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.Ra.!a.el Clncurá.,157. - ". Repolllçi!.o de· pl'eteJtoa em Jl(fnas
GerafH, 158. - 5. SuspenBAo e r!':abertura da llIlBSA.O, 163 - i.
Falecimento do l!:mbnb:ac1or elo Chile, Sr., Raul :M:oralo11; voto
de pllsar; comlSllll.o para rp.prescntnl:' a A.s:lcrnb161~ no8 tunera.lH,
164. - ';. Oterta. pelo Glná.eio Paraense de meda.lha.s com a
eflgle do ('''-Senador Lauro Sodre, 165.~ 8. Prazo pa.ra en
trega. do proJeto de :Rtg1mento lntedno, lnJ:orma.r;:lLo e expHc3,~

çllo, 165. - 9. Requerimentos d'A voto de pesar, 167. - 1(1 •.
Bornellagem à memOrla do e)t-Governador cIo Paraná, :Manuel
:Rlba.s, 167. - 11. Requp.rlmentos de pesar, 168-169, - U. In
dlcar;:âo f'I(1bre a relntegrll<:lto do cIvis e mJllt:J.rb~ al>osentados
ou reformadoR pejo art. 177, da Carta COJistltuclonl::.l d~ 191'1,
169. - .L~. R.E'qut.'tlmento de pesar pelo !aleclmr:nto de Mun!loz
da Rocha, 170.' - H. Votaçll.o: de rQquerlrnento de voto de
peaar, 171. - 1.6. Discurso sôbre La.uro SodrG • ....:.. 1,6. Romeno.
gemo à. mem6rla de Constituintes do. Estado de Sergipe e a. de
Rui Barbosa, 175. - 17. Homenngem A. memória. 4e. :Mauricio
Cardoso, 176. - 18 •. Hom~J:lageIr. li: 1nem6rla. cl..e J'oG.o SlmpUclo
Alves de Carvalho. 177. - 19. 11 Dmenagem l\ memória 40 Au~

pato ~Imõea Lopes, 178. - ZO. Homenagem à. memórIa. de
"Asals Brasil, no. - 2;L Homenag4.01 A znemórf:J. do Dr• .101.0
Nogueira. Penldo Fm~o, J81. - ~~ .. DomenagGJn à. mem6rjll, do
Dor. '30séJoaqulm Seabra. 182. - 23. Homenagem à. memória.
de sebastião Flenrl' Cura.do. 183. - 201. 'Discurso sOber Lauro
So4r~, 1B". - 25. ReQuerimento' pa.ra. .ser. org:J.Xliza.dD um' ltwo
contendoc>s dIscursos das homenar;enspOstuma15 prestadas pela.
Assernblê'la, ,186., - 26. RomenÀgenl 11. memória. de )Ternando
de Maga1hl.es e 13uarque de Nazaré, 191 •. - 28. Romen3.cel1\ A
mem6ria do J'orge 4e Pon,tea ·Vb:fra. e Dem6crlto Rocha, 19:1.
- :9. Hom"nagem A memórfa de Mário Domlngues, 19:?-19:l.
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1. Revlclando ~xprefllfoea desairosas a. Constitalnte. as. - :.
Requerimento pa.ra. erec20 de um' mODwnento &0 Soldado :&:x

.pe4Jclon4rJo, a(.'B :MarInheIros 'c Avladore~,198. - 3. Reverên
cia. aos mortos da F.Z.B., 19S. - -l. EspetáculO' de uma. .As
aemblêla olIobera.Uá. e nlLo de uma. pantomima. clrcenlle, 200, 
5. -Exa1taçlLo doe1ltOrço de guerrEo. da. Marinha.. Br2811eira, 202.
e.. .;rusUflea.çAo da. a.usência. doSena.dor Luis' Carlos:Prestes, Z03.
- 1. A luta contra. o nazi-f&l!cicmo e o PJ'osrama de reinvlu
dlc",çõea dos ExpedicIonários, 293. - 8,' ReCluerimentos apl'e:..
sentados, 211. - 9. Fidelidade à. mem6rla dos que moE'1'eram
nos campos do' ba.ta1ha, 212. - 10. Elogl0 do 80]dado. bralllletro.
:ÚZ. - 11. Homenagem às torCa.s esplrltilata· representada.s nOS
~apell1.es :M111tartlB. 214. -12. Á c-.:.mil&nha da IWIa.Z1&. :
U. Necessidade de ordem Bocial e de ordelXlec~:nOznlca, 317.
14'. Ato de julPtl~a. histórica. 220. - 15. Voto de pesar. - 16.
~oj1!to de. Regimento Interno, ::24-237. .
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1. Voto de pella.r polo íalcclmenlo de Conlltantlpo. Lufs PaJct.tn.,
2411. - 2. Comunlcn<:lio da comLIll:lj'i.o (l!J1'l rflprul.u~fl.toll a. Allsílm
1.I161a. CurJlitltulntt: nQ~ run(,ral~ do, 1.~mbal:<o.al)h 00 Chile, 241.
_ ~. Apl'ovactlo c reti1'lcncl'lo d3. ata, 2H. - .... OfIcio do Sr. :M:J.
nh.tr" da :..rar,lnlla. 1I.lfradt:cendo homenagens prestadas à.s FOroa.s

..\rmo.rlIl.H, 241. - ri. Questllo d~ ordem: "Ao Cl'lmara d.as
l)'J}}utndo I~ o Senndo p'ederal, .rtlunldo~ um Allijembléla. Cons
titulnt/). t{im pootlrl:,8 Illg!$Ill1.tfvOfl ou /leus poderes' sâo restritos
ti. elll.bora<:i't.<J da. Carta Ma.gna1", 24-2; A Melil1l. sedeclarn. Incom
'llct(:ntt:, pedindo Se. requeirA, pai' escrito. ptLrll. maníteBta«;llo
da COI1lI.tlo'lno comJ)ctentl', 245. - r,. Pedldd :j)ara que a As
tlom'JJ~Ia; COMUt.ulntl;$ providencie junto 110 Executivo no sentido
da. lIul'lpenltão da vln~ncla. dal'l a,Hneas "d" c ."",,., do art. 8."
do Decreto-lei n." I). 739, de 26-7~44. 2-'5. - .'1 •.Comunica.oll.o,
do 'Rr. P ..e'lld~utEl ~ôbr4\ o :Projet,o do Regimen.t.Q Interno, 247.
- 8. Votl) dI'! pesar pelo falecimento 110 ox-X1nlstro' Llndo1!o
Color, 247 • ....: 9. A tlQr:.t. do expedlentl! ~ lmpronogá,vel,24S.
- 10. Problemas con8t1tuclo~I~; Concl:J)Çllo de uma C:.t.rta
Con~tituc:1onn.l; O 1'~to constitucional ê eBSencIAlme-nte polttlco;
CentralJP.mo II FederaUsmo; Presld.'mclnllsmo e Pa.l"lamon,ta.rls
mo, :l50-2GO. - 11. Voto de pesa.r peto t;Lleclmento do ex-Pre
feito Ff:dro ErnDflto, 260. - a'. Voto de pesaI'( .pelo t:a.leel
menta do Dl'. Arma.ndo de Sn.l~ll Ollvelrll.. 2Gl-~65. - 13. Voto
de pesar ·p~10. ta,lecimen,to de Alcn.ntllra Machado; 266. - H,.'
Voto de pesar pelo fa.leclmento. de Paulo de: Morais :Barros,
2'6&. - lS. Voto de peSa.r pelo falecimento dC) Interventor
J.'ernando COfita, 270. ~. 1 to. Voto' d,6 pellar pelo falecl:m.eDto
de Jldc!onso SImões Lopos, 27~. - 17. Votoc!e 'pesar l)el0
1'alecimouto do Coronal AntOnio :Pereira. da. Silva. e OllveirD,
27li. - VolosdQ pesar pelo falecimento do Dr • Alberto J\tarn.
nb§'o; Dor. ÁUKusto LC.:l'poldo Pereira. da Câmara; Desembar
gador Eh'lro t:la.rrUh(t~ Monselbol' AlCré!d,1) PegAdo, COrtes; De
i1emba.rg84or ~eb~tlií.'" ll'ernaude.ll; Dl'. Llndol(o' da CaAmara;
Dl'. Jos4 TeotônIo Freire; e Dl'. Joaquim Im1clo TOrr~H; 276-28'.
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. 1. At\v~dadf!1l fafldSUt8 ele agent~8' estrangeiros. 'Z87. - Z. Pre\>to
à memOr1a de Arnta.1;ldo de Sales Oliveira, '!Ytorl\is· Barros, J'11110
PreNtes ~ F~rllando Costa, 258. ..:- :I. 'l'eleECrc:a.ma de 8oUda.
rlecSade ao Prcshlcnte 1\lelo Viana, 289. - -t.A n.çllo do De
sllmbarga.dor NfsJo Batlstl'o de Oliveira na. " rhterventl'lr2a de
Xinq,a Oex:ah5. 290.' - 5. Pr~ter~ncla Pll-ra e-Iaboracl1o do Reg[-
,men~o, 297. - G. Posse do DepUI.a.do Rom~u Fi-orl, 298. - 7.
ReVQga~lí.o 'da Carta. de 19~7, 29g - 8. Requerlme.nto de ur
gt;ncJa. reJeltnl1o, 301.....- 9. Expllcação de uma. ·atltude, 301.
- 10. A vida. pObl1ca. de J~Uo Prestes, 302. - 11. 3'1U.l0 Prestes
parla.menUl.r e aclmlnistra.dor" 304. - 12. Voto ae pesl1r pela.
morte do Dl' ..:rosê Tomâs da Cunhlllo Vasconcelos" 307. - 13.
HomenaS'en~à memO.rla. de C16v:s Se'vllá.qua, 301 •. - 14. Voto
de pesar pdo falecimento do Dr. Godotl'e<io :M'enClea Vfa.na.
309. -=- lã. Homenagem à mem6r'la do CardealD. SebastULo
Lem.e e de D. jo~é Gaspar d'_'\,tonscca. e Silva, 310. .:.... 1-6. DIa
curso do Deputado Arl'udt:, Câmara sObre os' dolr emjnent~
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prela.dos, 311. - 17. Rcve:oêncll1. 1\ mcmórln. do Dr • .roão Cl"1~

'/!IólJtomo da Rocha Cabral, :113. -18. Voto de peSllr pelo ~~

leclmento <lo Dr. F.pltt\clo Pessoa, 3:14. .- 19. A persQnn.lIdaAe
e n. obra do:: Enlthrlo Pe.llf:'oa, :l14-3Hi. - 20. 'Votos· <10 pesar
J)elo. morte dos Sr~. ue.nflJ'll.1 l"rnncl~co Co.mIJo da IloJanSla,
:Oro 30",0 Ferreira du Castro Phlto, VItor Konder, Sena,dor
PuaJ.'te r..lmp., Dor. Alarico de Mola Frnnco, escritor Ylrgl110
Y6.l'zea, Deputados .Tono da Co:sta PLnto DanttUI, Jolí.O Pellro dos
Santos c Alírcdo :MMCArenha~, :as. - 21. Indlcacl\.o ftObre a
necessldadc de combatê ll.. crltic e~on(lmlca, :nS~319.

NON_\ SESSÃO •.•••.•.•••• , :... 313

1. Reti!lca~ll.o .sôhrc 1\ ata, 322. - 2. J:=xpl!c:l.'.:l\o do Prefiidlmte,
3211. - 3. Indlcac:l.o Dara Tlomen~l'io df) umn comlssl'l.o »P.1'1:.
elabora.r um J)rojeto do estatuto pulftlco, :124. - 4. Indlca.;ão
para. l'evogao;:it.o da Conlltltulc;n.o ou torgada, 325. - fi. O Depu~
tado CarlOS Mll.rlghela taJa sObre aR conquIstas demorcátlcaa
e condenll a. Contltltulçll.o (1c 1937, 3Z6. - G. Levantamento da
tless/'l.9 em homenagem à mem6rla do General de Dlvhlã.o-- Crf.8
.t6vlio de Castro Baroclo~ (;l dlflCUTflO do Deputado PrMlo
Ke)]y, 33,8.
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1. E;oc.pllcaçl\o do Sr. Presidente, 341. -~. R')voS'n~ãn <la Carta
Constitucional d(' 10 de novembro de 1937, 3.f2. ,- ::. Voto
de pesar pelo falecimento de Af1'~nlo de :MeJo Franco, 345~341J.

-. 4. Voto de pesar pelo ~aleclmento de: Jo:io Tom(; de Sab61a
e Silva, ex-Governador do Ceará, :1,(7. - 5. Voto de pesar
peJo !aleohnento óo escritor ;"Irimo Várzea, 348. - 6. Voto
de pesar pelo !aieclmento 'do ex-Senador Dua.rte r...lma, ~5(1'.
- ·7. Voto d~ pesar pelo -falecimento d{' Vitor Konder, 350.
- 8. Voto de pelia.r pelo ~aleclmento do General Ma.nut:l Ra.-
'belo, 353. - :J. l\tensagem do General Manuel Rabelo aos Per~

nambuca.nos, 354. - 10. V<lto de pcslLr pelo falecimento <10
cx~PreslCente da Parafba~ General. Francisco Camllo de :a:o~

la.nda, 355. - 11. Voto dá :pu~ar pf:l0 falecimento do DI'. Joâo
Pereira de Castro Pinto, :':55. - 12. Voto de pesar pelo' fAle
cimento dos ~x·Deputados balanos, Joll.o da. ~o~ta. Pinto Dan
tas, JOlio Pedro dos Santos' e A1Crodo "fa.f1carenha.a, 356 .. 
13. Voto de pesar pelo falecimento dos Coron61s Altl'\o Ba.n
delra, DemHrlo :Llmn. e LufsLObo, 35•• - 101. Voto ~e pesar
pelo tal:lclmento d() Dr• .Alfredo MalfCll.l'Cnha.s, 257. - 15. Voto
de pe,llar pelo falecimento do Dellembarg:l.dor ""Icente. Mlg'Jel.
da Silva .Abreu, 356. - 16. Voto de PCIlfl,T pelo talecLmento
de Lauro de FarIa. santos, 357. - 17. Homenagem ti. Fra.nkUn
D. Rooscvelt, 358. - 18. Uma consulta ll.. ~!esa. ~ apresentat;lll)
de emcnd~ ao Projeto do Regimento Interno, 358. - 19.
Proposta para que 1\ Ass..mbléln. se reClna de trêS em tres
meses para homena.gear mortos tlustres, 3:i9. - 20. Voto' de
pesar pelo fa.leclmento do General Augusto Tasso Fragoso e
Gerson Correia Ma.rques, 21. - Requerimento para que ~e_ en-.
caminhe ao Sr. ~!lnstroda Agdcultura. o desejo de ,colabora
ração com o Sr. Presidente da Re,ptlbllca no trabalhQde revl~

vifIc~ção dos nossos' so:otões, :l59. - .2.2. Indicação no sentido
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Ott..vio Kanlfabeh'a, - ~O, 57, Gl, &2,

Uc., :ns.
p

Pa.ulo df4 Silva Fernandt:s - 337.
Paulo Nogueira Filho - 262.
hulo Sarasa.tt) Ferreira Lopel'l - 88,

130, ~80, Z91. :52, 364, 372.
Pedro. LellQ Fernandes Vers:a.ra 

1ft, 17'.

Pedro Ludf>vlco ~'olxolr;L - 2U.
PUn lo Barreto - 166, 220, 257, 362,

324, 336, 331.
PUnló Lomol5 - 286.

a
Rafael Clncul'u, d~ Andrade 311,

:H9.
Raul FI1u. - 1'18.
Roberto (ilaSl:lf.T - 1'~.

Rornunldo CrEporf 'Barro:'lo Franco 
278, 301.

Rui da Cruz .o\.lmejdl1 - 85, 2li6, 25'i.

Samuel Vital Duarte - :;O'i'.
S'lvlo Bastos TaVl'I,:,eR - ·39.

T

Val!rnclo Gurgt:1 aos, 366.
Vergnlaud Vanderlel - 306, 810, 348.
Vitorlno de Brfto Freire - 151.

".

'lVelUDgto,Q Brand:io' - 21'.
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L1S'!'.A: :'I"O::tlINAL DOS CONSTlTUXNTlil::l, ~:\, :::: ))1:; J\nRll, DE 19.111'
HEP;UllSJi:NT/I.OXO POR PARTIDOS B POR E8TADOS

'PAR'l'IDO SOCIAL DEltIOCfU.TICO
ACRE

Castelo Branco.
HuS'o Carneiro.

AMAZONAS
Alvaro ~tp.ll'I..

Valdemar Pcdros:1._
Leopoldo Pcrcz.
Pereira <la Sl1va.,
Cosrnc Ft'rr<:lr:l..

PARÁ

l\to.S'.tlhl'i.;:s Baro.t~. _
Álvaro Adol!o • .:-
DlI;lrte (]~ 011velra..
Lameiro.. Blttcnco,urt.
Cll.rIO$ ::'\oS'ucirl1.
Nt:lson ParlJ6s..
Joiio Botelho,
~tourr. Carvalho.

~J\R.ANlVi,O

Clodomlr Ca.réioso •.
Per~lr=- Jtlnlor. 
Crl"!lorl !.'ranco.
Vltor!no Freire.
Odilon Soare5.
LuIIl C;tr',alho.
Jr)~(' :-;'(·11"::1..

A!o::;:o Matos.

PIAUt

Rena uh Ldte.
A~'c!a Leão.
Slg.:(rciló Pncheco.

CEARÁ
Moreira' ul'l. Rocha.
Frotl\ Gentil.
Almeida Monte.
Osvaldo' Studll.rt.
Raul Barbosa,••

RIO GnANDE DO NORTE

Coorg!no Avellno. _
Dcoc:l~clo Duarte.
Jo~':: Varela.
Vld~redo CurseI.
:'lICita. N CItO.

PAHAíPA

.TnnduI Cll.r·nelro.
Samuol Duarte,
JosG Jomi.

PEn~A?ttBUCO

N'ovll.ls Fllho.
Etolvlno Llns.
J\gamcrnnon ::'ltngalhlLell.
Ja1"1HI.!:1 ~[íl.ranhno.

acrclno 'l'>on:(:8 •.
OIiCl1l' Clu'nc!ro,
Osvaldo Llmt\..
C()~tn. l'ôrto.
Ulisses r.. lns,
Fo:rrolra LlJnn..
Barbosa Lima.
PUSlIOa. Gucrr:L.

AT..AGOAS

Tc:lxelra. dll Vasconcelos. 
Cióls Monteiro. -
Sl1v(\strc Pêrlcl:ls.
MNl('lros Noto.
L:luro J\.tontcnegro.,
,To~~ Morta.
Atonliõ do Carvalho.

SERGIPE

Le!te ·~eto.

Graccho Cardoso.

BAHIA

Pinto Alelxo.
La.uro de 'FreIta.s:.
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XVIlI

Aloblo de C/l.:;Itro~

Rêrrls PtLCh eco.
NegreIros Falc!to.
VIeira da Melo.
Altamlrando r-(.QctuHlo.
Ennúpl () Queirós.
Fr61s dn Mata (substlttli o D~'Putp.do

Guilherme Marbnclt, l'lue renun·
. clou ao mandato).,
Lu:s :Bo.l'l'eto.

ESP1:RlTO SANTO

AU110 Vlváqun.. 
Henrlr[uc de Novals._
Arl VIana.
Cnrlo~ r.lndembcrS'.
EurIco Sales.
'VIeira (lo Rcscnc1ê.
Alyaro CMtelo.·
~\sdrúbal So;l.rcs.

DISTRITO FEDEnAL

.Tonas CorreIa.
Joa(: nomero.

nlO DE JANEla0

Perelm PInto. 
Alfredo Naves.
Amn.ral Peixoto.
Eduardo PuyJvJcr.
Ca.rlos Pinto.
Paulo Fernandes.
GetC1Uo Mourp..
Balto:, COncl.
n:LStO,9 Tavares.
Aco.rcl0 TOrres.
Bríglc20 '1'lnoco.
::o.rlguel Couto.

~INAS GERAIS

Ll!'vlnd.o Cr,tt,:lho.
Melo :VIana.. _
nenedlto Va,ladarez.
JI,lRce1!no K1Jbltschek.
nodrls"u~s Seabra..
Pedro Dutra..-
J3las Fortes.
Duque de :M:eso.ulta.
Israel PInheIro.
João Henrique.
Crl.ll-tl.nno :Machaéio.
"We1lln,s-ton :Brandão.
.Tonqulm Llbllnlo. .
J'osê Alkmln. "
Augusto VJcgo.s.

GUllt!lYO Cal'unemn.
Rodr1uue5 PereIra..
Celso Mnchado.
QlJnto Fonseca.
T...nlr Tostes.
)-Itlton Prn,tes.
J\.1fl'f)\Io Stt. (SUb5tltul o Deputado

NornldJno -1;,lma; qUQ renunciou a.o
mnndnto) •

S,,\.O PAULO

CI:rllo ,Ttlnlor.
OOfNl'IO Teles.
NovoU ,Hínlor.
AntOnIo Fellcl1.l.no.
Césnr COHte~.

Martins Filho.·
Costa Neto;
Josõ Armnri51o.
Horll.clo l ..nr.e" ..
Lopes Ferraz.-
AttlHbn. ~o~elra.- .
,Tono Abdnla.•
Sampaio Vldal.
Alves Palma..
I-1on6rJo··l\t:ontelro.
SUv!o de Campos (nlto llavl:l. x*e:s

Lado comproml/lso).

GOIÁ.S

Ptldro Ludovlco. 
Dn.rloCardoso. 
Dlôgencs Mllgll.lhlLes.
Jo:i.o D'Abreu.
Calado 001.'161.
Ol~lcno Parfl,nho,s.
Guilherme XavIer.

MATO GROSSO

Ponce de Arruda.
Argemlro .Fhtlho.
:Uartlnlano .Al'a~jo.

PARANÁ

1<'1(1.\'!0 Culm:l.rües • ....-:
Robart", GlnR5er. 
Ferna.ndo Flores.
Munhoz do 1.\'1el0.
L1.uro r..oI)Cs.
.To!l.o AguIar.
Ar:lmls Atn!ãc •. 
Gomy .111nlor.

SAN'I'A CATA1UN'A

Nel'~u :Ra.mo~. 
Ivo D'.Aqulno. _
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,A('](,J'I,/[1.1 Sllvn.,
AltrLmlro Culmn.râes, 
Ot:\ct1lo COlJtn.

IOrlnnclo Bx:asll.
:nobcrto GroBocmbacher.
'nos-érlo Ylelra,
Ram. Jorunn.

RIO GRANDlil 0'0 SUL

Cct"CIl!o Vargas (nã.o havia
compromisso) •

Ernesto, :Oornlllcs.
Onston Enr;lcrt.
Adroaldo :\-res'lulta..
Ilrochatlo da. Rocha.
ElCrlnocha.
Tllouomlro Fonsectl..
DnmaRO Rocha..
Daniel Fll.l'n.co.
n'atl:;tn. r..u::n.rdo._
.Antero Loiras.
:Manncl Duarte •
Sousa. Costa.
DlttencoUl't A%Ilrr.btija..
allel'r!\! Al"cos.,
Nlcol:t.u Verguelro.
;.térclo TeixeIra.
I'ellro V'erl;::I.l'O.
Uerú!110 Av.n.mbuja.

- XIS:-

Gentil Brn·rolr3..
Ecn I Cn.r\'1l1hn.
EB'berto RodrlS'U<!R.
Fcrl1n.ndo Teles •
.1os~ cIo :Corba..
Le!1o Sllm p~1o,

...... Il!ncar ,\r:l.1'l)'h),
Ecl!;:lr c1Cl ArrudA.,

-
PARA1BA

Ada'l.bctto RJbelro •.-
'V. ~~tllrlrtrl VlLnrlCt'l~I.

.Ar~eml,ro elo F1I;'twlrt:c1IJ.

.Tnilo Af::tlplno.

.10110 vrRulo,
l'Hnlo LemoH •
l'.::."n.ln! ~ntlro.

Fnrn~ndo ~fJhrc~n.

O~mn1' .\rJt: InQ,

Pr.::n.NX~.tnlTCO

Tbnn C[l.\'nlclintl,
Aldc ~nmpalo.

.Tol'io CleOr/lll.
(: !1lH'rto Prdrt:'.

'l:;\"IÃO nE~ocn.\.'l'ICA.. NACIO~A:r1

AMAZONAS

Sflverlnno Nunea.

,PARÁ

Ak;osUnhn 'M:ontelTo.
Ellll OITO Camvos.

"rARANHÁO

Alarico 'Pacheco.
Antenor Bogéla..

PIAUí

ERmara"do dêl Freita.s. 
Mn.tJns Olímpio. _
José Cllndldo.
Antônio Correia..
Adclmar Rocha..
Coelho Rodrigues.

CEARA
Pltnlo Pompeu. -

•Fernandçs Tá.,·orn..
Paulo Sat'll.lJl1te.

AT...AOOAS

FreltnR Ca\'nlcf!ntl.
;"[l~rlo Com(-:!.
Rui Palmeira.

SERCIPE.
VtUt(.'T Franco.
Leandro :\fncleI.
Hor!bnldo 'Vlelr;••

'BAHIA

Alotf\\o fl~ C:t""hlho. -
.Turncl l\f1tg'àlhli.es,
Ott'Lvlo ::-'fang>:'l.bclrll..
~rnnuel ::-;oval~.

r..11f8 Viana.
. Clemente· :\fnrlnnl.
Da.ntnR .1l'\nlol".
Rnra.el ClnCllrl\.
Nestor DUarte.•
Al1omll.l." 13aI oell'o.
.Ton.o 1'.[Cndcfl •
AlberIco Frp,gn..
Rul Santos.
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ESPCUITO SANTO

Luls Cltl.uCllo.

DISTRITO FE01!:RAL

W:unl1ton NOE;'uolra._
H·cl'm·es 'Llmn..
Euclld6B ,f1Lsuclrcdo.
J'ura.ndll.' PIres,

RIO DE JANEIRO

. . Pl:'l'odó I{el1y.
ItOm10 Hmlor.
10.1(: Lcomrt.
Soarco Filho.

MINAS CERAIS'

.Monteiro de Castro.
JOSl~ Betn1t'(l.clo.
lrta,ga.lb!J.os PInto,·
Cl1tbrlel P:"tSSOB.

,'Mflton Campos.
JJOV('l\ C:tn<::\do.
Ueu:,,r;o LeIte.

SÃO PAULO

:Mhrto :'Ia:;~S'ão.--

. P;J.uló Nogueira..
'Ilomo:u ! ..ouren..~o.
PlCnlo B:J.rrcto •.
Tol'Hl() pl:::J..
'AurullAno Leite.

GOIÁS

·Domlngos Vl:lasco.
.1:d~;'I ~f:tchado.

~ATO aROSSO

Ve.apa81ano Ma.rtIns. 
.lodo Vl1asbo1l.s. -
Dolor lle Andrn.de.
AgrfCola ~c Ba.rros.

FARANÁ.

. Et';J.sto Gn.ertner.

-xx-
PARTlD() 'l'ltADALllIST.....

nnASll"EmO

AMAZONAS

Leopoldo Neveu.

LuCs LAgo.

DISTRITO FEDERAL

nU! Almeida.
13onjp.mlm Farah •
Vargas Neto.
Cur8'el do ,Amaral.
Segadas Viana,
Ecnfcl0 Fantenclc.
:Baoto. Neves.
AntOnIo Sl1va.•
Barreto Pinto, ...

1110 DE .rA..~EIRO

Abelardo :Mata.

)tINAS GERAIS

Lerl Santos.
EZetlUlel Mendes.

SÃO PAULO

Alexandre J\tarcondcs Filho (nlto
])::l.vln. prestado ·comprom:sso).

GetOllo Vargas (em VIrtude de de
cisão do T .S.E., ;perdeu a ma.Dda.to
IScnatorlal) •

IIuS'o Barghl. .
Ouara,clSllvclra.
Pcdroso .ranlar.
nômeu FlorI,
Berta Condé.

. Eusfblo Rocha.

PARANÁ

DolO Cl":...\NDE DO SUL.

Artur FIBcllllr.

" SANTA CATARINA
PARTIDO COl'UINIST.o\. DO 'UlASJL

PER:-i~UtBUCO
T:\.~~e:s D'Am:l.ral.
Tomú..'J Fonte~.

RIO GRANDE 00 SUL

Flor~ ds. Cunha.
·Os6rloTulutl.,

C l'l: !;U l' [o B c;.: erra..
AS'0stlnho Ol1vel:a. •.
AleQdo Coutinho,

13~\'RI.A.

ClLrlOolJ :M'(l.rl~hCla.
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AgrfCola ~c Ba.rros.

FARANÁ.

. Et';J.sto Gn.ertner.
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DolO Cl":...\NDE DO SUL.
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" SANTA CATARINA
PARTIDO COl'UINIST.o\. DO 'UlASJL
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ClLrlOolJ :M'(l.rl~hCla.



-- XX!-

"ISTRI'l'O FEDERAL

Carlos Pret:lteá·; -
Jolí.() Ama;llona.::s •
.Mat.rlclo. Grl.l.bols.
Bc\tIRta. Neto.

RIO·:DE J~\.NEIRO

Clnudln:o Sn"tL.
Alcldcll Snbcnca..

S$.O FAULO

. JOfl~ Crla(llm.
O:ival(1O Pacheco.
•TorS'e .Ama.do.
Calres de Brito.

RIO GRANDE no SUL.
,( Trlrlno Correta (substitui o D6pU~

tac'lo AbfUo Fernandí:s, (lue estâ
em S-Ozo de liconç.a).

p AltTIDO REPUB:LIC.'\~O

MARANHÃO.

Llno ~'l:achll.dp.

PERNAMBUCO

Sousa Leito ..

SERGIPE

DurYll.l Cruz.
Amando F.ontes.

:MINAS GERAIS

Jncl I.'lguelredo.
Daniel de Caryalho.
Bernardo F~lho.

::'.Iárlo Bra.nt.
Fellpo Balbt.
Artur ..Bp.rnardes.

SÃO PAULO

AlUno Arantes.

PARA.•~A

Munhoz da Rocha •.

l~AR'l'lDO ;P,,;PULAR :H:NDIOAJ,.lSTA

PAUA

l)codoro )r~naon~~.

. CJi:AUA

01n"0 011velra. -
SU!nlo Gomes.
João Adeoc1:l.to •

BAHIA

Teôdu]o ~bu(luerquc..

I"AJ:':l'IDO DEillOCnATÁ CRISTA.O

PERNAMUUCO

A.rrudll. C~rr.ara.

SÃO PAULO

Jtlll.nuel Vitor.

PARTlI)O IlEPU:U:.lCA:NO

:l"nO~RESSlSTA

RIO GRANDE DO ~ORTE

Café Fllho.

SÃO PAULO

Campos VC.Tgal.

P,A.RTXDO LIBERTADOR

RIO GRANDE DO SUL

Raul Plla..
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COrTlissão da Constituição

PRESIDENTE

Dl'. Nereu de 011velra. Ramos.

VICE-PRESIDENTE

Dl'. Joaé Eduardo Prndo Kelly.

RELATOR GERAL

Dl'. C1I rIos Cir110 Jllnlor.

.REPRESENTANTES DOS PARTIDOS

Partido Soc:1l1 D~moerattlcN

Agamemnon Sérgio de GodOl Ka
galhtl.es.
José Carlos de Atal1ba. Nogueira.
Ivo D'Aqulno Fonseca..
ClodomSr Cardoso.
Eduardo Duvlvier.
Carlos Adroaldo MesquIta..
Carlos Cirll0 3o.nlor.
Silvestre Pérlcles de G61s Monteiro.
Benedito Coata Neto.
J'oa.qulm ;Maga.1hD.ea Cardoso Bara.ta.
Gustavo Capanema.
Artur Sousa Cos~

AUllo Vlváqua..
Benedito Valadar&lS R~belro.

Valdemar Pedrosa..
Xaurtclo Graccho Cardoso •..

Acllreio Francisco TOrres.
Flá.vl0 Gulmll.r4cs.
Ncrcu de Oliveira. Ramos.

U:aIJlo DemO<:Jr6.tlca Nac:oDft1f
~rárlo Masagâo.
Allomarde Andrade Baleeiro •
.José Ferreira. de SOWla..

Mnton Soares Campos.
Argemlro de FtS'ueire40.
Edgn.r de Ca"alcânti Arruds..,
Hermes Llmp..
José AntOnio Flores da Cunha.,
30a(: Eduardo Prádo Kel1y.
.José Monteiro Soares Fllho.

PArtido 'l'J:'RbA.1hlll'ta BraIlUc:lrof.
Paulo Baeta Neves.
Guaracl Sllv.elra.

PArtido Comunl.-ta do BI1I.n,
Mtlton Calre:!l Brito•.

Pnrtldet RepablfeaDo:
Artur da Silva. Bernardes.

PArtido Llbertaclot'1
Ra.\il Pila..

Partido Democrata CrI.tllol
Pa.dre Altl'edo Arruda Câmara..

Partido Rep1Ül1lelUlo :PJ:'opeu..tal
João Café :Fllho.

P.~·tldo popqla~ SIDdleaU.tA.1
Deodoro do Mendouca.
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Mesa da Assembléia

.-

PRESIDENTE

l"t:rnn.ndo do X.Ielo VIana.

1.° VICE-PRES!DENTE

OtAvIo Mr4ngll.be'lr:l..

2.° VICE-PRESIDENTE

Derto Conde:.

1.", SECRETARIO

v~orS'lno Avellno •.

:l.0 S:r;:CRE1'ÁRlO

l..auro SodrG Lopes.

::." SECRETARIO

L:lurCl nezcrra :.rontencgro.

4.4' SF.CnETArtlO

nul da. Cruz Almelc1:l..

SUPLENTES

1.0 H'Ur;o Rlbt>lro iCnrnelro.
2.° Carlos 1\Ia.rlt;hela..
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1-. Sessão Preparatória, em 1 de fevereiro de 1946
~ncUs do $r. MinIstro Valdemar Falcão, Presidente 40 Tribu.nal

Eu.pcrior EleltoraL

As 14 hõras. no PaJácJo 'I'1rad.entcs,
43d1tk10 da ctmara dos Deputados, o
ar. Minlsb'o· Valdemar Falcão, Pre~

llidente do 'l'xibunal Superior Eleito~

:ral, assume a presidência.

O SR.. PRESIDENTE - Está abcr~

ta a sessão.·
5enho:res representantes da Naç:io

braõ11eiral Na qualidade de Presiden
te do Tribunal . Superior Eleitoral,
cabe~me d1I1glr, neste instante, a
sessão de instalaçáo dos trabalhos
preparat6ri~d.esta Assembléia. C\>ns
tftu1llte.

li: pa.rs. .m1m grande sat1sfnçã,o
ocupa.r tão elevado pOsto, neste mo
mento, após 'UnJ.S, ele1ção em que
cou~ aos Juizes e Tlibuna.isE1eito~

r&1s a ã.rdua. tarefa de assegurar os
direitos de todos os cldadAos e cie
l=roclamâ-los mediante um pleito li
vre, bO:1csto e disputado, como foi o
processo ele1tornl de2 de dezembro
último, .

Certo, n maststtatura brnsUc1rn.
correspondeu ao!) anseios de seus con
cidadtl.os e pode, a.gora~ ass1stir ao
cotoamento~ao epfiogo de sua. obra..

Ontem empossou~se o Presltlent~

eleito da República, Hoje começar.'l
a reunir-Ec ~'i repreSe!ltantes d~ Na..
ção nesta magna. Assembléia, paro.
. ~umprir a: ta.refa. grandiosa de re
compor em. moldes democrá.ticos o
pais e e!e.r-lhe a Carta Constitucional
condigna aos destinos do povo bra':'
s11.~iro.· .

Foi cllt!cll a. miss{i.o dos Jtúzcs, mas
estou certo de que, gra.ças a. Deus,
todos souberam cum;;lri~la. com acêrto.

Na qualidade de cbefe da J\1$tiça
Eleitoral do BrasU, posso at1..'lX1Ar que
nlio recebi manifesta.çã.o alguma de
critica. de acusaçã.o. de insatisfaçã.o,
ante o papel desempenhado pelos
Juízes e TrIbunais Regionais dos Es
tados. Ê, po:, conseguinte, leg1t1ma. t\
alegrIa <1"l1e me lr.vade a alma neste
jnstante. .

Já agora. apenas serei o lotenne~

cUário entre os Trlbunals Regl0nRls
Eleltors.t'5, que proclamaram. o man
dato d~ todos vós, e o próprio ex....
ciclo âa função constituinte e legjs~

latlva que ireis desempenhar.
Está, assim, o Brasl1 na plenit-l1de

. elo recPme democrátIco.
Os problemas que ides de!ron~r

são da m::t1or dificuldade, m~ o ân1.,.
nlO patri6tico de todos vós saberá. so
lucioná.-los com a.c~rto.

A dcmocraeia, em todo :nun-do,
atravesea. fase decisIva. Foi exper1~

mentada pelas lutas mais atro:::cst"
re~ebeu o batismo de sa.nl;Ue através
d.:l. luta c;Jgantesca que termjnou há.
poucos meses. Dl:"~se·á q-L.1e o :n1sté
rio crist::i::> ~:L Redenção, atrav~s des
sa. tl,';dcnr;i\o pelo .san~e, consagrou
ao legitimidade do regime democrá
tico. Pode~se mesmo .:Iupor que o es
p!rlto heróico ressursiu em todos os
POV~S, e .o ânimo dos seus soldad.os,
a resignação e a l'esistêncla d.e seus
concidad~i.os, a valentia. de tôdas as
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:::ur...s :ró::('a.:; m 0:'::\ l,c; , SOL:l;:rllffi r~cllmil'

o r.luncJo d(:'. tõd~.s as culptUi.
Que Deus InspIre a todos os legls ..

Jadores. Que Deus lhes dê t61'ças, in..
telig~nc1a e lu;,':~3 pD.l'fl. encontrarem
.a soluçüo ele h:-tl'n·~",lliJ.. a solução de
paz, íl. scluçâo ccm.:.trutiva que p~rml

ta à civ1azação crista. ressurgir cacl:L
vez mais pura t: grandlosa dns pos..
síveJs rufnas em que a lanc;ou a guer
J:tl. sangrenta que há tão pouco tempo
terminou.

Estão Insto.l~dos 05 ttp.b::ühos pre
pa:at6rios d:L AsscmbllHa Consti
tuinte.

O SR. MAUR1C!O O'~.'\BOIS

51'. Presidente, peço a r-al:-.vra. pelo.
ordem.

O SR, PRESIDENTE - '!'em a pn-~,

lavra. pela ordem. o Sr. MaurícIo
Gra.bo1~.

O SR. YJ.AUR1CIO C?AEOIS (~)

(Pelf' crdcm) - S... Pre::lc.:mtc, Srs.
Con.'1titu:ntcs. Vc.u l~vantnr ll.1lla qu:s
tllo de o:'dun que j""1go de grande 1m~

l=cl't~ncír.. p~l':::' <lo &s~mb1éjn. Ccnsti
t\:i":lt~ qa:l i.1Q!C :,;~ ins~lí\,. D~v.::.mos e
p:ec~amcs Juta: pele. so~.:ral'11:l. desta
Ass~:nbléia, como poder ~egít1mo ver
dadelr::l.Il'l.ente eleito pelo POVQ. Ao irtl
ciarem-se, portanto. os trabalhos de
hoje, !,reclse.Ir.'Os fazer vl1ler eS3a so
berania, que o povo conq,uistou para
a sua. Assembléia Constituinte. Em
t~ sentido" as nOl'ml1S l'egímcntais,
~ue roram, por assim dizer, outorgadas
a esta Assembléia. não podem preva
lecer porque não partiram do .povo,

. nem da própria Assembléia Consti
tuinte. Refiro-me ao Decreto-lei nú
mero 8. '708, que, além co mais. se b'a
sela na Ca~ta caduca, parafaseis::'".
de 10 de novembro de: 1937.· (Muito
bem f Palmas).

Neste sentido, vou fazer a. seg-u.!nte
proposta nos nobre colegas:

Projeto .de Normas Regimen
tais dos Trabalhos Iniciais
da Assemblêia" Constituinte

Considerando que a Assembléia
Constituinte é o único poder 80
br;;rano, já. que eleita pelo povo,
com poderes constituintes e legis
lativos;

(.) Nâo foi revisto pelo orador.

ConsIderando que, assim, pe..
nhum poder SUPCl1e>f à Assembléia.
Constituinte e:d5te 1'10 paJs e con..
scqüentc:ncntc nCl'1hum capacitado
para lhe ditar qualquer lei ou re·
gUlamento;

Considerando que essa Assem
bléia Constituinte não pode ser.
reglc1~, multo menos, por um re-·
gulamento que cIrcunscreva. seu
pOd·er aos llmiles da carta parE~"

fascista de:: 37, como é o caso do
rcrnúarnento baixado 'Delo De-·
ereto-lei 1'1.0 8.708 no seu art. 2.°; .

Considerando que. jurldicamen-·
te, como a!l.rma o Sr. Caxlos Ma
xill'Úllano, nos seus "Comentirios
Constituição Brasileira, 3.a. ed.
pág. 342, "Nenhum poder cstranbo

-a,'umll assembléia toma .parte }~a

ela.boração do Regimento Inter
no";

Considerand::> que ~ tTad1ç!\o
llistQdca. do.s Asszmbléias C01".sti
tuintc.s de 23 e de 91 tem. sido a.
de os próprIos constItuIntes redlg1-

. tem. o Regimento Interno e terem
05 seus traball1es dIrigIdos desde
o prltl1e1ro dia. por um :Presidente
ll:1fdo do seu próprio seio;

Considerando que na Assembléia.
Co~tltuinte de 1934 a quebra.

, dessa traG1ção suscltou amplos e
veemetJtes I1l"ctestos:

Propomos:
1.°) Que seja Éuspen."a. por 15

minutos. a. presente sessão para.
. reabrir-se sob a presídenc!ll do

mais velho dos diplomados pre
sentes.

2.°) Que, reabert:l. tl. sessão, seja.
pOsto eII;l diSCussão o ~egumte pro
jeto de reo;ubmento provisório:

PROJETO

A Assembléia. NacIona.l Constituinte,
usa.ndo do poder que IDe foi conter1
do ?fIO povo bl'a.slleIl'o, promulga as
seguintes nonn~ regimentais qu(;r~

g\lla.rã,o os trabalhos.desta Assembléia.,
até !lo vota.ção de seu Regimento In
terno:

Art., 1.° Os candidatos eleitos pa.
ra. o Congresso Nacional. devidamente
dlplomadOG. reunfr-se-ão no dia 1 de
fevereiro do corrente a.no, às 14 ho..

-~

:::ur...s :ró::('a.:; m 0:'::\ l,c; , SOL:l;:rllffi r~cllmil'
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O SR. MAUR1C!O O'~.'\BOIS
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ras, no :Eáificl0 ti::. Câmo.l'o. cIos Depu~
tados, palácio 'I'Jradentes, a' fim de,
sob e. presIdência do maIs velho dos
dIplomados presentes, secretariado por
dIplomados designados pelo Presiden~

te, realizarem seC3ões preparatórias.
a) Pe<:lrlol'a,<l.a aberta. a sessão,

serão os diplomados pre::;cnte~

convldaG'os a. entregllr seus dl~

plcmas.
12) Tennina.do o rce~bimento.

o Frr~ld:mtc r.rcc~dcrá. à !ndlca~
ção de uma Comj~s[:: para rela~

cionar os cllplomn.s dos dcput:l.dos
t!suplentcs presentes.

C) Orgc,n[z:J.cia a comissão, o
Presidente suspenclerá a sessão
por 1 hOl'a pa.:-a que :iejam orso.~
nlza.d~s 3 listas ctos candidatos
possuidores d.e diploma: uma dos
candIdatos possuidores de 'Upl~

mas n~s condições legaIs; outrll.
dos ca.ncUdatos portadores de di M

,:

plomas duvidosos, se os houver:,'
e ainda uma. terceira llsta dos ~u·

plentcs dos ca.ri.cidatos dlplomll
dos legalmenw.

d) Os cancUdatos portadore:\
de dlplom:ls de S'!lnador ou de:
Deputado por maIs de uma cfr..
cunscrição onde houver obtJdo
maio: número de votos; se eleitos
~lrnultâ.neamente pal'a Sena<:1or c
Deputado, prevalecerá. a elelçã.o
para Senador. peln clrcunscrlçll.o
onde houverem obtido maior VOM
t~ção~ ressalvados sempre o 'dl~
reito de opçã.p do candidato e n: '
deliberação que posteriormente
adot3.r Do respeIto c1e t::Lis l:1vc:;
tid:.u:~s ~ A5s~nlbléin. COI'Uitt-
tulnte. t

e) 03 diplomas que, por qual..
que~ motIvo, forem julgados <lu-.
vldosos serão imediat:unente en..
viados ao Trlbuna.l Superior Ele!...
tora!, a fim. de que êste, com ur.. '
gêneia, resolva ~ respeito.

/) Os d!pIOm~s perteHos em sU1t1l
cond1ções extrínsecas, mesmo cvn..
testadoo em seu mérito, dnrn.o
aos seus' portadores tôd~ tIS go.
ranttllS e direltos' que o F.eg1men..
to' estabelec'e, até que o 'l'ribun~l

Eleitoral competente decida o:
contrário.

(lI Aõ Ilstcts lUllma referidas
t:e:rll.o publíca.d<ts dentro do prazo
rle 24 horn,~ no 6rg~c ofit:ial dllo
Un1r.o, j)~rp, conhecimento de to~

do~ O~ lnterez::ac1os.
h) o!\ cl1.nd!datofl, cujos cUplo

m~~ nf~o forem jule~dos válidos,
111\0 p:J~[~rtlo tcmnr p~::te nas ses
sões,

J1 Oli suplentes dos candidato:'!
<lll'llomnrtor., rrue br..lnm r.enuncla
(.lo OH optAdo, scrr~o convldndos
pelo Pl':!:!lclcntn a participar ime~

d1::1.ln.."l'llJr1tr; do~ tro.bo.lhos.
l' Em lie~uld(l., o Presidente

prON~dCI'jl, i~ Inclle~(;_"o d!') uma
Coml~/):i.'J que recHJ:t., no prazo de
~ô lIotnll, um rLflteproJcto de Re
RUa: nlo 1nl"I'l':o, comissão paa
n '1\11\1 Cl1\.11\ Pu,I'Udo, reprcse>itado
na A:i/llllUb1úln, (lc~jl~nal'ii. 'Um má M

~~m() de ~: li1':',lnbros.

A:-t, :'., ti ~Ul\r~n!.(1. c alto l10rlls de
pol:l (1:". 1." rlt''1~(~O, Or! c::.mildatos jul
Rndon l~p.:~.lm~nt{l dl1'lom~dos, sob a
prt'l1cH\ncl:\ l~" mn!!i velho. discutirão
a vntll.rt\O o proJ~t,o crc fl,!)lj1mcnto In
terno n.prr~~ntr.do pc:~ com!ss::l.'J de
fiIKtl:'Ldn M t1eSlllio :loterlor, que pas
IInrA dnl pDr dlnntc :l reger os trabaA

Jho~ da A~~embléJlJ"

JVo do Jlt,:1c1ro, 1 de f ~~:~l'eil'o clt"
1:MC.

~uíll Carlolt Prestes. - Mauricio
GrabQ(", - Jo6.o Amazonas de Sousa.
pr,aro:;o, - MIlton Cayrcs Brito. 
Jor(Jt: Amcuto. - José Maria Cris'[Jim.
- Alc(d~$ Rodrigues Sabença. 
ItUO!ltl71lro D/ali ac Oliveira, - Car
106 Mflrffl!lr.lln. - Gregório Lourenço
De;:crrn, - Osv~ldCl Pacheco da. Stl~

1)Il,

m' l\ jlroporstn que tenho a fazer aos
flohrClllllnllc!orr.lI Q deputados. (Paltnas).

O an, p[~reSIDEN'I'E - O assunto
\/llnlUl\df) pt:lo nobre orador será OPOI'M
tunltm('ntu o\JJoto fie discussão e deU~

borl\çno, Por orn., vamos lImltur-nos
n rcoehl.'t' 011 dlplom~s porque, quer pa~

rt!(H~r·mn. hft. ele ser esta. a parte Ini
CIA) PUl'fI vAHdnç;o ou homOlogação
lJoJS mundnto" legislativos de todos os
~r", rnpreJtmtn.ntes aqui reunidos. Em
I'CKul<1I~1 dnrel l\ palavra aos oradores
qUI: p, lIo11cltnrem. Data ve'l1.ia, seria
pr~f"l'{Y"l !t\zcr-ac, desde logo, a. ch::l,~
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mada, para melhor d13cIpllna dOli tra
ba1ho~.

O GR, C/~ PIT~no - (Pda or
dem.) - Desejo prüpr,l" um~ qne::it:1o
é~ nrt1~n1 cxa.t:an~entc. ~ÔfJl'C· o assunto
a que V. E~,.a se esta rc(crindc: o
l'ecebiml:uto (;.,; d~lJ11':)l'l:j

VOSS8, Excelência, Sr. Presidente,
inlc1atléo os traon.tnf.'S cl':::z:'l l'Ll'.,miaO,
decl8J.'ou que instalava '8. sessão pre
paratória da AssembléIa Constituinte,
quando esta sessão deve c~l'respondcr,
precisamente, 2. instal~ã.o da Assem- .
bléla Nacional Constituinte.

Isto porque, Sr. Presidente, a Cons
titu.!ç5.f) l:~ 1:!~;;'. c;\t:! fi .r~v:~ 'trila pil~·o.
a instala.ção cio pn.rlarnento, foi mocií
ficada pela emenda. n.o 9 em cujo
art. 4.°. parte final, se prevê a data
da. instalação da ASsembléia. CODl:iti
tu1nte, ou melhor, das Câmaras,' de
Deputados e de Senadores,· funcionan
do ~om poderes constituintes, emenda.
na. qual se diz que, sessenta dias após
as ele1ções, os diplomados reun1r-sf!-ão
em P..::semb!éb Constituinte. Não é,
porém, ~::"nns :lo r'Ul~~\Oll número ~;
a de llum·,:ro 13 1..i.x~1l1 a zn~sm... cJal~.

estabelecendo Ciue sessenta dias depo1.s
das eleições, os deputados e senadores
dlt:,1I)m-:;,c:v~ .~.:: fr~u'.:té':ll ::m ,A~~I~r.:l

blél3, Con:::tltul::1te. Não sat1ste1to com
jsso,.o d1t~dor Llnhares em nova
emenda, no de número 15, ainda. fiXO'lI
a. do.ta ele sc~scntc. dla.fj após .~S elel
ç(ics p'-t:a ao jm;l.al:l.ç:lc. dO:í tr~ballios

co:-..st!t~1ntcs.

"Est~-n~s, ju:.~mente hoje, a sessenta
dias do p!eito. E V. E.x.Il, Presiden
te aa Ju~t!ç~ E!eitoral, 1:l1c1ando os
tratn:.lhos constituintes, declara que se
vai realizar uma. sessão preparatória!

. Pense, Sr. Presid~nte, que estamoS em
plena. ses.são de instalação dos tl"S.ba
lhos, a não 3"; r (J14~ cc',~laercIr.,Js,

d.esde agora, revogadas a Constituição
de 1937, e suas emendas. Se ainda. vi
gora ao Constituição de 1937. com as
re!erld1U3 emendas, a data. do. !nstala
ção da Constituição é exatamente a de
hcJe. Se ,se pretende insta13r, não 6
possível ao mesmo tempo e dentro da
mesma data. realizar· aquilo que é pre
pars.tórío dessa instalação.

