1- .T'l1lto O~ dc,cl1l11e;1to<. -. . •
:Mi;rl~tério d" justiça e. Neg6<::r" Jn- I 16S - Aé:l~l" Fern.all..d.:5 !la O/i!!e!- 37D -:!!::~~ia Uerccdcs Dic.~ 'c'~ la' ,~sp"clal cIo Regl!71",nto C.omum
tel'icl'Cs; tendo l'al'ccer favor'avc! elal ra, ;;- Ca;:l~~.:e-~e. [',. lllEC"':C:l.o. YCgc . .- Junte catlficl'.do ele havêr I:t:r''''cl:-a Lt" r~'" ."-'"

I,'. CCllllssão de PÍ11:mÇ~ (3." dia). 2G:, .,..... L~.a Pm't~!ro Ct!.t~lo. -I cor.clmdo o curs~ sewnd:ilio. J ,_cov '';''';'': -o - -- '
_ Em ,1" c1itc-ussão o p:'ojeto n,Q 29-A, Jun~c. n:~ ~ ~I) c.e llUl.lC. o oc.=un:~nto .o1:~.: 03 C:l.l'C:H:1atcs ir.Ec:rH.o!'; e que F~~?l~"· ".~:.... "'t-

I,' ~c 194,'.': ~stabel·ecelldo .uma épOCf\. aS- i ccrLl;!v:.b~':O~iO d~ p03.suir Ct'!r,::> oSe- '.pOS::;Ufm curpQ. t.;e~uncnrio ren.5 r:.::-o A~i.~ o v:~m:,:l. .. 3 .......
l-:-p,:.ell'- dee~'lmE.s na Esccla Navo:l1.) cu::{:~~.no. ~ , . ' , . ' ,o ,tej~h~1~: c.pr~s~;ttado O~ c;:~tlf!r,f\~~ ACÚ~~io lTÕ~~~_'
I.-.,:p~r~ •o C011'ente ano; tendo pCl'er.el' I ~., ~ A:ltO'~:O If~:í.7·1'1'Ue 1Ilcuna. rcsp~eb'cs, de,em fa:J~-:o :t~é 30 C:c· s· , F lh" ".
r CI'\:11 substituti\"o.·da C\}:nis.::âo d~:'S:;4 '7' J.u!1te. ~.te .:')0 ec ~aic.o ccrt.}~~<;n.. co:orerü.e ~1:ê5. A d15!Jen.sa ~as ~:"'c-l oal"~S _ 11 .~~',._ ..'.
1-' "', (20 dia) , ) ~tQ C'te C'C·'·n:~t.i·:~'.~ (1.0 CU::'~O' ~·"~1.u:::::'\rlO. V~.::; z.c:mn n50 ~b:;!n~e a ·d~ ~::~1;-! ~Cf~~l1T.O - lo,. na~::2'2~ d.

I
·'Z'.u':l.nc;a" . -'-.'"". ,- '0 ',,"e r ' 221 - Pa'u1o Gc"Ii'~S Carc';; - De- "'uê' c..~ é c"·I,",o·Ól·!'il. "1' !':la:'a,,~.'".,. Levalll.a-se a s~.;;"'v ...,Cl -..J ........ ;,<0/. , ..,....... ," " ,/;:..0 0.:, J.-'" .. ,,-,"'.. ••• ;

:: -10 inil1,ltos Ifetido. . . , , Secre:~ia, Gel'n.: (~'j. Cârr_~l") cc::.I" "I
.• _ c -' _ . _, na _ Ctlt111!!:n t1.~ Ca:-vc'!h~ Ore<:- De:;utndos. H t~~. I::::::' C:~ :9~7. _! o;.SPOCI<i. ele R~'/i3~O elo R~ij,

'.;.•' '.. ' .5ECR.DEoTSARDIAEP~'jA.~AO.~~RA \CllirJ. - Jt:l::2, :::.é 2~C:. m.a.:o. ce:ti~ .,H10;P):C> Gill:iQ~i - .:c::e:Cl' oel'S!.!' mento Interno

~
. ~ " ' " _ , Ii:'lni:~:;l1 Nogueira Pr€.:i~d~=t.~•

. ' lAT03 _D~ S&.DI&ETcn G:s?.i'::::': S E N A D O F E O E: R A L C~~;~~~:: Cardoso - Vjc~·?1'csi.
, i o 1-°4 ~e 14 d' m~'o I A~·l·~\O "'~"'."""'1~~., F;)r PorU.r:l r., " .. u • .~. • - ......-~
_ í.'\e 1M7, rol ~eslg:lado (} Oficial L~-I 'O 1 ~ . . • ~ SCCTcttiriO - Vitor J!.tldo.::! Cher.

r.

: IIls1stlvo. clll.:se. K, ClU'lcs T.!l'va.res de ...\.elaça~ das Comlsso~s Trab:l.lno (l Pto'lid&nci:i Social mer.:.
. ,. '~a. "a.:.. SE'Z-;ir na Co:n.I~a.o. ele /?e-I. . ,

-.. .. Cll." O Marcondes ,Filho - Presidente. AJ' 1 C ••

I
'·' surança !'a.cloU111, s~;.n P~Cl~12J "c: 'I Ire~OI'a Lúcia Cemb _ Vl'CI-""I''':'.j''- "_".'. '. lias {as onuss~s
".CJ,1lÇõe;; que fxer,;2 na Dlre.O.,a o ~ - ~- .
'<"erl'Iço ugls:atil"o. IPresidente - Mellc. \'Iann~ • Va.1l1tn1U Ped:c,:m. Cü;;'iissão de Constituição-

I
', I'er Porta.ria t. O lC-S. ce g de xr.a!o 1.0 Sccre~l!'n" - Georglno Ave:Jt:Q. ~~~~rDLJdZ;~·(). e J.....tl''''a
" lIIe 1{l47 foi c"esignado o OHtlal Le- 12.o Srcrc.clno - Joio Vllasboas. "Q y

11' ·llsla.ti,.d classe I iIl.terillO, vera.l,a. o Secretario - Dario Cardo.so. HWer~;Ual:d...W:;,nel<r:eJf. 10.- P..EtrnLliO. n:r 8 DEM.\!O DI
" ~ ;;ÍlIta Duque COStl1" pa.r~ 1iefV1r. 4.· Secrett:Tio - Plill10 Pompeu. :Iom.•toll .iOl':uelrIL ,
: como" d8.Ct1lógra.fO, na COl:lJisSi,o de L" Suplente - Roberto Ola.!ser. Reunlões ;.. Quart9.s·feé.-::.,;, BS 15 I 1047
[: . Segura.nça NlloClonal. dispensa.ndo-o .\2.o 3ut'l8nts - AdtlJb&l'U. Ribeiro. boras." . 1- As 13 horasc3a ,minutos. pl':!sen·

das funçõeS q"e vinh9.. e:meendo na. Secret.árlD dII ComlSs40 - Já· ,,'Xrl!tá~(o - Arl Remei' V.:li!;a, t~ os 61'S. Ati!io 'tlvaqu&. Presidente,
; J>1r::':orI11 do serviçO de .Biblioteca. lio .Ba,rbcsa. Di.::etor Geral C:l ~e· ~~, OlSUO. .Ferrelr:l deSOuaa; Art.bur santO('., Ld-

. _ . cre.ul:l. elo Cilrrêa. ValdemAr Pedro.sllAloí·

C"ncurso para Taquígrafo - . . F&rçaa Armadat sio de .C&rvalho O Et2lvln~ 'Li".!. .•.~ , Finanl\&8 Pin' . ausentl!8,c:om eausa justlf1cada, os8rs., classe "L" 1" to Alebl) - Pt:ls!dente. ClodomIr Cllr.doto , Auausto Meira.
.. h bi" Ivo cf'Aqul:co - Pres14ent!. Salgado Filho. - Vieo·Pre~le:oll!e~ reune.se, em uma di! Balas cio Se·

Di8per..::a. Il<l.s provas ue G ," Góis Monteiro -ViCe·Preildcnte. Magalhles Barata. cado Pederal. a' CombsAo .de CCll!tl.
faç~ 118. 2 e a. (le.QIU! tratll o Alvaro ACloUo. Emesto Dornelles, tUlçAo e JIIIl~Ça.. .
ccLltGl pal'1I in.tCljç6~$ (F,.a!lC~3 ou Apo16n1o Sales. Maynard flomes. li: lide. e, sem .altera~!O AprO\'ll.~il •
lng~" l'1istórfll do. Brasil ~. Co- Roberto Slmonur.. Alfr@do Nae.ser. Ata da reunião anterIor.' ,
tografla do Brasil), ~nl1rade Rllnos. AdalMrtoRlbelrD. . " O SI'. Arthur Santos re1atúf do pr'lo