O P..egimento decretado pelo Poder
E,."t.ecut,tvo !1:l::0U ml~": ,,~I' par:l us ntJ:-:.ús
tr~balhos, mas nessas' normas foi ad
nutido que o Presidente do Tribunal
Eleitoral, acompanhado de um !un
clonãrio da Câmara. dos Deputados, se
con.~ltuÍSse em poder de reconheci
mento de diplomas, procedesse a seu

C·oj"l.:Tlf; ~at6, a ,",tia rr.m;)6'ia ao Td~

bun~l Eleitoral para. um novo julga..
mcnto,

Pal'ece-me~ Sr. Pres1denté, que o di·
plomn expedido pela Justiça Eleitora.l,
por V. Ex../Io tão dignamente presidida,
é título lfqufdo do mandato que :rece
bemos do povo. Não é ),)ossível abrir,
ncst~L hor:l., '!.tr.1~ l'evl:rlo dôsses d1plo
mas; nâo devemos e:ntregá.-los 30 Pre·
sidente do Tr1bunal Eleitoral e a um
luncioné.r10 desta Casa, Admitindo que
sejam reexam:i.o.,ados para orgo.n1zação
fle uma. lista, 24 hOl'as depo1.s, a qual,
recebida, será publicada maJs ~ bo~

ra.'i após, até ajustar-se ar l.'lStalaçõ'o
cletin1ti'ln. dr.. Assem:,I.t~:D. f~ dut~ fiJlada
1W, pl'ogrnmn-:)fiCl c!~ !€::lt~n do Il~ma
l'a.t~. !J:\ra ~ t)o.:s~ t10 F':e:;!dente dn. Rc-
púb11ca. -

Nezr. se invoque c<::mo um preceden-
.. te hjsUJrico o tato deV• Ex.a vir
presidir a -Assembléla Constituinte,
como ocorreu em 1934. FoíJuS~men
te em 1934 que surgiu a. 1novação .do
001lgre5so ser presidido pO;r' Uln ::nem;'
bro do Poder Judiciário:

A presença elo Presidente do Tri
bUnal Eleitoral na AsscJ}1b!tla Cons
titu1nt~ de 1934, e na Câmara ordlnó'
rln, verificou-se na. fase prp,parat6r1a
cY.IS sessões. Aqui compareceu o Pre·
s1dcr&te do ,Tribunal e ofc-ani1.ou os
trabalhos de recebimento de cUplomas
at~ a eleIção da Mesa. Desta vez, en~
contramo-nos, precisamente, na daw.
dn instalação. da Assempléfa. e está
presidindo a sessão ;;,m. membro de
outro Poder.

Pergundo aos Srs. Constlt",llntes'
dentro desta. data, deve ser Dermitidá
no presença de· um mem.bro, ilustre é
verdade, dos mais dignos represen
tantes do .Poder Judiciário, porém
um corpo estranho nesta Casa (pal
m_as da bancada comunista), porque
no.o recebeu". como nós outros, man-
dato do povo? .

Dd, 5:1'. Presidente. o meu apoio
em parte, à· sugestão apresenft'.da
pela bancada comunista. Fa.ço-'o a.pe~'

nas em pane, porque vou apresentar
uma lndic::l.ção, procurando resolver s.
Qu-estão, de vez que não tomaram, os

. que têm a. responsabiUdade da condu
ç:Lo dos nossos trabalhos, provIdências
para a. realização das· sessões prepa.
ratórias. ' .

Concluindo, Senhor Pres1dente, devo
observar que no Regimento decreta
do pelo, Pod,er Executtvo;não existe
qualquer d1sposlt1vo estipulando o
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compromisso dos parlamentarr.s, par..
te primeira. dos nossos deveres.
mncontramo~nos no dia. da. insta~

lação da ConstituInte; de hoje por
diante, somos membros de Ulna as..
llembléla que se acha Instalada: e, no
entanto, a1n<la não prestamos com..
promtsso! Estamos tunclona.ndo como
Assembléia Constituinte sem essa
tormn,1í-dade, e se pretende lnaugu!'a,r,
hoje, um' períoGo preparatório Que
ninguém sao::! qua..?1do terminarã, por
que passado-o momento da instala...
ção, a não ser que aceitemos a data.
que fixou o Ita.rt1aratl,. na sua pro..
gratnaç§.o das festas de posse do Se..
nhor Presidente da Repliblica., não
temos como corngir o êrro.

Eram t:ssas, Senhor Presidente, aS
considerações que deseja.va fazer a.
V. Ex.a •

Admiro a· cultura. jurídica de Vos
sa E7.celéncla, rui, porém, parte, como
Deputado, do Parlamento cUssolvido
em 1937, e ver1!lquei que, talvez, 3
primeira cunha. lançada. dentro desta.
Casa. houvesse .sido a. tutela de ele
mento estranho ã. eleição,
. Há, na iniciativa de mais de um

partida desta Casa, o espírito domi
nante em 1891. Em 1891, eram os
próprios Deputados que se dirigiam,
Aquela. AssembléIa tal orientada pelos
próprios eleitos; devemos seguir..lhes
o exemplo, aceitando a história CCi5
outros parlamentos constituintes, para.
resolver o nosso caso.

EIs a questão de ordem que apre~

sento n V. Ex,I\. •

O SR. PRESIDENTE - A questão
levantada pelo nobre d'eputado do Rio
Grande do Norte encontraria solução
no que dispõe o art. 1.°, letra f, do
Deçreto 0.° 8.7D8J de 17 de janeiro de
1946, que diZ: "

• "OS diplomas perfeitos em suas
condições extrínseca.s. mesmo con R

testados em seu mérito, darão aos
seus portadores tócbs as garantias
e direitos que o Regimento esta
belece, até que o TrIbunal Ele.lto.
ral competente de<:ida o conR

trArio" •
Aqui estou, cômo tive ensejo de di

zer, ao declarar a.berta (\ sessão, na
,qualldade de presIdente do f~ J.perior

Tribuna.l Eleitora.l) mero illterm.edfál'10
entre 05 'l'rlbunais Regionais que pro
clamaram eleitos os candidatos. Depu
tados e Senadores, aqui reMidos e
portadores dos respectivos diplomas e
a JJTóprla ASSembléla ConstItuinte, já.
na. plenitude de suas prerrogativas.

Data. veníá elo nobre oradc:, a ques..
tão de ordem levant~,dn. por S. Ex
celência zerá, opor:una~c:lt~, objeto
de deliberação, quando a Assemb!~ta

já não tiver na presidência um el~

menta do Poder Judiciário que. como
afirmou' o nobre d:!putado, S21'%, o corR
po estrn.nho na mesma, mas, sim,
o seu Presidente eleito; vale dJz.er I>
mandatário, o depositário dz. confian
ça de sua maioria,
. Quer~me pnreccr que, dentro do re

. girne democrâticot outra náo poderá
ser a solução..

Tomando em consideração a. qucs~

tão de ordem, eu a. adIo, poIs, pllr~

ser objeto de deliberação quando a.
Assembléia houver procedido à eleição
d.o seu Pr~sldente,(Palmas).

O SR.. ~:ILTON OAIRES DE BRITO
- Peço a palavra pela. ordem.

O S~. PRESIDENTE - 'l'cm apa~

la\Ta. pela ordem, o Sr. Milton Cufres
àe Brito.

O Sa. MJ:L'I'ON CAlRES DE BRITO
(Pela. ordem.) -Sr. Pres1dfonte, cole
gas consCtuíntes: acredito que. efeti
vamente,. estamos iniciando perí?do
novo na vida da democracia. bl'llsi1eu'a.
B, llortnnto, preciso que compreenda
mos profundamente o que seja 1n1clar
uma .era nova na vida do n(lsso pais.

Como advertiu o colega que me an·
tccedeu, uma. simples cunha, pequena
que seja, pode tornar-se a causa. de
um prorundo mal para a soberania da.
..~semhléla .

Apelo para o Sr. Ministro Presiden..
te do Superior Tribunal Eleitoral, e
apelo veementemente para os ,=ompa~

nhelros constituintes, fazendo-lhes :lo
~eguinte i pergunta: preferimos iniciar
os trabalhos, soberanamente, como
constituintes, verdadeiros e legitimes
representantes do povo, ou prefemnos
iniciar os trabalhos de instalação da.
Assembléia ConstitUinte ·sob a. "tutela. da.
Justiça Eleitoral?
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Estariam nossos cllplomas, d.e ante~ narla a investidura plena, integral e
mão, legalizados? absoluta. dos r,epresent:::.::t'::.:;. do povo

Respondo imccUatamente: ésses di~ np. plenitude d~ seu mand:a.to. .
plomas, ilustres ccnatltulntes l estão le~ Permito-me, pois. declarar a.<liada,
galiza<:los, porque foram concedidos o..!ndn. uma. v-ez, a decisão dessa. ques-
pelo Tribunal Eleitoral de cllda Esta- tão. iniciando a. ch::.ma.d.a, pelO. 01'-
do. dem geográfica das circunscr1ções

Ora. que manda a lógica? cleitorn.ls, a fim de que, ainda .mais
Manda, juntamente, que, 'Uma vez ràpidamente. sejam atendidos os jus-

aberta a sessáo da constituinte - e tos anseios dos S1's. Representantes
não o deve ser 5013 ti. presidência do comunistas, c passe a ser esta assem-
representante do JUdiciário - seja., bl-éla. contiuzida por um dos seus em1-
imediatamente a. rim de salva.guardar nentes membros. '
a .!.loberania da própria. ~embléia., O SR. CARLOS MAR!GHELA-
entregue sua direção ao representan- Peço a palo.vra pela ordê:m.
te ma.is velho dentre 05 presentes.

Pergunto, mais: Que inconveniêncIa.· O SR. PRESIDENTE - Tem a pa-
h90veria nessa tese, já que é inccnve- lavra, pe13. ordem, o Sr. Carlos Ma.-
nlentea interferência da Justiça. Elel- righ-ela.
toral?' O SR. CA...~S :M:A..'q.IGHELA (-)

Insisto em que o Presidente desta (Pela ordem.) _ Sr. Prcs:dente do-
.Assembléia, membro da Justiça Ele!- SupenOl' Trlbt:nal Eleitorn.l.· ,
tor.a.I, tome em cons1deraçã"_~ propos- Não me dirijo ao Presidente ~a..A$-
,taaqul apresentada. pela m1nJ::ia llan- - - ~mbléla Constituinte. porque aão re-
cada, a bancada comunista., e passP,IO conheçO na pessoa, ilUStre aliás, do.
os tra.balhos a ser presididos pelo de- membro elo JucUciário, que aqui seeD-
putado ou senador ma.1s velho.subme- contra, poderés para. dirigir os noSsos
tendo-se ao plenário ,0 projeto de re-' trabalhos. .
gimento que oferecemos. Como afirmaram o:; oradores ante-

:Desta forma in!claremos o nosso tiores, tra.ta~se, realmente, de eorpo
mandato soberanamente. como deseja. estranha numa assembléia. que o POVO.
e qU-:lro nosso povo. (Palma.s). em memorá.vel pleito. exif.;1u !ósseso-

O SR. PRESIDEN'1"E-Há. Decess!- l>erana e Ilvre. (Palmas da bancadt1
elade evidente de apressar o processo comunista) • .
ele recebimento de diplomas, paTa. que, Começarfamos por trair o próprio
o mais breve pOSsível. a assembléia. mandato. que IlCS con!iou o pOVO, ,&e.
!unclone sob a presidência de um. dos no momento em que lnicIamos uma.
.seus fIustres membros. A insistên- !c.se. nova da Democracia., nos subrile-
ela do :oo'bre deputado. que acaba de têssemos à. tutela ele um governo Q.l:e
tala:, em continJ,1açáo .das idé!a.s dos já. expirou (Palmas). do govêrno que
oradores precedentes, não poder'1a ser baixou êsse decreto-lei do dia 17 de
acolhida, malgrado meu, por dois mo- ja.neiro. i.iúl.s queonfem-roi""suJjStifUfdo .
tivos prin-cipals: prm:,eiro, porque de.. ,. portanto. não poderia ditar leis para.
nlora.r1a a apresentaçao e o rela.eiona.- reger uma Assembléia ase instalar,

. menta dos diplomas. ou seja. a nor-. quando outro Govêrno estará no poder,
malização final do processo d~ reco- legalmente constituído. .•
nhecimento dos mandatos dosSenho- Nossa atitude aqui. pois. ~6 poderia·
res Deputados c Senadores; segundo. ser, como. é, de protesto. E' o que
que seria talvez ~em superar es- deixa cons}gna~o a l:lancada comunis-
..' " . ta, que nao pOderia, neste momt.nto,

sas a:1íiculdades, est.abe~ece=, mettida. de :forma alguma, submeter-se a uma.
CJ.lre me permitiria. cla.ss~lca.:' de algo .verdadeira imposição. Aceitar o Pre
mdiscreta.. ' sldente doSuperlor 'I'ribunal Eleitoral

,Como iríamos descobrir, entre os como :Presidente desta. sessão. slgn1fi
ilustres S.l.'s. Representantes, o que cela aceitar um regimento interno·
a.pres2ntasse essa cars.cterfst1ca.? baixado pelo Sr. José Linhare5, e1:1.-

Tornar-se-ia necessâr1a. uma 1nda- .
ga,ção pormenorizada, ql1e procrast!.. (.) Não foi revisto pelo oraclor. ,
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bOrado pela. ditadura, por um Govérno
que xlão :Cal levado ao pode1' pela vonR

tade sobernna do povo; sl~1f1carip.
aceitar Uin regimento que diz, no seu
art. 2.1) - "Enquanto a Assembléia
:r1~O votar o seu regimento, serão reguR
lados os seus trabalhos, em tudo qua1'lR
to não contrar1ar a Carta Constitucio
'na! e a leeislação eleitoral vieentes..."

Assim, estaríamos aqui, constituin
tes eleitos pelo povo pllraorganizar
um regime democrático progressivo,
para D.lSsegurara liberdade; a justiça,
a igualdade, a emancipação POlítiCOR
econômica da Pátria, p.starJa.nlos aqui
aincb submetidos à vigência da carta.
facista de 37. (Palm.as).

E' questão que nós, comunistas, ab
zolutf)m~nte dr::xarínmos de parte.
Não nos submeterlamos a essa Cons R

tituiçãofascista. E' o momento em que
devemos abrir a bôca, como tizemos
em praça públ1ca, para mostrar que .
essa Constituição está caduca; e nem
se pode alegar que, ainda que estivesR

.se em vigor, tivéssemos de nos subor R

dmarA. Presidência de um homem
que com ela está de acôrdo e vem
para aqui, como delegado dD próprio
Govêmo, resolvendo questões qUe nos
São atribuídas por &se Regimento InR
temo.

Não podemos concordar com. a pre~

sidência do llustre Presidente do Tri
bunal Eleitoral, por que não aceitamos
o Regimento Interno, e tal cargo ê
assegurado a S. Ex.· exatamente por
fôrça. de um decreto-lei que diz, no
art. 1.°:

U A instalação da Assembléia
Constituinte será realizada dentro

. das seguintes normas, que regcl'ão
as suas primeiras sessôes, até que
a mesma :assembléia delibere sôbre
seu Regimento: os cancUdntos eleiR

tos para o Congresso Nacional,
devidamente cUplomados, reunirR
.se-ão no dia 1 de fevereiro õ.o corR

rente a11o, àS 14 horas, no ecU!icio
da Câmara do,S Deputados, Palá R

CiD T1r2.dentes, a fim de, sob a
presidência do Presidente do SU R

perior Tribunal Eleitoral, ou de
seu substituto legal, secretariado
pelo Secretário Geral da Presidên
cia da Câmara, realizarem sessões
preparatórias".

Nestas condições, o Presidente do
Superior Tribunal Eleitoral, Senhol'es
'Con.'5tituintes e nobres colegas, está
1nvestidode pocieres por um decreto
lei baixado pelo Govêrno, decreto que
se apóia na. Carta Constitucional de

10 de novembro ele 37, carta fascista,
caduca, renegada pelos .seus próprios
autores. (Palmas).

Quero dcb.ar patente o veemente
protesto da bancada elo Partido COR
munistl1 elo Brasil, ao qunl não .se sub
mete ao processo qUe .se pretende adoR
tar, pois a únIca atitude cl~mocrátlca,
no caso,- seria. o :lu5t:'c Presidente do
Superior Tribunal Eleitol'al ceder SC'U
lugnx a um dos i1óssos pares, o mais
velho, para que um d1plomado, um
elemento .2·1eito pelo povo basllel1'o,
viesse presidir esta. ~semblé:a, e não
o homem que possui muitos titulos
ilustres, não há dúvida, porém n:lda
tem a ver com a Assemblé1a Cons
tituinte; para aqui não 1'01 eleito, nâD
se apresentou como candidato e, por
tanto, np.o pode presidir os nossos trc.
balhos. (Palmas).

Deixo, pois, formulado Q. protesto ela
bancada comunista, pedindo, mais
uma. vez, que o Sr. Valdemar Falcão,
ilustre PrEsident~ do Supericr Tribu
nal EleItoral, ponha a votos a propos-

.ta por nós apresentada ou, então, ceda
o seu pôsto, imediatamente, a :fim de
podermos indicar qual o candidato
mais votado ou o mais velho, que o
substitua.

A bancada comunista insiste em que
seja suspensa a sessão por quInze ml R

nutos, a. :fim de se veri!lcar qual o
mais velho entre os 8rs. Congressú;
tas para ocupar a. presidência. da
Casa, pois estamos dispostos a aten
der, unicamente. aos desejos do ple-
nário. .

Lançado {) nosso veemente protesto,
em nome da bancada comuDista., eSR
peramos que V. Ex.II. resolva a. questão
por forma democrática, procedendo à
votação que solicitamos. se 1~o não
acontecer, í1que registrada a nossa
repulsa ao desprêzo pela democracia..
que começa a se fazer sentir nesta
Ca,.c;a. (Pa1.mn.s) •

O SR. ,PRESIDENTE - O protesto
do nobre representante da be.ncada co
munista constará da ata dos nos~os
trabalhos.

Deixo de submeter a votos a indica
ção a que S. Ex.1I se refere oor amor
à ,coerência com o próprio ponto de'
vista em qUe se coloca o digno Sr.
Deputado. Seria a votação de uma
proposta presidida pelo mesmo corpo
estranho a que S. Ex.&' alude. (Palmas

,prolongadas) •
Vai ser feita a chamada pela ordem

geográfica das circunscrições eleitOR
rais,
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o SR. JOÃO AMAZONAS - Peço ao
palavra, pela. ordem. .

O SR. PRESIDENTE - V. Ex.a. não
permitiria que se fizesse a chamada?

O SP:. JoAO AMAZONAS - Desejo
usar da palavra, ante:).

'0 SR. PRESIDENTE - V. Ex." quer
pronunciar-se sóbre assunto urgente?

O SR. JOãO AMAZONAS -- Per
feit:J,m~ntc.Dcsejo falar pela ordem.

O SR. PRES!DENTE - Tem a pa
lavra.pela ordem, o Sr. João Ama.
zonas.

O SR. JOãO Al'irAZONAS (Pela.
ordtm) (1;1.) - Srs. Congressistas.
Repr..zzel1t~t~ eleito pela cla~se tra..
bnlhedc.ra do Brasil, pelo povo de
nossa tCl't'a, tod~ êle de 0111.05 voltados
para et:tn As.<>embléla a fIm de verifi
car realmente. quais os que s~bem

.defender o novo poder que criamos
para o Bras:!, faço um apelo ao espí
rito democrático ao Sr. Ministro Val
demar Falcão, tantas vezes revelado,
no sentido de que S. Ex,\\. ab~nàone

o recinto. (Não «(patadas ~ TXllr.t.a8).
Gostaria que êsses "não ap"iados"

fôssem OU·lidos pelos nossos cinco mi
. lbões de eleitores.
, Senhores! Faço um apêlo, repito,
aos sentimentos democrá.ticos do ilus
tre jurista, para que respel~ a. so
berania da Assembléia e submeta, à
't:onsiderac;ão 'do plenário ·a proposta.
ela. banca.cla. do meu Partido.

Cabe .à, Casa manifestar-se contra
ou a :t'avor,'J::sse é um direito assegu
rado a todos os Srs. constituintes.

O Sr. Acurcio Tôrres - Perm1ta-me
V. E..~.l\ um aparte. V. :Ex.a contesta.
que o !lustre Sr. Ministro Valdemar
Falcão esteja presld1ndo esta reunião
em decorrênc!a da mesma lei que fêz
com que o eleitorado, em 2 de de
zembro, nos elegesse?

O SR, JOAO AM:AZONAS - O Sr.
.MInistro Valdema.r Fo.lcão é apenas
presidente do Tribunal que dirIgiu as
ele1ções realizadas no pafs n. 2 de de
zembro"
" O Sr, 'Aetlreto Tôrrcs - E que pre

.. side a esta reunião por fôrça de dis
positivo da mesma lei que regeu o
processo eleitoral.'

.O SR. JOAO AMAZONAS - Não é
deputado eleito pelo pO"'o e não o
sendo não pode estar presidindo à .1115-

(') Não foi revisto pelo orador.

I
I

ta3.nção da A.,>sembléla Const1tufu~e.
(Palmas. Não a.pOiados). i

A verdp.dc, r.ompanhelro.s e senh'oreS
Congress1stas, é que o Sr. Valdemar

'}'alcã.o alega pressa, agora, quanto ã.
votação de nossa. proposta, mas,: l1a
verdade, trata-se de um adiamento.
porque se segu1rmos essas normas, 056
depois das festas programadas pellJ
Itarnarati é que decidiremos se deve
mos, ou não, continuar nossas ses.'$Ões.

,~açOt portanto, apêlo aos senti..
'mentos democráticos do Sr. Ministro
Valdemar Falcão, no sent1do de Ique
permita. seja a AssembléIa. Constl-'
tu1Dte pre:i1dida 'Pelo mais velho lcios
seus representantes aqui pre,')-fntes.
(Palmas> • I '

O SR. PRESIDENTE - Tomando
em consideração o apêlo que acnb~ de
:ser reiterado, eu o atenderei,. oportu
namente. (Muito bem). ! '
'Vai-se proceder à chamada pela

ordem geográfico. da.s e1reunscr1çé~

eleitorais. 1

Procede-se à chamada. '

O SR. CAP..LOS 'MARIGHELAI' 
Peço a. pa.lavra pela ordem. ,

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra pela. ordem o Sr. Carlos Mal'l~

shela. I

'o SR. CARLOSMARIGHELA 1(.)
- Senhores Constituintes. O que '[me
traz, agora. à. t.."'ibuna é o .sc~nte: o
Ministro do Trabalho, que acaba I de
tomar po$.Se. fêz declaarções que estão
a merecer comentários nesta Assem..
bléia, e a bancada comunista, sempre
vlgUantc em tôdas as questões que ldi
zem respeito ao nosso povo e .interes
sam a tõda. Nação Brasileira, náoquel'
deiXá-las passar sem reparo. l

Ninguém mais 1nsuspelto para ~a
lar aqui do que a nossa bancada} que
tomou posição contra o govêmo, que

, a.caba de .ser empossado. do 51'. Eu.. '
rico ,GasPar Dutra, ,mostrando'..se
adversa t. todos os atos qUe não cor
respondin,m aos inU:rêS5es da demo
cracia. mostrando, em comicios 'em
praça pública, em reun1ões e confe..
rências, por tôda parte ond~ foi pos
siveL ao Partido Comunista falar, que
o Sr, Eurico, Gaspar Dutl'a estava
comprometido' com o golpe de 10 Ide
novembro, cercado de elementos rea
clonénos, assumindo até atitudes rea.
cionárias; mas também" decla.l'alDos
que nós, comunistas, estávamos cUs
postos a. apoiá-lo em todos os atos de..

, ,

I

(.) Não foi revisto pelo oradorl
I
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mocráticos do seu govêrno. FIzemos
ver que, uma. vez eleito pela. maioria
dos sufrágios da Nação, para. nós não
eXistiria mais o Sr. Eurico Gaspar Du
tra, que se apresentara como candi
dato A Presidência. da Re~bl1ca, que
havia aceito o apoio dos próprios in
tegralistas, mascarados no Partido de
Representação Popular e com outros
d1s!a:oces. Nossa posição, diante. desse
govêrno, seria. clara., :firme e dec1dlda,
de apoio ao todos os seus atos demo
cr2.ticos, como também de repUlsa e
combate, o mais implacável e impie
doso, a todo~ os atos reacionários, par..
tissem do próprio General Dutra ou
de qualsqtaer elementos mal intencio
nados, Inimigos da democracl~, ele
mentos õsses que, infcll7.mente, ainda
o cercam.

As declarações do Sr. Ministro do
Trabalbo, para as quais peço a aten
ção da Assembléia. l'eferem-sc ao mo..
vimento de reivindicações justas -pro
m.ovidos pelos trabalhadores, os quais,
passando fome neste. momento. se
utilizam do recurso legal da greve pa
ra conseguir mais um' pouco de pão.
Essas declarações são as seguültes:

110 Sr. :Ministro do Traba~

lho, Indústr1a e Comércio, de
vidamente autoriZado por S. Ex.·,
o Senhor Presidente da. Repú~

b1!ca, declara que o govêrno
examinará, com atenção e sim
petia, as justas ;re1v1ndlc&Ções
dos trabalhadores.

A legislação social brasileira
oferece amplas possibilidades de
entencllmento entre as partes
interessadas e de. exame e jul
gamento pela. Justiça do 7"Ta...
balho.

Nestas condições, não se justi
!lca, no momento, o recurso ex
tremo das greves, princIpalmente
intempestivas, criando dificulda
des aú govêrno democrático que se
inicia e perturbando a vida pe.cí
f!ca da Nação. Acolhendo com
simpatia reivindicações justas, o
go·~êrno não poderia negociar com
grevistas apl'essados e impa.trlotas
.ou a serviço de Inimigos dos tr~
ba.lhadores" .

O qUe nós, comunistas, queremos
lamentar é que, no momento em que
se lnlcl3, o gOVêi.'DO do ilustre General
EurIco Gaspal' Dutra, com a declara
ção positiva, feita. a.inda ontem em
seu discurso, de que estava. dLsposOO a
submeter-se ao regime democrático
que fOsse estabelecido por esta Assem-

bléla, um seu. representante, homem
que se encontra exercendo cargo de
responsabilidade no govêmo, faça de
claração dessa, deixando de reconhe
cer dtreito 1fquldo e Incontestável, que
é o do proletariado fazer. suas greves,
direito reconhecido no mundo todo c
pela. nossa própria. pátria, quando, em
Chapultepec, ass1ne"u a. ata que garan
te· essa defesa a todo o operar!ado.

(Palmas) •
. O Sr. Georgino AveZino - :Direito

Que nã.o é r.econhecjdo nem mesmo na
Rússia.

O SR. CARLOS MARIGHELA - E'
êsse direito reconhecido em tõda par
te, como conquista da. liberdade e da
democí:acia, que o Sr. Ministrado
Trabalho, lamentàvelmente, deixa de
reconhecer, no momento em que se
1nicia. um govémo democrático, 1azen-

. do declarações do tipo das que apon
tamos aqui e contra. as quais protes..
tamos. ,

81'S. Constituintes, nobres DepU
tados! Quero submeter à apreciação
C:c V. E.,"C.l&, ~dindo. desculpa pelo
tatu, de voltar a ocupar a atenção da
Assembléia - pois a..'i8im o exigem os
lnterêsscs dos l.rnballlarlores c do po
vo em geral - uma proposta, que é
a seguinte: passemos ao Exmo. Se
nhor Presidente da Repúbl1ca o tele ...
grama que vou ler:

..Assembléia Constituinte reuni..
da em sessão Instalação vem 5011-.
c1tarV, Ex.a intennédio Sr. Mi
nistro Trabalho sejam satisfeitas
quanto· antes justas reinvind1ca.
ções bancários já que situa'Tão eco
nômica !inanceira nossa Pátria se
encontra an:eaçada. intransIgência
banqueiros e intole:r?.:Jci?. C7.-M:1~

nistro Trabalho." (Palmas) •

Deixo aqui, Srs. Con5tit~1i..")~es, para
consideração- da. P...ssemçl~i:\, ê:3te te
legrama que a b"...ncada comunista pro
põe, uma vez aceito pe!o plenário, seja
pn~ndo ao Exm.ll Sr. Presidente da
República..

Tenho dIto, (Muito 'bem; muito bem.
Palmas) •

O SR. HUGO BORGBI - Peço a
palavra pela ordem.

O sn. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra pela ordem o Sr. Hugo Borghi.

O SR. SUGO :BORGHI (Pela or
dem) (,~) --:- Sr. Presidente, nobres
colegas! .

("') Não foi revisto pelo orador.•.
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Tendo sido .escolhido Ministro do
Traba.lho um dos' membros do nosso
partido, o Dr. OtacUto Negrão de Li
ma, e conhecendo-o pessoalmente, 5a- .

..bendo o seu modo de pensar e o quan
to pl'ctende fazer em prol dos traba
lhadores do BrasU, na quaUdadc de
deputado pelo Partido 'l'rabalhlsta
Brasileiro, desejo proferir algumas P:J.
lavras para defendê-lo perante est~
Assembléia.. da acusação que um dos
senhores deputados da bancada co
munista acaba de :formular.

sei da .sua orientação no' tocante â.
'classe trs.balhista.. Tem sido uma de
suas preocupações constantes, nestes
últimos dias. o 'estudo dos problemas

. atinent~ 2005 intcrêsces dos proletã.
1'1os.

Era a declaraçáo que me julguei no
dever- de externar, em!1ora. não este
jamos ainda devidamente empossa
dos. Náo se achando a Assembléia. em
perfeito funcionamento, o desagravo
àquele ilustre companheiro' de lutas
poderia ser retardado, mas entendi de
m1nba obrigaçâo trazê-lo desde já..
. Considero o Uustre Ministro homem
digno e capaz de desempenhar per!ei~

tamente o honroso cargo que lhe foi
confiado pelo .Sr. Presidente da Re~
pública., num regime equillbrado en
tre o .. capital e o trabalho. (Multo
bem; muito bem. Palmas).

O SR.. PRF..8IDENTE - Convido
OS SeDohres Constituintes pre..--entes
a entregarem seus diplomas.

O Sr. SecertáriO Geral pTQcede à
chamada pela. ordem de Estcuios. Di3~

trito Federal e TerritÓ1"lO do· Acre.

São rece1Jlãos os seguintes diplomas:

SQiADORE5

Amazona.s: .
Alvaro Botelho Maia e Valdemar

Pedrosa.

Pará:
Alvaro Adolfo da Silveira e Joaquim

Macalbães Cardoso Barata..

Ceará.:
;Plínio Pompeu de Sabóia Magalhães

e Olavo de OlLveira..

Rio Grande do Norte:
Georgino ~~vcllno e José Ferreira. de

Sousa. ~

Para.íba: ..
Adalberto Jorge Rodriguas Ribeiro e

Wergnlaud Wanderlei.

Pernambuco:
Antônio de Novais F'l1l1o c Etelvino

Lins de Albuquerque.

Alagoas:
Cícero Teixeira de Vasconcelos e.

Ismar de Góes Mcnteiro.

Sergipe:
Valter Prado Franco e Durval Ro

drigues da Cruz.

Esp!rito santo:
Atflio Vlvacqua. e Henrique de No

vais.

Distrito Federal:
Luis Carlos Prestes e Hainllton de

Lacerda Noguelra.

lUo de Janeiro:
Alfredo da, Silva Neves e José Carlos

Pereira Pinto.

Minas Gerais:

Fernando de ~{eloViana e Leviudo
Eduardo Coelho.

Sáo Paulo:
I AlexandÍ'e Marcondes Mar.bado Fi

:lho.

GoláS:
Pedro Ludov.1co Teixeira e Dario

DéUo Ca.rdoso.

Mato Grosso:

Vespaslano Barbosa. Martins.

Paraná:

F%v1o Carvalho Guimarães e Ro
bCl1:0 Glasser.

Santa Catarina:

Nereu de Oliveira Ramos' e Ivo
d'Aqu1no :Fonseca.

lUa Grande do SUl:

Getúlio Dornelas Vargas e Ernesto.
Domeles.
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J>EPl1'rADOS

Amazonas:
Leopoldo Peres e Manuel Scverlano

Nunes.

PaI'á:
João Guilherme Lamelra Bltencourt,

0:11'105 Fercira Nogueira ,Nélson da.
Silva. Parijós, José João da Costa
Botelho, Agostinho de Menezes Mon..
telro, Epl1ogo Gonçalves de Campos e
(Suplente) Luf,s Geolás de Moura
Carvalho.

Ceará:
Manuel do Nascimento Fernandes

Távora, Paulo Sarasate Ferreira Lopes,
Benedito Augusto Carvalho dos San..
tos, Egberto de Paula. Pessoa Rodr1
gues, Joaquim Fernandes .Teles, 30sé
de Borba Vasconcelos. Francisco de
Almeida Monte,' Antônio da Frota
Gentil e arlsanto Moreira da. Rocha.

Rio GX'anif.e do .Norte:
Deoclécio Dantas Duarte, 30sé Au

gusto Varela, Valfredo Gurgel, Vicente
da. Mata Neto. José. Augusto Bezerra.
de Medeiros, Aluizio Alves e 3oão Café
Filho.

Paraíba:
., 30sé 3anduí Carneiro, João ,Agri
pino Filho, João Ursulo R1be~ro Cou
tinho Filho, samuel Vital :Dua.rte, José
Jo!111 Bezerra de Melo e Ernanl Sa
tiro.

Pernambuco:
Agamemnon Sérgio ·de God61 Ma

galhães, Jarbas Cardoso de AllJuquel'
que Maranhão, Gereino M'~lagueta de
Pontes, Oscar Napoleão "- .:nelro da.·
Silva, Osvaldo Cavalcante da. Costa.
Lima, José da Costa Pôrto, Ulisses Lins
de Albuquerque, João Ferreira. Lima,
Paulo Pessoa. Guerra. Carlos de Lima
Cavalcante, Alde ,F1eij6 Sampaio. Gre
gório Lourenco Bezerra, Agostinho
Dias de Oliveira, Alfredo de Arruda.
Câmara e Eurico àe Sousa.· Leão.

( 1.o Suplente) . Alcêdo de MOl'ais
Coutinho.

Alagoas:
SilveStre Péricles de Góis Monteiro

Luís de Medeiros Neto, Lauro Bezerra
Montenegro, Esperld!ão Lopes de Fa-'

ria.s Júnior, Francisco Afonso de Car
valho e Rui SOal.'eb l?a.lm.eil'a.

, Sergipe:
/.mando Fontes, ?iel'iba1do D~ntas

Vieira, Francisco Leite Neto e Mau-
rício Gr:lCO Cardoso. •

Esp!r1to Santo;
Eurico de Aguiar Sales, Paulo MonA

50 Vleirp. de Resende, Asdrúbnl IJ:ar
tJIlS Soares e Lui'S Cláudio de :Freitas
Rosa.

Distrito Federal:
·".:Rui da Cruz Almeidí>., Benjamim Mi

guel Farah, Manuel do Nascimento
Vargas Neto, Francisco Gurgel do
Amaral Valente, José de Sagadas Via
na, Manuel B~nicio Fontenele•. Paulo
Baeta. Neves, AntOnio José da. SUva,
Hermes Lima, Euclides de Oliveira
F:Igueiredo, Jurandir de Castro Pires
Ferreira, João Amazonas de Souza Pe
droso, Mauricio Grabois, 'Jonas de Mo
rals Correia, José Fontes Homero, (Su
plente). Edmundo Barreto Pinto e
(Suplente) Joaquim :Ba.t~'1;a Neto, .

Rio de J1l.t1e1ro:
Ernâni do Amaral Peixoto, Eduardo

Duviv1er, Carlos Pinto Filho, Pa.ulo
da Silva Fernl;i,ndes, Getúlio Barbosa
de Moura, Heitor Collet, Silvio Bastos
Ta.vares, Acúrcio Franctsco TOrres,
BrígIdo Fernandes Tinoco, Miguel
Couto .Filho, José Eduardo Prado
I~eny, i'.ntônio José Romão Júnior.
José de Carvalho LeonU. José Mon
teiro Soares Filho, Claudtno José da.
Silva. Alcides Rodrigues sabença. e
(Suplente) Abelardo dos Santos Mai2..

Minas Gerais:
. Benedito Valnc1ares Ribeiro, Luis

Martins Soares, Juscelino :Kubitschek
de Oliveira, José Rodrigues 8eabm,
Pedro Dutra Nlcácl0 Neto, José Fran
cisco Bias Fortes, FrancisCo Duque de
Mesquita, Israel Pinheiro da. Silva, José
Monteiro de Castro. João Henrique
Sam1Jaio Vieira da Silva. Jaci de Fi
gueiredo, JosE:: Magalhães Pinto, Joa.';'
quim Llbânlo Leite Ribeiro, Daniel Se
raplão de Carvalho, José :Marta Alk
mim, Augusto das Chagas Viegas.
Artur Berna.rdes F!lho, Gustavo Os.
panema, Gabriel de Resende Passos,
Francisco Rodrigues Pereira Júnior,
Noraldino Lima, Milton Soares Cam
pos, Oelso Porfírio de Araújo Machado,
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Ol1nto Fonseca Filho, Augusto MArio
Caldeira Brant, Felipe :Balbi, JoSé Ma~
ria Lopes Cançado, Artur d.s. Sl1va
Bernardes, LicW'go Leite Fjlho e
Jarbas de Lert Santos.

Sfi.o Paulo:

Carlos Cirilo Júnior, Godof,recto
Carlos da Silva Teles Luis Gonzaga
Novel1 Júnior, José César de 011veira
Costa, João Gomes 'Ma:rtins Fi1l10, 13e~
nedito Costa. Neto, José Armando
Afonseca, Horácio Wer, José Carlos
de A'l;3.liba Nogueira, José João Abdala,
José Alves Palma, Paulo Nogueira ~
lho, Plínto Barreto, Luis de Toledo
P1za Sobrinho, Aure~ano Leite, Hugo
Borgh1, Quara.cl.S~lveira, José Correia
Pedroso Júnior, Romeu José Flori,
Berto Condé, José Mar1a Cr1splm, Os~

valdo Pacheco da SUva, Jorge ,Amado,
Milton Caire.'i Brito, Manuel vitor de
Azevedo e (Suplente) Euzébl0 Rocha.

. FJlho.

Goiás: '~ll.~1

DiógeneS Magalhães da SUvelra,
Joãó d'Abreu, Albatênio Cafado de
God61, Gu1lhenne. Xavier de AlmeIda.,
Galena .Paranhos, DomIngos Neto Ve
lasco e Jales :Machado de Siqueira.

Mato Grosso:
João Ponce de Arruda, Argemiro· de

Arruda. F:falho, Gabriel Martiniano de
Araújo, Dolar Ferreira de Andrade e
Agrícola Pais de Barros. .

Paraná:
Fernando Flores) José Ml111hoZ de

Meio, Lauro Sodré ;Lopes. Joio Agu!aiI",
Aramls Ataides, João rrcónlo Gomy
Júnior. Bento M.'Unhoz da. Rocha. Neto,
Erasto G!l.ertner e .(Suplente) RubeÁU3
de Melo Braga.. :

I' ;

santa. Catarlna:
Orlando Brasil,: Aderbal Ramos da

Silva. Ra1)erto. Grb&sembaCher, otaci
110 Vieira da Costa, Altamlro Lôbo
Guimarães. Max· Tavares d'Ama.l:a.l,
TomáS Adalberto: ida. .SUva.·· Fontes,
(SUplentes) Rogério Vieira e Hans
Jordan. : : ..

Rio Grande d~ Sul: .
Adroaldo Mesquita da Costa, ~o

domJro POrto da Fo~er.a.,·Damaso da
Rocha, João Batista. Luzardo, Manuel
Duarte, Artur'de Sousa Costa.· Antô
nio Bitencourt de: Azambuja, N1Colau
Araújo Vergueiro. Pedro Leão Fernan-.
des Vergara e (Suplente) AbWo Fer-
nandes. :

Acre.:
,

Hermelbdc de ~ !GusD1ão Castelo
Branco Filho e HugoRlbclro carneito.

I .

O SR. 'PRESIDEN'l'E - Estudando
concluido o recebi..ouento dos diplomas
vou levantar a. sess~, convocà.nd.o ou
tra para segunda-feira, 4 do corrente,
às 14 horas. com· ao seguinte O1'dem. do
dJa.:elelçâo do Presidente da Casa• ...,.

Levanta-se a sessa.o às 15 l10ras e
25 minutos. ' I
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As 14 !loras e 15 minutos, no Palá
cio: Tiradentes, o Sr. :M1Illstro Val
demar Falcão, Presid.ente ' do Tribu
nal f Superior Eleitoral, assume a
presidência. • •'.

d SR. PRESIDEN'l"E - Está a.berta
a sessão. O Sr. Secretário Geral vai
proced~r à le!tura da. ata da sessão
anterlor.,

I ; I

(O Sr. Secretário proceC!e ir, zettura
da lata anterior).

! , '. . .

O' SR. C}~FnBO-PeçO:lo pala
vra ',para falar SÔbrc: a ata.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pala
vra: o Sr. Café Filho.

I'
O -SR. C~ FILHO (~) '(Sô'brc

a cita) - Sr.; PresIdente, não ouvi
bem a leitura.' da ata da sessão an
terior, mas, pela pubUcação no uD1á
rio :doPoder Leg1slat1vou da relação
de diplomas apresentados a V. Ex. e
nos' tênnos da disposição pertinente
à matéria, entendi" de, p.a· disc)1Ssão
da 'ata, fazer algumas mdagaçoes a
V. IEx.", mesme porque;, na ata que
acaba. de ser lida., e se acha submetida
à dellberação da Casa. deve estar jus··
tificada. a or~anlzaçã.o da lista. de
d1plomad~s. lista. que V. Ex."d-eve ter
mandado elaborar na. sessão anterior,
cumprindo disposiçáo. do Regimento
outorgado à ConstitUinte pelo Poder
Executivo. E ainda é esse Regimen
to, no seu· art. 1.°, lctra b, que diz o
s~nte:

I "Deciarada a'berta' a.. sessão, se·
'rão os diplomados presentes con~

: vldndos a. .. entnsar seus dlplo-
! mas". .---

(*) Não foi reV'1sto .pflo orador.

Vejo, Sr. Presidente,Q.ue da. relaN

çáo publicada. no "Diário do Poder
Legislativo" con'itam, p0S31velmente
entre outros diplomados ausentes, 00

nomes dos Senadores Olavo de OUN
vcira, que sabemos eleito pelo Estado
do .cearã, e Getúl~o Vargas, que
também sabemos eleito por São Pau
lo e pelo Rio Grande do Sul. Entre
os Senadores por São Paulo, encontra
mos anenas, o nome do Sr. Alexandre
Ma.~condcs Machado F1lho: entre 05

Senadores pelO Rio Grande do Sul,
encontramos os nomes dos Srs. GeN

túlio Porneles Vargas e Emesto OorN

neles. __

Ora sabendo os Srs. Constitutintes.
que eStiveram ausentes à últlma ~eu~
nlão os senadores Olavo de Oliveira
e Getúlio Vargas. pergunto se nio
1croe o :Regimento .outorgado. pelo
Poder Executivo essa. relação, em
que jó. se situa o 6r. Getúlio Vargas
no. representação do RIo Grnnde do
Sui, excluindo-se seu nome da re~

prescntação do Estado de S. Paulo?
Dirá V. ::e:x.llo que foI em r~zão do
disposto na letra d. do Regimento
outorga.do à constituinte, que a :MeslJ.
h1cluiu o Sr. Getúlio Vnrsas entre
os SCnadores eleitos 'pelo .Estado. do
FHo Grande do Sul, porque ai S. Ex.a.
recebeu maior votação. A aludida le~

tl'a c! diz. o :5eguinte:

"Os cand1datos pot'tadores de
diploma.') de Senador ou de Depu
tado por mais de uma. circun.s~

crfção eleitora.l serão l'elt\ciona·
dos como eleitos pela. circunscrl;.
çfio onde houverem obtido maior
número de voto.s; e se eleitos stN
multancamente p!l.ra senador e
Deputado, prevalecerá. a elelç!-o
para senador, pela clrcuoscrlçao
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onde houverem obtido maior vo';'
tação, ressalvados sempre o dl~
:relto de opção do candidato e ao
de11bel'~ão que .poRtcrlormente
adotar a respeito de ta1:) investi
dur~,s a Assembléia ConstltulnteH

•

Ora. Sr. Presidente, em letra n.1.1~
terior, o Regimento determina que
sejam recebidos os diplomas dos
D,eputados c SCnadores prc"~ntes..
Como chegaram à Mesa os diplomas
dos Srs. Getúlio Vargas e Olavo de
Oliveira? Não ouvi, na sessão ante
110A' a leitura. ele nenhum ofício ou
declaração de renúncia do Sr. Ge
túlio Vargas à. senatona por São
Paulo. Donde concluo que nem o Re
gimento: outorgado à Constituinte
está. sendo cumprido.

Não levo à. conta. de V. Ex.... se
nhor Presidente. êsse equivoco. Sei o
que .é dirigir. Nem aempre as coic;as
que se· passam são do conhecimento
daqueles que dirigem. A culpa talvez
seja do funcionário encat't'egado dês
.se 'l"elatório.

MaS t Sr..PresIdente. quero allrovel
tar a. oportunidade para. dizer que a
renúDcia do Deputado ou Senador es
tá preVista. em lei. Não sei qual o
critério adotado pela Mesa. Né.o ti
vemos conbecunento de uma. SÓ re
núncia e. no entanto, já estamos ven
do neste recinto pessoas que. deve
riam ser chamadas à. Constituinte,
como suple:ltes dos renunciantes.

:Não· entendo, Senhor Presidente. a
ordem dada aos trabalhos; e ,porque
não entendo .é que pergunto. Sabe
V. Ex.a muito bem que, para um
parlamento eleito pelo voto popular.
vêm homens de t;:ldos os setores e
de dIversos graus de merecimento.
Sou Deputado pelo Rio Grande do
Norte, um dos menores &'tados da.
Federação, dos mais pobres e menos
Jetrados.Aqu~ há.' homens da el1te
bra..'Ulelra e homens do povo. Há os
que, posso dizer, tudo sabem, tUdo co..
nhecem, e. há os que pouco sabem.
SOu desta ala.· dos que pouco sabem.
e, por isso, pergunto aos que sabem,
E se venho à tribuna, to:-nado-me,
talvez, impertinente aos :lobres De
putados, é' para sll.,ber qual o motivo
de ordem legal que inspirou a ori
ents.,;âo a que me refiro, porque não
compreendo uma assembléia de ho
·mens públicos, de representantes do
povo, que ·se preparam para dar ao
Brasil uma Constituição.. ou seja a
sua lei bás1ea, se ela própria já está
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não entender beni d~ matéria e pre- ca.daassim a falta em que invoIuntàr
cfsar das explicações dos que a. co- l'lamente .se incorreu.' no tocante ao'
nhec,em, Toenho .as ouvidos :lC01ltuma-, dJ,spObto no art. 1,0, letra c# do Regi
do.:: ~ c~vir censuras e elogios, como menta batxado pelo Decreto n.o 8, 70S,
sucedeu na sessão anterior quantlo 'de 17 de janeiro de 194'6.
apolei uma. :ndlcnc;ão da ba.ncada co- (8 a3s~nada c: ata aa sessão ante..

, munlsta, que considerei acerto..dn, por- rior) • "
que. em defesa da soberania dr'!. As.. ,
sembléla, impugnava. o Regimento ou.. : O SR. PRE5IDE."'lTE - ,Passa':'
torga,do pelo Executivo, Pois be.m, se ao exp2:dlente.Foro.menv1n-
Sr. presidente; é E..inda agora, em das à Mesa. as seguintes declarações:
defesa da sol:>erania da. Constituinte, Exmo. Sr, MlnLstro Valdemar Falcão,
que reclamo ord.em nos trabalhos, a DD. PresIdente do TJ.'1bUnal Superior
fim de que não se prejudique estia .so- Eleltoralc das Sessões Pl-ep.1ratórias
J.;erania, porque é urgente dar solução . '01 t"to..'f 1 1

Utl S Isto na- é do ~ar amen Q ,I.'1ac Dna •
l1DS casos po coso em 1 . . iã d d d tIl '
possível prestigiar êste corpo )eg1sla':' ~ ......-..~~-=~~!~rt.:t.~.~ ...~~ o..._.;~:~,D: ~1'_:~':-tivo que terá. de dar à. Naçao UlT.~,- -.._._ ~- _ , ""I ,,~....

ConSt1tuição democrática. à aitura de. ~:.~ 12Vn.r ao conhecimento. do PaJ.~la-
suas necessidades. mento Nacional que optare1 .pelO

, mandato de Senador Federal, reser..
O SR. PRESIDEN'I'E- A pro- vando-me o direito de escolha. do Es...

pósito da questão de ordem susclta-tado,· por ocasião de minha. posse, .
da. pelo nobre Deputado Senb,ar . ~nda. conforme permite nqUêle decreto
Café F1lho. devo 1nformar à. Casa ter lei. .' . . ' .
sido imposslvel ao Superior Tribunal ", Reitero a v. ~.~ os protestos de ele..
Eleitoral organizar por completo l1s- vadaestima e distinta consideração.
ta de todos os suplentes diplomad~s. _ Getúlio Vargas.
de Deputados e Senadores. EsfOrço, Reconbeço ao f1rJna, Getúlio Vargas.
porém, foi feito, com a. maior d1l1gê.n- _ Rio-. 30 de janeiro de 1946. Em
cia. para qUe. ao menos hoje, pUdes: uste-mÚnho<s1nal púbUco) da. ver..

,semos ter essa lista completa. Ete. _. dacl.e _ NonvaZ de Freitas 'tabelião
tlvamente, isso foI obtido e está. em· .' .
mãos do Sr. SecretárJo da Presldén..· Substituto.
-ela a. relação dos suplentes dlploma- . Exalo, Sr. U1n1stro PreSidente do
dos, a qual vai ser lida. dentro de Superior Tribunal Ele1toTal:
breves instantes. E é óbVia a razão -Para os .devidOs fins, tenho ao honra
por que defY.ou de ~er publicada 1nte~ de comUI1lcara. V. Ex... que, tendo sido
gralmente a. lista. aos suplentes: nem· . cUplomado s1multã.neamcnte 8ena.dor e
todos os telegrama,a vindOS dos 'I'r1- DeputadQ ao Parla.mento Nactons.l"
buna~ Regionais. continham OSI no-' pelo E:stado do Pará, venho optar pelO
mes dos suplentes proclamados, a.guns pr1meh'o mandato, 1s"..oé, peJ.o. de Se..
dêsscs teleSTamas vieram truncados;, naaor. , ... .
·outros sequer m<:ncioIUwam nomes de _Rogo ainda. a V. Ex.a. dignal·"se co';"
-sup:entes. municar à Assembléia· Constituinte e

DIa.nte dessa. irregulcr!dade, 'expli.. à. Câmara.· dos Deputados a presente
cável pelo atropêlo em cue se viram opção.. . . _ .. j)~:1
os Tr1hunafs~1onals -nos últimos' ,Aproveito a oportunidadepa.ra. apre..
dias, ao fazer a; proclnmaçM> dos ele!- sentar a V. Ex.a. os protest.os da minha
tos,rcc1o.mei daqueles Tribunais e, v1n.. ' mais elevada. consideração e do meu
das as Informações completas, mnn~. ~e.sp~lto.

. dei organizar.. na Se~etaria. do Supe~· . Respeitosas saudD.ções. _ Joaquim
r!or Tribunal Eleitoral, a ~ lista que. . de 14agalhties Cardoso Barata.
agora, se acha em condlçoes de ser. . Reconheço a firma de Joaquim de
llda.. , . .. Me.r,ralhães Cardoso Barata. Rio de

Quanto à. opção do Sr. Getúl.o Var.~ , Jane~ro 1 de fevere1ro de 1946. Em,
gas, vai ser lido tnmbem na hora. cl~ testemurillo daverd.ade. (sinal públl.. '
expediente um ofício em que S. Ex. co). pedro Fernandes sampaio,Es-
declara optar pelo mandat,9 de sena~creventeautort.~do.
dor e faz outra.s declaraçoee. Dentro ' . .. .. .
e-mbreve a Casa terá conhcc1m~nto<i,(I: . Aviso n.o 20 - Em 1 de fevereiro de
teor de tal documento. ' 1946. (

Destarte creIo ter atendido ao z~lo; Exmo. Sr. Presidente da. Assembléia
.reelmentai 'do UUBtre Deputado, expl1~. Nacional Constituinte..
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1?a.rtldo Comunista. :BrasUe1rÔ '.
Suplentes: '1. or. ÃIcedo de MOraiS·

. Couttnho, 2. nvo Furtado Soares de
Me1reles, 3. Lindulfo COrre~ao JO&u~,

,

'.

Partido ~opu1ar SindiCaliSta

Suplentes: José Alves L1nhares, Rat..
mundo Gomes de Matos, Plácido
Aderaldo Castelo, Ralmundo de Monte
,Arrais, Franclsco Carlos de Ollvelra,
Osvaldo de Figueiredo Rocha, :e:um~
berto de Castro, Artur Eduardo Bene
vides, Edmllson, Falcão, Antônio COr
reia. Silveira e ,Linclendorf! da. Costa
Ribeiro,

Paraiba.:
Uniã.o Democrática. Nacional

, .

SuplEntes: 1: José Gaudêncio Cor
l'eia. de Queir6s,2.Antônlo P!nto de
011ve1:'a ,e 3.;António Boto de.Me..
neses.! . .

Partido SOcial ,Democrático
Suplentes: 1. Abelardo de Araújo

3urema, 2: Alcides Vieira. Carneiro,
3. José da SUva Moutlnbo, 4. S~lv1no
Leite da Sllva, 5. J'o~Gomesda Silva.
6. C16v1s dos santos Lima e 7. Pedro
Paulo de Almeida..

PernambucO:
Partido Social Democrático

Suplentes: 1. Ed~nr.MPurl Fernan
des, 2. JOf:é dó Régo Maciel, 3. or.
A!'~cU deGodó~ Magalhãe.s, 4. Dr•
Se1:::astião do Rêgo :Barros, 5. Dr.·
Manuel Neto Carneiro Campelo Jú
nior 6,. Dr. ApolOnio, Jorge de ~aria
sales, 7. or. ArnÓblc,. Ten6rio Van
derld,8. DIóg~nes oa.brl~l Vanderle1
e9. Lama.rt1I1e de HolandA Caval
canti.

União DemOcrática Nacional
Suplentes: 1.: Pr. ·Antôn1o de" Bar

ros Carvalho, 2. Dr. Joaquim Dla.s
Bandelra de Melo, 3. Dr. .Alvaro de
BarrosLfns. 4.: Pro Geraldo de An-.

. drade, 5. 5eVerlno BaTbosa rdartz:,
6. Osór!o Borba, 7. Júlio de Melo,
8. Lufs Sebastião da Silva. Rio,. 9. Dr.
Joaqu1m. da. Cesta. Carvalho, 10. Dr.
Aníbal Gonçalves Fernandes, 11. Dr.
Domingos da.' Silva Ferreira, 12. Dr.
Edgar Telxeir&.: Leite~ 13. Pr. Luis
Cedro Carneiro Leão, 14. Dr. Domin
gos Marques Vieira e 15. Nélson Finno
de Oliveira~ ,

Partido Social Demo&rãtico

Suplentes: Jaime Leão de Vascon
celos. José Mateus Gomes, Luis Caval
canti Sucupira, Ernesto Gurgel VaI..
lente, Antônio Alves Cost.a, Pedro Teó
filo Ramos, Paulo de, Almeida sa.f!ord
e Wilson Gonçalves.

Tenho a honra. de levar ao conheci
mento de Vos,e,9. Excelência' que, ten..
do sido empossado no lugar de Minis
tro de Estado dos Negócios da Fazenda,
deixo de assumir o cargo de Deputado,
para. o qual tui eleito pelo Partido SO
cial Democrá.tlco (Seção <to Estado de
São Pa.ulo), •

Va1ho·me do ensejo para apresen
tar a Vossa. Excelência, os meus pro
testos de estima e consldera;;ão, 
Gastá<J Vidígal.

O SR. PRESIDENTE - O Sr. Se
cretário Geral vaI proceder à leitura
da. relação dos Senhores Suplementes ,
diplomados.

Parã;:
Pnrtido Social Democrá.tico

Suplentes: 1. 1...ufs Jeolás de Moura.
Carvalho, 2. Antônio Teixeira Gue!-'
TOS e 3. José da Rocha Ribas,

• .Un1êo Dem.oc,:átlc2. Naclo~lal

Suplentes: 1. Dionísio Bentes, 2•
.t\...!ar1co Barata. 3. Alberto Martins e
SilvQ, 4. João 'p,r;..sco dos Santos, 5.
CloViS Maranhão, 6. RodrJgo Veiga.
Cabral e 7. Antônio Ferreira Gome:).

Partido Popular StncUcallsta

Suplentes: 1. Virgínio Marques San..
ta Rosa, 2. Heitor Cast~!o :Branco.
3. HamUton Ferreira de Sousa, 4.
Rmmundo de Sousa Moura, 5. Paulo
Itaguaí da Silva, ti. Biancr Penalbe:,
fi. Franco Paul~no dos ,Santos Márti
res e S. Francisco de Castro Ribeiro.

Ceará:
União Democrática. Nnctonal

Suplentes: Humberto sales de Mou-
ra Ferreira, João da snva. Leal, José
Ramos Tôrres de Melo, .Agapito dos
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4. Ada,lgisa RodrIgues Cavalcanti,
5. Rui da Costa Antunes, 6. Carlos
Augusto do Rêgo Cavalcanti, 7. AIA
fredo Richmond, 8. Antônio Marques
da Silva, 9. Manuel Casemiro de Li
ma, 10. Joaquim CaVlOcantl Filho,
11. José Francisco Monteiro, 12, .Vi
cente Barbosa da Silva, 13. Dr. FroA

der1co Freire, :1;1. Brivaldo Leão d,~

Almeida, 15. José FrancIsco Lins í:
· 16. João Rodrigues Sobral.

Partido Democrata. Cl'1stão

Suplentes: 1. Dr. Francisco :a~rreto

Rodrigues Campê!o, 2. Dr. ...lU1tônio
"i7ip.pntp nj:! Annrs:uip "Rp.?:p.Tra. 3, .roão
Êiísio' 'Florêncio, .4. A!ltõnlo' Cardoso
da Fonté, 5. Dr. Mário de FarIas'
Castro, 6. Pro Dirceu FerJ:eirn. ::Borges,
7. Dl'. Francisco da Fonseca Figuei..
reclo Filho, 8. Dl'. Antônio Alves PiA
mentel, 9. Dr. Antônio Vicente ?erell'a
de ".A..ndrade, 10. Or. Joaquim ete ATA
ruda Falcão, 11. Dr. Luis sebastião

. Guedes Alco.t'orado, 12. José Lourenço
de. Lima, 13. Dr. Valdemar de Figuel:
redo Valença, 14. &mato Bastos da
Snveira, 15. Dr. LlberaUno de Almeida.
16. Dr. Zacanas do Régo Maciel,

·1'i.' Dl'. João Gomes de Jo..morlm c
18. Manuel Tavares das Chagas.

. " Partido Republlcano
Suplentes: 1. Pr. Antônio S4 Leal,

2. Dr. Leopoldo de Almeida, 3. Dr.
Francisco Julião de Arruda Paula,
4. Dr. José Artur Leite, 5. Dr. Ra
fael Correia de. Oliveira, 6. DL". Ed~a.l'
Altíno, 7.. Dr. José Sori~no d~ SOU~:L

Neto, 8. Reremo Celso da Silva, 9. Dr.
Domingos Pessoa Guedes, 10. Dr.·
Francisco Antôoio Cab~al de Melo.
11. Dr. LUÚi Gonzaga. de Albuquer

. queM~ranh:1o. 12. Dr. Abgu.r Soriano
. 13. Dl". Sérgio Lcreto F:lho, 14, Jos~

Lagreca, 15. Dr.Henrique Lios Ca
valcanti de Albuquerque, 1.'6, Dr. José
Frutuoso Cesárlo de Melo, 17. Dr.
Luis Ploto Ferreira, 18. Dr. Pedro

· Velho Pessoa de ,Albuquerque.

Alagoas:
Partido Social Democrático

Suplentes : AntOnio Mário' Mafl'D.•.
Manuel Xavier de Oliveira. e Luís MaA

galhães da Savelra.

União Democrática. Nacional
. sUplentes: Antônio de Freitas Ca

valcanti, Ulisses de' Loureiro Lima, A1~
1red.o de Barros Lima Júnior, José de

Castro Azevedo, Lourival de Melo Mata
e Amon Afonso de FaTias Melo.

SergIpe:
União Dempcrática Nacional

Suplentes: Luís GarcIa e Nlceu Dan-
tas. ' .

Pc.1'tido Social Democr6.tlco
Suplentes: Antônio Manu~l. de Car

doso Neto, Monscllhor 01:1.1'105 Carmé~
110 Costa e Humberto Clegário Dantas...

Distrito Federal:
p~t!::lo T:~b~lh!st~ Br€l.~i1~1rn.

Suplentes: :E:dmundo Barreto Pinto,
Milton Soares de Santana, MárJo Lo
pes de Oliveira Júnior, Alvaro Buril1,
Lindu1!o de Azevedo Pequeno, Luis
JI..cl.albC'l't::> dos Santos, Hilda Leite
e Jaime de AZevedo.

União ·Democr6.t1ca Nacional
Supl~ntes: Márir> Ferreira P1raglbe,

Paulo Ac1611 de Sá, Pedro Costa Rêgo,
;leItor da Nóbr~ga Beltl'~o, Amoaci de
Nl-eme!er, Mnuric:o P:livü deLGce::cta,
Celso Furtado. de Mendonça, Jo~o
Joncs Gonçalves Rocha, Tito· Lívio de
Santana, Máno de Sousa 1\1:0.11105, Be
nevenuta Monteiro Jame:" Ernesto da.
SIlveira Bagdocimo, Júlio :Oscar de
Novais Carvalho e Nlcanor: Queirós
Nascimento.

'parUdo Comunista BrasUelro
Suplentes: Joaquim Batlstll. Neto,

Francisco Gomes~'Agildo da Gama Ba
rata. P.Jbelro, 19uatemi P..amosda SU-,
va, Ma:1Uel Venâncio. Campos' Paz,'
Pedro Paulo Sampaio de Lacerda, Ma
nuel· Alves da Rocha, EugênIa Alvaro
Moreira. Abel Abreu Chennont. pe
dro de Carvalho Brago., Alvaro Soares
de Oliveira, Milton Machado. de Vas
concelos, Alv1na Correla do: P..êgo e
Alvaro .Soares Ventura.

Pai'tido Social Democrático
Suplente: Luís Felipe Aires de 011-· ,

. velra. O:ivaldo Moura BrasH do Ama
l'aJ. ErnaniFiguch'edo Cardoso, Gil
bel'to . Marinho, Manuel Caldeira de
Alvarenga, ~ancisco EUsl0" Pinheiro
Guimarães, MariDo Machado de Oli
veira, Franc1scoBenjam1m: Gallotti.
Atila Soa.res, Henrique MegioU,Ja.1me
Marques de Araújo, Floriano de Araújo
Góis, Antônio Xavier de OUvelra, An-
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galhães da Savelra.
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. sUplentes: Antônio de Freitas Ca
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Góis, Antônio Xavier de OUvelra, An-
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tôn10 Mnia,Mende5. João Luis de Car~
valho.

Estado do Rio de J'al'lclro:
Partido Social Democrático

Suplentes: Ant6n10 Pereira Nunes,
Silvio Henrique :Braune, César Nas
centeTinoco. Adino MncJel Xav1<?r e
Bernardo J3elo Pimentel:8arljosa.

União Democrá.tica N~c1cnc.l

Suplentes: Edllberto Ribeiro de Cas
tro, Osvaldo LuL., Cárdoso ele MeIa,
João Fral1cisco de Aln1~1cl:l. Br:mdio
:Júnior, Jose: lV".&.arla de Melo Costa e
l\1'acá.rio Garcia. de ~c!t:ls.

Partido Comunista do :Brasil
Suplentes:, Henrique Cordeiro Oest,

3c.zé, Bar.reto Gomes. Celso Cabral de
Mejo, Luis Carlos Prestes e Marta GenL

, Ferreira. da Silva. .

''Partido Trabalhista .Brasileiro
Suplcnt~s:" G~tulio DomeIes Va:rgas.

Abelardo dos santos Mala, Gilberto
Afonso Pires, .. Manuel Durval Teles- de
Faria.. Domingos Guimarães e José
Maria. Barbosa.

São Paulo:
Partido Social Democrático

Suplentes: Honórl0 Monteiro, Edgar
:Bat1staPerelra, José .JoaqUim Cardoso
de Melo ~~eto, José Machado Coelho
de c~tro, Américo MacIel de Ca~tro
JúnIor, PUnio Cavalcanti de Albu
o..uerque, José Carlos l'erel::R. de Sousa.,
!ris Me1nbel'B, Francisca Pereira Ro
d..'"1gue:3, Luis Vicente FiGUeira. de Me!o,

,Francisco Alves dos Santos F1ll10.
Lauro Cardoso de Almeida,. Vicente
ehecchi, Paulo Alvaro de Assunção,
Pelâgl0 Alvares Lóbo, Horác!o Antô
nIo da Costa,.Artur P1querobl de
Aguiar Wh1tac:ker, Slnés10 Rocha e
Vitor José de Carvalbo. .

.. União Democrá.tica Nacional

Suplentes: Carlos de Mora.~ Andra
de, Herbert Vitor Leni, Raul da. Rocha
Medeiros, Celso· 'l'orquato J'unque1ra,
Nélson Omegna, Edgar de Novais
:França, Antônio Pereira Lima, Ro
berto Moreira, Ja1m.e Leonel, José de
Moura. Resende, Teotônio Monteiro de
Barros Filho, Matcelo Rodrigues, João
Sampaio, Culota. P. de Queirós, Oscar

;Estevenson, Cardina Ribeiro, Francisco
EmfdJo da Fonseca 'reles, Luis Antô~

mo Galua e Silva, Alberto VathelYj

,roão Batista Rangel de Camargo, an
tônio Oontljo de' Carvalho, Paulo Al
teu Monteiro Duarte, Alanco Franco
Calmbl, Va.ldomiro Lôbo da Costa,
GerminaI Feljó, Eliezer Montenegro
de M:tzalhô.es e João da Costa Pi
menta.

Partido Trabalhista Bras~'.elro

Suplentes: Euzébl0 Rocha Filho,
José Florlnl1o l?ere1ra.. Fernando de
Almeida Nobre Filho, Oscar CotTela,
Luis Gonzaga. Sm1th, Benedito Nunes
Góis, José Artur da Frota Moreira,
Armando Afonso Costa. 11:'15 Junqueira
Santos Fernal, Lanulfo Monteiro, Luís
Fiuza Cardla, Artur Albino da Rocha,
Luis Menossi, Américo Paulo Sest1,
Marte Oliveira. Alves, José Ollveira
14atlas, Amadeu Dan1lo Munhoz, .José
Cordeiro PiconeseJ José Geraldo LIma,
Salvador Gulisia, Rubens Agulal.', Or
vaI Cunha, João Benedito dos Santos,
Reg1naIdo MangerAllen, Franc1ScO
Colman, Belmiro Nase1mento Mart1m;,
Arlindo.. Augusto do Amaral, José
Araújo de Freitas e Gelsomiro Mosea.

Partido Comunista do Bras1l
Suplentes: Mâr10 SCott, Ltús Carlos

Prestes, Calo Prado Júnior, Euclides
Sametto, Gervâsl0 Gomes de Azevedo.
Antônio Patroclnl0 de OliveJi'a, Roque
Trevisan. Ernesto Alves, Luísa Pessa..
nha de Camargo Branco, Francisco
Siedler, LázaroMarla. da Silva, João .
.Mendonça Falcão, Samuel Barnsleu
Pessoa, Antôn10 Tavares de AlmeLda,
Maria. Carlota Vf4:Zotto, Antônio Ca.m~

pos, .1uvenal Alves de Ol1velra, Joã.o
Sabino Primo,'· Castelo Branco, Albe
rico :BittencoUl't D1as. Jair Rocha Ba
talha, Reg1na,ldo Xavier de Carvalho,
Eur1co Paranhos,' Cândido Port1narl,
Rafael Caneia de Sampaio J<llho. Luis
Francesch1nl, Lutgardes :Bastos, José
Iv!arla do Nascimento, :Benedito Dias
Batlsta, Antôn.1o Alves dos Santos e
~ricoMagalhã.es Sllveira.

Partido Democrata CrIstão
Suplentes: AntônIo Ferreira Cesa

rino Júnior, Jaime Hourneaux de Mou-
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rat Homero Barbosa, Amador Cintra
do Pradot José Pinheiro Cortczt João
Castelo PadIm; João de Scantlmburgo
FIlho. AlV1no FerreIra Llmat .Antônio
Ponzl0 Hipólito, LucIano Vasconce!o5
de Carvalho, Valdornlro Naf!ah, Ante~

nor Hervcu Bo.tarclo, Argemiro Couto
ele Barros, Luciano ele Campos, :Mário
Romeu de Luca, Ornélio Teani, An~

tónio Carlos de Sousa. 'I'clxeira, Paulo
Witacker. Orlanclo Augusto ele Toledo,
Antônio Luis Leal da Costa Neves,
Otávio Pupo Nogueira. Ze!ermo Soa~

res, Armando de Sousa D1n1z.

Pa.rtido· Republicano Progressista

Suplentes: Silvio de Magalhães l?a~

dl1ha, João BatIsta. Gomes Ferraz,
Afonso Romano :Filhot Cenoellno de
Barros. Serra t Paulo Lauro, Salomão

.Pedro Jorget Mário Otobrmio Costa,
Alk1nda Monteiro Junquelr:t., Osvaldo
Piedade Trindlldet Décio Toledo Leite.
Leovig1ldo· Trindade, Luis MagnO
Pprtela Passos, FrederlcoJosê. Mar.
ques, LUís Lustosa da Sllvat João Ba~

t1sta Acioll, Manuel Peregrino da. SUv:\
e Mart1m F. Bueno de Andrade.

Mato Gro.sso
Partido Social Democrátlco

Suplentes~ Manuel Bon1!ácio NUI1es
da Cunha e Ernesto Frederico: de Oli-
veira. . .

União Demo~rát1ca Nadona!

Suplentes: João Leite. de Barrc~t

Clóvis CorreIa Cardoso e José Alves
Ribeiro.

Paraná

Part.!do SocIal Democrá.tico
. Suplentes: Acir Qulmnráes, :BrasiJ

Pinheiro· Machado e Oscar Borges de
Macedo Ribas.

União Democrática Nacional
Suplentes: Artur Ferreira dos San

tos, Epaminondas l\forals Ribas e La..
ertes Macedo Munhoz.

Partido Trabalhista BrllSilelro

Suplente: Rubens de Melo Braga.

So.nto. CatarIna·
Partido Social Democl'ático

Suplcntc~: Rogério Vieira e Hans
Jordan. .

UnH:4o DemOC1'âtlca Nacional
Suplentes: Carmozlni Camargo de

Araújo, Hcnriqu.-;: Rupp Júnior,' Afonso
GuilhcrmIno V/andcrlei JúniorJ Plâcl
elo Ol1mpio de Oliveira, Heriberto
lIulsc, João Bayer Fl1l1o· e Osvaldo
~odr.íáucs Cabral. ..

O SR. LUtS CARLOS PRESTES
- Peço a palavra, pela orciem.

O SR, PR!!:5IDENTE - Tem. ao
palavra o Sr. LulsCarlos PresteJ.

O SR. LU1S CARLOS PRESTES
(Pela ordem) - Comunico a. V. Ex.llo t
Sr. Presidente, que renuncio às mi..
nhas cadeÚ'as de deputado pelo Dis
trito Federalt Rio Grande do Sul e
Pernambuco.
. O SR. PRESIDENTE - A declaração
d~ nobre representante será tomada.
na devida consideração, convoca.dos os
suplentes respectivos.

Está find'a a. leitura. do expediente.
Nos têrmos do Rt.og1Iriento baixado

pelo Decreto-lei n.o 8.'l08t de 17 de
janeiro último, ficam convocados os
primeiros suplentes de Deputados a.
que aludem as comun.1caçõ~s lldas.

São os seguintes:

Púl'á

Luis Jeolás de Moura Carvalho

Pernambuco
Alcêdo de Morais Coutinho

DIstrito Federal
Joaquim Batista Net~

Rio de Janeiro
Abelardo dos Santos Mata

Min:lS Gerai.'l
La.lr Tostes

São Paulo
Hon6rl0 Monte1Xo

PaJ:a.ná
Rubens de Melo Bra.ga

Sant3. C::\tarina
Rogério Vieira e HansJordan.
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Ri.o Grande do Sul
Ab1l10 'Fernandes.

O SR. PRESIDENTE - O Senhor
Deputado Ca:é Fl1ho envIou à. Mesa
o seguinte requerimento:

REQUERIMEl"fTO

Requeiro que o Congresso, antes de
eleitos os membros da. Mesa, adote,
provísbriamente, o regimento da As~

.scmbléla Constituinte de 1933, a fim
óe ser observado até aprovação dcf~

nltiva do que tiv2r de ::;ervlr aos tra..
bá1hos d:l Assembléia Nacional Cons..

.' tltulnte.
, Sala das Sessões, em "4 de fevereiro

de 1946. - João Cajé Filho.
O SR. PRESIDENTE - O Decre

to-lei n.o 8.70S, de 17 de janeiro de,
1946, dispôs, em seu artIgo 2.°:

"Enqua.nto a Assembléia. não
votar o seu regImento, serão re..
guIados ~s seus trabalhos, em tudo
qUanto nâó contrariar a Carta
Constitucional e a Legislaç.ão Elei
tora.! v1gentes. pelo Regimento
adotado pela Assembléia Nacional
ConstituInte que elaborou a Cons
tituição Federal de 16 de julho de
1934.

Pat'ázrafa único. Dito regimento
reg-&.11ará também os casos o,missos
dêste Decreto-lei".

Nestascondlçôes, cumpre..me, na
qualldade de Presidente de Superior
Tribunal Eleitoral, apenas a função de
exec.utar, nesta etapa., os preceitos de
lei que regulam,' provIsoriamente, os
trabalhos desta Assembléia. Não po..
derel submeter ã. discussão o requeri..
menta, nem fazê-lo 'objeto de celi':")I~"
ração imediata,. na presente sessã.o,
reservando essa formalid:l.de para
quarido eleito o Presidente da Assem
bléIa ..

E' o que devo informa.r ao nobre
Deputado autor do requerimento.

Foram, ainda, entregues à Mes~ os
seguintes diplomas:

Pará

P..níbal Duarte de Oliveira..

Pernambuco

Joã.o ateafas de Oliveira..

São Paulo

Antônio Ezequiel Fellclano da Sllva.,
Mário Mc.sagão e :Rome\.\ d.e ..'\ndrade
Lourenção.

Rio Grande do Sul .

Eló! José da Rocha. e Antero Mo..
reira Lelvas.

Ba1z:út

:Renato Onofre Pinto Ale1xo, Euná
pio Plttié de Queiroz, Otávio Ma.nga.
beira, Manuel Ca.valcanti de Novais,
Juracl Montenegro MagaJhãcs, Albe
l'ico pereira Frasa, João MeDdes da.
Costa Filho, Te6dulo Lins de Albu
querque, Carlos Mar1ghela. e Alte.ml..
rando Requ1ão.

O SR. :PRESIDENTE - Vou sus
pender a sessão por quinze minutos,
para que 05 nobres representantes se
munam das células necessárias à ele!..
ção do Presidente da. Assembléia Cons
tituinte, a. ser reallzada,· em virtude
de disposição regimental.

(~ :;uspensa q. sessdoL

O 3rt. PRESIDENTE - Está. rea
berta a sessão.

.Achando..se publicado no Diário D/!..
cial o decreto de nomeação do doutor
C3.r10s Luz. para Ministro da Justiça,
e já tendo S. Ex.A tomado posse nesse

. cargo, é convocado o 1.° suplente do
.Purtido Social Democrático, S:. Lair
Tostes.

Vai proceder-se à eleição do presl..
dente da AssembléIa Constituinte.

O Sr. Secretârlo faz a chamada.:

Acre:
Hermellndo de Gusmão Castelo

Branco Filho e Hugo Ribeiro Carneiro.
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ConstituInte que elaborou a Cons
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E' o que devo informa.r ao nobre
Deputado autor do requerimento.
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Pará

P..níbal Duarte de Oliveira..

Pernambuco

Joã.o ateafas de Oliveira..

São Paulo

Antônio Ezequiel Fellclano da Sllva.,
Mário Mc.sagão e :Rome\.\ d.e ..'\ndrade
Lourenção.

Rio Grande do Sul .

Eló! José da Rocha. e Antero Mo..
reira Lelvas.

Ba1z:út

:Renato Onofre Pinto Ale1xo, Euná
pio Plttié de Queiroz, Otávio Ma.nga.
beira, Manuel Ca.valcanti de Novais,
Juracl Montenegro MagaJhãcs, Albe
l'ico pereira Frasa, João MeDdes da.
Costa Filho, Te6dulo Lins de Albu
querque, Carlos Mar1ghela. e Alte.ml..
rando Requ1ão.
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pender a sessão por quinze minutos,
para que 05 nobres representantes se
munam das células necessárias à ele!..
ção do Presidente da. Assembléia Cons
tituinte, a. ser reallzada,· em virtude
de disposição regimental.

(~ :;uspensa q. sessdoL

O 3rt. PRESIDENTE - Está. rea
berta a sessão.

.Achando..se publicado no Diário D/!..
cial o decreto de nomeação do doutor
C3.r10s Luz. para Ministro da Justiça,
e já tendo S. Ex.A tomado posse nesse

. cargo, é convocado o 1.° suplente do
.Purtido Social Democrático, S:. Lair
Tostes.

Vai proceder-se à eleição do presl..
dente da AssembléIa Constituinte.

O Sr. Secretârlo faz a chamada.:

Acre:
Hermellndo de Gusmão Castelo

Branco Filho e Hugo Ribeiro Carneiro.
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,Amazonas':

Alvaro Botelho Maia, ·Valdemar Pc..
-drosa, Leopoldo PCNS e Manuel Seve
'xiano Nunes.

Pará.:
Alvaro Adol!o da Silveira, Joaquim

Magalhães Cardoso Barata, João GUi..
1herme Lamelra Blttencourt, Carlos
PereL!:a. Nogueira, Nélson da Silva. Pa.
-rijós, José João da Costa Botelho,
Agostinho de Menezes Monteiro. Epí
logo Gonçalves de Oampos, lo Aníbal
Duarte de Oliveira e Luis Jcolás de
Moura C:l.rvalho ..

Ceará:
Pl1nl0 POInncu de Sabóia Magalhães.

Manuel do Nascimento Fernandes Tá-·
vora, Paulo S~rasatc Ferreira Lopes,
Benedito A'lisusto Carvalho dos San
tos, Egbcl'to àePaula Pessoa Rc~.r1

gues, Joaquim l?emandes 'teles, José
de Borba Vasconcelos, Francisco de
Almeida. Monte, .Antônio da Frot:t.
Gentil c Cri~anto :Moreira da Rocha.

Rio Grande 1::0 Norte:

Gcorgino Avelino, José Ferreira de
~ousa, D~oclécio Dantas Duart.e, José
Augusto Varcb, Valircdo Gurgel, Vi
cente da MI)~o. Neto, José Augusto Be
zerra de Medeiros, .AluIsio Alves e João
Ca.fé FUho.

Paraíba:

Adnlberto Júr~e Rodl'igues Ribeiro,
Wergniaud Vanderlei, José Jandul
Carneiro, João Agripino Filho, Samuel
'Vital Duarte, José Joflll Bezerra de
:Melo c ErnaniSátiro.

Pcrna.mbuco:

Ant6nlo de Novais Filhot Etelvlno
Lins c Albuquerque, Agoamemnon Sér
gio de Godói Magalhães, Jarba.... Cal'
dO,,:iCl ~c Albt.qucrque Maranhão, Ger...
clno M:lh:..gueta de Pontes, Oscar Nn
~ojcfio Carneiro da Silva; Osvaldo Ca...
"alcante da Costa Lima, José da Costa
1='Ol'to, Ulisses Lins de Albuquerqu~l

Jo;'io~('rreira Lima, Paulo Pessoa
'CUI'!'N1, Carlos de Lima Ctl;1'alcanti.

AleJe ,r"djó Sp.mpal0, Gregól'io Louroo
ç'o BCZClrl'aJ João Cleo!as de Oliveira,
Aso5tmbo Dias de Ol1velra, Al!rcdc
de At·rr,c.h Câmr..ra, Eurico de Sousn.
j_.:~ic c J'.lcedo de MoraIs Coutinho.

Alagotl,s:

Cicero 'I'eixeira de Vasconcelos, 511..
vest::e Péricles de Góis Monteiro, Luís
de Medeiros Neto, Lauro Bezerra. Mon..
tenegro, Esplrldião lAopes de Farias
Júnior, Fl'ancisco Afonso de Carvalho,
Rui Sonres Palme.1ra e José Maria de
Melo.

SergIpe:

VAlter Prado Franco, Duryal Ro..
drigues da Cruz, Amando Fontes, Hc
1'1baldo Dantas Vieira, Francisco Leite
Neto e MaurLcio Grnco Cardoso.

Espírito S::mto:

Atilio Vlvnqua, Henrique de Novais.
Eurico de Aguiar Snles, Paulo Afon
so Vieira de Resende, Asdrubal Mar...
Uns Soares, Luís Cláudio dI:: Freitas
Rosa, Ari Viana, Carlo3 Monteiro Lln-
d-enberg c Alvaro CosteIo, ,

DIstrIto Feder:-.!:

Luis Carlos Prestes; Hamilton de Ln
cer(la NogueIra, RuI da Cruz Almeida,
BenJamim Miguel Farah, Manuel do
Nascimento Va.rgasNeto,. Francisco
Gurgel . do Amaral Valente, José de
Segadas Viana, Manuel Benício Fonte
nele, Paulo Baeta Neves, Antõnio José
da Snva, Hermes Lima, Euclides de
Oliveira Figueiredo, Jurandir de Ca.~

tro Pires Ferreira. João Amazonas de
SOUSrL Pedroso, Mauricio Grabois. Jo...
nas de Morais CorreIa, José Fontes
Rorncro, Edmundo Barreto Pinto e
Joaquim Batista. Neto ..

Rio de Janeiro:
"

.Alfredo dnSllvaNeves, José Carlos
Pereira .Pm1.o, Emani do Amaral Pel
XOt.:l. Ed~l;':Tdo Duvivier, Carlos Pinto
Filho, Po.uIo da Silva. Fernandes, Ge
túlio Barbos::&. de Moura, Heitor ColIet,
Silvio Bastos Tavares, ,Acúrcl0 Fran
cisco Torres, Erigido Fernandes Ti-

-23 -

•

,Amazonas':

Alvaro Botelho Maia, ·Valdemar Pc..
-drosa, Leopoldo PCNS e Manuel Seve
'xiano Nunes.

Pará.:
Alvaro Adol!o da Silveira, Joaquim

Magalhães Cardoso Barata, João GUi..
1herme Lamelra Blttencourt, Carlos
PereL!:a. Nogueira, Nélson da Silva. Pa.
-rijós, José João da Costa Botelho,
Agostinho de Menezes Monteiro. Epí
logo Gonçalves de Oampos, lo Aníbal
Duarte de Oliveira e Luis Jcolás de
Moura C:l.rvalho ..

Ceará:
Pl1nl0 POInncu de Sabóia Magalhães.

Manuel do Nascimento Fernandes Tá-·
vora, Paulo S~rasatc Ferreira Lopes,
Benedito A'lisusto Carvalho dos San
tos, Egbcl'tO àePaula Pessoa Rc~.r1

gues, Joaquim l?emandes 'teles, José
de Borba Vasconcelos, Francisco de
Almeida. Monte, .Antônio da Frot:t.
Gentil c Cri~anto :Moreira da Rocha.

Rio Grande 1::0 Norte:

Gcorgino Avelino, José Ferreira de
~ousa, D~oclécio Dantas Duart.e, José
Augusto Varcb, Valircdo Gurgel, Vi
cente da MI)~o. Neto, José Augusto Be
zerra de Medetros, .AluIsio Alves e João
Ca.fé FUho.

Paraíba:

Adnlberto Júr~e Rodl'igues Ribeiro,
Wergniaud Vanderlei, José Jandul
Carneiro, João Agripino Filho, Samuel
'Vital Duarte, José Joflll Bezerra de
:Melo c ErnaniSátiro.

Pcrna.mbuco:

Ant6nlo de Novais Filhot Etelvlno
Lins c Albuquerque, Agoamemnon Sér
gio de Godói Magalhães, Jarba.... Cal'
dO,':iCl ~c Albt.qucrque Maranhão, Ger...
clno M:lh:..gueta de Pontes, Oscar Nn
~ojcfio Carneiro da Silva; Osvaldo Ca...
"alcante da Costa Lima, José da Costa
1='Ol'to, Ulisses Lins de Albuquerqu~l

Jo;'io~('rreira Lima, Paulo Pessoa
'CUI'!'N1, Carlos de Lima Ctl;1'alcanti.

AleJe ,r"djó Sp.mpal0, Gregól'io Louroo
ç'o BCZClrl'aJ João Cleo!as de Oliveira,
Aso5tmbo Dias de Ol1velra, Al!rcdc
de At·rr,c.h Câmr..ra, Eurico de Sousn.
j_.:~ic c J'.lcedo de MoraIs Coutinho.

Alagotl,s:

Cicero 'I'eixeira de Vasconcelos, 511..
vest::e Péricles de Góis Monteiro, Luís
de Medeiros Neto, Lauro Bezerra. Mon..
tenegro, Esplrldião lAopes de Farias
Júnior, Fl'ancisco Afonso de Carvalho,
Rui Sonres Palme.1ra e José Maria de
Melo.

SergIpe:

VAlter Prado Franco, Duryal Ro..
drigues da Cruz, Amando Fontes, Hc
1'1baldo Dantas Vieira, Francisco Leite
Neto e MaurLcio Grnco Cardoso.

Espírito S::mto:

Atilio Vlvnqua, Henrique de Novais.
Eurico de Aguiar Snles, Paulo Afon
so Vieira de Resende, Asdrubal Mar...
Uns Soares, Luís Cláudio dI:: Freitas
Rosa, Ari Viana, Carlo3 Monteiro Lln-
d-enberg c Alvaro CosteIo, ,

DIstrIto Feder:-.!:

Luis Carlos Prestes; Hamilton de Ln
cer(la NogueIra, RuI da Cruz Almeida,
BenJamim Miguel Farah, Manuel do
Nascimento Va.rgasNeto,. Francisco
Gurgel . do Amaral Valente, José de
Segadas Viana, Manuel Benício Fonte
nele, Paulo Baeta Neves, Antõnio José
da Snva, Hermes Lima, Euclides de
Oliveira Figueiredo, Jurandir de Ca.~

tro Pires Ferreira. João Amazonas de
SOUSrL Pedroso, Mauricio Grabois. Jo...
nas de Morais CorreIa, José Fontes
Rorncro, Edmundo Barreto Pinto e
Joaquim Batista. Neto ..

Rio de Janeiro:
"

.Alfredo dnSllvaNeves, José Carlos
Pereira .Pm1.o, Emani do Amaral Pel
XOt.:l. Ed~l;':Tdo Duvivier, Carlos Pinto
Filho, Po.uIo da Silva. Fernandes, Ge
túlio Barbos::&. de Moura, Heitor ColIet,
Silvio Bastos Tavares, ,Acúrcl0 Fran
cisco Torres, Erigido Fernandes Ti-



· naco, l'I',Uguel Couto Filho, Jose
lZauarclo Pl'ado Kelly, Antônio José

'. r',")Jnão JÚI'l~01·, José de Carvalho Leo~

mil, .1osé Monteiro Soares Filho, Clau
dino José da. Silva. Alcides Rodrigues
snb(:l1ç:.l. e Abela.rdo dos Santo;;! Maio..

Minas Gerais:
F<':1'nando de' Melo Vlal'la, Lcvlndo

l"~dlZarcto Coelho, Benedito Valadares
Bi~~ll'O, Jusc~'1no K'.1bltschelt de OU-o
\'cira, Pedro Dutra. Nlcácio Neto, Jos~

~tanclsco Elas Fortes, Francisco Du
que de Mesquita, José Monteiro de
Castro, João Henrique. Sampaio ViE"l!'1\
da ,Sl1v~ Jacl de Figueiredo, José Ma
galhães Ph'lto, Joaquim Llbânio Leite
Rlbeiró, Daniel Serapião de CaI"'!alho,
José 'Maria Alkmlm, Augusto da.s Olta..
gas Viegas, .Artur Bemardes Filho,
Gust:::..vo Capanema, Gabriel de Re
sende Passos, :Francisco Rodrjgues Pe..
reira Júnior, Noraldlno Lima, Milton
SCares Campos, Celso Por!írl0 de
Araújo Machado, Ollnto Fonseca Filho,
Augusto VLário Caldeira Brant, Felipe
:Salb!, José M.3rla ,Lopes Cançaào, Ar7
tur da Silva Del'narães, Licurgo Leite
Filho, Jarbas de Lerl Santos, Weling
ten Branaão, José Bonifácio La!alete
de Andrada e Lalr Tostes.

S10 paulo:

Benedita Costa Neto, José Armando
Afon~eca, JOõê Carlos de Ataliba No
gueira, Paulo Nogueira Filho, P1ín1o
Barreto, Aureliano Leite, Hugo Bor~

ghi, Guaraci ~Silveira. José Correia
Pedroso Júnior, :Berta Condé, José
Maria Crlsplm, Osvaldo Pacheco da
Silva. Jorge Amado, Milton Caires
Brito, Manuel Vitor de ..A..zevedó, Má
rio Masagão e Romeu de Andrade
Lorenção, "

Goiás:
Pedro I ..udovico Teb:eira, DIógenes

Magalhães dnSilvelrn, João d'Abreu,
Albatênio Caiado de Goctói, Gtlllhcr~

me Xavier de ,Almeida, Galeno Po.~

ranhos, Domingos Neto Velasco e Ja-
"~es Machado de Siqueira.

Mato Grosso:

Vespasiano :Barbosa Martins, Joãc
Ponce de Arruda, Argentino de Arruda

Finll1o, G'lb~·icr MartinianO' de- AraÚjo-, ,
DolorFcrrcil'n, ele Andrade e ,Agricola.
Pais ele Barros •.

Parnná.:.
F(;l:nando Flôrcs, José Munhoz de'

Melo. Lauro Sodré Lopes,..1oáa Agu1ar,
Aram1s Atlmydes. Joiio Teófllo Gomy
'Júnior, Bento "Munhoz, da Rocha. Netq.
Eraflto Gaertncr e Rubens ele Melo
Brnsa.

Santa. Ca~'U"lna:

Nercu de Oliveira. Ramos, Ivo
d'Aqulno Fon~eca,. R0J3crto Grossem
bacher, Otacfl1o Vieira da Costa, AI..
tamiro Lobo Guimarães, Max Tavares
d'Amaral, 'l'omás Adalberto da StIva.
Pontes e Hans Jordan.

.Rl0 Grande do Sul ~

Adroaldo MesqUita da Costa, Teo
domiro ~õrto da. Fonseca, Damaso
Rocha, João BatJsta. Luzardo, Manuel,
Duarte, Artur de Sousa Costa, Antô
nio :Blttencourt d~ AzambUja, N1coJau
Araújo Vergueiro, Elói José da Rocha,
Antero Moreira Leivas, Pedro Leão
Fernandes Vergara e Ab1110 Fernandes.

Bahia:

Renato Cnofl'e J;!Jnto A1elxo,. Ecná...
pio Pettier de Queiroz, Otávio Man
gabeira, Manuel Cavalcanti de No
vais JuraciMonte'negro Maga1hães.
A.1be~ico Pel'eira. Fraga, João Mendes.
da. Costa FUhCJ, Teódulo Lins de AI..
buquerque, Carlos Marighela e Alta
mirando Requlão.

'0 5a. PRESIDENTE-Atenção! Se
algum dos Senhores dlplomfld.os teve
seu nome omitido na chamad.a, pode·
apresentar~se à Mesa., com o respectt
vo I diploma, pa:ra. votar. (Pa.usa.)

(A'Presentam-~'e os senhores Dc
'PutadosMorc!ra Let-:;asc e Ântõnio

'Bitellcourtde .Azambuja, que são arJ.
7niWtos a. 'Votar).

O SR. PRESIDENTE - Votal'am 22!1
Senhores Cong:essistas.

No stêrmos do art. 1.°, letra i, -do
Regimento em vlgor, a apuração das,
eleições é feita pessoalmente pelo Juiz.
Presidente da sessão,. senda declarados~
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eleitos 05 que tly'crcm obtido mD,iorla
absoluta. de sufrágios.

Nestas condJçóes, y~u proceder pesM

.so:t.lmente à. apuI'ação. •
Êo . feita a :,-puraç[w que dá. o se..

guInte roesu!tnc:!o:

Total . oi ... -4 • ... • • .. • • .. ... • .. • • • 229
O SR. PRESIDENTE - De ncôrdo

com o artigo 1,0, letra 1, do Rf'Zl"
menta Interno, proclamo eleito o Se
nhor S~na.dor Fernando dcMp~o

Viana, PresIdente da AssembJC1!\.
Constituinte. <Pa.lmas proZongadas).

Nos têrmos do artIgo 1.",' letra Z,
vou dar !Jor finda. a sessão e por ter-
minada· Il].lnha incumbência. . .
, O SR. JOSÉ MARIA ALK.MIM 

Peço a 'palavra pela ordem.
I

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa-
lavra, pela ordem o Sr. José Mana
Alkmim.

O SR. JOSE' :MARIA ALKMIM ('" f
(Pela ordem) - ProcccUda, a ele~ção

do Presidente da Assemblêia COl1st~

tulnt~. .diplomados que se acham os
Senildores e Deputados, termh'la, com
a sessão de hoje,. a atividade que a
Justiça Eleitoral . desenvolveu para
recomposição de nosso pais nos mol
des democráticos, em consonância com
No vontade do povo br~sneiro, malllfes..
tacia em urnas livres a 2 de dezem
bro.

DaquI por diante, começa a noss;1,
'atuação, como Deputados e Sen~dores,

reullidos em Assembléia Constituinte,
pa~a. dar à nação, que tanto a recla
2nav:l., lÃ. Cart:l. ~olit1cn que norteará
StlUS destines. CApoiados,' palmas>.

Não nos seria possivel deixar passar
est,t). oportunidade sem uma dcrnons
t:,ação incisiva, neste plenârlo, do
nosso' aplauso e da nossa. admi.raçã.o

(*) Não foi revisto pelo orador.

'Fe-mando de Melo Vh.na • • •.•
Luís Carlos Prestes o ••

Henrique Novais • • ••..••••.•
Nereu Ramos ... o. 0 •. 0 •• o. o •••

Novais ,.Filho • . •••••••.•••..•
Antõnio Bitencourt Azambuja .
Cícero ilasconcelos .•••.•••.••
Envelopes sem cédulas •..••.•.
CÉdulas em branco .••••••••••

Votos
200

15
3
1.
1
1
1
5
2

0,0 Sr. Presidente c a todos os mem
bros do Tribunal Superior Eleitoral,
como aos componentes dos Tribunais

. Rezfonais (apoiacros), pela a.1:megn.çá.:l
c àenodo com que deram cumprimen
to à sua. árdua missão, llfi.o venclo can
seiras e dificuldades paro. o seu bom.
desempenho.

Com trabnlho insano, feito com aus
teridade e patriotismo, souberam apt;.
l'ar os sufrâzlos que traduziam o sen-
tlr da Ilação brasileIra. .

Na hora em que Vossa Excelência.
vai deixar definitIvamente êste reCIn
to•. desejo propor diretamente à Ae
sembléia, - não já ao Presidente da.
sessão, mas aos Senadores e Deputados
constituintes, - que prestemos lima
homenagem ao Judiciário Eleitoral :la
pessoa do eminente magistrado Que
se acha presente (Apoiados; paZmaa) ,
o' Sr. Ministro Valdemar F~!cão, sau
dando-o, de pé, numa manifestação
do nosso agradzcimento e do nosso
apreço. (Muito bem: muito bem. Os
Srs. Constituintes, de pé, aplautkm o
lIfinistro Valdemar Falcão).

O SR. ?RESIDENTE (.. ) - l\s:~a

vecendo a homenagem que aca'~')~l de
ser prestada pela Assembléia Nn.cl?
nal Constituinte, que dirijo, sobre
tudo, ao Poder Judiciário do :Brasil,
devo acentuar que f01, para todo~ os
Juízes brasileiros, satisfação ~mC!lsa

a de terem coordenado e preslJjcio
os trabalhos ~leitorals do memcl."áyel
pleito de 2 de dezembro último,
através do qual ~ manffe5tou" lím
pida, serena e Jrretorquivel a.';):.:...
ta.de da naçâo brasileIra, e graçl1s
II cujo trabalho todos os cidadãos
puderam, livremente, sem nenhum
constrangimento, e':~rcer o sagrado
dírclto do voto.

Mlssfro de maior g-r:lndcza não PC"
derb aspirar o poder Judiciário do
Brasil; e é 'Com no satlsfnc;áo do d~ver

cumprido que, cm nome de tOctos
quantos participaram da tarefa cJcl..
tm'nl. na alta função de Julgadores,
que me rejubllo e agradeço a ho
menagem da. Assembléia N'aci01-:aI
Constituinte, !ormul1l,ndo os' melhores
votos, por que, no .. seu múnus pa..
t.r1ôtico, :-eja corcada. pela mais as.'S).R

(.) Não foi revisto }){:10 \)r~dor.
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(*) Não foi revisto pelo orador.
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nalada vitória em bem do Bra
sil.

Antes de encerrar a sessão. d.evo
transmitir o convite que o ?I'esltlente
eleito, Sr. Fernando de Melo Vifwa,
:faz aos Srs. Congressistas pa-:a a
sessão de amanhã, às 15 hora,; !"' 30
minutos; depois da Instalação sole
ne da Assembléia Constituinte, a
qual t~rá. lugar às 14 horas.

O SR. JOAO GOMES MARTINS
.- Peço a p::tlavra, pela or.dem.

O SR. I PRESIDENTE - Tem a
palavra, pela. ordem, o Sr. João Go
mes Mart.ins.

o SR. JOAO GO:MES MARrx'lNS (fll)

- Meus nobres colegas! Iniclanào
:mJnh:J,s palaHas, desejo data venta,
atender ao Regimento desta casa, e
às determinações a que se devem cin
gir os noosos trabalhos dora.vante.

Pretendo atender, precisamente, a
um apêlo que desceu das galerias nes
te . instante, para que falasse mais
alto.

Sou novato na arte de legislar•.
Não tenho a prática do Parlam~nto~ .
Venho do seio das massas popula:-es.
venho, por J.,gual, reivIndicando um
direito sagrado que me assIste, eleito
que fui para esta. Casa, falar em no..
me de quantos trabalham, de quan
tos lutam pelo Brasil afora. (Muito
bem). FJ1iado a uma ol"ganizaçiio
partidárIa, não me manifesto em seu

. nome, porque a isso não estou autor!"
za.do, embora ela sempre interprete
o pensamento do povo.

É em nome desse povo que traba"
lha. e luta. em nome dessa mesmo.
gente que moureja. pelos sert~es do
Brasil, que eu desejaria, antes de mais
nada, lançar apêlo veemente aos no
bres e ilustres colegas· da bancada co..
munista, ps..ra que êles,re!letlndo um
Instante, como na.turalrr..ente têm re..
fletido até· agora, na gravjdade do·
momento que a Pátria atravessa. e
nas enormes responsabilidades que pc..
·sam sóbre· os ombros dos constituin
tes d.e hoje, hajam por bem contri
buir para que se imprima aos nossos
trabalhos cUretriz pacLfica, dentro
da qual possamos raciocinaL' e agir, n

(*) Não foI revisto pelo orador.

fIm de que não decepCionemos os mi
lhões de ele1tores que nos·deram seus
votos; ao fim de que aquêles olhos que
.sevoltarnm para n6.s, no momento em'
que .tamamos a direção desta Casa,
não nos opriguem a. pa1xar os nosso..'i"
er..vergonhados e contusos, quando tl
vrcmos elE: dar por terminada ao nC>mla.
missão de constltuin'tes.

Sei que é patrlótIco o anseio da ban..
cada cc:mun1st$J., (Palmas; muito bem)
mas é tão patriótico e tã;o fOl'tê ql.19.n..
to aquêlc que anima o pensamento de
tôdz"s as banca.das desta Casa. (Aplau-
sos). .

Também reivindicamos o dIreito jJe
falar em nome dos trabalhadore~ da
nossa. terra, porque trnba,lhadores são
todcs nCluêles que lutam,. que dãu seu
suor e seu sangue .cmbene!icic da
causa sagra.da da nacionalidade.
. Desejaria poolr a essa ~ancaQÜc, cujo

chefe, através das agruras· dn vida. e
d·~ um passa<1o de lutas e :de sofrimen
to, sabe perfeItamente qua.nto é· ne-

'c~s5árto. nêsre ir.atante têrmosum
pouco de calma e atenção para os pro
blemas do momento; desejarlatazer
êsse apêlo aos nobres colegas, sabendo
nós que () heróico e bravo povo do
RIo de Janeiro como de tóda a naçi10
são os juizes, os julgadores da. nOS5:l.
atuação nesta Assembléia: .(Palmas) •

. .
Lnm-ento, Senhores. dizer que ouvi,

com o espanto dos novatos, va.1as e
apupes ~ brasileiroo que passa.:-am pelos
m~is e:leva.dos cargos da repre~entM:to

. nacional. .
São homens que talvez tenham tido

enos, fa.lhas. culpas; ma's é })l)ss1vel
que hajam evoluído no! influxo dos
acontecimentos que assoberbaram a.
hl1m~midaáe e que proporcionem a
esta Assembléia, pelo menos. uma pa
lavra de saber e de experiência. De
certo. também não deizarão de :ra.
zer, dentro do peito, muito de patI1o
tlsmo e multo de amor à. .terra ,brasi..
leira. .