"_ D'l:lSPACEOS DO SR. DIRETOR::-f:'O:::::: Reun1õe3 - St'Bllnd:\3-t':1~. A$15 jeto n.·l,C:e19~7. rclà.UVQ. klOr·
GERAL M t1ll OI1m 1 bOl:ll3... . ., irdnlCll. do Distrito Pe'derat <)!erec~

". . io S .P). 8ecr:tfmo - Ar.! Ke~nerf~llra a redaçAj)'das emen~ já a"rec!.ltaJ..'l
- .•, :- Iára. ,~Ia.cr:1o nabêlo. -- Ju:c- Jose, Am1!rtcc. ge Cl\stro. , pEla. Coml.!slo. . .
te cs doct·me:ll(>;. • F~rrelr:l de sc~.:, - Ao ser dÍl!Cutldoo t;;;;to' do ~ ~ .•

4 _ Arce!íno ~·:WfU·e3. - J;:n.e 0I V.s'Pl\slano ~t.~, V· .. ' -rt :I d jtI'....:~'r'-- ..o de h"~e.- flM..'·...·.·do O tm- D~rval Cruz" laça0 e Obras f'ublicas/"h' ."•. o pro e o. ao qua ,o. Se·..~ ,........ ~. ~~"~ ~ ..'" tn ores Atfilo Vlvaqu:J. ~ Ferrell':l. de
•
0 secundário. a_Jgll.~O f'S.....o. . ' •• . Re.......... d ~. .. . . SOUIl havlum n ....

. li. _ ........rta SAI"+""! Cre~oo.· _ :Dc-' Rel.~"oes - Quar,u·::.e1t:1S, ~ 10 ,"....ue. e ••ot'il1.'l -Pre.>ldente. ..• prez~""uo Unla emen·..... ... _. Ih Euelldl!li \'I'l1ra - Vic::-::?resid2nte. ,da liubst1tutl'lll•. I'llndênte lÚ\ld!lo do
: ferido. T' do- Csê';' re t",. Lo _ Enndl'G Me1l:S:s GÓ!sMcl~!eil'o. IPl'OIlUncl.lllJlento de). relator. êJte... ~tn!te

_ 8 - VerlZ ];rÍi);c71. - u':':.C o I Vi:ll11l. .• , ,Vrancisco uate:t!. parecer f:&vo."i.vcl. adotando unl:J. nov~

~J~.3en~o. rti-Q!8t« E",~bosa. De~1!' Acta:lJeno Ribeiro. ' Ifiemedndn ~!:tã().f<:>rmU:~da ~. j1Jst\-
AO. C "t't ·"a·o e Just'l\h Rel1t-lóes Seytll.f.l· ....S 1- ca ll. ~e..... mâm05 ~lil18ot"l'.os, 11-

ritl0. 'd' on.. I Ul~. 1'$ ia. horas ' .•. ," '.. à3 i1 cando. a.s.im•. pr~jUli!CD.dA li '):in:.:U.
, 11 -'- nc.<" RiHg.- Defer: o. Alllio VhaQUIl. - PresJdente. '.. ·s~••*1., •••o va, pela ~e3'J1nte redaçúo: •

, lt.- IH:io V!lti~itls Pires, .,... De- Clodomtr CardOl!o ,- V\ce·Pre~ ~•• "•• " - Prancl.::o. ~::'.':!~
• 'd s1c1ante. -'m:da.. , "O Imp63to de. t.-ammUsúo. de'r.ro-
.~er, o. . f!' ~rl·"·d .- bU"'-1 • t i19 _ 11al1.ln ,ifiquel. - De er ..o. Valdemar Pcdrcs:l, lnv ...- 11 .....0 -. a .n er-l1llOl 011 Sllll
'I -::'1 _ Di"a d~ Morais Blõrbosl1. - Etelvlno ·,.t:lS. A,·tic4Jt.,ra; I"dústri:t corporaçlo ao llaplt:l1 de 8OCIP4adfi
ôTt'nteo cel·tlf!~&do do CU:fO 'lit~un- L~cl0 Cor:r!a. O Comárcio' '. . lncld1râ Itlbrll t6:lns· as formas leZals
"lhiCl. . . . . . " j. Augusto M2lra.. P i . .. cdee.; ~nsm.d !&;Ad-Irel°'t jllcIUBIvea6~~~ 11M