Deve..se aguardar que êles falem. que
se manifestem e que tra1?n.lhem_,peIo.
causa da nacionalidade, para entao ser
julg'ados, E se formos considerados
l'éus na sua apreciaçã.o e no· seu espí..
rito, comproml!temo-nos -·eu, pelo me
nos, me comprometo - a .rasgar os .d1
plomns dos nossos mandatos. ~se o
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dever que nos cumprida. (Palma.s
prolongadas) ,

Peço perrdão aos colegas do Partido
50010.1 Democrático, da União Demo·
crâtlca. Na.clonal, do Partido Tro.ba.
1h15ta e da. ):)anc.'l.dtl. Comunlsta. por
1bes estar tomando tempo precioso,
(Não apoia.dos) , E' que sinto no n1eu
co~'ação de brllsllel:o e de patrIot.a. que,
se contfnuarmos desta forma, nesta
'agitação e neste tumulto, o Brasil não
terá. uma Carta Constttucio:Qal ã. 0.1..
tura dos seus méritos e das suas ne..
cessidades.

Apelo para o patriotismo do Sr. LuIs
Ca.rlos Prestes. e dos colegas de sua
bancada a fim de que possamos da.r
à. Pá.tria a. sat1s!:l.ç:áo enorme, a. mato:
de tOdas, qual a de correspondet"tnos
à vontadepapular. entregando ao
Brasil Constituição à altura. dos :::eus
destinos gloriosos, (Palmas).

E' o que quero pedir, antecipada·
mente, à Assembléia. Relcvem..nle Sé
cometo gaIJe parlame:'1W; (Não
QPoktdOs). Posso a!:rm~r todavia que
e<ita atií;ude é cUtada pelo mais puro e
elevndo sentimento de brasUidade,'

Ainda de conformidade com êsSe sen.
tir de braslIciro e reconhecendo o ele~

'fado espírito de jUstiça que deve an!·

mn.t' a. todos' os ConstituIntes, pe~rnl..
tir·me..la soUcitar a tOdas a.s 'p~nca"

rJns l'cunldas 110 Palácio Tiradentes í1.
zcssem l,jsc:;"r,· da ata do nOSBo pri·
meiro cJ.it1o de traba.lho. uma cXP1'CSSã.o
que cons1.clero pejorMlvo. qual a de
.Ieol'po estranho" atrlbukla ao Presl..
dente dcsb Assemoll'Ha, Sr. MlnlstrG
Valdemar Falcão. pois 05 mesmos cli:)..
positivos, os mesmos regulamentos, as
mesmas leis que nos t.rouxeram n. esta
Casa trouxel'am também S. Ex.a
a essa Presidência. S, por conseguinte,
autoridade incontestável. Reconheça..
mo-la. d.e público, e fazendo cõro com
tódas aquelas palmas que v1bl'aTam
neste recinto quando se pro-p<)s· uma.
homenagem a S. Exa. I desejo que
esta. sessão. se encerre, tendo os Senha.
rcs Constituintes no pensamento a ma..
j<:.sbde da. Justiça BraslIeira, que há.
de fazer brilhar perpetuamente os
nossos altos àesl~los de povo civi
lizado.

(lrfufto bem, muito bem. Palmas
prolon,(ladas) •

O SR. PRESIDENTE: - Nada.
mais havendo a tratar, dou por cnccr·
rada a sessão.

Levanta..se a sessno às '17 horas e 30
minutos.
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Sessão Solene da Instalação da Assemblfia' Constituinte,
em 5 de fevereiro de 1946

, Pres-idência do Sr. Melo Viana

o SR. PRESIDENTE - :Está aberta
a. .. sessão especial convocada para. hoje,
nos têrmos dos atos e delibera.ções que
são do conhecimento dos Senhores
Constituintes. -

Coroo, apenas, se acha eleito, por
ora, o Presidente, convido a comple
tarem a 'Mesa, provisônamente, os
Senhores Senador Novais Filho, Depu
tado AcúrcÍo' Tórres, Senador FerreIra
de Sousa e Deputado Rui de ,Almeida.

($. S. E:'C..atomam a::sento a.
Mesa) •

O Sr. PRESIDENTE - Vai..se pro
ceder à chamada dos Senhores Cons
tituintes.

(O Sr. ACllrcio Tôrres, servindo
de .1.0 Sec:rclárlo, procede à cha
mada) •

Ar:rc

Hermellndo de .Gusmão Castelo
Branco Fl1ho e Hugo Ribeiro Car
neiro.

Ama~onas

.Alvaro Bot~lno M~1a, VüldEmar J?e..
drosa, Leopoldo P~res e Ma~uel Se..

. veriano Nunes.

Pará

Alvaro .'\dalf-o da Silveira, Joaquim
Magalhães Cardoso B:l.rata., João Gui-

lherme Lameira Bltcncourt, Carlos
PereIra Nogueira, Nélson da Sllva Pa
rijós, José João dn. Costa Botelho,
Agostinho de Meneses ~1ontelro, Epi
logo Gonçalves de Campos, Aníbal
Duarte de. Oliveira c Luís Jeolás de
Moura Carvalho.

Ceará

Plínio Pompeu de Sabóia :M~ga.lhães.

Manuel do Nasc1rnento Fernandes
Tá.vora, ;Paulo Sarasate Ferrclra Lo
pes, Benedito Augusto Carvalho dos
S~ntosJ Egberto de PauI30 Pessoa Ro...
drlgues, Joaquim Fernandes. Teles,
José de Borba. Vasconcelos, Francisco
de AlmeIda Monte, Antônio cIa ;Frota.
Gent!I c CI'lsnnto Morelr~ d:t Rocha.

ll.io Grande do Norte

Georgil1o ~l\vellno, José FerreIra. de
Sousa, Deoclécio ;Dantas Duarte, .José
l\Ugusto Var~la, Vnlfredo Gurgel, Vi..
cente de Mota. Neto, José Augusto
.Bezerra de Mcdclros, Aluisio Alves e
João Ca!ê Filho.

'.
ParaftJa

Ado.lbe:to Jorge Rodrigues Ribeiro,
Wergnland Vanderlei, Josê Jnndt:i
Carneiro, João AGripino l"j,lho, SaInuel

Sessão Solene da Instalação da Assemblfia' Constituinte,
em 5 de fevereiro de 1946

, Pres-idência do Sr. Melo Viana
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Vltn1 Dunrte, José J'oftl! Bezerra de
M'elo c El'nn.ni Sâtiro.

Pernambuco

Antônio de Novais Filho, Etelv.ino
Llm; de AlJjl!querqtlr., A:;nmeml1on
Sérgio ele Godól !'r1::~g:::llhüc.':í, Jarbas
Cardoso d·e AlbuCluct'que :3o'tarnnhão,
Goercino Ma!âgueta de Pontes, Oscar
Napoleão Car~cl'o dn Silva, OsvAldo
·Cavalcante .de Costa. Lima, José da
Costa Pôrto, Ulisses Lins de Albuquer
.que, Joã.o Ferreira LLma, Paulo Pessoa
,Guerra, .Carlos de Lima Cavalcanti,
Alde Fcij6 Sampaio, .Gregório Lou
.renço Bezerra, João Cleo!as de OU..
.veira, AGostinho Di~s de Oliveiril. Al
fredo de Arr.uda Câmara, Eurico de
:Sousa Lcfi.o' e .P..lccclo .de Morais Cou
tinho,

A'lal/oas

CEcero Teixeira. de iTasc0I1cc!OS, Sil
vestre Périclcs .dcGÓis.Montelro; Luis
de MedeJros Neto, Lo.uro Bezerra
Montenegro, Esperidião 'Lopes de Fa
rias Júnior, Francisco Alonso de Car
valho, Rui Soares PaJmei1'a e José
Mario. de Melo.

Scr!1il'e

José Maria de Melo, '"'Jáltel' Praào
Franco, DurVal :Rodr!l;'UeS d~ Cruz,
.Am~ndo Fontes, Heribaldo Dantas
Vieira, Francisco Leite Neto c Mauri..
~io Oraco Cardoso.

Bahia

Renato Onofre Pinto Aleixo. Otá..
vio Ma.agâbeira, .Manuel Cavalcanti de
Novais, Juraci l\Itontenegro Maga
lhães, Alberico pereira .Fraga, João
Mendes do. Costa Filho, Teódulo Lins
de Albuquerque, C~l'los Marlgbêln, Al
tamirando ReC{l.lião, Tarcílio Vielm de
Melo e Ennâpio Pettier de Queiras,

EspirUo Santo

Atmo Vivaqua, HenrIque etc Novais,
Eu!'ico de Aguiar Sales, Paulo Afonso
Vieh'a de Resellde, Asdrubal Martins
SO~l'es. Lttís Cltl.l.1dl0 de Freitas Rosa,
Al'! VIana, Carlos Monteiro L1ndem
berg e Alvnl'o Castelo.

Di.çtrito Feder{Ll

Luís Carlos prestes, Hamilton de
Lacerda Nogueira, Rui da Cruz Al
meida, Benjamin Miguel Farah, Ma
nuel do Na.scimento Varg1l5 Neto,
Francisco Gurgel do Amaral Valente,
José de Scgadns Viana, Manuel Be
nicio Fontenele, Pnulo Baeta" Neves,
Antônio Jos~ dn. Silva, Hermes Lima,
Euclides de Ol1vcir!f. Figueiredo, Ju
randil' de Ca.~lro Pires Ferreira, João
Am~onas de Sousa Pedroso, Mauri
cio Grnbois, Jonas de Morais CorreIa.
José Fontcs Romero. Edmundo Bar
l'et~ Pinto e Jo~quim Bnt1st~ Neto.

Rio ele JaneIro

Alfredo da SlIva Neves, .José Carlos
.Pereira Pinto, Ernnnl d.o Amnl·~.l pei
xoto. Eduardo Duvlvlcl', Carlos Pinto
Filho, Paulo de. Silva Fernandes, Ge
túlio Barbosa de Moura, Heitor Collet,
Silvio Bastos Tavares,' ...'lcÚrc1o Fran
cisco TOrres, Brigldo Fernundc$ 'l'i
naco, Miguel Couto l"Uho, José Eduar
do Prado ~elljo', ...<\ntônio José Romão
Júnior, José de Carvalho Lcomil, José
Monteiro Soares Filho, Claudino José
da Silva, Alcides Rodrigues Sabença
e Abelardo dos Santos l\1'o.la,

Minas Gerais

Fel'no.ndo de Melo Viana, "Levindo
Eduardo Coelho, Benedito Valadares
Ribeil'o, Juscelino Kubistschelt. de Oli
veira. Pedro Dutra Nlcácio Neto, José
Francisco Bl:J.s Fortes, Francisco Du
Ctue de Mesquita, José Monteiro de
Cnstro, João H:mrique Sampaio Viei-
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ra da. Silva, Jncl de Figueiredo, José
Magalhães Pinto, Joaquim :L1bân10
Leite Ribeiro, Daniel SerapIão d~ Car
valho, José MarIa Alkmlm, Augusto
das Chn.gns Viesas, Al'tur 13ernardcs
Filho, Gustavo Capancma, Gabriel de
Rc:c."endc Passos, Francisco RodrIgues
Pcrch'a JúnIor, Noraldfno Lima, Mn~
ton Soares Campos, Celso Portil'io de
Araújo Machado, Augusto Mário Cal~

deira. Brant., Felipe Balbi, José Marlp.
Lopes Cnnçado, Artur d~ -Silva Ber
nardes, Licurgo Leite Filho, Jarbas dé
Ler! Santos, Wcl1ngton :Brandão, José
Bonitácio Lnfalete de Andradu, La1r
Tostes,' José Rodrigues Seabra, Israel
Pinheiro, Luís Mílton Prates e Eze
quiel da Silva Mendes

S(10 -Paulo

Benedito Cost.1. Neto, José Armando
A!onscca, José Carlos de Ataliba No
gueira, Paulo Nogueira Filho, PUnlo
Barreto, Aureliano Leite, Hugo Borghi,
OU:l.racl Silveira, José Correia Pe
droso Júnior, Berta Condé, José Ma
ria Crlsplm, Osvaldo Pachecc da
Silva,Jorge Amado, :Milton Caires
Brito, Manuel Vitor de Azevedo, Mário
Masagão, Romeu de Andrade Lorenção,
Antônio Ezequiel Fel1clano da Silva,
Gofredo Carlos da Silva Teles, Luis
GonzaGa. Noveli Júnior, José César de
Oliveira costa, João Gomes' Murtins
Filho e João Abdala.

Goiás

Pedro Ludovlco Teixeira, Di6genes
Magalhães da Sllveh'a. João- d'A,breu,
Almatânio Calado ele God6i, Guilher..
me de. Almeida, Galeno Paranhos,

';Domingos Neto Velasco e .Tales Ma~

chado de Siqueira.

Mato Grosso

- Vespasiano Barbosa Martins,' João
Poncc :de Arruda, Ar~p.mlr.a de A,truo:-

da. FlaIho, -Gabriel Mnrtinla.no t!e'
..<\raújo, DoIar Ferreira. de Andrade 6'

Agrícola Pais de -Barros.

Paraná

FC1'no.ndo .Flóres, José Munhoz de
Melo, Lauro Sodré Lopes, João AguIar,
Aramis Ataldcs, João TeófUo Qomy
Júnior, :Bento Munhoz da Rocha Neto,
Erasmo Ga.ecncr e Rubens de Melo.
Brasa.

Santa Catarina

Nereu' de OUvelra Ramos, Ivc>
d'Aquino Fonseca, Roberto Orossem..
bacher, Otacíllo Vieira do. Costa, AI..

_tamIro Lôbo Gulmarães J Max Tava
res d'Amaral, Tomás Adall>crto d~

Silva. Pontes e lIans Jordan'.

Ria Grande do Sul

Adroaldo Mesquita da Costa, Teo..
domiro Pôrto da Fonseca, Damaso
Rocha, João Ba.tista Luzardo, Manuel
Duarte, Artur de Sousa. Costa, Antônio
Blttencourt - ele AzambuJa, Nlcolau
Araújo VergUeiro, Elói José da Rocha,
Antero 'Moreira Lelvas, Pedro Leão
Femarldes Vergara, Abíl!o ).õJernan
des, Ollcério: Alves de Ol1veiraJ Daniel
Agostinho Faraco, José' Antônio FIO'"
res da Cunha.

O SR, PRESIDENTE - Na. publl
cação da. :\essão de ontem, constante
do Di4rio do Poder Legi31ativo, del-
xaram', inadvertidamente, de fIgurar
os nomes do~ Senhores~ Suplentes
Eusébio· Rocha Filho e Edmundo Bar..
reto Pint<>t representantes, respect1va~

mente, do Estado de São Pal.:lo e do
Distrito Federal, motivo por que ve
nho fazer Il.' retlCicação, que se tor-
nava necessária. .

Compete à Mesa, antes de proSse
guir noa- trabalhl)s' da sessão, convO'
cn.r os Senhores Constituintes a pres
tarem o juramento que lhes impõe·
a I!:L

b SR. BARRETO PINTO - Peçol
a palnvra, peI:t ordem ~
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o SR. PRESIDENTE - Tem ri. pu..
lavra, pela ordem, o nobre Dcpu~'1.do.

O SR. BARFtETO PINTO (Pela or
dem) (*) - Sr. Prcaidcntc, Egrégia
/i.!isembléla, o Decreto-lei 0.0 8. 70e de
17 de Jnnch'o do ano de 19115, diz o
seguinte, no art. 2.0: '

j'Enqunnto 11 Assembléia não
votar oaScu Regimento, serão re
sulados os seus :trabalhos, em
tudo quanto não contrariar a Car
ta Constitucional 'e a. legislação
cleitol'al vigente, pelo Res-imcnto
adotado pela· Assembléia Nacional
Constituinte que elaborou a. Cons
tituição Federal de: 16 de Julho de
1934" •

O Regimento nprova.do em sessão
de 1.0 de Março de 1934, sob a presi
dência do inesquecível brasileiro An
tônio Carlos, estabelece, no art. 14,
que. na. .últ1mases~io preparatória,
:;;erá prestado o compromisso. O Pre
sidente, de pé, no que será acompa
nhado por todos os presentes, prote
rjrá a seguinte a!lrmnção:

"Prometo guardar a Constitul
ção Federal que f6r: adoUlda, de
sempenhar fiel c', lealmente o
mandato que me foI con!Jado e
sustentar a união, a integridade
e a independêncIa do Brasil".

Quando ~s~c Regimento Interno tol
aprovado, aind.'1. não exisUa a Carta
ConStitucional de 1934, sômente pro-

mulg3dll. em ~.6 de Julho. O General
Eu..""Íco Dutra, neste mesmo recinto,
no di::. 31, ao prestar juramento, !ê~lo

. desUl. maneira, como declara. o Diârlo
ela. Justiça:

"E, 1metUntamcnte, o General de
n:visão . Eurico Gaspar Dutra
prestou, em voz alta, o compro
misso rcS'imental de manter e
CUmplil', com perfei~'1,: lealda,de, a.
Constltulção Federal,·obse.rvar as

("') Náo foi rev.isto pelo ol'ador.

leis do país, promover o bem ge
ral do Bl'r;U.lll C sustentar a :mo..
unH'io, Jntegr!dndc c jndcpcnd~l1

c1(''/',

Como v!mos, o GC11cl'al Eurico :Du-·
tl'a, l.1.~ste recinto, jurou pela Cons
tuição ele 37. Bn:::eudo 110S dhiPO:dtivos
dn. Con~tltujção de 37, tem S. :Ej::':,i~ as
sinado vários decretos.

Se aplicarmos o que pl'cscrcvc o'
decreto-lei a.. qu~ acabo de aludi).'
isto :5ignl1'lcará. que não reconhecemos.
a existência. de uma Constituição que
oChere do Poder Executivo reconhe
ceu, peia vimos jurar fldeHdnde á
Constituição que vier a ser adotada.

Nessas concUçôes,· porta.nto, sem.
'lur:l'er fllZcr comentários em tõrno
desta ou daquela. Constituição, levan
to n presente questão de ordem, por..
que desejo saber se vamos prestar o,
compromisso. inscrito no Regimento
Interno ou outro, com supressão das
pa,lavras "que fôr adotada", tenao em
vJsta. o disposto no art. 2.0 do De
creto-leI n.o 8.708 acima. cJtado, que·
diz continuar em visor o Regimento
ntlC;iullo que não contrariar :lo C:lol'ta
Constitucional.

Considero - e peço desculpas ã,.As
sembléla pelo tempo que lhe roubo·
- de alta relevância. esta questão de
ordem. porque,SC fizermos o jura
mento tal qual !ieura. no Regimento.
de 1\34, não reconheceremos n. cxis
tÔllC~ da ConstHuiçio de 10 de no
vembro etc 1937, Constituição que nes
te r.'lesmo recinto, há. poucos dias, o.
GeIlel'~U Eurico Gaspar Dutra. juro\!
cumpr;r.

Parece-me que deve haver perfeita.
haJ:n1onia entre o Poder Legislativo e

.o ExecutIvo quanto aos sngrados ju
ramentos que lhes cabem prestar, a.
fim de que, aman11ã, não se dec1:l.
l'cm nulos de pleno direito todos Os.
atos, que foram e estão sendo ba.1..
xados pelo honrado Chefe do Oovêr-
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("') Náo foi rev.isto pelo ol'ador.
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c1(''/',
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no, rJorque ao Asscmb1éia Constituin
'00, mais que so})craon, entendeu que
a Constituição de 1937 não existia,
U,.ge, certamente, pl'omulgllr uma.
constituição, seja ela provisórIa, seja
a de 1937 ou a de 1934, revigoradas,

Não é poszivel, tlc forma alguma,
continuarmos, enquanto não tivermos
uma constituição, sob regime cltscri..

• clonál'Ío, de ditadura, com o Con-·
gressn aoerto,

Assim sendo, Sr" Presidente, com o
maior l'cspelto c obedecendo· antecl-

. padamcllte ao que a. Assembléia de
ddir em sua ~1í.~ soberanIa., tomo a
liberdade de submeter esta questão de
ol'dcm .a consideração de V. Ex.A, a
quem rendo as maiores homenagens,
1'01S as merece, de todos os brasilei
ros, pelo seu grande espírito liberal.
(Ji!uito bem., 11udto bem, Palmas).

O SR. PRESIDENTE CCl) - O ilus..
tre Deputado, 9ue acab:l de ocupar a.
atençáo da Casa. levantou uma ques
tão de ordem atinente à formula re
-gímental de compromisso. Afigura-se
me q\te S. E:c.3 não tem razáo. A
M·e~a ná0..,p0de alterar, à sua vontade.
,o Regimento provIsório !nstltuído para
cs trabalhos 1nicl~1.s da Constitulnt-e.
~ 3. pr~meira dUiculdnda que se 1110
.apre.icnta. Os Srs. ConstitUintes
poderiam. sem forma nem figura de
juizo, mod1f!cnr a lei? FUi magistrndo
e não m,~ acostwnel no êsse modo d-es
pótico de agir. Tudo deve obedecer a
um processo regular e não seri. êste
o momento de ::modi!icarmos o Re~
glrnento. ..

Além disso, nnda há. de extranhá
"Vel na. :1'õrrnula :tdotada Dor S. Ex.R

o SI', Presidente da Repüblica, eleIto
para cumprir as leis vIgentes no país.

..A. ConstitlJlção de 1937t com a Qual
- peço l~cença para afIrmá-lo - in
dividualmente nunca estive de acOr...
da, affiEt.~se e.m vigor, porque assim
o proclamou o órgão competente, o
Supremo Tribunal Federnl. (Ma'l2tJe.~...
tações nas galerias. Soam' os timpa...
nos) " '

(tl\) Não foI rcv;sto.

Pevo advel'tir que não permitirei
m:m!testações das galerlas. (palmas).
D.::mtl'O da lei, e apesar do meu es~

pIrit,o liberal, que nunca se confunde
com a anal'qula, declaro que reprimi
l'e! com energia ((t.pla7.tSoS) as mani
festações de quem quer que assisto.
clesrCs9cito:mmcnte às sessões desta.
..o\:isctnbIéin. (.lf'uito bem) ,

O Sr. Presidente da República
cumpre a Gonstituição vigente e pro
mete'U..lhc obediência até que o Poder
Legislativo elabore a nova carta..

Parcce...me, entretanto, que a Cons...
titulntc, chamada a redigir nova.
Co.nsMtuição, não se pode, logicamen
tc, prender por um compromisso à
allterior. (Muito bem). Estamos aqui
para. fazer obra nova. Reputo., conse-

. guintcmente, lóg:lcna fórmula regi
mental mzmdando respeItar ao Consti..
tu!çãO que fôr adotada. (Muito bem).

Ncss3.s condIções, sem que me cai
b:). c.orrigir o tc:-:to vigente, não posso
arrogar-me em autondade suprema.
pára dcrrognr o decreto balxa(i.o pelo
Govêmo e que estabeleceu no fonna.
t:anz1tórla-dns dellbera;,ões da Cons
tituinte.

Assim. a menos que 3. assembléia,
. para cuja autoridade sempre apelarei

dos meus atos, se manUeste em con..
trál"io- c então me curvarei a sua.
autorldade - passarei a. receber o
compromIsso dos Srs. Const:tuJntes·
pela ! 01'111 '! regirncnt:ll.

O SR. FLORES DA CUNHA (Peta
ordem) (I') - Sr. Pr~sidante. nós.
que consideramos inexistente a Cons..
tituiçâo de 1937, (muito bem) deseJa
mos prestar comproml.sso, prometendo
acatar aquela Constituição que a ,As..
sC'mbléln Comitltuínte soberanamente
aprov.u: p:ll'a o Bl'a.tiil. (Palmas).

O SR. PRESIDENTE - Senhores!
Iniciar-sc-á pelo Presidente a soleni
dade do compromisso, pelo que faço a
;;cgl.ljnte declaração:

Prometo guardar a Constituição Fe
de::al que fôr adotada. desempenhar
!lel e legalmente o ma.ndato que me
foi conflado e sustentar no, união, a

(C! ) Não foi revisto pelo orndor.
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1nte~ridade c a independêncla do Era..
s1L (Palmas) •

A &CflU·f,' tortos os Sr.~, Consll
t'It,.lntca prescnU:G, de 1Jé, decla
ram.: .. A3:~Im. prometo".

O SR. PRESIDENTE - Senhores
Ccnstltulnh:t;: nl!~ta.. hora h13tóric'~
para0 Brasil c para a demOC1'o.cla,
em que, mais uma vez, ~iC l'CÚnCl!l
delegados patríclos para a. gloriosa
illcumbêncio. de dota.r de um código
político Elo Nação, a Providência Divi
na me apontou como instrumento dn.
'vontade cl-e- lnCU.., pal'f$ e me nlqou à.
.culmln~nclll dn. 'presidência .desta
assembléia dp. eUte intelectual de ho
mens, versados nos meandl'os dos ne..
góclos públicos, selecionados pelo voto
livre e soberano,

Não me oerturblt:,á. ao espírito êste
gesto enobreeedor e cativante de ge-

.nerosidade de meus concidadãos, por
que bem compreendo que. serei, ape
nas, o l'eflexo de sun vontadc, ener..
gla motriz, diretora de meus movI
mentos. :t esta reunião·:lo mais com
pleta vitó,la da democracia e da 11
berdac1e, por séculos aclimada no
nosso ~agrado solo, scdimcnt:ldas· no
san~e dos bra.vos que a sonhavam
desvinculada clc la.ços coloniais e a
erigirnm em 'senhora consciente de
seus destinos. As :fOrças poUticas, aqui
agregadas, não se aglutinam por tra
ços ideológicos frangiveis como a luz,.
mas se art~cuL"l.m por sólidos vinculos
de p:ttriot1smo e de santo desejo de
'bem sel"\rlr. Contra elas, como contra
a obra cnstã, se . virão csbnter im
potentes os inimigos das liberdades in
dividuais) sob Quaisquer que sejam os
aspectos que se nos antlJlhcm, sob
quaisquer 'Satânicos disfarces com que
se nos pretendam defrontar e se en
cobrir.

DC5ta ~sa o totalitarismo abomi
nável de múltiplos coloridos fUB'Irn.
~po.vorido, cUrmte dn. evocaçio de
nOSStls tracUçêics reUgicsns e políticas,
do Ilamor da l1perdnclc, serviclo peltt
1nctcpendênci3. e pel::. des~u'l1bição",

dêste ambiente de esperanças, cheio
de vibrações de patriotismo, sob o
império da verdade e da igualdade de
dil'eltos, alicerces da democracia, que

'no dlzel' de Dewey - "é Do fê na in-

tcligf:l'l::la humana. e no poder da ex..
periéncia coopcra.nte c seleclonada".
Neste cenáculo vozes autorlzlldas
c?l1ltnrão não somente o dogma ela
igualdade po1!tica.,· o ni't'elamento in..
cl1vidunl pc;ante a lei,' c tam1>6m n
necessidade da disciplino. das condi..
çõcs materiais da existêncIa. do povo,
como Tclvlndicação social, b~sc eco
nômIca igualmente democrâticu, pois
"iver d:1'crcllterncnte não é coexis..
tênc111 antagônica: todos devem par
ticipar dos valores e elementos que·
inter,rn:n a :!el!.cidade ele viver e. o .
enobrecimento da vida•
Apng~ndo da Construção Jurídica.

Nacional implantações totaUtárias,
que :t aviltam e maculam, formemos
no lado elos que, na. reconstrução do
munclo político e socin,l contemporâ..
nco, anseiam por um· regime de ga-·
rantins e seguranças de cUreitos, em
um clima de paz' dur:idoUl'a· e fe
cunda, sob a insr.irnção de Deus, em
contrn:-:t·e com o. nteísmo :'.trabiUr..rio,.
dln.bôl1co c destruidor.

Scm Deus, :lo vid:l sc arrasta .e não
é vivida: !lia tem encantos, não nos
inebrio. de fé C esperanças, o v~lor

da existência nito està em !tmçf1.o do
número de cUns :fugaze~ e transitórIos,
mas de realizações objetivas perma
nentes.

'Em busca dn Can~ã .de- nOR,<:;Oli
anelos supremos, marchemos olhos
fitos nos nOssos ancestrais. para de..
:!inítiva construção de' uma sociedade
de paz, de llbcrcta.de e de justi.:a so
cial, cl1laçadn nesse ample~o frater
no a humanidade, pelo :lobollmento de
um nacionalismo exagerado, estre.ito
c er,oista. e da diplomacia. dO-Bigilo
impenetrável dos tratados internac1o
n::l1s, em favor de uns e em detrimento

. de outros povos, pois aquêles são os
geradores das grandes. catástrofes.

Sem o arejamento do. espírito . àe
humana cooperação, com o desn[vel
dos direitos inerentes à personalldn.. ·
de, viceja e domina a fôrça., quando'
é indeclinável o concurso de tôdas as
Nações soberanas, em paridade de
dIreitos, nas decisões das justas. ele
caráter internacional, de tal arte que, .
sob 11. inspiração dominante de ética.
do dIreito, cheguemos à· arbitragem.
~rma potente da inteligência fecunda.
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e construtiva, e à proscrição da rórça.
dos propósitos, nem rea.lizou sua mlf!..
séria e desolação.

Não cedamos nesta dirctr12:;nada
resiste ao uma vonta.de decIdido. c for..
te, nem a na.turez:L, nem os homens.

Para Do obra ingente da cntrutura..
ção legal do nosso adorodo Brasil não
f:lleeBln aos senhores Constituintes
probidade; fé lntan(;ível nos destinos
ciesta prlvilegiada terra, sóbre que a
mão dadivosa da Providência. espa.r..
glu, com prodignlldo.dc, dons materiais
inlmaginá,'veis; Inteligência nguda. e
penetrante: preciência. das necesslda..
des; experiência. de um passado lon ..
ginquo, .já. secular;. patriotismo e bem
querer.

Coopel'ando nessa reconstrução me-
. moráveI, contamos com o espírito se

reno e· renetido do ,rarão 1Jon!ss!mo
que bem retrata. no coração puro os
mati::l:es toclos da almacoleUva bra
sileira, ao piedade" cristã que esquece
agravos, a irredutível 'Vontade de
acertar e fazer o melhor, incoercível
anseio de zelar com prob~dade pelo
público patrimônio, sagrado nas ur
nas livres e inapelá.ve1s do. eleição po~

pular de 2 de dezembro; Sua Exce..
lência o Sr. Presidente do. República.

Os fastos da. jurisprudência propi..
ciam mananc1a.l copioso para ator..
mação do regime, ea edificação do
nosso direito· constitucional, socla.U..
zado e humanizado nas sua anUca..
çóes àS realidades objetivas da a vida,
no desenvolvimento do drama judl..
ciárl0. que, segundo a mhagem de
Picard,"'se desenrola como nas tra..
géd~as gregas, sob um cOro vigilante
de .sacerdotes, ()e guerrelros, de mu..
lheres e crianças a entoarem sem
<;essar a sua melopéla contínua. e pa..
tética, onde perpassam os apelos à
justiça e à. eqüidade de tôdà uma
multidão de a.lmas em ·arremêsso obs..
tlnado para um ideal jurídico SU"
perior". ~

O nosso TribUl'lal Excelso. onde lu
minares hão vivificado a lei. melho..
rando~a. tantas vêzes,· fazendo rena..
rIr o dJre~to na $Ua. pesquisa ("rena..
rIre 11 ,d1ritto nella cura. deI dirítto") r

funcionando como nume tutelar e re~

velador à. semelhança. do Legislativo,
.íOra instituido para guarda da Cons..

tltu1ção de seu csp!rlto, de sua letra,
de .nUr~ dignidade. Cumpre, canse
I;ulntcmcnte, organ~2á..l0 na altura.
de sua cleva.dl). função, de maneira

. que m:1o estl"anha e snc::oílega lhe não
po~sa tocar as decisões. mutilá.-las e
descumpr1r, porque. então, a demo..
cracia r.el'ia uma me11t1ra, o. seguran.
ça ele dh'eitós 1ndividu;ds, mero: em
buste da prepotência, do. ccaarlsmo
totalitário, seja do Executlvo, seja. do
LegislatIvo, l'i,egutl<'10 a l1câo de Jl1'adit
son, com sua. lnsuperâvel mestria.

.,

A primeira. Assembléia ConstitUin..
te, convocada por decreto de :3 de
junho de 1822, reunida a 3 de maJo
seguinte. não logrou seus alcvanta..
dos propósitos, nem realízou sua. riús
são patr;õtlca com a preocupação: ex:..
clusiva. de bem servir. :

I

Iniciara, pelo desp.ssombro dC:i Pl'jri R

cfpios corpor1!ícados no projeto i ·no
d~sagrndo de Sua Majestade 1mpertal,
que a. fulminou pelo decreto de 12 de
novembro de 1823, com ao vllta de Per.. ·
jura, como indeseJá.vel clube revolu..
cionárl0, de homens alUcinados pela.
ambição c pela soberba; tais nsex-

. presOOes d~ Proclamaçáo de 13 'i do
mês d~ novembro. ' "

A dissolução causara. tão profunda
c dolorosa. impressão ria. alma popu..
lar que o Imperador capitulou e, pelo
Conselho de Estado, integrado Po1"
venerandas !igur~s. ela.borou outTo
projeto, sa turado de princípios 1100
raJs c de garantias, transfigurado na
Conl'iUllr.fqâo d~ 25 de mraço de lG24,
prescindindo da. colaboraçIio das Câ...
mU~. .

Como conseqUênCia rOl abdicação 'de
7 de abrll, ao l'c!ormóAo constitucional
tornou..sc um imperativo lncUs!arço.
...·cl para consaln'ação das tendências
e j>rincipios triunfantes com a rcvo
lu;:io: era a supressão do poder mo
derador, a e~"tinçâo do Conselho de
Estado c a. o.utonom13, das Provínclast

idéias a~ltadoras d:l. alma brasileIra,
na. SU:1 ânsia irreprimível de l1beral15-
lfsmo. ;

Pelas mãos ~áb!a.s de Bernardo Pe..
reira .de Vasconcelos, do Visconde de
Abaeté e Francisco de Araujo e Al
meida, viera o Ato A,(!icional.. de 12
de agósto a,e 1831.
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Assim, viveu o Império 65 anos d.e
regime· constitucional, até que citu
fão revolucionário de 1889 baniu dês
te reca.nto da livre ..>\mérica, sem cli
ma para a hereditariedade do poder,
a Jl1onnl'quia brasllei-ra e implantou o

. :sistema reptlbl1cano federativo.
votou-se a libérrima Constitlí1qúo

c1e 24 de fevereiro de 1891, no 1nnuxo
da mentaIldade genial de Rui Bar-
bosa, seu melhor cinzelador c jmper~

térrlto defensor de sua' pureza e 1n
tegrldadc, tro.nspliJ.ntando o mod81o
americano, . umodéle excellent", pela.
natural inclinação humana de q.ue fa'"
la um sábio do. esta.tura de Le Plall·

A primeira Constituinte Republlca
na. fôra pl'csididn pelo eminente bra
s!lelro Dr. Prudente de Morais, cans..
picuo cidadão, pl'l)pagnndista danava
crença, fjgura sem par pel~ modera..
ção, pela bondade c prestíglo.

A. revolução de 19:J0. cheia de pro-
. messas detnspirado e alto ltbt'ralls
mo de opinião, de rcu.~ião, de eleI
ções pur.:r.s e tantas outras formas de
anseios populares, se impunha a r~"

forma da Carta PoUtica de 1891, c
deu comêço à.' obra em 1932, na feitura.
de um projeto confindo a vár!os ~o~

menS notáveis pelo sab~r e virtude.
Finalmente, instnio'll-Se !: 15 02 no

vembro de 1933 a Constituinte. sob ::L
direção de uma figura notável pOrSUl'l
sagacidade, saber e larga experiência
parlamentar" o deputado mineiro ..tu1
tônio Carlos Ribeiro de Andrada, D.
belr~ de cujo túmulo ae::(emOS110SS:.lS
homenagens. .

E$sa assembléia de legitimas repre..
sentantes não põdc com serenidade
de:i~mpcnllar-se da !ncumbêm:ia, tan
tas intrigas sobrevieram. competições
e melindres terçaram armas. dJscUSsões
por vêzcs acres e a2edas acirraram os
ânimos. conspirou-se contra superiores
interêsses da República, e nasceu o
alentado e robusto e~empla:". algo di"
vorciado da técnico., do Có'digo PoU
tico ele 16 de julho de 1934.

Produto de uma outorga, zurglu n.
carta constitucional de:: 10 de novem·
bro de 1937.

Dt:fronto, agora, os Constituintes de
2 de fevereiro de 1946, onde procl:llno
ums: elite que h"nra 3. cult\lrá em
todos seus t\spectos, depositária da

contll\r.ça bl'asl1~it·a. 11.t\ Sua o\Jl'a p~re

ne, ~imples c re~i1.tmld<l, da estrutura
elos poderes do Estado, autônomos e
h~l'InÕnlcos, nsseeul'ilndo no !uncloll:l.
mel'l.to ele seus tr/?1os e contrafreios 05
dh:citos individuais.

Honl'acln estn Constituinte com a
presença de delega.ções de nobres Na·
ções am1gas, me permito em nomeàc
meus pares sJsnWcar..lheG no.')50 des..
tacado nprêço e reconhecimento e as
segurar a seus. respectivos povos a
confiança dos brasileiros nos sinceros
I:.r'Jpósito:; de pa.z universal e de con..
fl'aterl1izaçf;.o neste instante trágico
de torne t de m!séI"la para tantas vi-

. tlmas da. prepotência e de clesvalrn~

dn ambIção.
Levantando estt1. mcmol'ável sess?o,

po:::' c1eclnrnr instn!ndos os traball10s
p;trn (Il.1C fomos convocados pc!a so
berania nacional, peço vênia para, CO~

mo l'ematc, prestar homenagens as
bravas :tórças brasileIras de terra, de
nre mar, ClUC', pl'c.'icrvando seu patrI
mónio de glórias. afrontar~ as bn
l~.s mortHcras dos 1nimigos elo Direi
to, das hordas se1'lngens de execrcn
ctn. lembrança, c, dormindo sono se~

reno e disni:f1cante no campo s~nto

de Pl:itóia, b::mharam com seu pre·
cioSO so.nrruc o solo europeu, pnra que,
mais uma ,,'ez,:\ civE12:Mâo criStã
houvesse de sobreviver. contida com a
indómita cnr.:rgia. de seus peito:.; n. b:1r
barla nas investidlls 1'rustas contra 11
llberdo.dei (Prolon(/cd'Js aplausos).

Vou m,tspcnc1cr a sessúo,

O SR. LU:1S CARLOS PRESTES 
?cço ao pnla.vro. pelo. ord.~m.

O .SR. :p~ l.ESIDENTE - Solicito a
atenção da Assernbléi::l. pnra o fato de
estar ndlnntacIa n hora, devendo aIn
da hoje seJ.' convccnda nova sessâo.

Tem tl. palavra o nobre COI13tttulnte.
O SR. LU:!S CARLOS PRESTES 

(Palma~). - 51', Presidente, pedi n.
palnV1'a para fazer Un1l\ ~;audação es
pecial da. bancado. comunista no 111Js~

tNPresidcnte desta Casa; Sr. Doutor
Melo Vinnn. (P",Zmas).

Somos insuspeitos para formular
esta saudação. Niio votamos no nome
de S. Ex," pnl'a a Presídi:ncia desta
Casa. Estamoz prontos, como Consti..
tuintcs, :l colaborar com ll. MC5::\ na
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boa ordem dos tra'bnIIlo5 da Assem R

~l~ia Nacional Constltuhlte, certos de
que o Dr. :Mclo Viana" representante
dQ povo lntnc1ro, sa.berá., no cxercíclo
de sua alta função, mostl'ar o mesmo
cspirito 1ibel'~l e demoCrático que im~

e pera. na tf.!rra de r;r1rRd{lnte,~. UIZtlilo
bem.. Palmas).

5r, P;esldentc, permita...me cstl'a~

,J)hemos ainda, em noss:l. insIstente
. lut..." pela. soberania. da Assembléia
Constitü1l'lte~ Do maneira por que foi
c011vocada esto, Sessão àe Instalaçáo.

Lutamos c lutaremos. persistente e
intransigentemente, pela. s'obcranla da
.Asscmblêia Constituinte (apla.usos p.as
galcr:as),dcstn que hoje foi convoca~

da, nâo l~cla vontade dos constituin
tes. mas pela vontade, festiva talvez.
do Itamo.rati. .

Sr. Presidente, nustr~s representan
tes da., Nação, o Partido' Comunista
do :Brasil, 'em nome do qual, ou em
nome· de cuja bancada nesta casa.
tenho a' satisfação de vos dirigir a
palavra: predsa dizer alguma coisa
sóbre Suo. atitude nesta Assembléia
Constituinte, e quer fazêRlo em face
das. delegações estrangeiros, que hon~·

rAIam c.: nosso povo com a sua pre
sença, q\l:!.cdo da passagem do Go~

"'êmo e da L"'1stalação em nossa Pátria
de uma nova democracia. .(Muito
bem. Palmas).
. O Partido Comunista do Brasil, du~

'rante anos, foi caluniaco. seus· mem~
bras foram cU!amado:: e sofreram !!s1- .
ca e moralmente. Sómente há poucos
meties, dez no máximo, dispõem os CO~

munistns em noGSo pais de llbe::dade
de imprensa, de dlreltode reunião e
de assocfaçé.o· política, inclusive para
~eu partido. E. foram esses de~ meses
que DCS pern11tlram dizer alguma 'coi
sa .e provar quanto eram falsas as ca~

lúnias e as illfli.rnlas contl'a nós as~

~cadns, (palmas nas galretas) ,
No Inundo inteil'o, elltretanto, os co~

munistas mostraram, durante um pe~

riodo nCgiO, durante a tremenda ca~

tástrofe c!ue abalou o unlver::o, que
eram êles patriotas àos melhores, na
luta contra o 1'ascismo e em prol da
1ndependência. de .'iuas pátrias. Foram
éles, os franccs2s. os italianos, os
iúgo-eslavos, 05 poloneses. que mais se
sacrificaram na peleja pela liberdade

de seus povos, porque comunist.a não
fol Pete.ln, ésse cscrn\'0 e agente do
nazismo, algoz do povo !ranc~s, mas
os hOl1,enn do. l'csistêncla, t-ssc Gabriel
Peri, que morreu fuzllnào pelos ban
ciiC!OH fflliei')! :'I,':i, cnl'lC::Uldo i'.. Mal'e~ ..
lhf::"~, (Pa.lmas na,'i galerias>,

Esta é: a atitude dos comunistas 110
mU~Jdo1ntelro, c na nossa tcrl'o, ~1.m

bém já mostraram êles .do que são
cn.pnzcs, 1'ln. luta pela lndepclldéncla
nacional. Evidenciaram que 8:10 os'
verdadeiros c' maiores patl'iotas.
(Palinas). Em 19~2, quando o parti..
do ainda se achava perseguido. com
seus lideres pl'esos, muitos sofrendo os
vcxnme::; c n~ torturas d~ lunn. pçlicia
de assa.',sinos, os comunistas ~oram 05
pl'imciros a lcvantar a bandeira da.
união no.clonal em tómo do govê~no.

Esqueceram ressentimentos pessoals,
so!1imentos e sangue de Stl.'l própria
came, afastando tõclns as paixões su
baltcrn:ls para lutar pela união na
cional em tómo do Govêrno do Sr.
Getúlio Vargas que. ainda naquela
época, perseguia o P:trtido Comu.,lstar

que conUnunova ilegal,
Por que? - Porque os comunistas

colocam. Q lnter~s5e do povo, o L'lte
rêsse da demcornc1a, o progresso e o
b'$l-estar da PÚtl"in.. muito o.c~ma de
seus sofrimentos pessoais, de suas pai
XÔ!,'5 ou de .seu~ p~6pric:; lntêrêsscs.
(Muito. bem., palmas).
Lut~mospela união 11:\ciona,l, e roi

com o àpoio dos comunistas que os
sovenlnntes de ent2.o - os mesmos
que anterionnente tudo haviam feito
para entrccnr a nossa Pátria ao ta.<.i
cismo (nuo apOiados e apoiadcs) 
mudaram de :rumo rcmper?m reln~

<:õcs, em seguida, com o Eix.o, em 1944r

dcclo.l'aram-lhe a guen-a, embora con
tra a vont&de de muitos homenli do
poder, preparando a l'lOSSa gloricsa..
Fôrça. Expedicionária, que seglllu pa~

ra a ItáUn ~ (Palmas), .
81'. P,residcnte, neste momento, ren~

do um preito de gratidüo n todos
nquêles que del'am 5U:tS jovens vidas
em solo itnl1ano, que lutuI'aIn em de
fesa. da independê1'lo:ia da 110ssa Pá
tria.

Meus Senhores, esta é aposição do~

comWlistas, contra. rodas as calúnias
e infâmias. Ai estão .os fatos, para.

r
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lJl'O\',al' que Oi-; con.til115t~::;, cl\1:l.ndo se
, trata da dcfes~ da ptitrla. e da dc~

mocracla, sabem colOCar-50' no lado
daqueles mesmos que os torturaram,
\laqueIes mesmos (tue ni:o querem l'e
conhecer r.o partido do proletariado
vida legal e n possib11idade de utilizar
as ~randes armas dr.. r.lemocl'acia,
<.lI!uito bem.) ,

Senhores. est~mc5 fronte :lo um nôvo
sovl:rno eln nosso. terra., Os comunlR~

tas, em face dêsse govêmo, ma.ntem
a mCI';:na. posIção já. assumida diante
dos dois p;ovenl:Js anteriores - o do
S:. Oetúl1o V:ll'gas e o elo 51' ,José
Unhares. Os co:nunlstas so.bcm que,
no mundo atual, o necess:irio é a ar·
clem, é a tranqüilidnde; porque ~6 as·
sim poelel'ernos, em nossa pátria e no
mundo inteiro, lutar pelo prolonga
mento, durante o mal01' número de
anos poss1vel sen5,o para sempre, da
paz ll.'li'\'crsal.

Os povos so!rcr~m multo com n. úl·
Uma calnmldnde, os povos querem
paz c os comunistas lutam pela paz
em nossa. pátria c no mundo inteiro,
Ninguém. mai') do que 05 cOn)uni.<;ta.<;
pugnou pela ordem e tranqU1l1dudc
durnnte os meses de maior uGitação

.politlca que antecederam. as eleições
de 2 d!:· dezembro, Não ~r:lm comu..
nistas os que gritavam por golpes ar
mados e .pela substituição violenta de
homens no poder, (Apoiados). Não!
Os comtL"ltstas poJ;!1nvam por uma so~

lução pacífica. por uma marcha pa
cífica para a ~emocracla.

. O S~', Getúlio Va:gas começ~u, no
inicio ele 1915, a ceder ao povo, no
c:\minho da democracln., l'econhecen
do-lhe aquêlcs direitos sagrados, que

. até então lhe haviam sido netiadüs, '
p:inclpalmentc a partir c},.;~. 10 de no..
vcmbl'o de 1937 - situação essa que,
para nós, comul1i~tas. já vinha de
muitos anos, de 19~5, qut'.ndo, com
o movimento antifascista da Aliança
Nacional Libertadora, cont:-a o espíri
to e a letra da. Constituição de 1934,
foI nosso partido arbitrfl.riamentc fe~

c:haeto,
Senhores. o Partido Comunista,

cujos membros podiam ter os matorel)
ressent1nlentos contra os governantes
de então, soube esmagar êsses ressen
timentos para apoio.r o Sr, Getúlio

, Vm'E.:'tts nos seus atos realmente de
mocriUcos,

E, Scnl1ores, que nós. comunistas,
nâo f:tzemos politlcn nos dirigindo aos
homens; ,nfio olhamos, .tr.f:smo, nem
o pass:tdo dos homens, pois o que no::)
intC:l'cs:m.' são seus atos no dia de hoje
(Muito 'bem) c Isso é fundamental,
E por Isso estamos prontos a npolm' o
govél'no do Gcneral Dutra, :l mobi
IJzar tôdas as maSHn5 que já aceitam
nossa direção, para npoim' os 5<:US
ntos honesta e sinccl'umentc de...
mOt'ráticos.

Nenhwn pa:ildo de oposição já. o
disse de mnnelrll t:1o catcgórlcn, tão
firme quanto 1165 comunistas já. afIr
mamos e já muitas vézes o publica.
mos. No 'informe político ~l'escl1tndo

àl'cul'1lão plcnâr:a do l1~O Comitê
Nacional,: em janeiro dêstc ano, de
claramos; "F1'ente ao futuro govêrno,
nossa.' ot'ientação política deve ser a
mesma já por nôs assumida durante
todo êstc ano, de apolo tranco c de
ciclldo aos seus atosdcmocráticos e de
luta intransigente :ie bem qlt~ pacifi
ca, ol'dell'o' e dentro dos rccursos legai:>
centra qUalql.:Cl' retroccsso rc~cionâ..
rio",' '

1:= cs::;a a posição cios comunlsbs,
senhores. E' essa a posição cio meu
partldo,Estemos prontos ó1. apoiar
todos os atos do govêmo. Somos in..
suspeitos porque combatemos a can
cUdatura do General Dutra. Não vo
tamos em seu nome; procuramos mos..
trar ao nosso povo o perigo d~s:m elei..
ç:ío, Sabcmo,:j quanto o Gerlernl Dutra
~e comprometeu com o gol!'e de 10 de
no·"tmbroe com o Estado Nó'\'o. m~s.
vemos o General Dutra como um bra
sileiro em cujo col'nc;:s.o deve c::dsflr
patriotismo c que. se quiser governar
o 1101;:<,;0 povo, deve compreender. a ne..
ce.s::;!dnde •do apolo dês~e povo ültuito
'bem) c, naturalmente, da parte mais,
e5clarccid~ do povo e da parte d.o pro
letariado já incltlidrt nas fileiras do,
Partido. Comunista. Nós não lhe rega
tcal'enlo;:; .apl:lltsos, não resatearemos,
apoio a éS5C govêJ:no PO;1'D. resolver,
realmente, os graves problemasl d.esta
hOl'a,

Senhores, vivemos um dos momen
tos maIs ~érios da vida de nossa pá..
tria, A crise econômica é, sem dúvida,.
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<las J1lo.1s graves; a ca.rest~a ela. 'Vida
.ncf.:nttIB."se cl~ manch'a catastr6flcf)..
Nós, Comunistas. sabemos que êste5
problemas não podem ~cr resolvldoS
nem por Um homem provIdencial, nem
Por um Dal'tido poUtico ~soladalllent,.
nem 90 1' _urnn. cltlSSC social; exlB~Il'l ;
'cOlal::JOraçao de todO o n05S0 povo e de
qUantOS amam sinceramente llossa
pátria, 1na(mendentemente, de classes
'ZoclalS e 1C!eolog1as pol1ticas 0lt de
crcl').Cj~s religiosOS. Que todos os bra..
sUclroS se u.namt que todos oS bras!..
tleiros estCjntn ao lado do goyêrno nas
!ned!d~ Ptática,.." eficientes e 1J:lte..
diatns par~ enfrentar os sérios e gra..
ves problemas econômicos que sl~i"
-ficam o a~lC1\~llamcnto fíSico do JJ.'~sso

Povo. t

ConcJdaCift,os. a ferne elo noSso POVo
é (:vfdc~1te.; sentimOs que êle está na
rnlsér1~ c 3C'Us problemas prcciSnn." Ser
'l:'e201v1doS. lt'ome c c.arestia. sâo cOn..
.seoüê:lcl~ C:a 1n!1a.Ç5.o, qUe~e vem ta
zencto .l.'.tr3.v~s de larga evolução in1..
'Cfnc!a segUndo nOfjsa opinião, c01ll. o
ROIDc-' d~ 10 d.e '1ovembro. porque', cOm
l:le; d1SSoh'1clo ÓparlalJ;ento, cou~ ao
E;.c;t:cutWO o poder a.mplo d.e emitir.

Sabemos qUe num Parlamento, :rn~s-
. mo reo.cioná.rio, um. s6 homem dl~o

potle muito fa.zer da tdbuna. na \l.e
tesa doS int~rêsscs do povo; num Pato
lntt\c:lCO' ll1esmo reacionário. um. ~6
horncn'J., patriota e cscl;'U'ecido, P0tle

t

pela flUO. palavra c pela suo. c1'1erl!1a
evitar, t:1~itn.s vezes, os atos _erraciost
ecrim1P.osos do E.'1ccutivo. plSSOlv!..
do o I'llrloll1.ento. ficaram abertas tõ..
das as comportas da J:ltlaç[o. ;"s Ql..
t!etlJ.ra5. rara governar, sabell'1 .q~e
muito tp:r..s que a fôrça das pohci~
e etas fl1111tl.s. precl:iam de demagOgIa,
de obras de facbnda. E como tUtlo
isto custa. dln.h~1ro, Scnhores, o Clt..
'nheiro fol Obtido it custa das emissões
seI11 1Et!ltfO, da.s emissões de Ptl.1JC'l

• mOeda. _
.A.. sitUnçao de !loje c desnecessárIo

"110 moJP.enLo, acentuá-la. Indispen~
sá"'el é que o govt:rno enfrente, cOl1l
corage.rn, C?nl energia, com decIsão, o
probleI11;J. ao. inflaçãO.

~t\talnÓS hPor ordem. por tranClülll..
·datle. ~en 'Um partido politico telll
feito t~tlto neste sentIdo. Mas, S~

. nhores lLltar Per ordem e portral\...., .

ClUnidncle parn n6.s não slgnl1'1cn. pas
s1vldad~. não importa flcal' de braços
cru~~aaos. slgnl!!cn. lutar,' realmente,
Cantrn. a desordem, lutar pela paz no
mundo. lutar pela democracia, jutar
nelo progrestlo de 1':.055:\ pátl·la. lutar
contl;o. a in1'lação. Por mais contrndt
tórío que pareça Do observadores su..
per.t!c!ais. é lutar contra êste caldo
de cultura que é a miséria; é lutar
COntra o ambIente de descontenta
m~nto que sel"Ve de combustível para
os dcsordcb:os, para. todos llqu~lc5 que
qUt?rem levar o pllt'i à. guerra civil.
(/1.plc:tt.&os) •

Luta.r pela tranq!1illdllde é, portan..
to, também lut&f contra a miséria do
P':)vo, t: igualm.ente lut:tf pela eleva..
r;fio do nível de vida do nOSliO povo.

!n~ellznl(mte, clementos l'cncioná
rlon. indivIduos que, ocupando postos
de rcsponsabi11d::.c1e. níndadescjam

. maior dC:3ordem, negam-se a tomar
rnt:dIdtlS para n. elevação rápida dêsse
n[ve1. Lutar pela elevação do n1vel
de vida é colocar dinhe1ro nas mãos
do povo, é facilitar c estimular a pro..
duÇão.

Como estimular a produção nacIo...
nnl se o povo nem t('m dinheiro pnra
cOInprn:r? A indust:'iallzação do país
ficará no papel, zerâ utopia, enquan..
to o l'oVO :'láo th'el' capo.ctd:lde de can..
::urno muitas vêzes m~ds alta do que
.a ntual. Portanto, Senhores, se npoln-
1l10~ uquéles mcvlmentos do pro!eta..
pa.cto exig1nd.o maiorcs salários, me..
lhores níveis de ·nd~1 estamost no. rea
liC!~de, lutando pcl::. o:'dem. pela tran..
qUiUc1aàe e peIa elimlnnçáQdo com
bUSUvel para a guerra civU, que é a
tUll"lC, ao m1sc:ria d:ls sr::mdes' massa:i.

~cnhores, o fascismo fOi milltar..
JX1cnte den'otado na Europa, e, em sc..
guida, na l....sia, :Ma.s a derrota do !~..
ciStno .na Europa c na As1o, não nos
cneanará. O fascismo ainda vive. Fo
COS fascistas exIstem ainda esealhados

1 •
pe..o mUl1à.o. Aqui mesmo. em nossa
tCJ.'ra, , estn.mos longe de sua liquida
çáo completa. t mora! e pollttcamente,
e da eIlmina9ão das bases econõmicas
elo fascismo. (Aplausos).

Nós, comunistas. .lutamos pela paz.
lutatnos pela ordem. mas lutamos,
também, contra os focos fascistas c,
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por lf~~n, ~ol1c!t~l.mOS' de nós50 rrOvêr11o
uma ütitudc fim.c, conseqüente, con.
l;'4.:l -.":lc5, Pl'Lncipo.lmcnt\? contr:~ as di
'tadul'nr, fo.sclscns de S:llnZal' e F.l.'an
co c:.ltC p:ccl.::irl.m ser climin'ldns elo
mundo, A :'L'ltufa ,ele l'r:h:.çGc~ com
b::'l:::l ~ovcrn05 é l'ccl:::.mnclr>, p~~03 co..
r::.·L:i:~st:lSI em nomo do prolclat::::.do c
de al'o.ndc parte} de nocso PCJvo.

Br.t'-:;ffio-nm:, trrmbém, Senhores, pcb
f.:lZ do CO:.lUne:nte' c contl'~.. oz to
CC:i "ntidcmoc.rát1co:1, rn·h1cip::t.lm::nb~

CO:-l~l'n. o~ governo::;:, rClcionn.1'1cs de
,!\'!(dnlgo c Trujillo, rcspcctivamcnt;,:,
do Pr.rngllai c elo. Rcpttbllc:J, DOlrJnl
c~l~:\. ú pcdimo~ :1.1) nesso gOf...êrno qtt~,

[iC:: 11:te:rméc:l0 de sua rC,l)fcs:::mtaçf..o
ciil1om1l.tiC:l, c:dja o. lic!u1d:H;ftO rttpid::l.
u(jj;ta mnncha. pnra os dc:no~rD.t:::.:::

amc4'icr.nos que ~i:o os c=.mpo~ de con
ecnt1.'~~ç!lo, onde o [;OYO pllr:lCUti!o ain
da (: tortm'aclo c nssasz~n~do! (Pcl-
mas) , '

PC'lemos, ~i:lda, lamentar n. pouca·
c!ar('z:l do.s últlmns clcclaraçíjes dI)
1'l.C:i50 Chane .:ler. SU(~ Exc21êncla pre
cisa, c~do. vez mais, fa.lo.r par~ o povo,
t\ :im ele sor por é!c comprcendldo, O
1JG'f/O reclamo. c quer saber qual a atl..
tud~ do govêrno brasileiro, frente aos
gr~..ndcs ne~ócios do mundo, frente
aos problemas mundia1se. evidcntc
menu, ~mrespe.it o à atttuclc do go
'/~rno brasileiro, !rcnte ns Nações
ltma."} , No discurso de ·S. ZJ(.tl. r2Cla
rnn:no.,;: m~ior clarez:l., como também
rcclr.lm:unoo a continuação da po1íttc:..
t:'acUcion.~l do ItunuraU, de tratemi-.
dade cem tôdas &5 N~çóes do Con
t'mmte: qu.e, l'etüme:nte, existam bons
relações e que a Conferência P:m
Am~ricana, a .reunlr..se no Rio de
Janeiro, conte cem· delegações cl·~
todos os governoo do 'Continente.
e o que reclamamos, do governo, pe

dIndo, também, seja o povo inteirado
da atitude do nosso delegado no Con..
selho de Segurança da. Organização
das Naçõ(.~ Unidas,

Queremos saber ee i O. Itamaratl já
tomou as necessár:las mcd!das para
que essa atitude ::p,ja efetivamente de..

.mocrátlca, progressista, atitude con
trárla à intervenção DOS negócios de
cada povo, pr1nclpalmente neste Con
tinente, que tanto tem sofrido com a
intervenção 1mper1aUsta. Torna-se 1n
<11spensável que· os povos resolvam POl'

51 os seus n~;;:6clos. So hoje atingImos
r,6vo r.!vel na d'zmocrnc1u. de nossa P6.
ü'i~" é lJorque isso foi conquistado, c,:
c!u::l~":l.mcntc, pelo cofôrço do nosso
11oVO. Cz.bc no povo u,l'{jcntino lutar
/101a ciCnl0Cl'acln em sua terra, 11 VJ,'C
d:;t~ il1tcn'.mç(jcs cstrnn/Jcll'D.1.l.

l.:::iiIa no no~;~m. opinIão: que o delcga
d') do Er:\Gil 110 Conselho de Segou..
.l.'r..nça.. Ml.mdl~l tmribém assuma Wiolo.
t;W.udt. :!1rme, e:-:1B'indo u. retirada
rrt~e:Ilo.ta. dn.s tropas britânicas d~

Grêcln e da Indonésia., p~ra. o bem do
rr,'U::1do inteiro,

S!", . Presidente, é expondo ~s3!:n,

eco íl'unqu~zn, nessos pontos ele Vi3
t:'., !a.lCl1do da moúI' cl~ro c compre..
e:~!.:h:cl pnr~ todo o· povo, que pl"C
tend~r.f:c~ cumprir, nesta Casal noe~o
'-r..•• .II ....r..... _ ~

o~ con~tmiZ~ns jn:nr.1s farúo uso
::.':".5tZ. tt'lbun~ P:ll"t\. insultos ou atá..
o.tt~;:; pc::;:;on~s. Estenderemos, tratcr..
11::1.1mcnte, ns mãos t.l todos. os perti
dos poUt1cos ~ semDr~ c:.>taremo5
pronto:; n npoil:".r t6dns r:.n :ncd1dzs
úteIs no pOYO, à. dcmccracia, no pro
(';l'C3!;O de no~sa 11'~tria. partam elas
c:c quem partirem, .E que n!n{;Uém
veja nesta defesa 'intransigente de
Drlncip~os de nossos pontos de vistA,
c;u:llquer preocupação de ataque pes-

.50nl, porque essa jamais será a nossa
a.titude.

O Sr, Ba.r;tos Tavares - V, Ex.a
est~ respondendo aos seus Adeptos daG
r;o.lC'rlas" naturalmente.

O SR. LUIS CARLOS PRES'rES
O Partido Comunista.' é ainda ;par- .
tido minoritário e, como mlnoritálio,
não pretende, de forma alguma, di
rigir todo. o povo brasileiro. Nas ga
lerIas desta Casa"no ,dia. de ontem,
não estavam exclusivamente'comunis
tas. Os comunistas são cIdadãos que
podem permanecer nas galerias. Não
cabe. porém, ao Partido Comun1sta
procurar conter o poVo. Nas galerias
produzirllm-se man1!estações popula
res (muito bem), não manifestações
comunistas; :01 a voz do p0"70 que
falou, e essa voz foI de aplausos pa
ra os representantes comunistas. Se
tal de aplausos para. democratas co
nhecidos como o Sr. Otávio Manga-
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beira (m~IlLo 7,cm); o Sr. Hermes Li
ma (m~dto bem) c outrcs reprc::en
tantcs da U. D.· N., oc, senhores, 1'01
de ).'&provo,ç5,o ptl.l'o. atitudcr. de ou
trr....l PCS[.H)US, justar; cu lnjuslo.s, 1'01 a
voz do povo. O Partido Ccmun13ta.
não p:'etendc, em absoluto. o monopó..
lJo elo. opin1:l1) púhHcn, :Nesta Cnsn
somos u:n' pm'tldo mil)Ol·1t:f!.rio c se
Ê::.meP~rt1do f;uc.:.cza<:· diriGIr todo o
pcvo, evIdentemente a compo31çfto
cte:.;ta Al3z(~mbl(:in. n~o t.iel"1o. dtl. natu..
reza que ora ~prC::.icnta.

Lemo:>, na jmpren:;=t, de hoje, o.
quanto c:itlla é~lc .•.

O Sr. lJv.r:'co ae SçUJ:c Lcc1c - V.
Ex!' c.g!!"b ccmo. lie tl~C nr:. R1J.~~la,
cc.mo a. l1úc.~ia t',:;:e. ci1c:.tor!almcnte.

o SR. LU:tS CARLOS PRESTES
- A Rússia. é a. maior clcmocro.cia
c.!o r::.uncio (c.poúulcs c nao cpofadaa) •

'.fi... P..ú:;s~a é' a democ::o.cla do prole..
t~rlatlo. mas níl.o c~t:lmos tratando
ela ccmocr9.cla ru:~a c :;jm. d::. nos..
~a tC!T:l.; Cíl pcreunt~l'1a 0.0 nobre
con:ztftulnte que me a,partela, que...
rendo levantar calúnlns muito conhe..
cld:l5 sOpre o povo soviético,' - êuc
heró!clJ povo que, cem seu Glorioso
exército V'crmclh::l, fol P, arma pr1n..
cip~l na l1quid2.ç~o do í::u:cismo no
mundo.••

O Sr. Eurico de Sousa Leélo - V.
Ex.a esquecc o píI.(Jel dO:i .soldados
americano:; e dos dCr:1~i:) países alia
dos, que, de tato, liquidaram o poder
nazista. ' .

O SR. LUtS CARLOS PRESTES
- ... pe:F~unta...~a se S. EK.l\ é d'~
mocr:l.t", c se,. rea.lmente, quer a ele:-
mocracla em "nossa terra. Estamos
tratan:io 'de c1cmocracia em nossa pá.
tria; nós, comunistas. que lutamos
pela democracia em nossa terra c
disso já. demos' provas. continuaremos
nessa luta.

'O SR. PRESIDENTE - Estando
na hora de terminar a sessão, advir..
to ao nobre deputado que 'findou o
seu tempo. .

O SR-, Luis CARLOS PRESTES
- Vou terminar. Eem sabemos quaIs
as responsabilidades· que. pesam sO
bre nossos ombros e v:J.i depender d:J.
serenidade elo verdadeiro sentlmen-

tO eelnoc::útico c p:ttrlót/co ti::' tod~::;.
n6~ 1') o::u..np=l':'l1-~tlto do llOr,,<;O d~ve'l'.
UduUo bem. PaZm.as),.

O SR. PRESIDENTE - O nobre
dCpUi;:'l~O, o Sr. Otávio Mo.ngoc.belrn, c()
municou. à !\1;CSll que dcsc,it>.r!a falar
pC:):\. c)rdcm. Ach::mdo-zc, entretanto.
(sGOl:::..clfl n. hora. consulto n. S. E:,:.~

co ~i.1cl:..l. q~lcr f~::::c:' uso da palavra.

O SR. OTAVIO MANGAS.t:lp..A
V.'jJla.usos) - Sr.' Presidente. duas
paJn.·lrns apenes, em l1on::a e par~ rc
gl~tro do grande: momento histórIco
Cju(-',. p),'C'c1s:~mc:nto n!lsta horo., vive 
~té rnc.omo porque )'evive - o po.í:i.

z.~~o é sem uma profundn comoção.
~5.o é r.cm um júbilo cIvico verdadei
l'~mentc i."1cl.escritivel, que os que
num::L cessamos de bradal' contra a
s~:prc:.:ião. no país.' do. repre::tentação

.no.c1ol1nl, vcmos. hoje, a naçlío reg
tr\~l'::td:::. na posse de si D1CSI:l3..

E' til.o lógico, c:.n scu,~ fundamento5,
o [;o·"ôl"n? do po~'o pelo povo; sa tão
cont1;'ári~s à c.ilgnldnc.c, 30 dccõro, à.
própr!a Vlc4:3. or~ánlca d:ts naçõe~, os
fjt:;t~:;'l::;'S OU os reeim~s em que a nu
1,::J::ida.dc n&o provenha. do voto po
pular (pc:Zmas), que ,hão de :;cr sem
pre baldados - e háo C!C ser sempre
lna!dltoti - o:; golpe:; com que se ten
te pôr ab:lh:o 05 l'cgjmcs ou slste!.l1as,
só Gle: to1Cl':i,VC!I'S. por 12050 mesmo s6
~lcs 1rnorrcdourcs, c:tcl'1l0S, em que
n!nsu6m pede exercer o ,:;ovêmo senão
por !êrça de um mandato expresso
éOS semi ccncidadãos. (Muito bem).

Saúdo, em nome da opos1çáo demo
crát!co. (mu:to bem), o.s llaçõ~s aqui
presentes, na pessoa de seus delegados,
c de cujos esforços na prática da
,Granêc vida. internacIonal é liclto es
pcr~ n'l.elhorcs dio.s para todo o génc
1'0 humano. maior tratcrn1dade entre
as :lc.c;õcs. maior' justiça entre, os ho
mens, o clue. ,aliás, não l:le conseguirá
cnquanto núo pudermos proclamar
que já. :câo hl". dltadurllS à face do
ple.n~tn., (Muito bem).

Saúdo, no Parlamento renascido, 
c. ~cred1to, reflorc::lcente, com que ho
je se l'ccompõe, se reconst1tui o:pano
rama, não somente da vidapúbllca,

. mas da viela. moral brs:lllcIra (apoia
dos): saúdo. neste Parlamento re~

nascido, e. acredito, retlorescente, 1l.S

- 40 -'

beira (m~IlLo 7,cm); o Sr. Hermes Li
ma (m~dto bem) c outrcs reprc::en
tantcs da U. D.· N., oc, senhores, 1'01
de ).'&provo,ç5,o ptl.l'o. atitudcr. de ou
trr....l PCS[.H)US, justar; cu lnjuslo.s, 1'01 a
voz do povo. O Partido Ccmun13ta.
não p:'etendc, em absoluto. o monopó..
lJo elo. opin1:l1) púhHcn, :Nesta Cnsn
somos u:n' pm'tldo mil)Ol·1t:f!.rio c se
Ê::.meP~rt1do f;uc.:.cza<:· diriGIr todo o
pcvo, evIdentemente a compo31çfto
cte:.;ta Al3z(~mbl(:in. n~o t.iel"1o. dtl. natu..
reza que ora ~prC::.icnta.

Lemo:>, na jmpren:;=t, de hoje, o.
quanto c:itlla é~lc .•.

O Sr. lJv.r:'co ae SçUJ:c Lcc1c - V.
Ex!' c.g!!"b ccmo. lie tl~C nr:. R1J.~~la,
cc.mo a. l1úc.~ia t',:;:e. ci1c:.tor!almcnte.

o SR. LU:tS CARLOS PRESTES
- A Rússia. é a. maior clcmocro.cia
c.!o r::.uncio (c.poúulcs c nao cpofadaa) •

'.fi... P..ú:;s~a é' a democ::o.cla do prole..
t~rlatlo. mas níl.o c~t:lmos tratando
ela ccmocr9.cla ru:~a c :;jm. d::. nos..
~a tC!T:l.; Cíl pcreunt~l'1a 0.0 nobre
con:ztftulnte que me a,partela, que...
rendo levantar calúnlns muito conhe..
cld:l5 sOpre o povo soviético,' - êuc
heró!clJ povo que, cem seu Glorioso
exército V'crmclh::l, fol P, arma pr1n..
cip~l na l1quid2.ç~o do í::u:cismo no
mundo.••

O Sr. Eurico de Sousa Leélo - V.
Ex.a esquecc o píI.(Jel dO:i .soldados
americano:; e dos dCr:1~i:) países alia
dos, que, de tato, liquidaram o poder
nazista. ' .

O SR. LUtS CARLOS PRESTES
- ... pe:F~unta...~a se S. EK.l\ é d'~
mocr:l.t", c se,. rea.lmente, quer a ele:-
mocracla em "nossa terra. Estamos
tratan:io 'de c1cmocracia em nossa pá.
tria; nós, comunistas. que lutamos
pela democracia em nossa terra c
disso já. demos' provas. continuaremos
nessa luta.

'O SR. PRESIDENTE - Estando
na hora de terminar a sessão, advir..
to ao nobre deputado que 'findou o
seu tempo. .

O SR-, Luis CARLOS PRESTES
- Vou terminar. Eem sabemos quaIs
as responsabilidades· que. pesam sO
bre nossos ombros e v:J.i depender d:J.
serenidade elo verdadeiro sentlmen-

tO eelnoc::útico c p:ttrlót/co ti::' tod~::;.
n6~ 1') o::u..np=l':'l1-~tlto do llOr,,<;O d~ve'l'.
UduUo bem. PaZm.as),.

O SR. PRESIDENTE - O nobre
dCpUi;:'l~O, o Sr. Otávio Mo.ngoc.belrn, c()
municou. à !\1;CSll que dcsc,it>.r!a falar
pC:):\. c)rdcm. Ach::mdo-zc, entretanto.
(sGOl:::..clfl n. hora. consulto n. S. E:,:.~

co ~i.1cl:..l. q~lcr f~::::c:' uso da palavra.

O SR. OTAVIO MANGAS.t:lp..A
V.'jJla.usos) - Sr.' Presidente. duas
paJn.·lrns apenes, em l1on::a e par~ rc
gl~tro do grande: momento histórIco
Cju(-',. p),'C'c1s:~mc:nto n!lsta horo., vive 
~té rnc.omo porque )'evive - o po.í:i.

z.~~o é sem uma profundn comoção.
~5.o é r.cm um júbilo cIvico verdadei
l'~mentc i."1cl.escritivel, que os que
num::L cessamos de bradal' contra a
s~:prc:.:ião. no país.' do. repre::tentação

.no.c1ol1nl, vcmos. hoje, a naçlío reg
tr\~l'::td:::. na posse de si D1CSI:l3..

E' til.o lógico, c:.n scu,~ fundamento5,
o [;o·"ôl"n? do po~'o pelo povo; sa tão
cont1;'ári~s à c.ilgnldnc.c, 30 dccõro, à.
própr!a Vlc4:3. or~ánlca d:ts naçõe~, os
fjt:;t~:;'l::;'S OU os reeim~s em que a nu
1,::J::ida.dc n&o provenha. do voto po
pular (pc:Zmas), que ,hão de :;cr sem
pre baldados - e háo C!C ser sempre
lna!dltoti - o:; golpe:; com que se ten
te pôr ab:lh:o 05 l'cgjmcs ou slste!.l1as,
só Gle: to1Cl':i,VC!I'S. por 12050 mesmo s6
~lcs 1rnorrcdourcs, c:tcl'1l0S, em que
n!nsu6m pede exercer o ,:;ovêmo senão
por !êrça de um mandato expresso
éOS semi ccncidadãos. (Muito bem).

Saúdo, em nome da opos1çáo demo
crát!co. (mu:to bem), o.s llaçõ~s aqui
presentes, na pessoa de seus delegados,
c de cujos esforços na prática da
,Granêc vida. internacIonal é liclto es
pcr~ n'l.elhorcs dio.s para todo o génc
1'0 humano. maior tratcrn1dade entre
as :lc.c;õcs. maior' justiça entre, os ho
mens, o clue. ,aliás, não l:le conseguirá
cnquanto núo pudermos proclamar
que já. :câo hl". dltadurllS à face do
ple.n~tn., (Muito bem).

Saúdo, no Parlamento renascido, 
c. ~cred1to, reflorc::lcente, com que ho
je se l'ccompõe, se reconst1tui o:pano
rama, não somente da vidapúbllca,

. mas da viela. moral brs:lllcIra (apoia
dos): saúdo. neste Parlamento re~

nascido, e. acredito, retlorescente, 1l.S



-.u -

altas c vcnc:nmll1s trad1ções das lm;~

tituiçõcs pnrlamental'CS, no Brasil e
no mundo, (lt1u:ito bem.) ,

Que, acima, das c111'ercnças pnrtldá~

;r~as, por que nos cncOl1.tr:lmos, sepa~

l'adOS, aqui nos reúna, a todos, Se..
nhores Constttulntc~, como EC fôsse
mos um s6 pnrtldo, para níio dizer
um s~ homem, a decisão, em que nos
m~tenhrunos, de zelar no todo o tran
se. a l'lonro. dcstCL Assembléia,a suo.
l1~tor1dadc, o SC'll· prestígio, torpo.ndo
ao digna, j), todos os títulos, da estima
ela .Nação, pelo. Ol'dcm dos seus traba
lhQ&, pela nobreza e pela compostu
ra., d~s suns at1tudes <m,utto bem),
pelo acêrto dos seus atos, pelo fiel
cwnprlm{:l1to que. de ao seu destino,
elaborando, no dcvltlCl tt:mpo, e com a.
::r.Udléncla de toclo::; que possam contri~

buir para o exa.mc cn. matéria, uma
Carta Política s1nccl'a e visceralmentc
clemocti.Uca, à altura, por con:~egu1ntc,

dos dias que vivemos, c que taça hon..
ra li. cultura, ""O civismo, c, sobretudo,
no bom senso da atual seração br~.si

letra . (Palmas) •

O SR. NEREU RAMOS - Peço a
palavra .pelo.· ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pu
lavra o nobre Senador,

O SR. NEREU RAMOS (Pela. or
dem) ("') - Sr. Presidente; Senho..
res Constituintes t

Transmito a palavra. do me:.z parti
do, palavra de saudação às NaÇÕes
aqui represer..tlldo.s, as Quais, nesta· so..
Ienidade memorável. Vieram trazer~

nos a rea!irma.ção de sua estIma e de
seus propósitos de uma colaboraçáo
harmônica no sentido do. reconstrução
de um mundo melhor, em que haja.
mais fraternIdade, mais justiça so
cial. (Muito bem) ,

Trago no pnlt:4vra de saudaçlÍo do
meu Partido aos Congressistas .de tõ
das as correntes (muito bem) r que
aqui se reúnem para a obra de erga..
nlzação constitucional do pais.

Todos os que aqui se encontram,
penetrados õos mesmos sentimentos
pa.trióticos, acabam de prestar com..
promlssos de servir ao país com 'inde
pendência, com elevação de propósl~

(.. ) - Não foi revisto pelo orn.dor.

to~! jnSlJi;ados unlcnmcntc na gran..
deza c nos destinos de nossa Pátrio.,
(Muito 'bem; 7Il.uito bem. Palmas).

O SR-. GURGEL PO P~MARALVA...
LENTE - Sr. Pl'csi<1entc, peço a. pa
lavrn., p~la ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem í\. pa··
lavra, pela ordem, o nobre Deputado·,.

O SR. GURGEL DO AMARAL VA··
LENTE (Pela ordem.) ( IJ) - Sfln110r.
Pre~ldelltc; Senhores Congressistas!
Flzeram~se ouvh' vozes autorizadas

e!e diversas correntes políticas q,uc vão
militar nesta Assembléia Constituinte,
Não era posnivel se deixaase de ouvir,
neste momento, ao voz daquela cor..
rente que surge no Brasil com wna
rÕl'Ço. já. ponderável no cenário do. po
litlca nncfonal: - a corrente traba...
lhlsta. (Muito bem).

E estou na tribunll, neste 1nstante~

just.amente para. t.razer ao povo bl'a..
siI~lro as congratulações do ,Partido
Trabalhista Jlor esta hora de intenso
civismo que o Brasil vive, com o. res... ·
tauração pLena. elas liberdades de
mocráticas e dos órgãos que tecnica
mente o dirigem. .

O Partido Trllbalhista é, também, e
efetivamente, partido de trab3.1hacto
rcs de todos os matizes e de tôdas as
protissões: é partfdo que tem um. pro
grama, nã.o de revolução, talvez~ mas
de evolução, de conquistas paula.tinas,
através das quais o trabalhador hd de
con":icguir aquéle mínJmo vital que na
socied?dc se torna. mister para que êle
tenha existêncIa condigna" capaz de
lhe assegurar. efetivamente, u. quall
dadc do cidadão.

O Partido Trabalhista Brasileiro.
neste mom.ento. meus Senhores, pe
rante o povo do Brasil, faz a. sua pro
fissão de fé nos principias democráti
cos e nos sagrados direitos do traba..
lhador. O Partido Trabalhista Bra
sileiro trn:z: a esta Assembléia a se
gurança dos seus propósitos e a cer...
teza, aos trubalhadores brasileiros. de
que no Parlamento defenderá. os seus
direitos.

Talvez falte ao Partido expressões
da mais alto. demagogia, mas precf
samente nas Comi~sões Técnica.s, no

(CO) _ Não foI revisto pela orador.
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r~ccs.'JO dos C'abinct~5, onde os pro..
jetos sfo.lJ claborados, o Partido Trn
balhlnto. [.orá valer ~ua ação, faf? com
que SCU:i elementos mais esclarecidos
proctU'cm a maneira mais eficiente de
fo.zcr coro que 03 dl;'citos do trabalha.
dor ::i~jam com:ubotanciados em lei.

:E: fazendo a. nua p::oflzsfio de fé de:"
mocr:Uico., é tl'o,zcndo .aos trabalha
dores a certeza de que: o Partido Tl':1
ba1htsto. estará sempre na sua van..
guarda, em defesa elos seus sa~ados

direitos, que Glp., que efetivamente sig
l1if1ca nlgulno. coisa nr.:5tc Parlamento,
se apresento, fJ. Naç5,o I3rn.sl1elra, neste·
momento em que se inaugura a As
sembléia Constituinte, p:lra, perante o
povo, constituí-lo em colégio de jul
gadores para os seus atos. Se o P.:u"
tido T'l'abalhlsta trair os trabalhado
res, o povo brnslleiro· que julgue.
(Muito bem. PaZmas. Man.ifestações
nas galena:»,

O SR, PRESIDENTE: - Peço 11
ccnça par~ z.dvertir que não penn1tl-
rei manltcstaç6es das galerias. .

Essas· manifestações não .são tolera
das pelo Regimento, mas, por um
princIpio de ll1Jcl'al1do.;1c, o Presidente
as cstêveaclmitlndo,

Se, entretanto,. continuarem, terei
de ctunr,r1rr1gorosamcntc o Regimen
to, f:'.z~J1do cvacua.r as go,lerias. (Mui
to bc.rn ~ Palmcie).

Consulto a Cll~o. 56brc matérin. de
ol'dem de trllbalho.

A outra. sessão 1110. ser convocada
para ás 15.&0 horas, já. ultrnpassndo..

$e no Assembléia Coruientir, convo
carei a nova sCf:são para amanhã, às
14 horas, de vez que as eleições, para
os demais cargos da Mesa, devendo
natul'alm.entc :ler dcrnorndns, toma
rão tempo dcmMlado, Ho~c, nUo ter
minariamos n035flZ at1vidadc3 antes
dn.:: 22 horas. (Muito bem> .

Ncsecs condIções, dada a aquiescên
cia, !1ca mlU'cada para amanhã, às
lli .horns, a sessão, tendo por Ordem
do DIa:. ..

Eleição .dos demais cargos da mesa.
Levanta-se a cessão às 16 horas e

50 minútos•.
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do DIa:. ..
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Levanta-se a cessão às 16 horas e

50 minútos•.



1.:' Se~s~.o~ em 6 de fe-ve:eiro de 1946

Prctidência. do Sr. Melo Viana

Acre:

Hcrmcl1ndo de au~mfio CSoStelo·
13:'~nco Pilho c Hug'o RI1Jeü'o Cnrneiro.

A:õ H :hcmt~ e 25 minutos, o Sr. Pra-
.. jdentc ascurnc a preslc1~nclQ. '
~ .

O SE.. ?RESIOENTE ~ Está uõe:r..

l'1 l~::tJ, ele
pr.rccimento
teso

f

prcscnç~ acusa o com...i
dc 111 51'S. Constltuln..

PCl'n<tn1::lUCO:

Antônio de NovaisFllho, Etelvino
Lins de Albuquerque, Arramcmnon
Sérgio da Ocdól M:::.ea1hã.es, Gerc1no

M~lt>.~t1::lta de Pontc~, Osc:J.r Napoleão
Cal'nciro da Sllvrt. üH!;se:;: Lins ele AI..
i;lC.Cll.1f~rque, Pn;u10 Pessoa. Gu~rra, Car..
los ele Lirn:L Cllvn.lcnnti, Grcg6:io Lou
renço Eczerrà; Agostinho Dias de 011..
veira, Allredo da Arrud:L C!l.mnra,
Eurico de Souz,- Leiio c Alccdo de
1vIOl'n15 Coutinho.

P.Inazonas:

.&..lvnro Botelho :Ma.ia, "Io"lcIcma.r Pc";
<!rasa c !..~of.olclo P~res.

Cenr6.:

Plínio POI1'l.p~ude Sab6ia ~tl.e3.1h~~5,

:l\-!anuel elo Nascimento Fernandes Tt...
vero, Benedito Ausuzto Cn:rva.lho dos
S~ntcs, Ezberto de ?aulo. l?esso~ Ro
drlmt~f., JO:lqulm Fc:rn::mdes Teles,
José de Borb::. Vasconcelos ri Franclnco.
de Almeld:l Monte.

Rio Ornl'lcl~ do Norte:

Jose Augusto :s~zcrra de lVIedeh'os c
João Caié Filho.

Par~lba:

WCl'znil:lUcI 'Vandcl'l~l e E:':lnnl S:i
Ure.

A1:[:0:1:;:

C!:::cro 'rci=~clrn. de Vn::concclos, 511...
· w:st.:c Pér!c1czde G61s Xo!ontelro, L:l.uro
Be~c~a 'Montcnel!l'o, E3r.iridl5.0 Lopes
de Pm'l:1.5 J~nlo1' c 3u: Soares ·Pal..

· mcira.

Alnnndo Fontes c Francisco Leite
Neto.

Enhlc:.:

Rcnn.to OnOrl'C :?lnto Aleixo, O~â.vio .
Mr..nC;;l.oelrn..M:o.nucl CrLvnlcantl_ de
Nc·/ul:l, JUl':<cl Montcncgro Maga.lhae~,

Joi:.o ~4cndcs ela costa· Filho, carlos'
·Mo.ril'thcla c T2rciUo Vieira de Melo.

E~!Jiríto Snr.to:

LUÍ5 Cl6.udl0 de FreHcs RoSo. c Car
los Pcrt10nclo Monteiro Lindemberg.
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Distrito Feãeral:

Luis Carlos Prestes, Rui da Cruz
Almeida, 'Benjamin Miguel Faraht M:1~

nuel Bcnfcio Fontrmele. Paulo Bacta
N'l2V~8, 1!cl'me:3 Lim~, Eucl1d':!8 de
OI1veirn Figueiredo, Jurandir de C'J.S
tro Pires Ferreira, j),obur1cl0 Grabo15,
José Fontes Ror.u:lro c Edmundo
l3a:iTeto Pinto.

'&10 de Janeiro:
José Carlos Pereira Pinto, C~rlcs

Pinto Filho. Getúlio Barbosá. de Mou~

r~t H~itor Collet. Sílvio Bastos Tava
res, Acúreio Francisco Torres. BriZi
do Fernandcs Tinoco, José Ecluardo
Prado I~clly, Antônio José Romúo
Júnior, José de Carvalho LcomU; José
1\.:i:ontciro Soares Pllho, C!audlno José
d:l Sllvn c .P..lc1clcs Rodrizucs S:'.l~cn~

ça..
Mlm~i; Gcr.u~:

Fern:lndo de I'.~cl0 Viana, Lc.....indo
Edua.rdo COCIli0, Juscelino Kubitschek
de Oliveira. PectroDutra ·NJciclo Neto,
José Francisco :aias Fortes; Fl'anclsfZo
Duque de Mesquita, J'olo Henrique
Sampaio Vieira da 511vD., J:lc1 de FI
gueiredo,José Mngalnâcs Pinto, Joa
quim Llbfl.nto L~lte Ribeiro, José Maria,
Alkml:n, Au~usto das Chagas Vil!zas,
Gabriel de Resende Pansos, Fr:m:::lsco
Rodrlg'.les Pere~ra. Júnior, MJ.1ton 50:1.

rcs Campos. Celso Porfírio de Araújo
Machado, Ollnto Fonseca Filho, Au
gusto .Mário Caldeira Brant, Felipe
Balbi, José Maria Lopes C~nç::.::1o,

artur em S11...a Bernardes, Licurso
Leite Fll1}o, Wellinóton Brandão, José
Bonifácio La:fnlete de Andradn, Ln.ir
Tostes, Luis Milton Prntes e EzcquJ,el
dn Silva Mendes.

São Paulo: -

Benedito Costa Neto, José Carlos de
Ataliba Nogueira, Plinio Eo.rrcto, Au-
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rcl1ano Leite, Guaracl Silveira, Berto
Condó, José Maria. Crisptm, OS'IRldo
Pacl1cco da Sil"a, Jorge Amado. Mil
ton CairesBrlto, Manuel V~tor de A1..c
vedo, Mário Masllsáo, Gofredo Car..
los da Silva Teles, Luis Gonzaza No
"eU Jún101', João' Gomes '.Mart1ns ]'Uho
c Antõnl0 Ezequiel Fellclnno d::!. Sil~

va.,

Goiás:

l:?lógencs Magalhães da Silvelr~.

Guilherme Xavier de Almeida c a~..
leno !lnrnnhos,

Mato Grosso:

Vc:maslo.no B~rbosa Martins, Jofi.:l
Ponce de Arruda c Gabriel Martiniano
ele A=aújo.

Paraná:

Fernando Floz~s, Lauro Socl:ré Lop2s,
João Aguiar. Arar..l1s ..'1t:l~acs. Jo~o

Tcófilo Qcmy Júnior. Bento Munho:::
ti.1- Roch!l Neto. E::Uito C~r.l·tner c
Uubcns d~ M,c10 Drng~.

~nnt:l C~tnrlnn:

Ncreu de Oliveira Ramos, Rob~!'to

C:'ossemb~chci:", . Ot:lcHIo Viei1'a. d:l
Costa, Tomás Adal1:icrto da Silv.1. l?on
t{:s' c :5'ans J ol'dan,

aio Crnndc do Sul:

Adron.ldo Mesquita. da Costa, Teo
donUI'o Pôrtod", Fonseca, D:lmo.so
Rocr..a,V..:muel Duarte, Artur de
Sousa Co::tC'.. Antônio Bitr.ncourt de
Azambuja., Nlcoln.u Arr.úJo Vcrgueiro,
Elo! José dt:. Roch~, Antero Moreir::!.
Lcivas, Pedro L~~o Fcrn:Lml~5Vergara.
Abillo Fernandes, Gl1cérl0 de Oliveira
c José Antônio l"!orcs dll Cunh~.

O SR. PRESIDENTE - Vai proce
der-ze n. leitura ela at:t.

O sn. 2.0 SECRETARIO procede ti
laUu ta de eta.
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t. lftlc: e apl'o'l::Lcle, a a't!t da. :;e9s,~o

a::tcr!c,' •

O' SR. F1";ORES DA CUNHA (PeZa
ordem) - Sr.. Presidente, acho.ndoA
se na ante-sala o Deput:l.do el,::lto, 5r,
P..aul PUa, requeiro a V. Ex," qttC o
!~ça introduzIr no reoInto, a !Im ele
pl'est~l' o cor!'lprcm!~3o, (J1r1~fto b!:7Tt.) ,

.O SR.. PRESIDENTE - Peço licen
ça' par~ Informar ao ilustre rr:prcs!!n
tnnte do Rio Grande do Sul que, logo
t"pÓS D., leitura do expediente, vou cha
mar o ilustre S:. DcputadoR3.ul Plla.
(' outros Srs. Deputados pl'cs:mtes
para' prestarem o compromizso, antes
de cntr:l.rnto3 na dcUbern;iio de qual
c~!!r outro a33unto.

V::.1AS~ Drcccdcr à. le:tur~ do cY-pe
cIente.

o SE.. 1.0 SECR.ETf.RrO i)roccce C
lr:Uura c:.o &c[lufnte CX1ic;!icnú~:

SUa. E~cclênc1a o Senhor PresIdente
ela" Assembléia Constituinte - Tenho
n l~Qn:'a de co:nunlc:l.r a \'O~l5:1.' er.ceA '

l·~l1Cl:l., p~rn 05 d2Yidos fins que, tendo
~ceito o co.rzo de Ministro das Rela
ções Eztcriorcs, re:luncl0,n.c rnem m~n

ct.::.to de Dcput~r.io el~lto pc10 Estado
CO Rio Gra::êe d.o Sul. At~nclosassau
6S.C;&e3. - João Uerc~ c!:to Fonto:::,-a',

DuClU: - Rio, ~ - A l::!. \'cille mon
dep:::.rt pour la Bcl;lque cp a.\·~c mcs
re~rcts ne pcuvolr Ie t::1il'C per::ionncl~

I:r.1ent vous prle trol.:vcr iei cn meme
tem~s que nles c.dleu~ e::p;:csslon mcs
r:~.!.llattrs .eouve:l~s - llTarcel GaUet.

o Sn.. 1.0 SSC:i;\.~TAn!O comuni
ca haver ccm;:areciéo ao G!t'binct:: ela
I'tcs!c!,jõ!c!'1. ele:. Asscm.o!::!;!. ~Lma COA

m~ssaode Bancá.rlor:. Tcpr~s~rl'taào:;

'j1c!os Srst1i:Wton c1.c Cc.cti'O BJ'uoa.
R.Odc.Zfo ..~cgo So':.,to. Lu.is V'iê!iC!:1 de
Freitas Sor:.;e~. Muton Hemz71La. e Df!.':)!.
Fernandes Pontes.qltC 'Vieram agra
decEr o a~o;o à ~1,a causa.

o sa. PRESIDENTE - Est~ fin..
da ti. leitura. do expedlel1te,

C~m!,re-me observar que' na n~l1,

hoje publicada, fo:oam, por en~~l1o,

omitidos os nomes dos Senhores DCPUM
bdos Bactn. Neves, 1l.ntOnio José eln
Silva e M~nu:.:l Bznlcl0 Fontenellc, n·
c:l.ndo, ::gO:fl" feito. Do necessário. leU·
fi~~o, .

o SR. AGOSTINHO DIAS DE 01'...1.. '.
VEIRA - Sr. P1'csldcntc, peço no i'Ll.
l~vrn, pel:l., ordem.

o SR. p;aESIDE~TE - Tem a pa
lflvra o nobre Constituinte.

o SR, AGOSTINHO DIAS DE
OLIVEIRA (Pela. ordem) - Sr. Pre A

f:ldentc, contlnur.mdo, como é pensaA

menta Gn Banc~tla Comunista, a de
fender . 1ntranslgentemen~e ao sobera
nia da 1'..sscmbléla Constituinte, venho
cltamar a atenção da Casa para o tato
c:c térm~:; iniciZtc:.c os nossos trabnlho3
f,C!1'l negimento Int~rno. Assim trans
corrornrn os ncs!>ns atividades no.
reunião preparatória c, ainda ontem,
n::t. scs:.úo de instalação.

Para que procedamos. agom, ti. ele!
ção dos demais membros da Mesa,
jul~am05 nec~ss§.rl0, desde logo, seja
de!i!gnadn :lma comissão para elaboA
Tara anteprojeto do Rc:zim~nto Ir:...
terno dest.a. Casa.

Passo ale:" Sr, Prl:slclc:nte, nossa
propc:stn:

010 Prcs1d<;ntc lndic~rá. uma Co..
n"Jss:1o que redija, no prazo~ de 24
j\l;rfl'::, tlln nnt,sprcjr~to de Re~i

mento Interno, Comissão para a
oual cada Partido representadon(t AssembléIa designará. um de
.ceus m2mbro.s".

E:2 o qne tillh~ :l dIzer. Ul!uHo
be1::J.

o SR. BARRETO PINTO (Pela OI'A
clcm.) - 51'. Presidente e EB1'é~la As
~emb!éill, o Poder Legislativo,. órgrto
ê:l so:Jeranln nacional, não pode e
1....:10 ~tve estar indiferente à gr~ve

crise que o Er~5n atravcosa. neste mo..
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bdos Bactn. Neves, 1l.ntOnio José eln
Silva e M~nu:.:l Bznlcl0 Fontenellc, n·
c:l.ndo, ::gO:fl" feito. Do necessário. leU·
fi~~o, .

o SR. AGOSTINHO DIAS DE 01'...1.. '.
VEIRA - Sr. P1'csldcntc, peço no i'Ll.
l~vrn, pel:l., ordem.

o SR. p;aESIDE~TE - Tem a pa
lflvra o nobre Constituinte.

o SR, AGOSTINHO DIAS DE
OLIVEIRA (Pela. ordem) - Sr. Pre A

f:ldentc, contlnur.mdo, como é pensaA

menta Gn Banc~tla Comunista, a de
fender . 1ntranslgentemen~e ao sobera
nia da 1'..sscmbléla Constituinte, venho
cltamar a atenção da Casa para o tato
c:c térm~:; iniciZtc:.c os nossos trabnlho3
f,C!1'l negimento Int~rno. Assim trans
corrornrn os ncs!>ns atividades no.
reunião preparatória c, ainda ontem,
n::t. scs:.úo de instalação.

Para que procedamos. agom, ti. ele!
ção dos demais membros da Mesa,
jul~am05 nec~ss§.rl0, desde logo, seja
de!i!gnadn :lma comissão para elaboA
Tara anteprojeto do Rc:zim~nto Ir:...
terno dest.a. Casa.

Passo ale:" Sr, Prl:slclc:nte, nossa
propc:stn:

010 Prcs1d<;ntc lndic~rá. uma Co..
n"Jss:1o que redija, no prazo~ de 24
j\l;rfl'::, tlln nnt,sprcjr~to de Re~i

mento Interno, Comissão para a
oual cada Partido representadon(t AssembléIa designará. um de
.ceus m2mbro.s".

E:2 o qne tillh~ :l dIzer. Ul!uHo
be1::J.

o SR. BARRETO PINTO (Pela OI'A
clcm.) - 51'. Presidente e EB1'é~la As
~emb!éill, o Poder Legislativo,. órgrto
ê:l so:Jeranln nacional, não pode e
1....:10 ~tve estar indiferente à gr~ve

crise que o Er~5n atravcosa. neste mo..



mento, e que é a greve dos };laDeArias.
(A:pZau:Jos nas (jaZerias).

Meia dúzia de ambiciosos, de ga
nanc1osos, está crIando situação peri
gosa, clr::sagrn.dável, qual seja ao p~!a

lisnção dos ~cf:ócios c elo c=édlto m~

c1cnais. (Palmas nas gc;lerias) •
O que, entretanto, os bnnr.a.rlos [;l=!"

• tfi.o pretendendo deve merecer n. ~O"

lidariedade á:J. AS:Jembléia Naclon:.ti
Constituinte.. (Muito bem. Palma.~

n~ galerta.:;,.
Que qriel'em os b::mcárlós? ~ac.a

mais, nada menos elo que o direito de
viver. (Pat11l~ nas galertc::». Nin..
guém. vai e g:'C'/C púr prazer. (MUlto
bem) •

A gt'(!ve é um direito unive.rsahn~ntc

reconhecido, hoje. (Pa.lmas nas oa,..
leria:;). E' um dire1to _que n:lo poC1t,:..
mos dcsprez:ar, e por isso mesmo, de..
vemos !1c~r ao lado dos bancários.
(PaZ~r"a:: 1WIJ galcrtc.s) ,

O que 05 banc1rios pretendemt

Eg:'érria Assembléia, é. como já cU::lse,
n~f.a m:\is, n;ldnmcnCiS qll:: Q seu
venCImento mêi7.1:no corrcsponda ao
r.:.i.'11mo 'r~ccbldo pelos banc6.r1os em
prt:go.C:os:lO 2nnco do Br:::.sil!

E' por isso que se :lchnm em grCi'C
os !unc1onllrios de b:mcos de todo (J

p~15 porque se tr:lta da "greve do f:'S
tõmaffO, dn .nccc~!;jd'ldc de poder vi.
ver, como r.Inc!~ hA pouco dcclnrci'.
(Pez!meu;) •

V. E::.n, S~. ~(·;::t~!t'r:tc~ ~:0r~=c·
liber::\l como ~, ainda o:lt~m. ao rece
ber Ulna com:ssiio de bancárloli. teve
oC::ls1ã, de tece:" comentá.1ios. tem
ngrac]{:.vcls. para. ess~ classe lnbar!oza,
que tem el;rlC:t!ecido ex~tnrnen:e cqu€
les .Que, no momento, esquecem da
sua cQlp.bo:-ni;üo. E' lamcntA"el qnc os
b:l.:lqueiros dcl:,crn de reconh:?-ccr tJ

csfórço dos seuscol~borc.dorcs, que
contl'il:mi~:.lm scmpr~ p:trn aume11tar
a :1qUCz~ c.e seus estabelec1men tos.

pj;'2~isnm 05 banq'.l.cl:-o!i· reduzir· os
semi G~StC5, com~car ti. Yida exagcr:lõ:l
que têm. no invén de c:-;iglr a rendi
çüo pura c simples dos bancários,
como se os bl'~Snclros fôsscm. capazes
de uma r~ndlçüo po.rn. voltarem no
trabalho.

O qt:c Cj:lstc é umo. necessidade im
periosa, já ant~riormentc reconhecida
pelo Sr. Agamemnon. M!lC'nlh~es,
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qU:lndo :Ministro do 'l'rn.bo.lho, que
soube compreender ::.s di!1culdnc1ee
com que: lute.v:l.n1 os b:l.ncârlos. (Mtdto
"bem,) ,

A b~r.caaa trablllhist:\. n~sta Casa
já disse qu~ há no Br:lsl1 lugar p~l'a

todos, par:!. os rIcos, G'r~nde5 e pC::tue
nlno.s. (Palmas),

Os b:tncários querem colaborarcolU
o r;O·...8fllO. c é uma e=.:plorar;áo. uma
pCl'versldntic - pr.ro. não diz~r p~::'~t

àia - o.larctco.r-sc ClUC os bancários" es
tio em g1'CVC em conseqüêncio. de um
movimento comun1nta. (Palmas). Se
lHes l:.itivcsscm pn.rticip::ndo de u:n.
movImenta co:nunlstn,cu n~o cst~:1~

n.qul p'-lorn. defc:tdé-los.
No l'C5iJCcí.hrl) :;i:ldicn~o ele cl~sce h~

~l:l;~r v'tr~ tOti03 os br~sl1cil:os, SCj~n:l

cticn1st&.s. ?es!;nd.hjt~s, cC';nU.~15t~5 e
tl'r:.lJt~lhl:-;tn5. (Palmw;) ,
. Por c:u:.: r.loti..,,, o;> banCl'Jeiros. c~t~e

dc~rt'ut~m ':!:la scssc~:!.d:."., muitos <1C:lcs
com "1U~i:l'O e CÜ1CO famiUns; PC1' qt:c
c.~~cs c::mc:,ue1ros nõ,c qu:rcm r~"J.nll'-~~

c p:'.:,lnrneníl1.t com O~ ba11cú:rics? 
Po:;qu.c nilo t~m ccra.c;cm ele ~nircn"

t~-los, qU~1'l.do os bc.ncâr1os n:td=:\ m~~s

querem nem drscjam, ann"-! de concns,·
da que c\Jt<zt" o páo melhc1." que toclos
~d. tl·..ero.m, menos êlcs. (Apof'ldof,. )

Os banct-,rIos, n'U:r.:'1 man1!csto ainda.
hoje: !'tlbllc::tcio, ;eCW;llmm-se - c 115.0
p:)dic cl~l::ar de ~C1' assim - :, renc!
C;[:o com,lctíl. pOl'qUil..'"lto sUo bl'sslli-i..
roa c n:i.o ~!emá~s.' 20:30 o.ese~U~:l.l·

q'.lC os b2n~t:rlos cst5.o pronto3 ~ co..
1.~bor:41' com c ~Oye::!'lO c: dc.st~ tr~:::nm~.

ti!rljo um u.p610 "ccm:;nte ~C's il:.n..
(V.leh·o~ p:.ll'a C).UC~ c.nn~l, llt~n:l~:n =:,us
l'ecla:ncs de seus nu::l1!~:,es, tlanclo..1hes
o q,ucme:czcm, o C1~e l'):'cct~m .~ o
q\~e héo de te:. (lf~Uo b~1/1.; :7w.i!CJ
bf;m. PL'ttrnc~s.)·

O 52. PRESm;:::~~T.E -Ach.'ln1-sc
'::Ôb1'C :t Mesa 05 diplomas dC):i Sr::;.
S!:lnndor .so!Jcrto O!n:;3cr e Dep~lt:ldos

"G:.tHhe;:m(: Carneiro da nCCll:1 Mar..
bacl-:, José Lopes l"cr:-az Neto e a:l.ul
Pll:l..