., :2:1 .... Antll11io Guimarllu ..ar..c.. Perrelra de SOC1J1. ere 1'1\ Pinto _. PJ'esidente. . ~,..... e· . o .. prr~m:.tlt~O cu
_ Deferido. Al01li!c:> de CIIoI"/.âllJo NO\'aU Pilho - Vlce.Prc.lclentc. ad,lud1eaçAo.··

26 _ C!4r4SoJeo~- ReeO:Ú1e;a 11 ArlhtU' santos. SA TInge"." A'referidaemendl\ ~ aprpvad:lr.c!a·
firma cio certificado. Olll'Vo Ollye1ra. :Mll;rnarl1 Gome.o. ComJ.sslo, contra o votodQ- Sr. Etel';
, 30 ~ Vllndll .Mcrl!ell/l. Gem!HII·ow~1.. CuIas Preste.o. W41ter Fzar.co. vlno Lins,' que se ma.nlr~Jltlr. pt;la 1tI1·
_ Deferido. Secretárto - L:luro Portell. R~Ut!flles' Te:ç:l.s·!;;1l·:l.S. iLõ 1& nntenÇ\io do textotloprojeto. de "s.é6r•.

llS .... MR1'lll Tere:,..1,r&hlfU/;1r.' AtOl!- BemJI6es Q1.lmt3.s-fel:;s u L3 lIcras. ' 40 cem o seu lJOutod.. v!sta nnter.o:·
'eiro. _ Deferido. noras. .Secretâ.r:o -' Al·ol:lotdcrelrll. m~~t,e. expend!do; , . .

43 _ Slrirletl GOrbel'o Sarlloll. Em,· relaeió ·â· lnatêl'fR' 'ea,;>:tnlMI\'
"".f-" 'do . R"'lal'.g~e:l· Exter.·or.... Sa·'~d" ncs arts..45. .'. 46, '4/0."-1'11.dn." rWII·
5G'";':"iTe~c AngelinA T. Sa'!::óia de .. ~.'. ...... . c;4o P\'O!)O,1U pelo Sr. ",\!oidoae(::\r.
~lblUJuerqlLe. -,. J)tlterldo. Alvaro Mala.,.;. :Prende21t&. Hamilton loToiUil.ra Pr'""l:lent~. '. ~n!ho nestes ~rmoe: ' .'.- '. "~o

'lJ :"'DorIlF4bllli.~Juntec C!1'· lllltlaa Olimpio- Vle~l':e31d:!~t~. Levinclo.CoelM .... V!oe~I'mldel1teJArt.M'o~ras eservlç05'c!a .P1'e~·
'.t1!ic.do 40 cur.o Ile~und~o~ '. ,Pinto AleiJCo. . e~ro Luaov{eo:: . ."" . ·l!eltura. que'ulo'forel'!1f'(kutaéóiS peta
- , 'ltl '';'', ·l.lda. daSnv(I Gam'fI• .~ . Alfredo Neyea.Parelra MOlclr. " . própria. admln1sti'n~ll.o. eo fo~é(:!,:,,_'
2'efe1'ldo. .' AIVlIro Adolfo. Roberto ..GIB!ZCt'; . _ .' mento demllterlalse .artIgos c!e.sun!\..
• 112 '';,.;, Cac{t4n.· P/nto. '- ~ o. P1A"lo OlltlnllrAes. '1'kllr.l.õ('S· '-.'.a~xtll.!~fel;u, 1\.>. ~I <1.os. ". lIluntclPIHdad•.,Slrlo CO.ntr\\.·•..

1l3-Verll :rei3:eira Luz. - Defe·.. _Arth~trSantos. horns,'< . ... . , ".... . tatlcs 'r.ur.:!qulrldcs POI'.·có%leO:T'12"··
~dô.., '. '; .'. ' . 'S~~âN(J ... 'L~lir.:l"(l~t:;l:1 . S'ec;'ct~!o- !..~l!ll~~, %3nf"s ela, tll!blIM: (IIlP.t!ml~l~t\,p.IW<.i;' nJi :'

';1:. SD:...;.. Tiía Carpm.-DeE=1do. Beulúões· .... 'l'iirç!ls·r~l1·tl~ '(\:; lijborrl~ " n~·~o. . ~ fotm:\queà~.lclcletel'lÍlint'lr•.,.;.. :; c'

36,.Pt1G-
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