Achn.ndo-se n~ C:l.sn. 'os Srs. Cons
t~t~in,te5 referidos c maIs o Sr. Ader":
~;l! 2.nmos da Silva, dc~isno 0$ 8rs.
2,:1 e ~.Q S~c::et!l.rlos parn os cO.:ldu~\:.·

li !·.-!::'3::'.
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sendo
ver!-

o Eí. IU:'1ll Pile;. IJ o r:ompromiseo
c!.IJ pO~jC C os cl~tr~:J rlccZa.:ra,uz.:

"l'l::tim 1Jro7nc~o".

o SR. PRESID·ENTE - Meus S~

nhor~, tenho ~ôbre n. mesa. uma in-.
d~çã.o ào ll~tl'C Co:wtituinte $r.
Café Fllho, l'efcrcnte :lo Unl:l comlzsão
para.· traz~: ;to cx::.me da Assembléb
Nacional Constit.Uint-c um projeto d'~

Reglrilcr...to Intt'rno. ,

O Si. Ca.{é Filho - ~jj.o l,Í minha
essa. lnrJi-ca:;iio. De....e hav~r cn~5no ti!.l
Me:m.. Aprc::cntei u.m r::lc!ucrirnCl1to
?ecllntlo n ::i.'tioção ÜO Rezimc:1to da
Consti,t:.:intc êc Z-1, em carátCl' pro,;1..
sória.

O SR, PRESIDENTE - Tem ~Z~O

V. Ex.r. Rc~~fico. O 1!u,;trc C~nstl ..
tUlnte Sr. C:·.fé Filho soHcltn que o
Conzrcsso eleito :J.datc provi3ôrIamente
o Rcg1:n~nto· d:lA:;s~ntbléln Nacionn.l
Constituinte de 33, 11. fim de qu~ !cjo.
o mcs:no o;"::;:r...~,jo ::tté n.p:ovo.ç!i.o de_
!in~ti ....n. de U.'11. nô.....o.
rI~ out:ll indíccç::io de ilustre :cpre..

sentantc do ?:u'gcto Comun!st~. do :;e
suin,te teor:

·'0 P:esid.e::!.te h'ldk:.:{;. unl:l.. Co
rniss5.o que redij::.. no pr=.zo c.~ 24
l:lol'ns. u:n nntcp4'aJc~o de ~cGl..
menta Imc!'no, comlssilo p:l::~ a

. qual ca:ia l~~tt~c.o .·el)rescntn<i"J na.
..~::.semb!éj:l. êe:;.isn~:á um de S~ltS

memb-rcz" ,

Como o 1!·.::~rc D2.p~tr.do Sl". Café
FHho soH.citn C1ues~ja n su~ lndicaçfi.o
:jubm.~~lu,.. a. dcHbc:,~çfi:) do l1!f:::lá.r!o
n.p6s a c:lci9f~o Coes membros C':l. M~~i\,

pOZ' se: rí'~!;.1~1·i:l. 1l~.1~S urõ'm~e, Co 1im de
que pos,:::t a ::i.csIr..a Mf:=a !un<.:Ion::tr
como c:{p:e.:;s[o da. '''o:l~ad~ da i\..ss~m.~

blé!e., vou preceder qu~nto :'lltc~ a ~ss::.

c1::iç:':'o, ~ubm::tcndo !c~o após ~ Cast:..
de Início, a p:'oposta do Constituinte
Cnté Filho, entregue em prlmch'o
lUZa: n l\1c.su; e, depois, em s~s"umi.o

lu~a~, Do cio ilustre meob::o do Pal"
t~Jo Comunilita. (Pa.1t$/l) ,

C1:ezoll a.o meu -:011hccirn~nto que o
ilustre De!)T.lt~c:c .~rrt:.<l:J, Cê:11.-:'::L
ho.vi:l. solic1t:t,c:.o a pnl:::.u'na,

Dc·..o oi:l5cr-l::.r 111.;~, r.mit..'t5 vezes, a.
Me~::. n~.o C~l'''C :.:; sl)l~~H:lç(jes dos

SC~ÚlOr~:.. CO:1r;~!tt.thH'C::J, jo.:n::.Is
1nter..cictto.l qU:llqu':lr cmissr-o
tlc~.:in ,

Tem ~ r.mlo.nll o S.:.'. Constituinte
An'u.:i:l Câmul'n..

o SR. ARRUDA CAMARA - Sr.
Presidente, estamos vIv.endo uma hora
n1€:n1o:ável ~ h15t6rIca paro. o Brasil
e p~ra. o mUl1do, ~I'a.ças a Deus, Sob
ct:jcs auspícios, no. eÃ"pl'css~o feliz de
Rui E:t:-bc~n, se criou :lo l1be:dade
:lme:!c~na c ze ~mima. aímia, o es
pIrita d:t. liberdaô,e 1ngleso., em três
cO:ltin.emcs. Nestn. alvot'a.da luml
rIO.'in. q'U!J InIcia uma ;:CV:l crn, :I.5S15
timos lI. vitória d'o Direto zôb:e a. !õr
'Ir.; ::lo n!irrnt:.çâo do prImado do es
,!r:~o .c6bl'c a matéria e aaxnltM&.o
d:t 1!bcl'd~de c ctn. d~mocrn.cil1t qu~ se
cr~1.lem sôbrn os cscomb:-cs das dlta
c:.''::M, '

E' justo, pois, Srs. ConstituIn
t~3, o J~bn~ da pAt:Ia e dr.. humanl
d:de, c n ê:~ v~m :l.ssoclnr-se, ~Qlerle..
~€:;:'lt~, o P:.:ticlo D(:m::.~nt:l Crl5
tão,

36. os ;,lncs GoiJrn.r~m :\ n::?(i:ls sô
bre cHr~:;eto::os os tc:~!ita:,ismos.

S1'_ Prc:Ldcnte, otot~Ut:'..:t5mo é o
p:lnt~ismo llpllcat10 à. ordC1U cco:lCml
C=t., scc!nl c p:)1ít~c~; é ti. cst:l.tolatria;
ê o LC\'bt:~ dê Eobhe.'5, qt!C t~tdo ab..
l'l~rv~ e tudo devorn; indi.....ià.u c, , ta
mi!~n, !i:J~rdr.de c dir~ito. Na SU3.
obr~ ne::l.J:a, o tot:l!it~l'ismo meta
1nor:.lmcr..t~ o honl~m, l'eduz!ncio a
r-e;'j~':~ l~umz.n~ ti. miserá.vel condição
de C!i':::~VO, cu de slmpl:!s coisa do
Est:.o·o. Em sc;;uid:l, mnt.:L 05 povos
er..1 p:cvcito do Estado !mperl~!1sta;

~epo~s, enlqulla. o p:6prio E3tlldo em
!J:c...:::tto elo tL:ano c, cnnm, suicid::...
:)~ cc·moJ o tirano que o l:nc:una.

:e. Sr. Frcslde:'l.te, qu~ todo poder
ilegítimo é cantro. n natur~z~. ~le

b~l:ie!:.l-Zc ~êbre :l f6rç:'l. e tem uma
e~.;.istência crêm~r::., pcrqu.c t=az em
GCU t~~o :l mo:-te, pi:.rn Viver, mat:l.n..
do e mc:,r::mclo todos os cli:.s. O seu
c!l:nd. c =:. ;ua:ra, o ~eu f1:::.sto o ódl0
e o .sn.nG".l~. E, se :llgum~s v~zes che
g:l :l gcr~:, ~L p~: é, 1)01' sem dúvlda..
:::.que!:l p:::.:: de. que fala o· velho Tâ..
cito: - "n p~z cbs s~pulcl'oS"t oU I o
C1t1~ é p~o:-, a p:l.Z dos escravos,
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Sr. l?rcslden'tt::.· o Direito é eterno,
a Liberdade é imortal I

Eu creio na.: eternidade elo Direito.
porque êle mc'rsulha suas ra.izes na
lei et~:'na,~ que é á próprio. vontade
do Criado:', proibindo o '.110.1 e arde..
nn:ld o o bem. ' Cl'zio na imortalida.de
da ~em.ocr3.~ia.:·e .da libc:d:ulc, por..
QU2 se .fund~m na. lzl n:ltU:lll, ente é
a rJl~sma lei :eterna, insculpida na

,consciência da.: crtataro. racional.
O C:'lst1::m!àno, desde o principio,

tem o.f!n~ado e defendido os direitas
sag:rac1cs do espírito, e entre êstes.
o prl2'!llliro é a~ liberdade; a lib~rdade,
a' alI:':.:l all~· civ.1l1zaçõe3, :l l11Jerd:l.de,
eS5::l p:e:'rogativa t:io ::.lt~. c subl1me
que o próprio I Deus ClU2 a concedeu
ao homem nf~'o a. pcct~ v'lolsl' nem
dest:"~l~:.
, A :'~dc:nc;r':.o. ;a 1!b2r:~ç5.o cS:J1ritual
do rr(::l~:'o hc..'l'l3.no, v~!et1 um preço
ir~!n!~o: o sang'J~ dn Hom~m ..Deue.
A Jjb:rr.::l(~,~ co: Crl"itinll!i;:no. nos C:t.l~ ..
tro p!'fm:;i!03 séculos, custou o preçD
C:o :::~;;':1:e de 10 milhões ec' mé.rtires.
e ::'::::l.V2~ dos; tem,os até hoJa rios
àe rr ng:J~ cor. diZc.:!pulos de JCSlki
co=:"~:':.c em d~!esa da. !lb2rC~de dCJ
C:is ~itnism~. : E aeorD., ainda. há
POl~t:O r...z:;·~Umcs àquele tremendo cs-

· pct4ctllD, p:lra se 'defender :lo lLberd~de

ee~n~:l.1.s p:oincít:Ics e di:,eItos do. c1
vIJi""r,·':c c··!';t::;! mtl'''o-'H' clt'· (OV~l'o:' 0;0", ","""" ~ . .A ........,.II.a........,AJ 01" "'" ..... J ,1I" •• -

crl!ic:\:"c.m suas vidas, r..c~ cnmpo.!l
dr:. \'e!h:'. Zuro!J~ 1;, entr.~ êbs. fi
nna nOr da mocid:l.dc b:,&sllelra, n.
quem prests.mo:. , nest~ hora, no~S~:i

m~!ort's llcmenczens!
. S:. P:2s1den-:c, precl!':3.e1ente nh:sCl

est~ . n C:lcrUq'...~z· da fôrç[l., em cuidar
· que é pc!:sív~l :D:LtaI' c Dl:elto, qus.n
do ê!~, p~l' ezsênc1:l, é imortal e ~ter"

no. c e3t:oan$"Jla.r a l1berdc.de quando
·ma.is eilf!cU t9.reto, 5~ri:l, C:o qu:.: t..9~
gar dI) céu as ~st!'êlas, mudc.r o Cttr30
QlQS n:ztros cu :subvcrter a imutab:li
dade C~:l e~sênci:.\ metnrís1c~ do ll~"
mem. .

Sz". ?:-esic.lZnte, ·n~st9. época de t~r
ri~t'el cC:lfl.lsão !des e.:pirito~. 056 ~ c.e
moc:':lc!a' cristi, sé ademc~r~cl:l ani..
ronda p~!:l ca:'iaadc. cristã, e p!:la ju~

t1ç~ social, é ca.paz de sz.lvc.r o mun
do' e c.2.r :los: POVOS Un1'l p:.z co~::.=:

truth':l e C:ô.lr::.dou::i.

Estamcs reunidos ahui, cm nome
cio povo bra.sileiro, para g:lrantlr c
estab1l1zar, . talvez para sempre, a
i...H:..:!l.'dac.c. ti. Dc:nocr~cio. c oOirclto
em [l, nova. Carta Magna, à. qua.l on
tem jurnmos fidelidade e que v&1 ser
c!a.b:lrada pela :llta sabedoria desta
egrégia Assembléia Nacional Consti
tuinte.

E, Sr, Presidente, se me afiguro.
que, neste momento, o primeIro do..
ver, o primeiro p:lSSO a ser dad.o por
esta augusta. Assembléia., no exarciclo
r,lleno de sua soberlJ.n1a, é E-&colber um
p::ojeto constitucIonal que sirva de
1;~~c:e ao :l?~cto :Fundarn~ntill da p~
pt:.ol1cft, a s~r elaborado. E é ncsee
scnt~cto ql:e fCrr..1.ulo a czta Eo"l"égic.
..'1ssemb1éla a se~ulnte inC:icação: (lê>.

Era o que tinha. a dizer. (Muito
bem; muito bem.).

O SR. PR~S:tDENTE - A indl
caç5.o n.p!'esent=,.àa pcl- nO~l'eêonsti
tulntc. SI', An'udr. C~m~l'?, f.lc~ sóbre
a l\~esa., p3,:r~ ser tonl~cl::. em. co:n.cl ..
clcraç[í.o no mO:1.1cnto opcrtuno, e quo
6 a s::zulnte:

Conslde:oando ::. neccsslc!n.de de um
-P:ojcto de Const1tu1;;~o para scn'lr
ele b:ls~ ao c!::tttdo c à. elaboração elo.
r'!.O\·~ Ca~·t3. !-.1'agna dn Repú.bllca,

Ccnsl:icranC:o que n CO:'lrit!tu!çú,o de
::~24 !3à1Jre ~l" .'uma cl:'5 melhor.::) até
h:>je elaboradas, reflete D..:J necessidad~.3
r,i ~s justo.s aspirações do 'POVO br~si

leiro m:prCf:~;l.5 pelos seus leriitlmos r~

l):cccnto.lltcs há poucos llno~.

COl:!Jid'=l'anc1c qt:c. 110 CGt!.1do e rm
v.)t:::.ç~~o do P:tcto Ft:nda::r..cntal d~

-, "j'~"'- ~c1"'bo"""~" m f'I"!'... ..,cl ·~ .&'I ...~ ' .... e d'"
• ~ ...... --," ,JI .... .. ..:...... '. J~" w.." ") ".:,.l"'"-'_J ..

. c'Jltn:.·~ tJl·asi1~!r::l. em tOd03 cs SClUi

::=m~o.s .
Con~ldel':lndo Cr.1C as modificaçõcs

ClueatUs.l1zcm a Cr..l't:l de 1934 abre
vl~:r~o COllsld.cd.vcL.'Ucnt~' o prazo c
o tr~bzdho para a elabor:H;õ.o dn. novJ.
Lei Bá:.ilcn, o que Vl:D. 0.0 encontro
d.os C!cs~jos de todos 'cs brr.silclros, que
u:1sclum p~h rein~:::zraçao do País 11J.
ordernconstitucio:lal.

Tenho a. honr:l de :lprc.:3ell~1.r à. cS'ré
1;'1:\ Assembléia :l presente indicação:

Art; 1.° - ~ t\,dotnd~ 1'01' esta .As-
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scmoléla Nacional C.onstltulnte, como
J?roj~to, a Const1tulCjã.<J de 1934, que
entrllrá irncdl::J.to.mente na 1.11. dIs
cussão.

Parúgra.fo único - A I',icsa tomará.
tOàM as provldênr.:i~G necess~rlM l)~Lro.

n publicação e distl1buiçflO do PJ:O
jcto ern. o.pr~ço.

S:11n. dsn Sr.:ssõcs, 3 ele revel'ciro da
19,;'0. - Arruela Câmara,

O SR. GETúLIO DE MOtrr~'\

(f.·e!a ordem) - Sr, Pl"~:.ü~cntCt soli
citei ~. pal~".ra, ::ao. hc~a. c1c[;tin~dn no
(;~~pNUontc. pa'l"o' 'formular r.r}~lo, sin..
c~:o e veemente, nos scnthnento5 de
m":-:ráticos' do E:,,:c21entissilno Senhor
~l'e!:~dcnte d~ Repúbl1c~. no tiol'ltid~

d~ r.e'tlogar, sem t:l.rdo.nça. !i:.~r:J. e ~im"

p:,?~nl·~nte, o d~c!'etc ..lctC1uc colo~cu
ar; cSta.C;é~5 radiod1!uscr:.s sob a c.<;5.o
Co :-bitr{~rja d:-. o.uto:1c!~ d~ p~!l'~l~1.

Nêo . com'Preendo qu~, nom~mC1".t'O

enl que est~ A~sernbU:1a 1nlcl~ a ela
bc~:\ção da C~~t.~ CO:1stttucit)nn.l do
Ej'~:il, uma das fO:'U'1tt5 d~ Pl'O'p~g:l.

ç::'o ct.:l p2n~:l::n~~to ht,lm:".!'l.o. t;-.1v~z
:: de maior repe:·cuss:a.oncs dias que
cO:'..'f:Ín, - o l'árlio, í!t'J.u~ t:oa:·cto.doe
su,lcito à ccnsul':l. d~ Polícia,

O decreto qU~'Pcrmtt" co. essa. CO:.'
pOl':l.çú,o suspender ·~s irr~dinções, ces..
59.1' st~ o !u~c1ono.mento d~s esta.ções
(j~ rádio, é- UI:.l:'2trcceSZ;j n~1 no:::s~

cul ttU'n. j Lll"icllco.. (Palm.as nas g!tZer~a.s)

r-":~i.!e p~rmitcl SJ;fn fO:'~t:~· nem fl
r.m'~ de p:'ocesso, como S!lquer se fazia.
com o Tribun::.l de Segnt":lr:.ca. que o
C:Ct:t2. policbl, maIs ou menos igr.o
!':t:lte, posso. ::.qull~tar qne u:na fr::.z~

ou conceito represente fn.1(lrb. pu C2
!t'tnl11. ao Prcsic.ente à:t. RG~úbHcr.. ou
f:c,1a c-f~r.!:!vo 0.03 bon5 C05tt:::l~S.
S~b~rncs que o5p:'ópr!cs .jllrlzt!1s di..

\,.:..,sem na concdtunçéo cb cn!únin e
C';.:l, injúria. Pode-se po~, :1qu!1nt~l" da
somo. d~ :-espcns:J.bllldades d~~:~ndo. ~

cargo da. autcl'tdc.~e pol1c~al, dnndQ"
se..lhe o direito de, de pl:J.na, !:lzcr
cessa:- QU:lll:!.'L:er lrra(11:t çfic. D:!scjunl0S
C::UC, n:::l hora em que ~st:l. C':l:i":.~l'a \'ni
d'ar, inicio a. su~ ta!'~f.o., tC:lhamos to
c:os os meios de propag~çáo co pensa..
m~mto humnno, livras, sem qualquer
pein,

!1Cl·~ItO que o' 51". Prcsi4e:lt.2 ct~

Repúbllca. e o l11~st~'e Chefe de Po-

Uclo. não darlo v1gênc:a uo dIsposto
nesse ctccl'cto..~~i, m~, meslno a 1nél'..
ela ela leI, por si, não traz :L trnllqui..
!ldaa'~. o sa~r.ê~o 13 n !,!o.l'a.ntia. à.q\\cl:s
que trabo.lham nas csta~õcs rá.dIodi~

t'U20!'!15 porque o perigo c:.:ntinuo. em
c.::tMl0 potenclnl.

E possivel. de ummom~nt{j D:t1'~

outrc, que CSEa. anlímça ,s~ tO.i,'ne rca.ll
d:tdc. com. grave risco dn. lfbt!:::ia·~e tl03
pensamunto, liberdade que Ru~/' B~r

bose. afirmou ser, de t6dns, a. mfl,io~

e a nml.s alta. P013 d~la dcer,X'l'cm as
demais, sem clnf1co.ndo ll'utUada. :l.
pel'sol1~Hdndc humana, a~f!y.!a.d~ :t so
ciedr..dc ~cntl'f:r::ue á ccrfuçE.oo '00..
v~r:lo do Estado.

N[i;Q é cl'Ível, S'3nhorcst S~ ccr.t1~1.lJ.~

m:::.nt~r..do êsse decreto, cont~·ó..:,!o a.
r..'JS5~ cultura jurídica. e íl.t~lS:l,do llO
t~~~o, .~6 ndmissip/cl naép~J inqu!..
:lito::i:l.l, no. lct(l.d~ mediev~l.

Cr~io, por consegll1nt~, c!a~ c Ht:s
tl'C Chefe de PO!!C!Il, professor de Dl..
l'e!to. !:cl'f o primeiro a m::'·.11!cstm.·
~lO Sr, Prcs!dcntc da Rcp1.1bl1c~ no r.e- .
cC!'~sic;n.de de revogrll' tc.l clJ?cr:to, n::~5

mo i~crqt.1.e, Ecn;"or·:5, - jú o ::f!rmava
De l1:>n::tkl - "em c::lC:n v~cc~asc, c::m
o escritor, cmnp=G'e:::~ em .1~!~zo a p1'6 R

pri~ liberdade. cuja s,,:t~ P2nd~ ctn
s~ntcnç~ pcndc~t:.'. qu.e, pnrtccncJo in
fllelr ap~ng,s l~\'~ pen:l ln escritor,
p:~f~::l:â. contra ~ llb~l'd~óe :to })~n~

cJpi-::nl" . UJ-t1lito bem; 11m/cc 'ben:.,
F'a.zm.us) •

O SR. l\!A::"'llJEL ViTOR (Lê o ~e..
yuinte cl!sc1~rSO) - Senhor Presidente,
Srs, Con~'c55!!:tns ! Uma p~l:).\"l'a. 11..
gci:,~, c!e l'cp~~a p~n~onl. seJ:í..mn pc!'...
m1tiC:o ~,c:'cscent~l" conl0 um Gll'elto
C:UC se !~~ult:t. P. voz da de111ocr:t.cln.

. cristiÍ,
Qtí:lndo ontem, n~ solenida.de má

xi:nn. tlcsto. A:::semblélu, se tnstnlavo.m
em dE:f1n1t!vo os seus trnbalhos pe..
l'~ntc 'Ylsltar.t~:.i d:! naçücs am1~r~ e
já SOt1 ~ p:,c::;lc1~ncl!L legitimo. de
t:.m dos ma13 i!l1~tl'es c l·e,:;;p~ltc.dos

ccnst1 tuintc:3, houvcrnI:1 pc:- bem oS
P~.~'tida3t ele pl'ojcçilo mais dl1atadn
velo númcl'o e impo::tinc!:l de su~

tI=mcact~s, trazer 0,0 :E:M.'no. Sl'. Pre-,
:Jlctcntc :L c::i':':cs!iãO do ncu nco.tamcn- .
to c ns rosas votivas d~ su.a sauc!~-

, .
~o - ..
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çõ,o a.tra.vés da. palavra cc seus
l'eprC3cntantes.

Nessa hora, disse alzuém 'lue tmn..
b~m ctLble. ao Partido Dcn:lOC::O:t3,
Cristão mQ:nifcstar..sc, sob pena de
ser riscado <.la lcmb:anço. clesta. Asseln
1J1&ht,

Ap.o.llho t:,~s~ o.po.rte t embora. elito
em formo. 'Crnfstosa., c o :!nço prctc~"to

p::I.1'a. ex~lt3l}ão do meu pa:tlclo, tra
zendo no b:i11dc ao Sr, Presidente ~

voz da tro.dlçilo c da. tcri:'a.
Rc;::.lmen~~, S~:lhoI'cs, na e:-cp:oc:3sf4o

11cquell1.ml. d:::.. suQ. Dre.~~n~a ncr.t~ C:l3o.,
pois que conzto.ln aquI ap~j1ú5 dois re
DreSC;1tantcs, um de S, Paulo e ou
tro de POl'namtuco, é o Partido De
mcc!':tta. Cr1stLio, todavia, uma fór"':l,
~1'O pelo níL.'nero dos seus rncr.o.br~~
con3Utuintl;s, nem l)clD. ,.c~lldc.dc

a.tt431 da sua restrita ci1!at:..ção no
PI1ÍS, mo.s pela trn.d!ção que rcprsscÍl..
tn t 11eh l'u1z e p~la selva que o ali
m~nt~, bl'ctados cemo o são .seus
pl';ncfl~!o5 do Sermáo da :M:ont:l.nha
~ nrm.~ca. con~o ê Q. ~ua id~ologie. na...
quelo mC~im~ qu~, com Frei lienrique
de Co!mbra., ;Jl~.!"",:ou nesta terra. a
prlmel:-n. cl;·1l1znçu.o,

!:.: 56 lJor 1sso que valemos, Não la
t:r::os po!" ~Oit\CS :lcm pc:soas a. t!nl
C:c ccn5t1tulrmo~ a nossa estrutm:ü.

. L:ltnoof; flor o.qUt:Ies princípios,' pcln
clotr::rll1~ de Crl';jto que, com a:.:. sem.
.a. int2rt:c::.1ê:nc.:i::. c10 Est~cto, vive 110
CO::'D.;:10 de ttmp~n'o que já. r....'1.SCCU
de .san~:::. Crt::::,

NC:3:::l. f6::Cj;1. cst1. 110 peito 0.0 bra..
s!~,=iro 'lue cOi'11ia. j):il::.~11·O (;:11 PeUG
como o =.iOCt1i·:J..no Si:l1.hcl" dc.s pct~lbi
lldndes hunlo.~:;,

T""~i.S:O"'·/05 no rcpro~cntn,ção lc.:ziti..
m~ de· mill:lll'c3 de católicos, Minh:L
C1eiç~o !=or S. Paulo é o ~~to vir
gem da !6:ça elo r~\dl0 quando. se faz
cátedra. Fosso .dizer-vos, com satis
:!r'.ç2.0, . qt:e re'l:110 d.lã.:-~:mellt.~ atrat'é~ .
do m.tCl'oConc ac!'ull0 qU~ ncnh\uu
l:o:ncm ::~:l1!~a teclas os dias' - pl"en
df:': um r.'li.lhfo..o de pczzoas I'.czando,
eo:n03 olhos .voltados para o céu, ã.
ho!c~ eto AngCtiG':;. ,. E o l'aço pelo, sim
plcr; alllOl" ao meu povoe o devota..
menta {~p~cialis.'1:mo àau::ln. c'ue é ti.
m~lor d::.s m:1c:.'i - Nossa Scnhorn,
pad:oe!r:L c:o :Srll~i1 !

Minha r:Jlssfio cOlltinu:"t, nr.ora. no
}Jrop6~1to de cr1stlan1zCl.r o. lei. E me
l'cjubilo 0.0 ver-me ncOmpa.nhc.do não
s6 pelo l~Ctl ilustre co:cga de Per..
n::mtlJuco, o pr.dtC 1....·rudZl. Cômara,
como por uma plM~de l'esrn:itd.:v~l
de cucros s~ccl'dotc:::. ..

N!io cst!'lmos sós, P01·CI.UC ésses
também são na alma. clemoc:rat~s

cristãos.

Confiemos nos dcsífmlos .su~lim!:!i

d:\. Providênc1o. que t\.sslm dispôs pnl'n.
o bem ú'crtt!,
. Enormes podem ser 05 vossos ±de:l.is
pn.tr16ticos. Mat: ...é fora de dúvida
que tudo aquilo que se constrói forn
elo rúlno de Deus se del"i'ui e se an=..
quilo., Só Deu!l é r;rande, S6 nl:le po
c::!l"emos enccnt.:.'Ool', através êo n1od~

lo Clue é Cristo, a solução dos nosses
problem~s. Já vimes e :::cntin:.o5, co:no
~spcct~dorcs da geraç5,o mais sacrin..
cact~ dno terra, que de m~les e de t:rn..
t:téd~~s no hum::.nidade çolhr:ll C01-n
~ceitar .a. lcucu:a rnatcriul1sta dtlqu~k~
que se unsentarom d~ Deus. Os tota
litc.rl~n1o~ de todos os Itllltizes, pOl' cti
mlnosos e iml1gnos, ter~o de ser e~:CC1'~~"

c40S elo. fuce ctn.ten·o, ! D~moc:rac1o. é
c tjrlt~ Coe alls~lo das nt)".;:lsmfi.cs qU~

115.0 c!.cs2jam perder os sC':Jn fillicn
::n. "'Orll~Cn1 c.n.s· mistlc~S cat1cat~z,

111:J.Z cntr'Cz~ ..l~s ~~ l'átr1e. par:t. o 52rviço
cn p~trla e dc D~UE•

"E:q:'rcss~r sc~s :;J:'óprlo3 pantv5
ele v1.sta ,:.:Cbrc os d~veres c S::l.crl..
~!cio~ qtlC ::c i;npa:::lhnm; nfio cs..
tm.' oi:l'isado :l oiJedccer sem ser
c'ui'idc; é5S~ slo C~ dlr~itos q,uc
encG::1trnm na demecracia 51.1:1
p;épl'i::t. e:-:prcr;.:áo",

c.:i~se o StU1to Pa.dre Pio xrr,
Como cnstE.o, estou fel1z em pot'i.::r

e;.:crccl' ~l~rQ.clo:!':r.Ltnc!:ltc e!i5:!. demo
CI':lCi::lo no l:!.do t:llquclcs que, aceit.o.n
elo ou l1i!.o os nossos princípios cr~s"

to.os. acudam de inicio em. lutar, pri~

mci::o, pelo3 hltcl'(:~scs do :Brasil.
E~tamcs no pórti:o de uma ta:c!a

C!c!6r.ic::. •
Àr; l'uín~.'; C::L co~w~1;:ão n1'Jlldinl

s".lccd,m 11S b:'!lf.inS dn evcluçfi.o - e
es~"1. cals:!. 1:ncn~t1.m{mte r:ro!l:.:n~a c:n
su=t. !ól'mU!o. c :;u~ so!c.ç!i.o que é o

- 50

çõ,o a.tra.vés da. palavra cc seus
l'eprC3cntantes.

Nessa hora, disse alzuém 'lue tmn..
b~m ctLble. ao Partido Dcn:lOC::O:t3,
Cristão mQ:nifcstar..sc, sob pena de
ser riscado <.la lcmb:anço. clesta. Asseln
1J1&ht,

Ap.o.llho t:,~s~ o.po.rte t embora. elito
em formo. 'Crnfstosa., c o :!nço prctc~"to

p::I.1'a. ex~lt3l}ão do meu pa:tlclo, tra
zendo no b:i11dc ao Sr, Presidente ~

voz da tro.dlçilo c da. tcri:'a.
Rc;::.lmen~~, S~:lhoI'cs, na e:-cp:oc:3sf4o

11cquell1.ml. d:::.. suQ. Dre.~~n~a ncr.t~ C:l3o.,
pois que conzto.ln aquI ap~j1ú5 dois re
DreSC;1tantcs, um de S, Paulo e ou
tro de POl'namtuco, é o Partido De
mcc!':tta. Cr1stLio, todavla, uma fór"':l,
~1'O pelo níL.'nero dos seus rncr.o.br~~
con3Utuintl;s, nem l)clD. ,.c~lldc.dc

a.tt431 da sua restrita ci1!at:..ção no
PI1ÍS, mo.s pela trn.d!ção que rcprsscÍl..
tn t 11eh l'u1z e p~la selva que o ali
m~nt~, bl'ctados cemo o são .seus
pl';ncfl~!o5 do Sermáo da :M:ont:l.nha
~ nrm.~ca. con~o ê Q. ~ua id~ologie. na...
quelo mC~im~ qu~, com Frei lienrique
de Co!mbra., ;Jl~.!"",:ou nesta terra. a
prlmel:-n. cl;·1l1znçu.o,

!:.: 56 lJor 1sso que valemos, Não la
t:r::os po!" ~Oit\CS :lcm pc:soas a. t!nl
C:c ccn5t1tulrmo~ a nossa estrutm:ü.

. L:ltnoof; por o.qUt:Ies princípios,' pcln
clotr::rll1~ de Crl';jto que, com a:.:. sem.
.a. int2rt:c::.1ê:nc.:i::. c10 Est~cto, vive 110
CO::'D.;:10 de ttmp~n'o que jú. r....'1.SCCU
de .san~:::. Crt::::,

NC:3:::l. f6::Cj;1. cst1. 110 peito 0.0 bra..
s!~,=iro 'lue cOi'11ia. j):il::.~11·O (;:11 PeUG
como o =.iOCt1i·:J..no Si:l1.hcl" dc.s pct~lbi
lldndes hunlo.~:;,

T""~i.S:O"'·/05 no rcpro~cntn,ção lc.:ziti..
m~ de· mill:lll'c3 de católicos, Minh:L
C1eiç~o !=or S. Paulo é o ~~to vir
gem da !6:ça elo r~\dl0 quando. se faz
cátedra. Fosso .dizer-vos, com satis
:!r'.ç2.0, . qt:e re'l:110 d.lã.:-~:mellt.~ atrat'é~ .
do m.tCl'oConc ac!'ull0 qU~ ncnh\uu
l:o:ncm ::~:l1!~a teclas os dias' - pl"en
df:': um r.'li.lhfo..o de pczzoas I'.czando,
eo:n03 olhos .voltados para o céu, ã.
ho!c~ eto AngcrLG':;. ,. E o l'aço pelo, sim
plcr; alllOl" ao meu povoe o devota..
menta {~p~cialis.'1:mo àau::ln. c'ue é ti.
m~lor d::.s m:1C::i - Nossa Scnhorn,
pad:oe!r:L c:o :Srll~i1 !

Minha r:Jlssfio cOlltinu:"t, nr.ora. no
}Jrop6~1to de cr1stlan1zCl.r o. lei. E me
l'cjubilo 0.0 ver-me ncOmpa.nhc.do não
s6 pelo l~Ctl ilustre co:cga de Per..
n::mtlJuco, o pr.dtC 1....·rudZl. Cômara,
como por uma plM~de l'esrn:itd.:v~l
de cucros s~ccl'dotc:::. ..

N!io cst!'lmos sós, P01·CI.UC ésses
também são na alma. clemoc:rat~s

cristãos.

Confiemos nos dcsífmlos .su~lim!:!i

d:\. Providênc1o. que t\.sslm dispôs pnl'n.
o bem ú'crtt!,
. Enormes podem ser 05 vossos ±de:l.is
pn.tr16ticos. Mat: ...é fora de dúvida
que tudo aquilo que se constrói forn
elo rúlno de Deus se del"i'ui e se an=..
quilo., Só Deu!l é r;rande, S6 nl:le po
c::!l"emos enccnt.:.'Ool', através êo n1od~

lo Clue é Cristo, a solução dos nosses
problem~s. Já vimes e :::cntin:.o5, co:no
~spcct~dorcs da geraç5,o mais sacrin..
cact~ dno terra, que de m~les e de t:rn..
t:téd~~s no hum::.nidade çolhr:ll C01-n
~ceitar .a. lcucu:a rnatcriul1sta dtlqu~k~
que se unsentarom d~ Deus. Os tota
litc.rl~n1o~ de todos os Itllltizes, pOl' cti
mlnosos e iml1gnos, ter~o de ser e~:CC1'~~"

c40S elo. fuce ctn.ten·o, ! D~moc:rac1o. é
c tjrlt~ Coe alls~lo das nt)".;:lsmfi.cs qU~

115.0 c!.cs2jam perder os sC':Jn fillicn
::n. "'Orll~Cn1 c.n.s· mistlc~S cat1cat~z,

111:J.Z cntr'Cz~ ..l~s ~~ l'átr1e. par:t. o 52rviço
cn p~trla e dc D~UE•

"E:q:'rcss~r sc~s :;J:'óprlo3 pantv5
ele v1.sta !;;cbrc os d~veres c S::l.crl..
~!cio~ qtlC ::c i;npa:::lhnm; nfio cs..
tm.' oi:l'isado :l oiJedccer sem ser
c'ui'idc; é5S~ slo C~ dlr~itos q,uc
encG::1trnm na demecracia 51.1:1
p;épl'i::t. e:-:prcr;.:áo",

c.:i~se o StU1to Pa.dre Pio xrr,
Como cnstE.o, estou fel1z em pot'i.::r

e;.:crccl' ~l~rQ.clo:!':r.Ltnc!:ltc e!i5:!. demo
CI':lCi::lo no l:!.do t:llquclcs que, aceit.o.n
elo ou l1i!.o os nossos princípios cr~s"

to.os. acudam de inicio em. lutar, pri~

mci::o, pelo3 hltcl'(:~scs do :Brasil.
E~tamcs no pórti:o de uma ta:c!a

C!c!6r.ic::. •
Àr; l'uín~.'; C::L co~w~1;:ão n1'Jlldinl

s".lccd,m 11S b:'!lf.inS dn evcluçfi.o - e
es~"1. cals:!. 1:ncn~t1.m{mte r:ro!l:.:n~a c:n
su=t. !ól'mU!o. c :;u~ so!c.ç!i.o que é o



- 51-

p:"ot11emn do caos ,social, vc~tidCo [...gora
pelas ideologIas dispares que se agru..
param solidil'!.ns na luta conl:l'a os
regimes 1concckl.!;t~fl,

Est~mos 'ê.llnntc de um cluo.dro tjnclc
a nossa mão 11& I1U~ riscar c. trllj~tó

rl~ do destino, Temos "-lindos que f"Ú.O
cl'istãos~ aliado::> que nú'a o 5ÚO. 're..
mos ar~t1clõcs ti. zelar c ind'epcnd~11"
ciU3 a.. c'J.lth'{l,t'. !'!I~s né.o poclemos cs..
clueccr (H!C te:nos; acima de tudo, o
Ü.ÓVCl' ele rtluntcr, n~ trndição da rios..
S~ fé, os pl'itlclpic::i, imperecíveis at(~

]~ojc, d1 r..::.or~l crl~tj" de Clue De ror..
jou n. nossa hl~t6:iJ. c terá. de .o~ for..
jnr a 110SSo. honra,

Em todos os pa!s(:s, (I. situação cJ'ia
lutas ele clMs~n, d~ ;clêia5, d~ l1Y.-tl.
tuiçõcz, n:\ cOlD!,oslç5.o cl'."~ ordem j u·
rfdica, das qun!:; não ~c podo nra!: ..
t:.l.:' a cli1Hizu,ç:üo. •

E temos a nossa turefa.. . Com o:i
a:nigosnovos dentro cI~ casa, esta
mos na obrisaçfi.o de aceitar n. liberdA"
de ele vist:ls nuc a civ111znçúo lm~Gc

vendo-os vir pi:.rt!c!!1ar di nO=i:JCL I"ll"

pcrnnçc., embora nela reflcti11do a cO:
vermelha oue, se cstn. de o.côi'do com
ceNO:; frutos do presentc; n50 con..
cm'd:l com ns raIzes do passado, lI:
e,'l::n.3 l'aizes sfio o.cluclas que v11em
amd:l na. cztruturD. hlst6rlcn. elo Bro....
n!l. ,l::mao·lho o ecnt1do do. cruz, que
fel ~ ê o tra.~o permanente dro n033p·
l;Cl';'lOnnllc1adc.

~n3. f'''':}~ êsscs princípios colncidal~1

cem o cspíl'ito Cio íl'3.tcr:'11dadc das
out:'c's corrcntl.!!í OP05t~!i, onde êlcs núo
se :;nulcm a~o.nte dl:'. c~rldnt1c cr;..
tnl:t~j. ou nfto dcsmercç:l1n dlrmtc do
11:~?l~'O :1Onto de vi~ta. liatr'"lótico 
pC'lo cn~itrÚI":o, ::l.Vult~m - 0.1 êst:ll'e..
1~O:; ::Dl!rlúrlG~; n~ construção do mes..
mo 1dt~pJ c1e !;,it? c de Pl'ogt(:sto; llUm
t.ó r'l''-ç:'amó~ ele unllto, cio coopera..
,:",'11, p. .h~ n:H:r1!!cl0 em !r~'\o'or elo Era..
:;!! ,

M:',:'l1f) !'o:.'q:.:.~, m~us amigos de tõ"
(:,1:. tI:' bnnrr',é:1:;, c\:. \'OS poc1c:l::t. dar,
I'nwo J'dn:I:;! de:.t:is rnlnhez ?ala.vrns,
r,pcnn:l nquC:lc:s C'Lua.torze versos imor..
Úd~ dl~('l]r!O"\'os que:

- "Triunfar na vldn nito é tCl' fl:nclílo

esquadras ou exército8 nn lutC\
nem pelo emprêso hostil tJ~ rOrç~ bruta

calcar o pusllànbne oprimido

Não é ter ao· pináculo Z'ubldo

do trono re::l.l com púrpurn lml)oluttl

, nem ter nome que o mun<1o rCJ)crcut~

com· glól'ia - cOca em b6cll,OU\'ldo n ouvido,

Não é sobreviver à dor tcrrcnp.

Não é transpor o mar, lJublr () PJndo.
ga1sn.r o abismo;· a noUe, A lmcnntdade

- Ê ter nas mãQs grllh6c~ dA dor il.lhcla

e as mãos abrir, ml1gnAnlma.a, lIorrtodo,

para o perdâo e p~\n. 1'... Ubcn:'çt"at:l"

<Mv.ito bem.· Palmaa) •.
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o SR. ?P...ESIDENTE Antes de
P:'DssI:Bulr nos trabalhos, cumpro c
de\ elO ele p~,Ur cscusCts ao ilustre
Con:iCituir~te que ac't4b:l de deixar a
tri~uno., S. IC>;,r· h~vio. scHcltndo .c.
palilvro. em p:i1nel:ro lugar, mas, come
o Prcslr:lcntz ainda não tem de mernó
l'ia o nome de todos os S1's. Consti..
tuintes, cometeu uma falta lnvolt.tt'1.~
t6.rln na oi-dcm das· l~cr1ções, ~l~C

atcndcnd.o à. sua solicitaçã.o 1niciJ.l"
mente. .

Vamos p:l2Snr à parte pl'incipaI da.
eesst:.o, 'que consiste na. eleição dos de..
mc.ls membros da Mesa.

O SR_ CARLOS MARIOHELP..
(Pela or(1cm) - Sr. Presidente, o moti~

'\'0 que me traz õ. tribuna é o seguinte:
O 'nobre Const1tuinte, Sr. Agus..

Unho D10.s, lev~ntou aqui, em nome
0.3. Ez.ncad~ Comunista, questão ctc
o:t1em, que- cUz respeito aos trabalhes
desta Assemblé1a, ele1ta pelo povo.
com os poderes emanados do próprlCl
povo, Assembléia livre e soberanu,
cona de GCUS destinos. que não se SU"
bordlnal, nem POdCl'Ú subordinar..se de
maneira. alguma, '" qUQ1querínterve:l...
ção estranha.

Sr. Presidente, a. A5S~mbléla Cons~

t1tuintc .nec'1ssita de l1J,"ll Regimento
Interno llelo qual se orientem seu:
trabalhos, Esta, senhores, a tese que
levantamos desde o primeiro di:'.. em
que comparecemos õ. tribuna., clef~n

dendo o mandato conferido pelo PO""O
mun pleito Llcmorávcl. (Aplau.s.oa nas
galerias) • .

Srs. Constitu1ntes, queremos dclxn.r
consignado nesta Casa que Do n03!;Z1,

luta em prcl do. soberania da. Assem
blé1a s~rá 1ntranslgent~ e que a lev,-,
remos por dl.o.nte, de acõrdo com ns
nossas possibilidades, procurando s~r

sempre fiéis ao que dissemos ao povo
em praça pública. .

Nem é questão nova oU 1mpertin~m

te. Fol levantada. em tOdas as !loS"
~embléias cOruititulntes da nossa. .pá,
tria, desd.e a. de 1823. El nos pernil·
timos estranhar que, dentro de~ta

1,r6prla Oasa, ilustres colegas que par
ticipa.ram da Assembléia de 1934 e ele·
varn:n suas vozes exigindo que os
próprios cO:lstitulntes elaborassem c

respectivo Reghl"1ento Interno, 11õ'O te·
nhn.rn, :'='0 se :eunir ~ tercclraAz
~embléia Con~t!tu1ntc ela kepúol!.~"••
cl'gu1do o. voz p!:.ra defender os mes
mos princípies pelos quais pu[:nc.r.lm
naciue.la occstão. (Pa.Zmas nas ga~e-

rias) • ".
Em '1823, qunndo se reuniu a Cons

tittúntc, a primeira. m"ovidência. t.105
cOl,:grcssistas fot a elaboração doRe..
gfmcnto Interno. Em 1891. ma.n..
teve-se e:::sa orientação. :E:" em 1924,
quando UIi.l decreto do Govêrno im
plantndo em 1920 procurava esta·

, telec~. as norma.s pelas quais .se dr. ..
veria reger o. Assembléia, houve VÔ':C.'
CAUC se crzu~ra:m, como a do Deputado
Eel1riq\.:c Dodsworth, para., .desde o
início. ::lustentar a tese de que, des"!~

logo, deveria ter ao Constituinte o Hc
glmcnto Interno elaborado pelos se"ü.s
pr6p~ios membros.

Na mesma ocasião, ao voz de .11Jc:e
Joaquim Senbra, de saudosa mcmórl:t
se erS".lcu para oferecer Idêntica in..
dicaçfí.o.

Em 1946, toram os comunistas que.
primeiro. se pronunctaram nesse s;n..
.t:odo. (i1plc:.t~03 nàs (Jale,rias) sesuin..
ao o e:-:emplo dos constituintes ante
riores, para demonstrar que era pre
ciso, para n boa ordem aos trabalho"
Uv{:;;st::mos Ri~rrimcntl) Interno pró..
prio, emanente da autoridae.e e da so..
bcranla. C1a. Assembléia mesma.

O o.tt~ se ~SSO~1l10U a nQ,sso respeito
em tOmo d~· e:"Pressão "corpo estra..
1!110", como se pj:etcndêssemos tumul
tuar os tr:tba.lhos, é de todo imprc..
cEdente. Temos o propésito ue cola-

. bol"~, para. <it12 se ga.rantam, desde o
biela, n soberania e. ti. auto:idsde d~
Constituinte.

Para ::l.bund~r nas considerações que
c,.:pendo ante os Srs. Constituintes,
vou cltz.r dois t::echos de l.:m discurso
que, em 1934, na assembléia Const:..
tulr.te, fOi proferido pelo nobre De,pu"
tado, 81', Acú:"cio Tô::es, eleito entã.o
como agora pelo Esta·elo do Rio de
Janeiro ..

Foi tu sessão de 13 de novembro
de 1933 que aquel1: ~rlamentar prp
nunciou as seguintes palavras, d1r1 ...
g1ndo,:se ao Sr. Presidente, naq.ueJ.a
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opc.rtu:A1~:lclel o ~h~;t]'::l Z::, A!1ló1110
Carlo:i:

"Nem S~ diga, 5:. Pl'esldcntt:,
que :l est:l. Ass:::lnbléir. N:lciontL1
constituinte, que de·ve s~suir os
exem.plos, de o.côl'do com o apõlo
que U:z V. Ex.~, cl:lquelas que to
m:l.ro.m pa:otc na C'J:lSUtuinte d~

1éi23, e daquelas ou~..os que orga..
n1z~llm a l1bêrrima. Ca.rta Cons.. ·
tltu:lonal de ~ol!r de· fe.vereiro; nem
~o diga que a AEScmbléia N:t::iona.l
Const!tu1iit C! , em sua soberania.,
nas sessões prer,>n.ratórias, nüo
possa cu1dar da lei lntema que h~.

. de reger os ~éu.s tr.:tco.lhos".
I~o dizi~ o Dco=e De'putado, Senhor

Acúrcl0 Tôrrcs, em 1933.

O Sr. Café Ftzil.O - Com o bl'llho
e a autc:1:iade que toi05 lhe rcconhc
cemcs.

o SR. CA-'l:U.OS MARIGb-a.;\ 
Não poclem-os ~r ncusados de não
c!t!er~r colnborar p:lra. a boa. ord-em
dos tl·nballics. Estnmos npenns recor...
dando prnxes adot~c.1as por todos
u:j,uêles qu~, rec~t-:mcto mandato can..
fcrid~ pelo povo, dcntl'o d!ls Assem
b16ias COI"'.st1tu1ntes do Brasil, U:m
procurndo lutar }nl;l. ,S'Ja soberania,
asseguranc1o...1he a própr~a'Autoridnde.
Por iSlio p:opomos como questão de
ord·~m.· que, snte.s .dz pasS:l.rJncs Ó.
eleIção, dcliberarcmcs sôbr~ o regi
mento interno porque :;e hão de !C!"
r;ttlar nc~t-ics trnb.:lhas. .

Do contrário, que: rcgim~mto scgw.
re.xr..os? o que foI 1Jab:ado pelo De..
c:cto..lcl :1.0 8.703, OJ.1 aquêle que, el:l.
borr..do peh própria Constituinte, re..
digjdo po: uma. comissão, na. qual,
cemo propõe a nossa bancada, este
Jnm represent~dos todos os p:u-tldos
que aqui se eno::ontram, med1:lnte a
indicação d~ um de ~eus m·2mbl'o3',
seja o reg1m~nto que consulte llOS

nossos" anseios democráticos?
Esta a tese que o Partido Comunista

sustenta, a p:;ooposta que submetemos
à. ap:eclação dOiS .nobres Constituintes
e já envIada à Mesa, para que o ilus
tre Présldente a sujeite à delibera.ção
doS~ nobres colegas, Assim' fazendo,
res.sâlvamos nossa responsab1l1dade,
porque, cam:prometldos com o Povo.
,c sõmente com êle temos com'Prornls..

S~bemos que, até agora, os traba
lhos t~m sido conduzldos de tal
formo.' que, dezcle o principio, a1i n:c
dldil.s aprescnt:ld::s à :M:es:l no sen
tido de g:l.r~l:'lt1r a soccranln clCl. _~s

semblél~ Naciol1~1 Constituint'o!, colo..
cc.ndo..a no teu 'verdadeiro l'timo. me ..
d1l:mte um regimento interno que lhe
:l:::sc~urc a. devida autoridade, vê:.n
sendo esquecidas, adia.das, 1n1pcndr.
SC~llCS o rcr,l1nento baixado pelo De
creto-lei n.o 8.708 c process:mdo..se,
po: t1l.nto, t:-aoalhos l:ndepencente.rn~nte

de n05S~.. vO:ltadc c o. nessa rel'e
lb.

O ::iinte:no. democrático impõe que
S~ submet~ ao voto e à ::.preciação
dos l1obl'CS rep:'csr:ntantes tos u:,c
~cst~s 'Lua sejam apresentadas. De.. ·
!.!.nn.mO:i...nos, ele um~yez por tôdns:.
1)élllS norm~s csta.b~lecldn.s 110 Dco..
ereto-lei n.o 8.703, im!Josto a A.'S
sembléta, ou por mn regimen.to que
parta de nós próprios. .

O . Sr. Osva.ldo Lima. E' uma
questão ele deblhe; o essencial é que

. trabalhemos, que bc;a.mos, pelo me
nos, n el!.'lc;ão dos demais memOtClS
da MC33,.

o SR. CARLOS MARIGHELA 
Nf.o poch:nlcs àcsprezllr esse. tc.se ~
Queremos :lil1da. .acentUD,r que, :;e
porventura os nos,c;Q..'i trabalho;:, Io
:,,::un :::ulJrn,~tlaos ao regimento il1t~r

no t.-~tlc1o pelo Dec:-eto-leI n,O a. 708~
n.. h:tnco.da comunista não concordou
com essa ol'1cntação, mas, ao cor.
trário, se obrll;'3va a seguir um Cll
minho que nf:.o lhe parecia acertado,
forçad3. n sujeit!t.r-se no desejo cl:L
maioria.

o Sr. Derreto Pinto - V. Excc
Ieneia dA licença para um aparce?
(Assentimento do orador).

V. Ex.l1c sabe a r;ralndc o.drnira
ção que me merece. E' indiscutivel
o desejo do Partido Comunista de
colabo:'ar para que possamos con~

truir um Brasil cada vez melhor.
Permitirá, entretanto, o nobre oro... ·
dor, a quem tanto aprecio e a quem
já. quero muito bem, dizer..lhe que
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o flue d!spôc o DCC1'2tO~1ci numero
a. '108, é o s~snintc:

"Encrull.nto fi Asscn:bléi~ l1âo
vot:l~ o 5~U l'cZl::l'~C':ltO, serão. r~

gub"dos os ~~\lS trab~lhos" :;:m
tac:o qu ...s~to r.íic eontrari~: a
C:l.=ta CO:1~~itt.:cicrl:::.l e a Lztil~

laç:lo Ek·:tol'al ·li~rmt~z, pelo l'C
gimentCl lldctc.do pel:l A:s~mblêi~

Nuc:ona.l Constitu.inte Gt:~ chbo
~ct: ~ CO:~i:t~~t~ç.ic p~acl'al d~ lC
cie julho de lS34".

01."a, o rC:2;u-=.=::tto qt:~ ;;c t~1anda ob
"~r1Ja.· Ó :..~!t:i:!~ q'L1.C lei .J.P~IJ'1::'~o j):1~
A:;scm"lé~J. jY;~~!c~al Constituinte.

O Sr. Cc!:5 Fm!~ - !,,,!~s :~fio po:
esta A~z:]:lj;l{;h. .
• O Sr. Barreto P!-r.Lo - O ilu:;tl'~clc
p~t:-~~~o :j~:o 210 G:':.~~e elo l'~ortc,

Sr. Cc.Zé :Fm~'J, n::o. sUf\ pror-o:t:l. 6
mnis rc.~lical, r;o1s :r.~nda.. rcvlgorür o
rcs-irnnnto l;~iA:LcIo ~:.eIo Iln:11:::t!'o Ar:.
tunes ~.rl).clC'l"

O Sr. C(;/é Filho - NE:o é C::;>.~').
V. E::.l:. nGo ieu o rc~un<mento.

. O Sr. Ea'iTet~ P~n~o - 1:: ~bsolu:a ...
mente cx~to.

O SR. PR.ESIDENTE - At~nçüo t
Os nob:-cs ~p~rti.st~.s estüo pcrtu:b:.n
CIo o or:.clor, que deve continu~r o sc~
cUscurzo.

O Sr. Ba:'Tct~ Pinto - Pode conti
Du:l~', porqlle V. Ex.U.. Sr. PNsidcnte,
no mo:nento oportuno, submeterá. n.
vot:u;ão o rcqucr1:nento do Sr. Café
FW10, c~ entáo tere! ocasião de falar.
Agradeço n r.cntlleza da. pcrmlu{to
para o meu aparte, que, aliás, foi
quase um d1scu~o à parte..•

O SR. CA...'tU.OS l'iTARIGEELA 
N:tàn tem que agrac1xer.

Continuando nas considerações que
vInha fazendo, e respondendo, inclu
sive, ao nobre deputado, digo que as
no~as o}Jservações decorrem exata
mente <to arUgo 2.° do regimento que
acaba de ser citado pelo nobre colega.

Ai se diz que, enquanto não tiver
mos reg1mento interno, vigorará o de
34, na parte em qúe não contrarie a .
CF.U'ta Constitucional e a legislação
Eleitoral vigentes.

Não p0C1emo5 concordar com êstes
têrrnos, porque nossa concordância. 1m
pllcaria em assentir com ao carta. fas~

clsta de 10 de novembro. (PlIlmas
nas galerias).

DerCl1t20~o5 um!!. qUC3túo de prln
C~pl03, e porc.i.,;,c não cstamo3 com n
c=.rtn ele 10 de novembro é Que não
pcd,:m~:) e~tn.·( com ~sre rcglrncnt~;

SC1'hJ, r;uiar..nos aí::dn, ncst:l altura,
qunndo já. c",i~tr, uma. Assembléia ~;O"

bcrrmn. C: livre, eldt~ pelo povo, serle.
eainr-:103 - rel~lto - peb C:u:ta 1:o.s
c~sh ele 37.

U:a13 ~incl:t. l'c~por.dendo no mesmo
n.r:m.rte-: em 34, o D:. Jazê JcuC!ulm
sê~t>l"n. d1ziü:

"Paro. que n zobc.;rnn!~ d~.sta .As
snrA'lb16io. (:1 de 2·1:) não scjn. que
})r~':.ln.. o ju.::to 50rh que o pr6m"io
l'~~lme:lto ba1xado pelo governo
tos::;:! dlacuUdo c: aproV:Lc1o. por
nql.'W!a A:)~:2.mblf1J. mczt:t~, f.:lra
n.ccltr. ..:o completamente. in to
t~l"::. J t

SC1"!r.. port-rn, racrimcnto qt:.e cl"U por
d!o.nte !Jnsl:w,:;l~ :t ser da Asscm~léla:
nUa outro trazido pa.ra aqui, no.o cUs
cutido l~cn: SUb:nCltldo it llo.~:;:l. vota
ção, rec~bl;i.o de mão beijada do ;;0
Ví.t'110, c que cCl1.tinua. vigoranc~o, ~em

que sur.!~ protes~ sério corno o que
t<:mcs rc1tcrad~mcnte lcvnnt3.do.

S:' . ?re:slc1cnte. já que solicitei ur
g&l1cln para ti. Jndicação apresentada
pela banc~da co:nunlsta, peço seja to
:nado n::. dcvlda consIderação o se
zulntc requerimento:

"Rcquel'emos urzéncia para rl15
cus::ão e votação ào requerimento
sôbre o rcg4'"11cnto interno e que
~c encontra sôbre a mesa, apre
sent.a.do pela b~ncada comunista.

Sala. das Sessões, 6 de fevereiro
·de 1946•. .:.... Lu.iz Carlos. Prestes,
Jorge Amaào,· Gregório Bezerra"
e demais representa.ntes compo
nentes.

Esperoqu2 êsterequerimento de ur
gência seja atendido. (Muito bem;
muito bem. Palmas>.

O SR. PRESIDENTE - 5rs. Cons~"
tUlnbes, emposse1-me ontem na 'p~s1

dên.c~ desta. Oasa.
Em tôdas as assembléias, a. primeira

providência .é sempre a constitUição
da Mesa. Já havia., por inspiração
própria, del11>erado nomear, boje. a co.
rn1ssão Que vai ela.bomr o projeto de
regimento interno. Sm:j2, o meu prl-
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melro ato. Os ilustres companheiros
e colegas, porém, antecipadamente ao
meu intento e, em sua proposta, in
cluíram sugestões que eu não faria.
por mim mesmo, we!crln.do aguardar
a. mnn1testucáo da Con6'tlt~}.inte. Foi
o motivo por que deixei de proceder
no essn. nomeação.

Sômente agora chegou-n1C às mã.o~;
orequer'...mento d~ urg~ncia que núo
l1a.v1a. sido formulado quando da pro
posta an~rlormente enviada à Mes'\.

Além disso, a Mesa não poderia In
verter a orclem n~tural dos trabalhos,
que é sua constLtUiçãe..

Recebendo, agora, o req,u.e:-lmento
de llrSêI.1.cla, vou submetê-lo à. vot:l"
ção. Prel~r.d1a tl'atar da constitui..
ção da Mesa. e, em ~egu1C1a, submeter
à c1JfJcussão o requeriJnento do Se..
Mor Café Filho. Finalmente, ofere..
ceda à. consideração da Casa a pro..
posta. ào Part1do Com1Ullsta, u:na vez
que se tratlA de a'Stunto dliercnre.

O SR. NEREU RAl\1:0S - Peço a
palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem Do pa..
lav.ra, pela. ordem, o Sr. NereuRa
mos..

O SR. NEREU RAJ.'WOS ("') (Pela
ordem) - 8:-. P;-e!':!d?m:e. a pl'jnH'i ...~
condição· de e::ito df::ita r.Ss,':lnbléb.
cstfL na cllsci!>tna e n~ ordem. (lrluito
bem). Se, a pretexto de U5ar dn nossa
soberania. c1eixarmo.s qtie lmp~'re ~
lndisc!9Hna rrn nossos t.:'~b:l.lhos. nilo
os levareII...os n. bom t";rmo. r.omo é
de TlOSSO mar.td:lto c imperativo na-
cional. .

O Sr. Lu.is Carlos Prestes - Justa
mente. dentro dos preceitos dá dJsci ..
pl1tl'2. e da- lógica, não pOdê ser eleita
a Mesa. quando não há RegJmento In
terno. (Aplausos deus galerias). .

O Sr. Bal'reto Pinto (Dirigindo-se
ao Sr. Carlos Pre.sle$) - V. Ex.G
votou pnl'n. presidente desta casa;
impllcitamente aceitou o- regimento
do ~crcto-Iel n.o 8.708. Está. aendo
incoerente. .. (Manifestações das ga
Zerias, dirIgidas ao apaTteante). .

o

O SR. NEREU H.AMOS Sr.
.Prcside..,te, peço a V. Ex.'" que me
assegure a palavra.

('11) Não foi revisto pelo orador.

o Sr. Barreto Pinto - Seplto o meu
apnroo: .o nobre senador comun1.,')..
ta. votou po.ra pres1d~ntt. desta. Casa..
ImpUcltamente, rooonheceu o Regi
mento. Há lncocr8ncla. de sua parte,
como há do sau partido. (Nova ma
nifestação das galerias).

O SR. PRESIDENTE - Advh'to à as..
s1ste.--nc1a que não posso a.<1mltlr .seu
procedimento. As gale:-jn.s não de
vem manifestar-se em desapreço ao
qualquer dos Srs. Constituintes.

O SR. NEREU R.AMOS - S:".
Pre31dentc.-, l'f~pond,ercl, cem· a ma!o!.'
~;ntlsração. a todos 0:3 ll!,al't~s Que
me fel'am dacio~. (Mcnijc:;laçóes da
a;sistcr,IJiaJ • Pode conta: com o ~!,OlO
ou a. minima complacência dos. que
l'eprescnt:lID a m.,Uorl:l. •.•

O SR. PRESIDENTE - Continuo
~dvert1ndo à assiaténcla. que não pe:
mitire1 essas m:;-.n:festaçõc.s. Nâo
minto e não falto ao que prometi.
Ltberdade não e desor.:lem. <Muito
bem. Palmas 110 recinto e ua.:; tri
bunas). Nilo se ndmitcrn apupos,
dent:o de uma Casn. Qndc :5~ re1.UlC:::1
representantes, todos 19u::.ls, do povo
elo 13r~:;il. A p:-imelrll. mnni!estaç:í".:>
de de:ULP1'eço fllrel e"l:lcu~r r,.c; Bnle-'
nas. (Ml:.1tO bem; muito bem).

O SE. I;EREU RAMOS - Sr.
?:'c~idcr.t€, proC'urare!, rcpJto,e:n
ntt"nção a todes os meus coles~.
fcspond-er nos Rp~rtes que foram
dados. (Vozes nas galerias) • .

O SR, PRESIDENTE - Atenção!
Peço ao nobre senador que interrompa
sua. oração, z. 1'1m de ::er 5tISPensa. por
quinze minutos a sessão e mantido o
respe1to devido à Assembléia. Coosti..
tuinte. (Aplausos).

Está sUSlJensa a. sessão.

O SR. PRESIDENTE - Srs. Con.s..
ti:tuintes, está reaberta a sessão.

Continua com a palavra o 5r. ' Se
nador Ner.eu Ramos.

O SR. NEREU RAMOS ("') - Se..
nhor Presidente, dizia eu que a prixnel~

ra condição de ênto dos nossas traba..
lbos é a d1sciplina dentro da qual se
desenvolvam.

-(*) Não foi revisto pelo· orador.
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E essa disciplina é esta.belecicla. pe
lo Regimento da. Casa; (Muito bem).

ReaJ1zamos, de acOrdo com a. legis
lação existente, duas sessões 50'b a pre
sidência do 51".. Presidente eto Supe
rior TribUnal Eleitoral. Axnbas t1IÜlam
finalIdade predetenninaca. A compe...
tênc1a é de direito est.l'ito. O Presi
dente do Superior Trlpunal de J~ti ..
ça. Eleitoral não tinha setnão aquelas
a.tr1bulções que a. lei expressamente
lhe haNLa <Jutorgado. Por liberaUs
mo, Drôpr!o do temperamento do ilus
tre magistrado que presidlu às nossas
duas primeiras sessões, admitiu Sua
E.~.n ventilassem d~versos oradores
qUêst6es que não eram prôpriamcnre
CE: ordem mas dIziam com o !uncio
namento da Assembléia. quando cons
tltufd~. E esta, rnc!mcntc, só se cons
tituiu com a cl~lção' elo s~u Prem
dellte-.

O Sr. 'Presi~ente do Superior 'I'r1bu
naJ. Eleitoral, por excesso de Uberalls
mo, permit1u falassem aqui cidadãos
que sequer tinham diploma. (Apoia
dos) .

Aquelas duas sessões era.m comple
mento de m.1sslLo que. se havia comia
do, acertadamente, .ao Poder JUd1clá
rio.

Vinha de longe o clamor contrare...
conhecimentos poliUeos fe1tos por as
sembléias politJcas e a Nação inteira
eT.1g1a que a. Justiça Eleitoral a.Vocasse
essa atribuição, para que o reconhe
cim.ento tivesse autoridade lncontras
tável. Daí, confIar-se a essa Justiça
especial a cllreção do processo ~lelto-

. ral, como a ver1!lcação das :!ormaI1
dades extrínsecas dos diplomas expe..
àidos aos futuros representantes do
povo. Veri!1cada a Uquidez dos di..
plomas apresentados, mandava a lei
então em vigor que o PresIdente do
Superior Tribunal EleItoral, na der..
radeira etapa do desdobramento de
suas atividades judJciál1o-eleitorais,
procedesse à eleição do Presidente da
Constituinte, e esta se efetuou de
acOrdo com o texto l-egal. O Preslden..
te eleito recebeu votação quase unâ
nime da Assembléia. O voto da Câ.
mara, elegendo-o, n:l. conformidade do
Regimento provisório em vigor, im
portou, impllc1tamente, na aprov:l.ção
do Reg~mento Interno. (Muito bem.
Palmas) •

Se, dentro dêsse Regimento, elege..
mos aquêle que deve presidir nossas
l1.t1vidades constituintes, por que razão
não poderemos, dentro do mesmo tex..
to legal, eleger os demalsmembroz
da Mesa, a 1'ini de que esta Casa io1
ele, quanto antes, suas atividades e
ren.ll~c a m1ssã.o· que lhe outorgou D.

soberania popular? (Muito 'bem.
Palmas) •

Aqui estamos paratralJalhar no ln
terêsse do país. Não devemos, de ma
nelr:l. alguma., rer.ardar o cumprimen
to tie nossas e.t1'1buiçúes ..

Ao b:üxar o :decreto, tão ma:lsinado
por nlguns dos, nossos distintJs cole
gas, o Poder Executivo respeitou ao
soberania. da Assembléia, tantv que
lhe reservou o direito ...

O Sr . Lu.is CarZos Prestes - Não
apoiado. Não respeitou a. soberaIÚa. d~
AssembléIa.

O S:a. NEREl1 Ri\MOS - ••• de
elaborar o Regimento definitivo, de
terminando, ainda, que. o a1udldo de..
ereto vigorasse enquanto a Assembléia.
nâo decidisse em contrário.

O Sr.· Jor[Je Amado - Não respei
tou a soberania da. Assembléia, por..
q.ue não nOs foi! propor<:ionado decidir
o contrário. I

O SR. NER.EU RAMOS - ,A As
sembléia. aqui está, prec~samente, para
deliberar. Em elegendo seu Pre:Jden..
te, de acôrdo com êsse·Rcg1mento,por
sua quase unanImidade, demonstrou
que tal Regimento, enquan.to não fOr
r~vogado pelos meios estabelecidos DA
própria. lei que ': regula nossos traba...
lhos, terá. de vigorar. 'l'rata.-se de Re..
gimento provisório, destinado a dis
ciplinar nossas 'atividades iniciais e
sem o qunJ. não chegaTemos a ele
s~mpenhar a. Illissão que nos lI"'-cumbe.

V. Ex.8., Sr. Presidente, foi eleito
na. vigência dêsse Regimento. ImpU...
cltamente, a Ass:em'blêiil. o aprovou.

O sr. Luis Carlos Prestes - Vossa
EX,n permite um:a.parte? (Assentimen
to do oradOr). :

O PresielenteclestaCasa fol elelto
sop Regimento impõsto pela Exccuti..
vo, por um solpe de fOrça :lo Supe~

rior Tribunal Eleitoral. Hoje, temos
um PresIdente eleito pela Assembléltt.
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o Sr.· Luis Carla3 Prestes - '!'r:\..
ta.-se de democracia e não de tira
nia.. Nós nos sulimeteremos às del1~
rações da maioria. .

O Sr. Café l! .~ll.o .... Muito bem1

.O SR. NEREO P..AMOS - Isto é
que é democricla ~ subord1nar..se .a
minoria. à. vontade- da. roMono.. E
não estou aqui: pai'a. pleltéo.r co1stl.
d~ferente. i

O Sr. Luis C,,'rlos Prestes - Nós
nos submeteremos à vontade da ma.io-
ria. I

i •

o SR. 1I."'EREO RAMOS - O que
exigimos ê qUe amniorb não .seja
tiranizada pela. minoria, <palmas)
porque, como já af~rmou Tolstol. a
tiro.nlll. da minoria. 'é muitns vêzes
pl<>r do que a. da maioria.

o SR. NEREU RAMOS - A As
sembléia, pela. malor1a.,· já elegeu, na.
con!ormid.a.de do Regimento provisó..
rio, seu Presidente. •

O Sr. Lufs Car20s Prestes - A As-
sembléla., por matorla, pode confirmar
esse ponto de v'j,sta•.

Constituinte, e é a. êsse Pres1dente
que ,EJ. bancada comunIsta solicita sub..
meta à votação da Casa sé está cUl)
posta a. continuar trabalhando sob
Regimento !mpõsto pelo Executivo ou
pre!ere designar Comissâo para re
diGir nova lei interna. A Mesa. não
pode .ser completada sem uma decisão
a respeito. (Palma$).,

O SR. NEREU RAMOS - O aparte
elo nobre Oonstituinte quase foi· um
discur.so paralelo ao meu.

O Sr. LUÍ3 Carlos Prestes -Pe~f.)

desculpas a V. EX.A.

O SR. NEREU 1:1,t\MOS - poslt1..
vamente, porém, - repito - existe
um Regimento Interno: o que 101 im..
plicitamente apl'o\'o,do pela Assem
)jléi~ •••.

O Sr. Luís Carlos Prestes - Não
:foi aprovado. a bancada comunIs
ta, desde o prlmelro momento, não
nceitou êsse Regimento.

o SR. NEREU: RAMOS - A maIo..
ria já. exproeSf:OU seu modo ele v~r
quanto ao RCB'1mento provis6rio.

I .

O Sr. Jorge Amado - Ainda não.
I

O SR. NEREU. R,AMOS - !'Teste
sentido pediria ao Sr. Preslà~nte pro
cedCS&e comO' o saudoso antônio Car..
los c. uma ve~ que a. maioria, impU
citmnt:!nte, - conforme acentuei 
aprovou o Regimento provisório...

I . '.

O SR. NEREU RAMOS _ •.• O Sr. Luís Carlos Prestes - Dese..
Quando, de acõrdo com êle, elegeu 0\:' jamos que seja e~l1clta.
Presidente. . O SR. NE..~ RAMOS - •••

O Sr. Café Filh.o - Não há. mani.. (lons~dera.sse, em Iseguida., o requeri..
"estação da. Assembléia. em. tOrno <10 mento que ora. lhe endereço, pre!e-
lo • rindO"o a. qualquer outro, assinado
Reglm_ento outorgado, e é essa manl.. pelos lideres da iUnião .Democl'ática
:!estaçao que estamos :oecIamando. Nncional do Partido Trabalhista e, ,

do. Partido Social \Democrátlco, a fim
de ser nom.eadallma. Comissão pa.ra
organ.fzar, definitivamente, o nosso'
Regimento, procedendo-se, .porém,
1med~atam.ente, ã. I eleição dos mais
Dl{:mbros da. Mesa, porque s6 assim
a cotIl.pletaremos. ! .

Estou, mesmo, em. qUe SÓ o excesso
de liberalisMo do! ilustre .Presidente
permitiu estivéssemos aqui falando

antes de constituída. de!J.n1t1vamente
a Mesa. tal como id1spôe o Reg1n1en
to provisório da. casa.'

Solicito, pois, a. IV. Ex.~ Sr. Pre..
sidente, se digne submeter à votação
o requerimento que acn.bo de dlrlg1r
à Mesa., no sentido I; de aprovar a As..
~embléla o Regimento provlsõno até
que se elabore o de~nit1vo. (Palmas).

O SR. OTAVIO MANGABEIRA 
Sr. Presidente, na.da. que slgnifjque
qualquer pa.rticipação, por mais lon
gínqua que seja., com ~ chama.da. Cons..
tltUiçllo de 1937. -i' e cUgo smepre a
chamada. Constituição; de 37 porque

I .
I

o SR. NER:eU' :RAMOS - A mi..
noria pode ;,reafirmar sempre seus
pentos de vista., que jama1s deixarão
d~ ser considerados pela. maJoria;
aqui estamos para nos consultarmos e
ouvirmos uns aos outros, a :fim de
realizar obra de colaboraçã.o em tle
nefIcio de país. (1l'tuito bem).

O Sr. Luis Carlos E'restes - E' o qUe
desejamos. •
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I .
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nunca. a considerei, a. Constituição,
mas wn Insulto ao pafs (Palmas nas
trlbunas) - nnda! que slgnif'1que qual
quer pa.rtIclpaçáo! próxima ou remo
ta, .com &00 <1ocumento d'2cradnnte,
pode contar com o a.poio ou n mínima
complàcêncla dos que representa.m
nest"- Casa a União Democrá.tica Na~
cional e ·a.s correntes partidá.rias a ela
aliadas; i.

I
Por outro lado,! tudo que represen-

te zêlo lntrnn:dcente . na defesa do
. prestigio e da al.1tOrldndedesta Assem

bléJa tcri o nosso apoio.'
Dentro dêstes ! principIas, com os

qU:lis n::io translgirc!mos, porque ná
pontos sóbre os qua.is nenhumlA. tran
slgêncl:l é possível, queremos ser,
nest~ Cnsa, os· maiores l.o.t.cressados
na ordem de seuS trabalhos, na cUs
cipl1na, no u:>m sentido do têrmo,a
que acaba de se referir o nobre lIder
cta maioria,... !

O· sr. Georgtno i Avelino - Muito
bc~. i

O SR. OTAV!oi MANGABEIRA - .••
de modo que a :Assembléla Consti
tuinte, o mafs depressa, sem, contu
do, os açodamentosc:ue o caso não
comporta, dê à.! Naçáo Brasileira a.
Carta Polft!ca democrática, que re
presentai sem duvida, n~ hora que
atravcssa,mOS, a maior asplração dos
nossos compatriotas.

A Nação continua. a viver uma. ~1
tuação anormal, sob liberdades que
rasultam de um certoconl:lenso que se
estabelece entre ;as diversas corren
tes de opinião política. A Natão, po
rém, não será. livre, e só se sentIrA d~

sagravada da afronta que sofreu com
a Constituição que lhe outorgaram,
no. dia em que suas Uberdades e di
reitos decorreremi,de um código poli
ticovotado pelos !seus representantes.

Assinei, com o nobre líder da mnio~
r!a, - e dou testemunbo do zêlo ma..
.ni!estado por S~ Ex.- em p:llestra
partlçular comigo~ pela defesa das
prerrogativas da representação nacio
nal: tinnel com is~ :Ex.lIo um. reque
rimenro, pedindo :à. Assembléla a no
meaçlio imediata de uma comissáo de
três membros -j foi bque S. Ex."'
me propOs, e ao !que, prazelrosaman-

te, anui para elaborar-se prontamen
te O R.egimento Interno pelo qual se
devam reger os nossos trabalhos.

Assim, estava e estou certo de que,
dentro de breves minutos, a &lsem
bléia. Nacional COllstitulntc vai votar
a c1esignação de uma comissão que
clnborc, quanto antes, a nossa lei in
terna.

Confesso que, por faaior que seja o
meu desejo, - e êle é, de fato, sincero
- de colaborar com a maioria ••.. .

O sr. Georgino Aveztno - Muito
bem.

O SR. OTAVIO MANGABEIRA 
••• d:: maneira que os trabalho:; de
elabo:-açã.o da. Constituição corram,
aq.ui, na mais perfeita ordem, e com
á maIor rapidez, a mim, também, re
pugna concordar com o· Reglmentó •..

O Sr. Osvaldo Lima - Qualquer
que seja o Regimento, a eleição da
Mesa vai ser procedida pelo voto s..:
ereto. Não compreendo, portanto, quc.l

. a razão de tOda esta celeuma, para se
chegar afinal ao mesmo resultado de
.ser a eleição procedida por voto se
creto.

O SR. OTAVIO M.'\NGABEtRA 
Rc::;pondo a V. E-Ã.:l..

. Não tomei a Iniciativa da reclama
ção, mas comecei por estabele<:er êstc5
dois pontos: tudo que represente qtt.1.~

quer contemplação cem a Carta ar.
1937 tem a minha repuJs:1. (Muito
bem j apoiados) ~

O S'í'. Osvaldo Limr.. - V. Ex.fI
aceitou a eleição de 2 de dezembl'o,
que foI resultante de umo. ,emenda ~

essa Carta.

O SR. OTAVIO MANGABEIRA
Porque não tinha outro jeito, (PaZ..
mas) mas creia V. Ex.Il, sofrendo.

. como declareI em praça pública. que
a .nova Democracia Bras~leira.se
tivoesse depa.rado no. triste contingen
da de ser gerada, por assim dizer,
no ventre do Estado Novo.

Estaria disposto a transisir, como
afetIvamente transigi, pelas razões- :lo
que se refere o nobre Deputado, por
que estava certo de que hoje mesmo
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seria elelt~ a Mesa, sem maiores trO A

. peços ou perda. de. tempo••.

O Sr. Ge<Jrgino AveZ1no - Mu.1to
bem. ..

o SR. OTAVIO Iv"..ANGABEIRA
. .• c. amanhá. começ.aremos a ela
l::oraçüoclo R,eglmento. Mas. uma vez
quo: apJ.rcce um Peputado. seja. êle
qU~m, íõr, ele QU[l.lquer setor desta
C:Jsn, proponao·.s~ rto zelar pela auto
ridacl~ d.n Assembléia, estão em JÔCo
os f,:l'l1'.1clploo pc:los quais me disponho
n lJatcr-me.

Po.r.ece..m,e, entretanto, - e até por
uma. certa tática política, para qu~ se
perceba que não estou nem cá nem
la (risos) - que poderemos encontrar
um meio têrmo, resolvendo..se pcrf'.:1
ta C pràticamente a questão. 1!:sse meio
têrmo vem consubstanciado numa. in A

dicação qu~red1g1. A náo ser que
me tenha escaplltto, no. pressa. com (jue
fi escrevi, alguma objeção que mepos
snm fazer, parece-me que, com a mi
nha IncUcação, ficam os dois pontos
<!~ vista ~er!eltamcnte c.onciliados

.. 1';n.da custa que a Assembléb dcl1oc
re no sentido de que a Mel:a seja con~-·

tltuída na forma. do disposto pelo Rc
b1mento votado peJa. Assembléia. Na..
cional Constituinte de 1934.

O Sr. Café Filho - J:: justamente
nesse sentido c requerimento que :,{t.
apresentei à Mesa.

. O SR. OTAVIO 1V.LANGABEIRA 
:e um ~'mp!cs voto. Do1.s minutos e
€:M s~guld~, ~:p. faz n. eleiçãu. não sob
n. bn~c d~ ... m d::crcto. do Poder Exe~
cutivo mn~) no:t de um:.. re.'ioluc;ã.o da
rcp:'i~smtaçlo llílcfonnl. (A-po!ados).
Asslncl l'equ<l~'imcnto com o nobre
líder da. Maioria, divergindo da pro..
l;lc.:U cb. nob:'c bancada co:nuni.'ita.

O Sr. Luis Carlo,Ci Prestes - Com a
dIferença de que nós indIcamos u~
representante de cada partido.

O SR. OTAVIO MANGABEIRA 
EX:lto.ment;' . Estou (Uz~ndo ('Sue o
1]1cu reQuerimento é dirc~'erie do
10rm.ul~.ao pe]~ nobre bancnda co.
mUlli~tn.. Confes~o que neste ponto
nüo t~r!n dúv:da ·em 'tra1l51sir co~
o nob~e lidcr dn muioria, dando minha
asslnatura. ao requerimento de Sua
Ex.A, porque nenhum principio estava

em Jôgo. c, dada. :lo facilidadc com
q\le .5~ formam boje em dia os parti
eles no Bri1Sll. teria receio de que
amanhã, com tantos pa.rtldos cxlstenA

t(-.~, COl'i,'';ssemos o risCO de h:l.W~l' aqui
u:r.n. comJs.séo em que cntmese a
CD.~:o. tódo,. (Ri:JOs).

Apelo para o nabr!: Uder da. maiorIa.
Meu ponto de vista é o de que aqui cle~

vemos trabalhar fraternalmente,
(Apofado: m.uito bem) diso-o dI} co~

ração. Não sei se exagero afirmando
que não tenho nenhum adversário na.
Assembléia Nacional, na. qualidade de
Const1tutnte.

Considero que somos todos aqu1 re..
presentantes do povo, jnsplrados no
propósito de dar ao país, quanto antes,
uma Constituição democrát1ca. "(Pa!
mas) •

Que Inconveniente poderia haver em
que votássemos no sentido de que .t\
Mesa tõsse constitulda por dois vice..

. presidentes, quatro secretários. tantos
suplentes, cnfJm na forma. cl~sic:\. e
tradicional em no5~as nssembléias?

Eu daria meu voto ao requerimento
a.presentado pelo nobre lider dn. m~1o ..
ria, e em sesu!da. se eonstituirta a co..
missão pa.ra elaborar o Regimento. O
problema não tem nenhuma transcen..
dênda. Hoje mesmo o projeto de Regi
mento estaria elal>orado e, am:lnhã, à.
primeira hora, votaclo. E nlnF;uém po
deria. diz(:l' que nÓs, repres!:ntantes da.
na~ão. não nos mnnUestam<J3 sens1veLs

o. qualquer sugest.ão a,present::.da no
sentido dedei~:lderasobe:E'.n1a cta As..
sembléia.

Por outro lado, Sr. Presidente, con~

sldero que, depois de oIto anos dcau..
sência de vida pa,rlmnentar. de vida.
pública, estejamos todos, mesmo os
homens púbUcos, e a. começar pelo
P,Jvo, um tanto desabituados, até das
boas regras. ,. Para êstes próprios in
cidentes que estão ocorrendo nos pr1~
melros dias de funcIona.mento da
Constftu1nte, devemos ter - acredito
- uma certa. indulgência.

O povo estava desacostumado· de
ver um..1. ~emblé!:l. nacional luneio..
nando, e não sabe até qual a conduta.
ao manter em presença. da assembléia,
como alguém que, ntravés dos a.nos,

, não vai a tun balle, e não sabe mais
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nando, e não sabe até qual a conduta.
ao manter em presença. da assembléia,
como alguém que, ntravés dos a.nos,

, não vai a tun balle, e não sabe mais
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prõpl'iamente' como se conduzir no
salão. .• (.Riso; palmas).

Apelo, por conseguinte, para. a bo~

vontade de todos - clero, nobreza. c
povo (Ri:;D) - propondo um su.rSU1l1.
corda, uma como anl.sti~ Geral a certo
respeito. Vamos tOdos aqul, . sem
quaisquer preconceitos uns contra. os
outros, transIgir onde rór poss{v.el, não
levantando questões que possam pare..
ccr de lana. ca.prina, mantendo-nos
embora. Jntranslgentes em face dos
princípios tundamentals. Devemos ete..
votar..nos ~lnceramcnte, protundamen..
te, relígiosamente, a restabelecer no
Brasil a vida. c1emocrãtlca., que 56 ela.
pod.e fazer a. honra e a prosperidade
da nação! (Muito bem/ muttobem.
Palmas) •

O SR. CAFe FILHO (,Pela ar..
dem) C"') - Sr. Presidente, a. questão
de ordem é sempre uma consulta. .s0

.bre a aplicação do Regimento. das
praxes parlamentares ou das leis cons
titucionais.

Fttl envolvIdo, ~nvol\1ntàrlamente,
nos acontecimentos que têm agitado
a Assembléia. Nacional ConstitUinte.
Mas, Sr. Presidente, não quero P!O
longar o debate, porque entenào que
devemos'camlnhar para chegar FotO
nossoobjetlvo,' Ciue é dar ao Brasl1
uma Carta. ConstItucional verdade1..
ramente democrática.

Não é possível, porém, Sr. pres1..
dente, conseguir essa finalidade con
cedendo ao anistia d.e que bb.va há.
POUCO o !lustre c intrépido batalho..
do1" qü'e é Otávio Mangab~1ra.

Sou pela anistl;'l, sim, mas não
?rii.':it~o I~O momento r.c!ut')l~s que vio..
larem as prjXCS pn~'lnmentares porque
essa violaçüo nos conduziria &0 aes
prestígio desta ASGe11lbléia.

N:l. ses~ão de instalação, ou que se
chamou sessão de instalação, devida
ou Indevidamente, presidida pelo hon
rado e ilustre Prestdcnte do Superior·
Tribunal de Justiça Eleitoral, cu, Sr~ .
Presidente, impressionado com o de·
ereto-leI que outorgava um Regimento
à Assembléia, apresentei à Mesa o se~

suinte requerimento:
. "Requeiro que o Congresso, an..
tes de eleHos os membros da

("') Não foi revisto. pelo orador.

Mesa., adote, provisõr1amente, o
Rcgbnt:nto da. Assembléia. Consti
tuinte de 1933, a fim de ser ob..
servado até a aprovação def1n1~

tiva do que tiver ele servir aos
I trabalhos da Assembléia Nacional

Constituinte!'
Sua EXcelência, o Senhor Presiden

te do Tribunal ~leitoral, deu a seguin
te solução, quando reclamei que êsse
requerimento fOsse submetido ao co
nhecimento da. Casa:

lO O Decreto..lel n.o 8.708, de 17
de janeiro de 1946, dispôs em seu
art. 2.0 : "Enquanto a .AssembléHI.
não votar seu Regimento, serão
reguladoss e u s trabalhos, em

. tudo quanto ~ã.o contrariar a.
Carta constitucional e a leg1s1a~

ção eleitoral vigentes, pelo Regi
mento adotado pela Assembléia.
Nacional ConStituinte que elabO~

rou a Constituição Federal de 16
de julho ele 1934.

Parágrafo único. Dito Regi
. mento regulam também os casQs
omissos neste decre:o."

E continua agora o Presidente do
'Irl'bunal Eleitoral, dando 1nterp:ret9.~

C;ão à sua posição nesta. Ca.c;a, dizendo
o .seguinte:

~'Ncstas condições, cumpre-me.
na qualldadc de Presidente do Su
perior Tribunal Eleitoral, apena.s
a função de executar, nestJ, et..;.~

pa, os preceitos de lei que regu..
Iam provisóriamente os tra1:Jalhos
desta AssernOlé1a.

Não podereI submeter à rtis
cussão o requerimento, nem Io.
zê-lo objeto ele deliberaçãu lme~

diatn. na presente sessão, reser
vando••. "

Chamo a atenção de V. Ex."' Sr.
Prestdentz, ilustre jurIsta, homem ~

quem está, no momento, con!!nda a
pI'csidfmcia tia hsscmblf:~a Nacional
Constitu..inte, pc.ra as palavrns do Pl'c"
sldente do Superior Tribunal EleIto-

'ral, resolvendo a minh30 quest5.o de
ordem.

" •• •reservando essa formalidade
para quando ek'ito o Presidente
da Assembléia. É o que devo in
formar ao nobre deputado, autor
do requenmento".
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Or!)" Sr. Presidente, parece-me que
o Presidente do Tr1bunal Eleltor.!11 de
terminou, no uso das suas a.tribuições,·
resultantes do Decreto-lei, que o meu
:requerimento fOsse subJ,llet1do à. Ao')
sembléla logo que eleito o seu PresI
dente, independentemente da eleIção
d03 secretários ou da constituIção da
Nesa em defin1t1vo.,

Há. uma questão mUito deUca,u.a, e
que envolve a que estamos discutIndo.

Disseram os nobres oradores que ml:;
llntecederam que não adianta perder
tempo e palavras cem. esta mat~rla.,

porque, de qualquer forma, tem-se de
constituir a Mesa pelo voto secreto.

O que esta.mos defendendo é o prIn~
CJipio ela soberania da Assemblp.la que
deverá votar o seu regImento, não
aceItando assim o outorg-ado.
, Mas, pergunto a V. Ex.a Sr. Presi
dente: a Mesa, que se vll1 constituir
por um Regimento outorgado, ser~ de
íln1t.1va ou provisória? E indago dos
meus prezadQs colegas se. na ela'bo..
ração desse ResImento. alterarmos
a constituição da Mesa, aumentando
as vice-pres1dêne1as e as secreta.rias.
essa Mesa. eleIta de acótdo com o Re
gimento outorga.clo pelo PodeI' Exe..

.cutivo, será d~in1tiva ou provisória?
A ma.téria não é nova. senhores Com..

tftulntes. Quem passar a vista pellJs
Ana1s da Constituinte de 1890 encon..
trará. como procederam os Com:tl..
tuintes de então. Ao serc:n inlchdos
os trabalhos, não sob a cUrcljúo do
~rcsldDl'lte do Tril)~nal Eleitoral, mas
com ~ ~s51stêl1cla cpcnns dos CcrLSti
tuintcs eleitos pel~ povo, F;ól:lclsco Gll
cário, !·F.lnistro ele Estado c Membro da
Con5t1tuillt~, pela c!eiçúo. tendo 11:1
m5.o um pi"ojcto d'~ r:tegim~nto, i,ediu
que a Ctlsa aclamassc, dos constittlin
tos pl'escnt~s diplomados, que presi
dIsse e compusesse provlsõriamente a
:Mesa.

Parecerá, Sr. Presfdente, que as q1Je
recl~mam a votação, os que pedem o
pronunciamento da Ct:.s~, se.o i:mpc:!"
tínentcs. Assim o fazendo, entretanto,
estamos defendendo um princípio. certo
ou errado, que é o dn Assembléia. ser
soberana.

Entendemos que um Regimento pc:r
decreto é um. Regimento outorgado.

:Mas, Sr. Presidente, se a. Mesa Bubme..
ter êsse Regimento outorgado no co~
nhecimento da Assembléla,eu votarei
par êle, para !n.c1lltar os trabalhos e
aguardarei que a Casa, com sua 00·
missão constituciona.l, estude c elabore
novo Regimento. Até êste momento,
- pOl·ém. e estamos reunidos hâ quatro
dias - 56 houve um pronunciamento
da eMa: n. eleição d oseu l?,rcsiden
t(~. Não se proferiu uma. só decisão
qunnto à ordem interna, sóbre ao ma..
neira de trabalhar, nem em relação fi.
teitUl·a da nova Constituição. O RcZl~

mento que desejo apl1c:J.do é a de 1934,
11ão porque esteja de acõrdo com êle,
mnz porque quero que nossos trabalhos
não sejam retardados. Meu desejo é
que, pelo voto da assembléia,. se ela..
"Pore um regimento ao qual todos n6s,
Deputados e Senadores eleitos pelo
povo, devamos obediência, porque.:;l.
autoridade d~ Mesa é decorrente, não
da maioria, mas dO' prestfr;1o da. lef, e
a nossa, lei é justamente o nosso Rc~

cimento Interno. O que o Poder Exe
cutivo nos deu como lei eu o aceito
como projeto. Votado pela Assembléta.
teremos defendido nossas prerroga...
c1v:tS. (Muito bem; muito bem).

O SR. PRESIDENTE - Achando..
se na Caso. os Srs. Constituintes
Lucia Mnchado. Alarico Nunes p~..
checo ~ Ant~nor Mamão Bo:;ên, con~
vida 03 Srs. 3.° e 4.0 Secretários Do os
~ntroduzil"cm no recLnto, p. fim de que
prestem. compromisso.

(Comparecem Si.. Ex.a e pres~

t.ei.1r~ c~rn.;iromis:;O).

O SR. P!:.E3:i:DSNTE - Foi enviada.
à Mesa pelo Sr. OtávIo Mansabelr~

n. seGuInte

lNDtCAC;íi.O

Indicamos ql:.C a. mesa da !'..ssem~

bléin Constituinte seja constitu1da ~
forma estabelecida. pelo Regimento
Interno do. AsscmblCli:l. N:lc1onnl Cens..
tituintede 1933, procedendo-se em EC"
p;ulda à elnbornção do Regi1112nto d!! ..
!lnltlvo.

Rio, 6-2..46. - Otavio Mangabeira.
O SR. PR'ESIDEN'l'E - Devo op·

servar que já existia. sôbre 11 Mesa a
seguinte indIcação:
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IncUcamos que o Presidente da As
sembléia nomeie uma. Comissão de
três (3) membros para elaborar o Re~
simento definitivo dos nossos traba~

lhos. .
Em 6 de fevereiro de 194.6. - Nereu

Ramos. - Otavio Manuabeíra. 
Hugo BorgTz.1..

O SR. NEREU RALV2:0S (IJ) (PeZa
ordem) - Sr. Prc31dt:nteJ por m:l.~Oi:

que seja a admiração que cons~.!)':u, c
de longa dat~J aollustre líder da
União Democrática. lamento não po~
der dar minha aquiescência ao reque~
r1rnento que S. Ex.nn. acaba de tor~
mular. .

Encaminhei à. Mesa um pedido de
urgência para, de preferencia, ser r.ub~

metida ao plenário minha pr(l~o::lta,

qual ti. de que a Assembléia aprove,
provisôrJamente, o R:!gtmento em
virtude do qual toi eleito o PresI
dente desta Casa.

Assim se procec1eu em 1934. Não vejo
motivo P4l.ta. que devamos cUssentir da
orientação traçada naquela Assembléia.
O RegimentoJ sob o qual !ol eleito o
PresIdente desta CaeaJ outro não é qu~
o da. ASsembléIa Nacional Constituinte
de 1934.

O decreto do Poder Ex(lcutivc. man
dando adotar, provisOriamente, ésse es
tatuto parn disciplinar nossos traba
lhos, mn1s' não é que o Regimento da.
AsSembléIa Nacional ConstitUinte de
1934, que se achava cadu·co. de vez que
já tinha. realizado sua missão e não ~o
Cia, de s1 mesmo, entrar em v!g~ncls..

O Poder ExecutIvo, usando de !acnl..
dade que lhe lõra outorgada, baixou
êsse decreto. como baixara outros os
quais regularam nossa eleIção e (Use!
p!1naram o processo eleitoral enl todo
o pais.

Por que razão haveremos nól) de
abandonar o Re~Jmento que serviu po.ra
eleIção do nosso Presidente, para adotar
formo. d:'\'ersa. - se diversa viesse a
ser - para eleição dos demais mem~
bras da Mesa? .

Meu requerimento de pre!erência é
no sentIdo de que a. AssembJ.êin, - r:t.
tUteando, a.11âs, o voto decorrente im
plicitamente da eleição do PresIdente,
- aprove esse Regimento provisório,
pôsto em, vigor pelo Poder Executivo

(-) Não roi revIsto pelo .rador.

até que seja vetado, pelos atuais Cons
i:1tulntcs, o seu Regimento definitivo.

Pec:.o. a.~im, a. V. EX.R que submeta
à Ca:ia o meu l'cquedmcnto de urgél1 .
ela, que é também de preferência.
(}',1u.ito bem).·

O SR. SOARES FILHO (.) (Pela
ordem) - Começaria. sr. Pres1.dcnte,
solicitando a V. Ex." me fornecesse o
l'cqu·zrlmcmto do nobre líder da maio
ria., há. pouco !ormulado de~ta tribuna.
(Pausa) •

(O oraàor é atendtdo).

S:' . Presidente! Quando solicitei a.
, palavl'a, hi alguns momentos, em in..

teI'lI;ão minha !onnulSlr um requerI
mento de preferência pa,ra. votação
imediata da indicação feita deste. tri
buna pelo Sr. Deputado Otá.vio l\faln~

gabeira, ilustre líder da União Pe
mocrátlca NacionJlI. O meu nobre
amigo, llustre senador pOr Santa Ca
tarina, Sr. Nereu &amos, vindo à tri
buna, enviou à. Mesa um requer.men
to no sentido de' ~ Asst:mblé1a. apro
var o Regimento Interno, sob cuja
vigência tol eleito o Presidente desta.
Casa. isto até que se elabore o Re-
gimento definitivo. .

Essa ind1cação-requer1mento e 11 Jn~

dicação apresentada pelo nobre depu
tado pekJ.Bah.1a visam atingir idêntica.
.finalidade.

O Sr. Georgino Avelino - Não há
dúvl.da.

O SR. SOARES FILHO -- En..
tretunto. Sr . PrscldenteJ dentro' das
manffestações :-;ur~IdM de várIoo qun
dr~nte3 de.'ita As::~mblé1o.. tendentes
a pre.servar... jhc, de forma d~f1n1tiva

e ccmple1.n.. a soberal,'a. desejosa. que
se encontra de entrar na elaboração
constitucional, de acôrdo com u.ma ~i
reR'im.ental por ela m·estna votada; nao
vejo por que, nesse espírito de tran
sigência, .:..... que é o melhor modo de
deUberar, de manelm í:>ené!1ca. pata.
resultados também benéficos. - não
fica.rmos adstrito.'i à. indicaçúo do li
der dn União Democrática Nacional,
reaUzada a eleição da Mesa, nos têr~

mos do Regimento doa Assembléia Na-

(.. ) Níto foi revisto pelo orador.
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IncUcamos que o Presidente da As
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Hugo BorgTz.1..
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(-) Não roi revIsto pelo .rador.
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(.. ) Níto foi revisto pelo orador.
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cicmal ConstitUinte Cl.~ 1933, ao seguir,
sendo im.ediat3lmente nomeada. fi. co..
nússãO para !e1tura. do R,.eg1mento.

,A diferença exIstente entre uma. 1n..
d1oaçáo e outra. está. precisáinente 110

seguinte: a indicação do nobre lide:..
de. .tnaiorla, de certo modo, rati!1ca o
Regimento outorgado pelO decreto do
EXe(}utlvo; a. indicação do Peputa.do
Otávio Ma.ngabelra, que atinge OS
mesmos~ f'1t1s, ~sto é, - têrm.os Jmc..
dlatamente ele1to ao Mesa. da Assem..
bléia, de n.córdo COO1 a vootaele sobe
rana. dêste corpo legisbtivo, - res
tringe rata eleição a ratlfic:tção dêsse
ReB1mente-.. estando mafs constante
com o pensamento de dereso. da sobe
ranJa da Assembléia Constituinte.

O Sr. Neretl Ramos - Não apoiado.

O SR. SO~~ES FILHO - Não
quero, porém, Sr.. Prc?sidente, tor..
mular novo !Jedido de pref.:;rência.
robre preterênclf,t" porque &. C~sn tem,
através do voto, a. maneira. de fazer
sentir, positiva e clar:ament~, o seu
pensamento e a .sua deI: beraçào. D('~

seJo. todavia, cleir.nr bem claro que
o espirito consUb5tanc1&.do nnindJca~
'tão GO lide: da. União Democrática
NacIonal. . o Sr. Depuatdo otá\'io
1'4lUlgabeirn. é o que, por decisão dn
~semblêia, serIa. el~lta a. lVIcsa•. vo
tando-se. a seguir, o nosso Regi.
mento.

:Meu veto, porta.nto, será.· contrário
ao req,uenmento de preferência do no_
bre l1der da. ma1or!a. (JJfuito bem.;
1ttUÍtO bem.> .

O SR. PRESIDENTE - Acha-se
~óbre. a Mesa requerimento dt: urgên-
cia, que tem pre1'eréncia. '

Os Senhores Constituintes Luis Car
los Prestes e outros requereram ur
gência para a djscus5ão e \'otllção do

. projeto de Regimento Interno apre-
sentado â. Mesa pela banc~da comu
nIsta.

E' o seguinte:

Exmo. Sr. Presidente da. assembléia
Nacional Conet1tulntc - Requeremos
urgência. para. a dlscU$s~o e votação
do requerimento sóbre o· regimento
interno ,que se· encontra. sóbre a

Mesa, apresentado pela. bancada. co...
munl,sta. .

Sala das Sessões, 6 de tevcrelro de
1946. - Luta Carlos Prestes. - Jorge
Amaüo. - Grcgorl0 Bezerra.

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
rn~ter a votos êsse requerimento.

O SR. PRADO KELLY (Pela or..
dem) - Consirita V. Ex.l', Sr. Pre
sidente, lhe taça uma consulta. e que,
ele .acôrdo com a tradição da Casa,
em se tratando de questão de ordem,

. t,ale d.a bancada. .

O SR. PRESIDENTE - Pediria ao
nobre Sr. Constituinte faIasse da tri
buna. para. ser melhor ouvido per'
todos. _

O SR.· PRADO ltELLY (Pela or
eJem) - A questão de ordem, Sr.Pre..
sidente,. é a seguinte:

O nobre Senador Sr. Luís Carlos·
Prestes apresentou à. Mesa um reque-.
rimento, como anunciou V. Ex.", nes
tes termos:

"Requeremos urgência para dls..
cussão e votação elo r,equer.1mento
sObre o Regimento· Interno que
se encontra, sôbre a Mesa, apre
sentadq pela bancada comunista."

Ao mesmo tempo, o nobre .líder da.
maioria oferecIa um outro assim coo
ceoldo:

f'Requeiro qU(! o Sr. Presidente
consulte a Casa. sObre·::ie aprov~

o Regimento Interno .sob cuja vi
gência !oielelto o Presidente da
A.ssembléia, até ser elabort:'do o
Regimento definitivo".

Entre um e outro pedidos, o emi':'
. ncnte líder, da ot']o~~ção democrá.

tica, Dr. Otá.vio Mallgabelra, apresen
tou. o seguinte:

f'Indlco que a Mesa. da. Assem
bléla Constituinte seja constituida.
na forma estabelecida pelo Re~l
mente Interno da Assemblêit\
constituinte de 1933. procedendo~

se, em seguIda, t.L elaboração do
~g1xnento definitivo".

Tel1ho a impressão. Zr. Presl"lent~,

. de que. quando o nobre lider do.
maioria, Sr. Nereu Ro.mos, apresentou
se'.1 requerlInento, partira do. pressu~
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'posto de que a Assembléia. havIfL
aquIescido à proposta· da bancada co..
muniata, no sentido de considerar ur..
gente a matéria que se estava deba..
tendo.

o Sr. Nercu :Ramos - Não parti
dê~se pressuposto, porquanto o requ~ ..
rimento do Sr. Luís Carlos Prestes
fOra apresentado e~temporâncamente

perante o Poder Judiciá.rio.

O SR. PRADO KELLY - Des~jarla
m1Úto que me informasse o nobre líder
da maioria, Dr. Nereu Ramos, se, a.
seu ver, a reprovação, pela Assembléia,
do requcrimcuto de urgência. forrou ..
,lado pela bancada comunista impor..
tarla em con~lderar prejudicado o seu
~·cquer1mento.

O Sr. Nereu Ramos - Só a Mesa
pode decidir. Meu requerimento é de
urg(:ncia preferencIal. Pedi u:gênc1a
e preferência..

O Sr. José AugtLSto - Há. do~s re..
querlmentos de urgência sObre o mes..
mo assunto. A Câmara decidirá. a. qual
dará preferência, se ao do Sr. Nereu
Ramos, se ao do Sr. Luis Ca:-los
Prt:stes.

o SR. P~.DO KELLY - O reque.
rimento do Sr.• Nereu Ramos não
tem um~ palnvra sObre a tU'g8ncla dn
maté:-la a ser debatida. Da sua leitu:-a
se lnferz que há evIdente confusão en
tre os apresentantes dns sugestões, ex
cluído, é bem de ver, o Sr. Oté.vio
MangabeIra, porque êste indica uma
provldêncl3. que importal'ia em cin.
cti:-·sc o proces~o regimental, para, em
primeiro lu~ar. constitl.:ir~se fi Mesn,
n;.õ, fcnn:l. esta.belecUo. !j~10 Regimento
~ntet'no. proccdcr:dc,..st:, c:n seguida, à.
elaboração do Regimento· definitivo,
na contormid!1de, all::ts, de rcquel'i~

mente antes forrnula.do por S. E:<ce
lência. e pelo Sr. Nereu Ramos.

CommIto a V. Ex.l1, Sr.· PI'e,,;1·
dente, se a rejeição do requerimento

I da bancada. comunista importarA em
que se não consIdere! depois, o aprc·
sentado pelo Sr. Nereu Ramos.

O SR. PRESIDENTE - EvIdente·
mente.

G4

o SR. PRADO KELLY - Fica.
prejudicado o requerimento do Sr.
Nel'eu R9.m05.~

O SR. PRESlDENTE - Sim e ~.
matéria continuará com a eleiçáo dClS
aemn.ls membros da Mesa.,

O SR.. PRADO KELLY ~ PJ. solu
ção dado. p~lo Presidente da. _Casa
\tem infringir de novo a questao de
pl'1ncíp10, to.l qual fol cOlocado.. Se
S. Ex.a entencksse que a -reje1çüo
do .requ·ertmel'1to da Eancadl:l. Co
ulunÍZta não Jmportarla no prejul
gamento ela. proposta o!.ereclda' p~lo

:::ir. Ncreu Ramos, tcriLl., ~nda., êste
plcl'lfl.rio, a oportunidade de cons1de
rar a. questâo de principio tal comI>
Eol 1nicul.lmente e:(posta..

O· Sr. Acúrcio 'l'órTes - Permita
V. Excia.. um a.parte. Acl10que a
questão regimental deve ser coloca.da.
nos seguintes têrmos: a Mesa. enten<.1c
que os nossos tra.balhos devem a'alUi
correr com a letra. do Regimento chu~

mado "outorgado". A Bancada Co·
munista. apresenta um requer1mp.ntQ;·
o 110er da. maioria a.presenta oc.tr~:

o Sr. Otávio Ma.ng8lbeira o!erooe wn
terceiro.

O Sr. Cale Filho - Também rui
, autor de um requer1mento.

O Sr. Acürcio Tórres - E o Senhor
Co.!é 1"11110 t:unbém é autor de um
requerimento, o pr1m-elro dêles, p.as~

:.:an~o, a.sslIn,: .os requerimentos :lo

quatro.

Ora. vem a banca'cln comunista c
apl'~sc:1ta um requerlmentó de d1'
gência, para que a Assembléia .Ne._
c!onr>.l vote a matéria reglmentCJ.l. O
3r. .N'ereu Ramos pede preterc.nc!.a..
Como !!-camas? Do seguinte modo: se
a Assembléia. der a nrgênc1a" então
passôll'á. a deliberar sôbre c) pedido de
prc~erênda. Se negar a urs~nclat o.
l:lll~l'ia reô'imenbl <l.~ eleiçã.o da !\!CSll.
l>a~sa o. ~cr aquela já. decl:LI'ada pelo
Sr. P~·cside-nte.

O SR. PR.ADO KELLY - Não
pnl"f-ce seja a :única, a solução lem~

lJrac!a t~~lo 1100re Deputado Senhor
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apresentar à coriG~de:nção de V. Ex. llo,
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correr com a letra. do Regimento chu~

mado "outorgado". A Bancada Co·
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o 110er da. maioria a.presenta oc.tr~:

o Sr. Otávio Ma.ng8lbeira o!erooe wn
terceiro.

O Sr. Cale Filho - Também rui
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Co.!é 1"11110 t:unbém é autor de um
requerimento, o pr1m-elro dêles, p.as~

:.:an~o, a.sslIn,: .os requerimentos :lo

quatro.

Ora. vem a banca'cln comunista c
apl'~sc:1ta um requerlmentó de d1'
gência, para que a Assembléia .Ne._
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3r. .N'ereu Ramos pede preterc.nc!.a..
Como !!-camas? Do seguinte modo: se
a Assembléia. der a nrgênc1a" então
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SI'. Pres1Qente:· considerasse que a



•decisáo da Casa sôbre o requerimento
de urgêncIa formUlado pela bn.nc::r.da
do Partido Comunista. não 1mpo.rt~
em pr~JUÍZo ela. vot:A.çõ,o, submqUt::ntc
e imedlata, des l'eq\H~r1m~ntos do no-
bre sena,dor Sr. N'{l:'cu Ramos e do
honradodeI.>utado 8r.· Otávio Mnn
gabe1ra. Al:ancada co.ltlunista p~di:!

urgêucia para um fIm único, cnncl'JCto,
oDJetivo: votnçúo do Rcg~mento In
terno que ela ofereceu à. Mesn.. Essa'
ursêncI::r. fIco. llmitadc.. portarlto, à.
antiga. proposição por eb nprescn
wda. quando ainda cllr1gia C3 tro.
bn.!hos o Prcsident~ do Sup~riol' Tri
bunal Eleitoral.

Rã. entretanto, outro requerimento
que, por sua natuTeza, é urgente: o do
eminente lider da mt\Ioria. Assim,
não concedida urgência para o reque
rimento da bancada. comu1'11sta, V.
Ex.r. porIa, a:nela.. em votação o Te
,quer1mento do Udcr da maiorla e,
porque com êl-e- não colld~.° do Sr.
Otávio MangalJe1ra. t.alT,bém o sub
meterIa a vOt08. n~ parte em que
não tiver !1cn.do prejudicado pela vc
tução ante.lor.

Sollcito, em GUIna, ao nobre Presi
dente da Casa que, pon'(1o amem na
assunto, s~bmeta a votos o requeri-
mento no qual a b~nca..cü:L comun1S'tü
pede urgência para seu projeto de
normas reg1menta,is dos trn.balhos 14Ü_

dais ria Assembléia. • Se, porventura,
tór ne3'ad~ CSS:l. u:gênc!n. V. Ex:.n
1ior~ er:l votnçf.<) o requel1mento do
noare lidtr ela maioria, no sentido
de uprovnr-x o Regim.ento Interno
sob cuja v1.3'ência foi eleito o Presl~
tiente tia Asscmblêl:?. :lté qU,'~ ~e ~b..;

borc um Reg!mcn'~o definitivo.· E
porque o requerimento do ilustre
deputado, Sr. Otli.vl0 lV...ang:lbcIrr~. vá
mais longe, detcI'I11lnnndo que, desd~

logo, se procedo. à el~boraçõ.o do ae_
glmcnto Intc::-no ...

O Sr. Nereu R'~mos - Há um r~
C!uerlmento nn Mesa corres!1ooocnte
no f1:;lO.1 d&s~e requerimento.

; O SR. PRADO KELLY - Ex~ta
men~. .. :sejam,' cntão~ o frnc.l <:A...sa
rcquel'lmcnto e o prest:nte à Mesa,
assIna.do pelos dois em~nentes líde
res, submetidos ao. voto do plenárIo.

o Sr. Acúrcfo Tórrcs - Isso, s1m.

O :aR. PRADO KELLY - CreJo
(jUC pr-r .(!,<;su. torma, 3e terfl. nôsto
(,~d.cm llCS traba.1hos da Ctum,' indr1
:,CI cnC011.t~'o do supremo de:lcjo ele
tcdos, que é o de afirmar o. soberani:1
cl'l li:isembléla, na sua primeira ma
llHe5t:u;ão, que vem n ser :l ot·cten~çii.o
de sua própria tarefa. (Muito bem;
muJto bem. Palmas).

O SR. PRESIDENTE - Senhores
constituintes, vou submeter à Casa. o
requerimento de urgência dos nobres
deputados da bancada comunista.

Está em votação. (Pama).
FoI rejeitado.

O SR. OTAVIO MANGABEIRA 
Sr. Presidente, permIta-me que ~cla"

reça: Meu. voto é no favor do requeri
mento de urgência da ba.ncad!'lo comu
nista. porque estou informado de que
V. ZX.ll, uma vez ,aprovado êste re
quetimento. porá. a. votos as três !ndi
ca~ões: a do lícrcr da. maioria, a dos
r.eprcsentnntcs comunista.s e ao que
tJ\fC u. honl'a de nprescntar.

O SR. CAFl:: FILHO (11cla ordem>
- Sr. Fresidente, requeiro a verifica..
ção do. vot~ção e, bem assim, seja fe1to.

. slmbbl1camente.

O S?.. PRESIDENTE - Vai~se pro
ceder à. vcrlflcaçfio da votnção 0$011
citada pe10 nobre deputado, pelas di
V,~!.',·;~:; Hnhn5 de bo.nccda.. Corncç:lrel
pcb prlmeirJ. b.:mco.u.t\, iJ. cze.tuerd:l da
:"'!csr!..

'O S~. BF..NED!TO COSTA NETO
rPeta ordem.' - Cl':JO, Sr. Pre.s!
c!.ent~ o.ue V. Ex!~ procerlcrb mais
ràpiC!:tm~I1tr: se ::I.gi:is~ como nIndn. há
pottc::J. ;;olicit:i.ntl0 .se lCVnIltll.'ir:cm o::.:
c;.ue votam .a f a.... 01' d~ urgênC'l~.•

O SJt.. PRESIDENTE - A Mes:l
notou que, por êS5C processo, havia
cert~ confusão. Por isso. vai ser feIta.
n. verificação pelas dIversas l1nh3s de
b~.ncncla, como já disse. (Pausa).

Os 51's. Constituintes que concedem
a urgência, n:1. primeira Unha da ban
cado.à esquerdo. d3. Mesa, queiram le
,'~ntnr~se.
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o SR. HUGO CARNEIRO (Pela. OTR
dem) - Sr. Presidente, peço a V.
Ex./lo um esclarecimento. D·avo d~zer,

com lealdade, com .sinceridade, que
nfi.o e.'itou 'bem certo da medida. qUf~
vou votar. Acnbo de entrar no rCCll1 R

to. O 110br·c: lidar que precise o seu
ponto de vista, pois, do contrário.
estal'e;i votand.o no escul'o.

o SR. PRESIDENTE - Vou dar
uma. expllcação ao noJ>re Deputado.

O Sr. Nereu 'Ramos solicitou urgên
cia para. apreclac;,ão de um requeri
mento a respeito da retorma elo Re
gimento. Havia. um requerimen.to de
preferência da. bancada comunista.
Anunciado o resultado da votação o
51'. deputado Café Filho pediu a. ver!
!lcaçilo, a que estamos procedendo, a
fim. de ser tratado ou não o assunto
da composição lmedjat~ da Mesa.

O SR. PRADO' I{ELLY (PeZa or
dem) - D~sejo deix.ar p~m esclare
cida ti. questão de ordem por mJm
formulado. e por V. ~..' já. resolvida.

Entend~u V. Ex." que a. rejeição da
urgênc1a requerida pela bancada co
munista não impeà1ria que, em seguid.a,
a Mesa o.pref'entasse ao voto do ple
nário o requerimento do líder da.
maioria e o requerimento do deputa
do Otavio 'Mangabeira.

O SR. PRESIDENTE - Perfe1taR
mente.

O SR. PRADO KELLY '- Ne~te
momento, entretanto, V. Ex..' dá à
votação illterpretaçfo que parece co
1ià'~ com o modo pelo qur..lsolucio
nau a questão de ordc-m há. pouco
.su~c!tada •

DIz V. Ex.a. que se :'rata de urgên
cia para a ma.téria e eu pediria que
especificasse: urgência para votação

-da proposição relativa à rc!onna l'e
gimental, apresentada. pelo Partido
Comunista, ,sem prejuizo, porém, da'
votação subseqUente das outras Inca
caçõp.s.

O SR. PRESIDENTE - E o que
vou fazer. Pr1meiro, quero saber se o
plenário r.oncede a urgência sollclta
da pela ;bancada comunIsta~ delJo1S,
submetere1 a votos as demais matérias.

o SR. NEREU RAMOS (pela. or
dem) - Ê preclso'f1car acentuado
que a urgência. que está. sendo sutJ..
metida â votação não é urgência pa.
ra o. matéria, mas para detenn1na.da.
matéria. É urgência para cUscussão
c votação do projeto apresentado pc..
la. ban'cR.c1a comunista, e ~ é contra
essa urgência que nós votamos. (Mui..
to bem).

O SR. PRESIDENTE - E."CatamcD
t::. ,.. B:â ,nesse sentido um reClu;;rimen..
to elo nobre deputado, Sr. Prado
B:elly• Su~eterei a seguir os outros
requerimentos.

Prossegue 11. verificação de votação.
(VerifIcada. a. votaçau, o Sr. Pre..

:Jldentc anuncia 'terem votado contra
te. .ura~1~~ta 147 Srs. pon:titutntes c
u favor 77). I

. O SR. PRESIDENTE - Não íol
cODcecUc1a a llrgência.:

\.

O SR. SOARES FILHO - Sr. pre_
sidente, peço a pa.lavra para. uma. de
claraçãode voto.

O SR. l?'RESIDENTE - Tem a. pa
lavra o Sr. Soares Filho J pe.m um~

declaração de voto. '

O SR. SOARES, FILHO (f) 
Sr. Presidente, V. ~.Il fêz ver, há.
pouco, principIas que latejam na cons
ciência. de todos nós: que os Consti
tuintes têm o cUreito :de votar de
a<:órdo com as prÓpr1s.s. convicÇÕes.

Defensor do mesmo princípio e usan..
do dêle, quero acrescentar que nos
assiste, tam~m, o cUrelto de afirmar
as razões por que votamos.

Concedi a urgência sol1citadape]a
bancada comunista porque entendo

'que precedeê.s demais preferências .
Embora também tOsse para seu pro'"
jeto de regimento. náo 1mped1ria se
votasse como se vão votar agor~ I)S

outros requerimentos de preferência.
O que não entendO é que, sem haver
entrado em ordem ele cl1a d.os nossos
trabalhos, de hoje, amarihâ e sempre,
qualquer projeto, para. ser objeto de
dellberação, possa.mos sõbre êle de11·

. bcrar sem aa.provação :do respectlvo
requerimento de urgência..

,

("') Não foi revisto pela orador..
i
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("') Não foi revisto pela orador..
i
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Desd.e que os têrmos foram obser..
vados,. de acOrào com as praxes, vc,..
tel coneedendo a. urgência., porque, sem
ela, repito, não poderíamos cogitar d~~

quele assunto.. ..
V. Ex.IA, S:'. Prcsldent.~, lla; cotn~

pr.eensão do pensamento regimental,
a1':rmavA com todo o ncêrto, ao con
suJt~r a Assembléia, tratnr..se de pe
dido:. de .urgência. paro. .aqueln maté-
ria•• O ~edldo de U!'rrGncln. para a
projeto é sObre a. mRtéria; depois
sobrevêm. os pedidos de preferência.

A :Assembléle., tendo negado a ur..
gência, esta.ria, regimentalmente, im.
pedida. de considerar, nesta sessão, :l

propos1çio sObre que versava. ~tre·

tanto, como as praxes l'eglmenttlis d~~

vem ser observadas, neste 1nstante d~1.5.

nossas primeiras sessões, espero não
haja ';demora. em se atender ao deseju
da Assernblé1a., de cing1r..se a um re
gilTAento, e prosseguir em seus tr~bn..
lhos. i(Muito bem) •

'O SR. PRESIDENTE - Devo ob
servar no nobre e ilustre Constituinte
que pensamos do mesmo modo. Acon..
tece, porém, que a Mesa recebeu novu
requer1mento de lU'gêncla., assinado
pelos: senhores Otávio Mangabeira e
'Prado Itelly, ao Q.ual também não
pode deiXar de considerar. Estamos de
acOrdo, mas f;. Presidência é cativa dos
requertmentos -de urgência e lhes dá o
destino que merecem. Ainda se acha
sObre: a Mesa outro requerimento de
urgência apresentado pelo sr. Ncreu
Ramos, idêntico ao dOS Srs. Depu..
tados ~ Prado Kelly e Otâv1o Man:;;n..
beira. I •, ,

Nessas con<lições, vou consultar a
Casa sObre o requerimento de urgên..
c1a dos Srs. Deputados.

O SR. NEREU RAMOS (Pela or
clem) .- Desejo explicar que o meu
requer1mente> . de preferência· está.
acompanhada de outro de urgência.
Ambos se acha.m .sôbre ao mesa, e são
o complemento das· palavras que pro
feri da tribUD!'..

Pedi: urgência a preferp.ncla. para. n
votação do meu requerimento, determ1..
nando .que a Assembléia. aprove o ~
gimen~· provisór1o, n0.5 têrmos do qual

.
se procf:deu à eleição do Presidente dp,
Mesa., isto até que se elabore o Regi·
mento deflnltlvo. Foi para. êsse requerI.
mento que solicitei urgência. bem co..
nlo preterência. <nfu!to bent) •

O SR. 1?RESIDENTE - Os senha..
l'es que votam pcl~ Ul'g€;nci~ Bolici..
to.da,. como acabam de ouvir, quelram
cOl1Servar..se- sentados. (Pausa).

Foram aprovadOS os requerimentos.
Consulto, agora, ao Casa sõbre ore..

querimento de preferência da 1lustre
senador Nereu Ramos, redigido nes
tes têrmos:

"RequeIro que o Sr. Presidente'
consulte a Casa sôbrese aprova o
Regimento Interno, sob cuja vI·
gêncIa. tolele1to o PresIdente dn.
Assempl~la, até que se elabore o
Regimento det'In1t1vo".

Os senhores que o aprovam, qUe!..
xam conservar-se sentados. (Pausa).

11'01 aprovado.

O SR. LU;tS CARLOS PRESTES
(pela. ordem) - Requeiro a verl!1..
caÇa0 da votação.

(Procede-se à veTilicaça.o) •

O SR. PRESIDENTE - O reque
l'1mento do Sr. Senador Nereu Ramos
foi aprav:tdo por 149 5rs. Constituln..
teso

Ainda se acha sôbre a Mesa' a in.. .
dicação do ilustre deputado Sr. Otá..
"10 Mnna-ábeira, nestes têrmos:

~lrndicamos que !lo Mesa ela As
sembléia constituinte seja constl..
tuída na torma estabelecida pelo'
Regimento da Assembléia de 1933.
procedendo..se em segutda. à ela..
boração do Regimento definitivo".

F.ssa, entretanto, está prejudicada
pela votação da anterior.

O SR. PRADO KELLY (Pela or
dem> - Pediria ;lo V. Ex.~ Sr. Pre~

sldente, cllstinguisse as duas partes
em que se divide a lncUcação a que
3.<:aba de referir-se.

A primeira,· efeUvamente, tem vo..
tação prejudicada, em virtude da. de
liberação que ao Casa vem de toma:';
mas a parte final constitui matéria
novã, que deve ser submetida a votos.
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o SR. NEREU RAMOS (Pela or~

dem) - Estou de 'perfeito acOrda
com o requerimento do nobre Depu~

tado. nlas ente':ldo ser preferivel 5ub~

meter a votos o requerimento do
ilustre lider dn. União Dem~ráUca

Nacional, s;Lss1nado pelos três lideres.

O SE.. l?RADO KELLY (pela or
dem.) - se o ilustre l1(1er d~ nrlno
ria concordasse com o alvitre, cu su~

g~r!ria que a Mesa submetesse a vo~

taçilo ao pa.rte final do' requerimento
do deputado Otávio Mangabeira., no
sentido de proceder-se a elaboração
do Regimel1to definitivo ~ em ,seguida.
ü rcO,uerlm:znto a..'),S!nado por S. Ex.n c
pelo nobre senador por Santa. Cata
rina..

De:isa maneira, V. Ex.II., Sr. Presi
dente, considerando prejudicada. a pri
meira parte do requerlmento do de
putada Otá.vio Mangabeira, porta em
votação a scgundn, determinando se
proceda., <lID seguida. à elaboração do
Regimento: Atcnder-se~á, assim, ~o

requerimento formulado pelos dois
ilustres colegas. .

o SR. PRESIDEN7.$ - O 11us
tre d~putado Prado Kelly sol1cttaque
se desmembre, para efeito de votação.
o requer1Inento do nobre deputado
pela Bahia. Estando presente o au
tor do requer1I:nento que, tàcltamente,
concorda coII1 o pedido, e não haven
do impugnação do plenário. vou pro~

ceder à votação no sentido proposto.

(submetida a votos é apro~
vãda a irnttcação).

Vai à Mesa o seguinte requeri
mento:

"Requeiro' preferência para a
votação do r~querimento de ur
gência. do senador Nereu Re
mos, sôbre a. validade do Re
gimento Interno aprovado em
sessão de 10-3-1934.

Salas das Sessões em 6 de :te-
verelro de 1946. - Edmundo
Barreto Pinto.

o SR. BARRETO PINTO (Pela.
ordem) - Não teria dúvida, Sr. Prc-

,')lclente, em. dar meu voto ao que pro~

pôs. o Sr. Otávl0 MangabeIra. AconA

tece. porém. que esse terce1ro reqt:e~

rImento. a. meu ver. se acha preju~

dicado. Não o estaria se, quando se
procedeu à votação do seGUndo, tl~

vesse sido destacad.a ao parte final.

O SR, PRADO K-ELLY (Pela or~

dem) - O deputado Barreto Pinto
acaba à~ falar sôbre ma.térIa ven
cida. V. Ex.a , Sr. Presidente, pro..
clamou o resultado. Não houve reque~

rhnento ele verU1ca.ç.ão d.e votação.

Logo, ;1âo se justifIca a sua impug
nação. (ll'Poladcs) ~

O SR. PRESIDENTE - Vou sub~

meter a votos a indicação subscrita
'Pelo 11ustre semtdor Sr. Ncreu :Rareos
e outros, assim concebIcla:

"Indicamos que o Presidente da.
.Assembléia nomeIe uma Comissão
de três membros, pc.ra elaborar o
Regimento definitivo dos nossos
trabalhos".

Os Senhores que aprovam. etlSa.. jn~

CUcação queiram conservar-se senta..
cios. (Pausa).

(,Aprovada, contra o voto da
bancada. c07nun:sta).

Nessasconcllçães, nomeio para. cons..
t!tu!rern a. referida Comissão os Se..
nhores Nereu Ramos) Pro.do Itelly e
Osvaldo Lima..

Devemos passar à eleIção dos outros
membros da Mesa..

A 110m, entrete.ntv. vai adia-q.tada..
Se os 8rs. Constituintes não se opu
serem à. minha. sugestão. convocareI
outra sessão para amanhã.

o SR. DIOCLt:CIO DUARTE 
(Pela. ordem) Sr. Presidente, parece
me seria. preferível f6sse·· prorrogada
a sessão. por três boras. a f1m de que
pr~edêssemos, alLlda hoje. à. eleIçã.o
dos demais membros da l\i:esa e nesse
sentido apresentarfn. requerimento à.
Assembléia. (A'Poi(cdos).

,
O SR. PRESIDENTE - Fiz. a'Pe~

nas. sugestão. Os Senhores que con~
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ceóem. 1.\ pTorrogo:~áo sollcitada. pelo
ilustre Constituinte, Sr. DCClClécio
Duarte, queiram conser\'ar~se senta...
dos. (Pausa>.

Foi concecllda a prorrogação ..
Vou suspcnder os trabalbos por dez

minutos, a fim de que os Srs. Cons~

titu1ntcs se munam elas respectivas
céclulas.

<:e :ruspensa. a. sessúo) .
(R.eabre..se a se~s{io às 17 horas

e f:.J minutos) •

O SR. PRESIDENTE - Está. rea
berta fi, sessão às 17 horas e SOmi
nutos. Peço aos senhorus constituintes
Q~e tonle~ seus !us~res.

Acha~se sObre a Mesa· uma jndlca~

çfio .asslno..da pelo~ Senhores Consti...
tuIntes Ncreu Ramos, OtávIo Mang;q
beira e Sega.das Viana. nos seguintes
têrmos:

"Indicamos que a eleição de que
cogita o art. 11 do Re:;1mcnto In
terno seja feita em dois turnos
e em duas sessões, senão a pn~

meira para Vjce-Presidente e a.
;;egunda. para S~c1'etártos e Su..
plentes" •

Os Srs. que aprovam a ind1ca~

ção queiram conservar-!e sentados.
(pausa) •

Aprovada..

Vai ser feita. a. chama.da para va...
tação.

<O Sr. 2.0 secretária procede à
chamada) •

Acre:

:B:ennellndo de Gusmão Castelo
Branco Filho.

Hugo Ribeiro Carneiro.

Amazonas:

Alvaro Botelho :MaJa.
Valdemar Pedrosa.
Leopoldo Peres.
Manuel Severiano Nunes.

Pará:

Alva.ro Adolfo da Silveira.
Joaquim de Magalhães Cardoso Ba~

rata.

Joáo Guilherme Lame1ra. :81ten
court.

Carlos Pereira Nogueira.
Nelson da. Silva parljós.

. José Jo1i.o da Costa Botelho.
Agostinho de Menezes Monteiro.
Epílogo Gonçalvl:s de Campos.
An1.bal Duarte d.e 011velra.
LuIs J'eo]!ts de Moura Carvalho.

Maranhão:

IJ Lino Rodrigues Machado.
. Alarico Nunes Pacheco.
Antenor Mouráo Bogóa.

Ceará:

Plinio Pompeu d,e Sab61a Magalhães.
Ma.nueI do Nascimento Fernandes

Távora.
Po.ulo Saras:lte FerreIra Lopes.
Bcnecl1to Al.il;;usto Carvalho dos

Santos.
Egberto de Paula pessoa. Rodrigues.
Joaquim Fernand.es Teles.
José de Borb~ Vnsconcelos.

. FTl).nclsco de Almeida Monte.
crJsanto Moreira da Rocha..

Rio Grande elo Norte:

Georgino Avel1no.
José Ferreira de Sousa.
Deoclécio Dantas Duarte.
José Augusto Varela~

.Valfredo úurgel.
Vicente de Mata. Neto.
José Augusto.
Aluisio Alves.
João Ca!é F;llho.

Paraíba:

Adalberto Jorge Rodrigues Ribeiro.
wergnlaud Vanderlel.
José Jandui carneiro.
João Agripino Filho.
José Jof1li Bezerra de Melo.
Etnam Sáti.ro.

.Pernambuco:

AntOnio de Novais Filho.
Etelvino Lins de Albuquerque.
Agamemnon Sérgio de Godói Ma-

salhães.
Ja.rbas Cardoso de Albuquerque Ma-

ranhão.
Gerclno Malagueta. de Pontes .
.oscar Napoleão Carneiro da Sllvtl. ..
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,Osvaldo Cavalcante de Costa. Lima.
José ela Costa pôrto.
Ulisses Uns de Albuquerque.
,Joã.o Ferreira Lima.
Paulo Pessoa Guerra.
Carlos de Ll1l1'O. Cavalcanti.

.*4...1de Fclj6 Sampaio.
João eleo!as.
,Agostinho DIas ele Oliveira..
Alfredo de Arruda Câmara.
Eurico de Sousa. Leão.
Alceclo de Mox:alsCoutlnho.

Alagoas:

Cícero Teixeira de Vasconcelos.
Silvestre Périclcs de Gols l\[ontelro.
Luis de Medelr'.lsNeto.
Lauro .Bezerra Mantenegro.
Espb'1dião Lopes' de Farias Júnior.
RUl Soares Palmeira..
.José Maria de Melo.

Sergipe: •
Valter :Prado Franco.
Durval Rodrigues da cruz.
J\numdo Fontes.,

,Serlbaldo Dantas 'Vieira.
Francisco Leite Neto.
Mo.urfcl0 GrM:o Ca.ldoso.

Bahia:

:Renato Onofre Pinto Aleixo.
Otâv1o Uangabeira.
Manuel Cavalcanti de Novais.
Juracl Montencgro Magalháes.
iUberico ::rraga.,
João, Mendes da Costa Pilho.
Teódulo Lins de Albuquerque.
earIas Mal'íghela. '
Altarnlrando RequIão.
'I'arcillo VieIra de Melo.
Eunápio Pettier de Queir6s. '
GUilherme carneiro do. Rocha M[u'-

back.

Esp1r1to Santo:

Atilio Vivaqua.
Henrique de Novaís.
Eurico de Aguiar Sares.
paulo Afonso Vieira de Resenere.
Asdrubal Martins SOares.
LUís Cláudio de Freitas Rosa.
.Ar1 ,de Siqueira Viana.
Carlos Fernando Monteiro Llnden

'herg.
Alvaro Castelo.

D1,strIto Federal:

Luis Carlos Prestes.
Hamilton de 'Lacerda Nogueira.
.aul da Cruz Almeida.
:Benjamim Miguel F~ral1.

Manuel do Nnsc1mento 'Vargas Ne:o
Francisco Ourgel do' Amaral Vil.'

lente.
José ele Sege.dlls Viana.
Manuel Benício Fontenele. '
Paulo Baeta Neves.
Antônio José da Silva..
Hermes .Lima.
Eucl1d.es àe Oliveira Figueiredo.
J\U'andir de Castro Pires Ferre1r~,.

João Amazon:l.<j de Sousa Pedroso.
Mauricio. Grabois.
Jonas deMorai::) CorreIa.
José~ontes ~oD1ero.

Edmundo Barreto Pinto•
Joaquim B-at1sta Neto.

Rio de Janeiro:

Alfredo da. Silva Ne,,·es.
José Carlos Pereira Pinto.
Eduardo Duvivier.
Carlos Pinto Filho:
Paulo da Sllva Ferntt.ndes.
Heitor Ct~l1et,.

Sílvio :Bast'?s Tavares.
Acúrc10 Francisco TOrres.
Miguel Couto Filho.
José Eduardo Prado Kelly.
Romão Júnior.

'Carvalho Leomil.
Monteiro Soares Filho.
Claudino José da Silva..
Alcides Rodrigues Sabença.

Wnas G~raís:

Fernando de Melo VIana.,
Levíndo Eduardo Coelho.
Benedito Valadares Ribeiro.
Pedro Dutra NJcâcio Neto.
José Francisco Bias Fortes.
Francisco Duque de MesqUita.
José Monteiro de Cllstro.
João Henrique Sampaio Vieira da

Silva.
Jac:i de FigUeiredo.~'

José ~agaU1ães Pinto.
JoaqUim Libâ.nio Leite Ribeiro.
Daniel 5erapião de Carvalho•
José Marta Al1tm1m.·
Augusto das Chagas Viegas.
Artur Bernardes Filho.

, ,
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oabriel de Resende Passos.
N'oraldino .Lima.
.MIlton Soares Campos.
Celso Partiria de Araújo Machado.
011:lto FOrnlccn. Filho.
AugUst.o Mário Calde1r::t El'ant.
"Felipe Batbt ,
José Maria Lopes Cançado.
.Artur Bernnrdes.
L1curgo Leite ,Filho.
WeUngt')n Brandão. .
Josê Bonlfâclo Lafaletc d~ Andrada.
Lair Tostes.
LUis Mílton Prates.
Ezequiel da Silva Mendes.

São Paulo:

Benedito Costa Neto.
Paulo Nogue1rn. Pilho,
Aureliano Leite.
Quarac1 Silveira.
Berto Condé.
José Marta. Crlsplm.
Osvalo(1o Pacheco da SU....a.
Jorge Amado,
Milton Ca1res Brito. '
Mário Mnsagão.

'Gofredo' Carlos dn Silva Teles.
Luis Gonzaga Novel1 Júnior,
Cé!:lr Costa.
Antônio Fcl1e1ano,
José Lop~s F.:!Traz Neto.

Oo:ás:

Pedro LudoVlco Tél~:elra.
Dlógen~s Magalhães dl1 SU".;e1ra.
Joio P'A,\breu.
..\lbatênl0 CaJado de Godó1.
Guilherme xavier de Alme1da,
Galena Pl1ranho5.
Domingos Neto de Velasco,
Jatcs M~<:hado de Slqueltn.

,Mato Gros'S()~

Vespaslano Barbosa Martins.
Argemlro de Arruda Flalllo.
Gabrlel Martiniano de Araújo,
Dolar Ferreira de Andrade.
Agricola Pais de Barros.

Pal'aná.:
Roberto Glasser,
Fernando Flôres.
Lauro SGdrê LoPes.
João Aguiar.
Aramis Ata,1des.

João Teónlo Oomy. Júnior,
Bento Munhoz ela Rocha Neto.
Erasto Gacrtnel' •
Rubens de Melo :Braga.

Santa CatarJ.na:

Nereu de Oli':e1rn Ramos.
Ivo D'Ao..uino l"onsect\ •
Roberto Grassembacher .
Otacílto Vieira da Costa.
Altam1ro LObo Gu1m:lrãcs.
Max Ts,vo.res D'Amaral.
Tomnz Adõ41berto da. snV:::l. Font~5.

Be.ns Jordan.
Orlando ;3rEl81l,
Aderba1. R~mos da Sllva.

Rio Grat1.de tio Sul:

Adroa.ldo Mesquita da COSta..
Teodom.1ro POrto àa Fonseca.
Damaso Rocha.
João Ba:lsta Luzardo.
Manuel Pual'te.
Artur de Sousa Cost".
Antônio Bltencourt de Aza.mbuja.,
Nicolau Araújo Vergue1ro.
Elól JoSé da Rocha.
Antero Mo:"eira Lelvas.

, Ped.ro Leão Fernandes Verg:ll'::L,
Abilio Fernandes.
01Icêrlo #'\lves de Ol1vclra,
Dani~l ~.I'à-c().

José Antônio Flêres da Cunhe..
Raul Pll:J..

O SR. PRESIDENTE - Votara.m
:J::!l Srs. ConstltU1nt~s, Se, por ven
tUl'a, a.lgum 51'. Constituinte deixQl,t
de votar alndn. terá oportunidade de
!azê-l0. (Pausa).

Vai-se proceder á apuração ~

ProcecUd3. esta verl1'icll-,se o seguhl"
te result~do: p:\r::L 1,0 Vice-Presidente:

Votos

OtávIo Mangabeira. • • •... ~ • • . 210
Acúrc10 Torres , • .., ,.. 1
Soares Filho , . . .. • . l.
Etelvlno Lins • • •...•.•••••• H 1
SOuZl1 Cost::l. , . . ..••.. , •. , . • • 1
Pinto Alelxo , • ..,........... 1
Sóbrecnrtas sem cédula .',.,. 3
Cédul2. lnutilizad3. • • .• , . , • • 1
Voto inutilizado • . .. , , ,1
Cédula em braoco . . 1
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Para 2.°, Vice-Presidente:
Votos

:Berto Con1àé • • , •• , , • , •• • • •• 144
José AuguSto • . ..... '".... 49
José Maria Cr1wim • . • , •• , • 15
Prado Kelly ... . ..... '11. I • • •• • • • 2
Euclide"s Figueiredo • . ••• ,.", 1
José Mar1~ Alme1Ja • • • , , • , • 1
Raul: Pila \-. . fi" " ~ ti • 1
Al!retlo Ne;ves • , ••• " •• .. • •• 31
Sõbrecartas 'sem cédula • . •,
Cédula inutilizadas •..••...•• 3
Cédula em \branco . . 1

o SR. PRESIDEN1:.e - :P01:am
eleitos: 1,!) VJce..Prealdente o ~nhol'

Deputado Otâvl0 Mangabe1ra e 2,0 Vi.
ce-Presld~nte· o Sr. :Berta Condé.

Nada ma1s luJ.ven.do a. tratar, convl.
do os Srs. Ccnst1tuJntes para. a sessão
de amanhã, às 14.00 horas, na qual se
pro<:ed~d. a eleiç.ão dos SenboIes. Se·
cretários e Suplente.s.

Levanta..se a sessão às 19 horas c
30 minutos.
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2." Sessão, em 7 ele fevereiro de 1946
Presidência do Sr. Melo Viana

As '14 notas e 3Q minutos, o SI" •

Presidenw assume a presidência.

O SR. PRESID~- Está. a.berta.
a sessão.

A. usta·· de. prcsenç.t\. acusa o com..
parec1mento de 145 Srs. Oonstituintes.

Acre: '

Castelo Jh"anco e Hugo Carneiro.

AJna.zonas :

, Alva.1'o Jtfa!a, Valdemar Pcdrosae
Ma.nuel 5ever).a.no.

Pará:

u:..tnelra 'B~ttencourt, Nélson da Sil
va Pa,r1jós, costa Botelho~ Agostinho
Monteiro, EpfJogo Campos e Moura
Ca:'Valho.

Maranhão:

Uno Machado, Alarico Pacheco,
Antenor :Bogéa e Vitorino Freire.

Cea,rã.:

PUnio Pompeu) Fernandes 'I'ávora,
Benedito Carvalho, Pessoa Rodri
gues, Fernandes Teles~ José de Borba
e Almeida Monte ..

Rio Grande do Norte:

Gcor~no AveUno, Ferreira. de Sou
sa, Deoclécio Duarte, Mata Neto, José
Augusto, Aluisio Alve's e Café' Filho.

?araiba: .\
Rocb:1gues Ribei:o, Jandui Carnel

tO e Samucl Duarte.

Pernambuco:
Novais Filho, EtcIviIlo Lins, Agn

memnon Magalhães, Gercino Mala
S'Uet~ de Pontes, Carneiro da. Sllva,
Ulisses Uns, Ferreira Lima, Alde
Sampaio, GTcgório Bezerra, Jo~o

Cleo!as de Oliveira e Agostinho Oli
veira.

Alagoas:

Te1XeirOo de Vasconcelos, Silvestre
Pérlcles, :Medeiros Neto e Farias Jú
nior.

Sergipe:,
Dantas Vieira c Graco Cardoso.

Bahia:

Otávio Mangabeira, rbnuel Novais,
Juracl Magalhães, Teódu]o Lins de
Albuquerque, Carlos Mnighe1a. Eu...
nápio de Queiroz e Guilherme Mar...
back.

Espfrito Santo:
Atilio Viv3.qua, Henrique de Nova.is,

Luís Cláudlo, Alvaro Castelo.

Distrito Federal:

Rui Almeida, Benjamin Farah,
Baeta Neves, Euclides de FJguelredo,
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Jurandir Pires, João Amazona::l, :Mau..
rícl0 Orabo1s, Jonas Correia. e Fon..
tes Romero.

Rio de Janeiro:

Alfredp Neves, Amaral Peixoto,
Eduardo Duv!vier, Carlos Plnto, Hei
tor Colle~, Bastos Tavares, Acúrcl0
Tõrrc~. Prado Kelly, José Leomil,
Claudino José da Silva. e Alcides Sa.
bença.

Minas Gera1s~

Melo Viana, Lev1ndo Coelho, Bene
dito Valadares, Juscellno Kubitschek,
Pedro Dutra, Blas Fortes, Duque de
Mesquita, Monteiro de Castro, João
Henrlque, Magalhães Pinto, Joaquim
Llbànlo, Augusto Viegns,Artur Ber
nardes Filho, Gabriel Passos, Felipe
:Salbi, Artur Bernardes,.. Leri Santos,
Lair Tostes, Israel Pinheiro e Milton
Prates.

São Paulo:
COl)ta. Neto, Paulo Nogueira, Pl!nio

Barreto. Aureliano Leite, Guarati 511
veira, Berta Condé, Osvaldo Fachec()
da Silva, Jorge Amado, Mfiton Brito,
Mário Masagão, Go1'redo Teles, César
Costa, Antônio Fellciano e Lopes
Ferraz.

Goiás:
Caiado Godói, Galena Paranhos e

Domingos Velr\Sco.
\

Mato Grosso:

Vespasiano Martins, Martiniano de
Araújo, Polor de Andra.de e Agrícola
de :Barros.

Paraná:

Roberto Glasser, Fernando Flôres,
Munboz de Melo, Lauro Lopes, Al'amis
Ataide, Munhoz da Rocha e Erasto
Gaertner.

Santa Catarina:

Nereu Ramos, Ivo de AqU1no, Ro..
bcrto Grosscmbacher, VIeira da. Costn,
Tavares d'AmaraI,. Ha:rL<J Jordan e
Aderbnl Sllva.

Rio Grande do Sul:

Dâmnso Rocha, Batista. Luzardo.
Manuel Duarte, Souza Costa, Nico..
lau Vercueiro, Antero :Leiva~, Pedro
Vergara, Abíllo Fernandes, GUcerio·
Alves e Raul PUa.

O SR. PRESIDENTE Pa:lSe-se
à leItura da atada. ·ses~ão anterior.

O Sr. 1.° Secretário procede à
leltura da ata ela sessão anterior•..

O SR. PREsmENTE..l- Permt·
tam-me os dignos Srs. ConstitUin
tes dirija ao púbUc() apêlo amigo e
~cm ressentimentos ~ porque,.graçl\s
a Deus, não os tenho de ninguém 
no sentido de que, neste recinto, ante
ao majestade da. Constituinte, jusm
aspiração por que totlos ansi:í.vamos,
coopere conosco no respeito devido
a esta Assembléia., composta .de ho
mens de 'todos os coloridos pol1t1c:oz,
dignos por igual do acatamento êo
eleitorado que os escolheu! para. a.
elevada função de dotar o pais da
Carta. Magna que assegure plena~

mente os direItos do povo J:>rasUelro.

A digna assistência. comparecendo
às tribunas desta. Casa, nos penhora.
porque demonstra 1nterêsse pelos seus
trabalhos. Deve, porém, acatar o
pronuncIamento da opInião brasilei
rll, que aqUi se reflete na Pt\t:lvra dos
representantes do povo. '

O desrespeito, o menosp:rêz~ a qual
quer dos nobres constitUintes, recaem
sôbre os nossos conclde.dãos que os
eleseram~ Todos aqui se encontram
no mesmo nível; somos todos de.le
gados do povo brasileiro. .
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Estou certo de. que a assistência
não imporá, ao meu coração e .ao
meu espirlto, o constrangimento de
fazê-la retirar-se das galerias. Mas,
se !ór forçado a. essa providência,
nã.o hesitarei em cwnprir e cumpri
rei, meu dever, diante do qual ja
mais vacilei.

E' o fervol'os, apêlo, que dIrijO ao
povo brasileIro, representado em
nossas galerias - povo em que sem
pre me considerei integrado, moure
jand,o numa vida de trabalho, no
mcsmo nível de todos,. porque, graças
~ Deus, nunca me c.tr11Jul superior!..
àc.dc s6bl'C quem quer que fõsse.

E' o o.pêlo de um brasileiro, feito
sinceramente, de coração aberto, por
que desejo ver as tribun35chell1S,
na demo:lstr~ção de que os nossos
patrícios se !nteressam pelo trabalho
da Casa.

O Rcgl:ncnto não permite scq1.1er
ap!:lusos. Mas ao tolerâ.,.."lcia e o li
~!'aHsmo dos homens os admitem,
porque são o testemunho de slmpatla
e de jÚbilo. A Me.:;a, entreronto, não
tolernrâ qlJalquer m:l.nl!estação de
turbulência, de df'sprêzo, de afronta·
de injúria aos Srs. constituintes,
à majestade que todos devem a. esta.
Assembléia. .

Dc1JCo, pois, coro tOdas as veras do
meu coração. êate a,pêloà ·ass1::;tên
cia.

Eu mesmo, muitas vêzes, sinto não
poder acomp~nhárla;, nos aplausos
espontâneos, devido à posição que
ocupo. Deverá, porém, abster~se de
manifestações de desar;r.ldo porque,
aqui, apenas cumprimos o nosso de
ver, de aaórdo com a nossa consciên..
ela,

Assim sendo, espero a. col('.boração
da. assistê::lcia, que honra, como
a!l"'mcI, com ::::lJn presença e seu in
terêsse, os tra.balhosda Assemblél~

Nacional Constituinte.

V8,i~se proceder à leItura da ata.

o SR. PRESIDEW.l"'E - Está. em
c:ascuBsão a a ta.

O SR. l3ARRE'l"O PINTO - l?eço
a" palavra.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa~

lavra o nobre ConstituInte.

O SR. BARRETO PINTO (SÓÕ1'C
a ata) - Sr. Presidente I Egrégio.
Assembléia! V. E:<:.o., Sr. l?reslden..

. te, conforme está public:l.do n:.l. ata
dos nossos trabalhos da sessão de on..
tcm, teve opórtunidadc de dizer que
"UPe'rdnde nao é deS01"dem",

pe fato, não podemos construlr
o Brasil que desejamo:; e' que, como
representantes elo povo, havemos dó
construir. num ambiente czn que não
bnja completa. liberdade,' dentro elu
principio d..~ (rrdem c de> progresso
inscr1to em 110SS:l. qucl'ida Bandeira..

Desejo í!C1ue consib"Dr.do, como rct1~

ficnção à at:-:. de nossos trabalhos de
hoje, qu'a V. Ex!", ontem, quando
teve ncce~ldac1e de usar dorecureo
extremo de :azer evacuar as galerto.s,
aliás como medida de ordem pública,
não teve a intenção de que essa pro
vidência abral1gesse, de qualquer ma..
neíra. aos bancários que se encontravam
entre os que nelas estavam, porque
ésses vêm observn.ndo 0s' mais elemen
tares princípios de ordem, pleiteando
no reivindicação de direito que esta
postergtldo. (Pa.11ll4S nas !1a.lerias).

Encontram-sc no 15,0 dia. de greve,
greve que está se verificando exclu·
sivamcntc por culpa. ·de ganancloso~

ouc não querem ceder, que não que..
rem colElborar com o govêrno para
:;;olução honrosa. e just.'\.. (Palmas nc:.s
!JaZerias) •

..\lndtl ontem, uma comissão da
honro.d[l, bancada da Unifio Demo
crática Nacional, cOlllissão que ten·
tou entendimento com os bllnquelros..
com os bancários e com o Govêrno,
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che~ou ÍI. conclu.'5íio de' que o ~mpasse
criado ufi..o é Cio 8oV~1:no. Ao contra...
rie, no dificuldade existente era e Ó
e'Xclusi'vamente por culpa daqueles que,
disse c refJ1to, !1âo os gananciosos, os
lJ:tllquelros. (Pal7lUl/1. naa galerias).

Faço parte da ba.ncada. do )?ll.rtlC10
'rraba,lh1sta Brll.silclro e neste mo...
m~nto talQ ind1vid\.\t2.1mcntc. Ma~,

não podend.o renegu.f os votos· que
l'eceoi de banc<1rlos, - c mesmo que
não os tlvcase· recebido - o meu de...
ver de bom bmsJJ.eiro é estar .ao lado
dêle~, como tõda ao Assembléia. que
nãet pocleráde1xa.r. absolutamente: de
atender às relV1ndJ.c?Çôes de tão la..
lJoriosacIasse. (Palmas nas galerias) •

A l'Ida. econômIca. e comercial eto
BZ';:~!l C::Itá completamente paraUzada.
Os banqueiros. os mais fortes, não
são bro.slleil'os na.tos e, por 1sso, pou..
co lhe:; importa f2.zer ou negociar
acõrdos.· E, ainda. ma13, Sr. Prcsl..
doente. citão procurando amençar,
como se pudéssemos viver numa época
de ameaças, como se o maior vales..
S:: ZXlk1S qUe o nJenor. A nota hoJIj
publicads, na. tmprcn.sa, eu a class1!l"
co de insidIosa. e :l.l'bitrárta. .e não
pode c!c!~:a.r de ter repuL'3~ por parte
,ta 1,,5zcmbU;1~, (palmas nas (Jale
Tias) l:: Uln.l.\ nota que abc~'ra etc todos
os princ!plps', .

I..a:vro, assim, o meu mais veemente
vfatésto. colabor:mdo com QS bancãrIos,
qUQ tão os prImeJros n. chesnra um
:lc(irdo~ enquanto os m~enatasrouse

j~.I1n OR b'o,nquetro;;. procuram am·caçar,
prornctenczo bojc, maIs para falbr
:u:l:mIlil. (Palm.ar; nas ga.lerias).

O Sr, Osv:r.lda L:ma - Que t~r:l is'io
com Co llÜt '/

O. $R .J?n.ESIOENTE - Advtrto
~o n:>~~e Oeputa.<:o qu~ sLibrc :lo ac~

sé" pD~C !al;lr cinco nlinutos. o tem..
~ ~stá c::!gota.do,

O Si:?., Bf1,RP...ETO prNTo - Ent:1o.
c:; no:::sos. relógio~ niio estão mltl~,o

certos, Pelo meu, ainda. tenho ses ...
3~r.ta. se;;ttnd.os e coS:<Ju me gu!a.ndo
p~10 mE;U, Vamos acel'tá...los, V', Ex.'"
descont:.rtl o tempo.

O· SR. PRESJ:DEN'I'E - Estâ. bem,
tRiso) •

•
O SR. BARRETO PINTO - Alnd~

er~t~ m~nhú., c~tlv\: com c ilustre M1.
l~i:f"tO uo fr:al:.~lilo, ~r, Ot.aclllo Ne...
hl'i:tCJ (1c Lirn.a, qUI:: pe~,Uu !lo Inmh1l. co
lt~iXJ.r.19~o, no que rlquel mUlto .hon
t::;,uo, p.:u·~ que chcgát.eenl0S o. Um rr:
sult;:1.oÇO satisíat.Ól'lO paJ.'~, dcb\!lar a
S'r.ev~.

Quero" ass1."n, desta tribuna, mais
UID.1 vez.. alertar os .banqueiros, parot
que compreendamo maL que estão
::::.z::ndo a. Vl<ia, econ6:n1ca cio pais,

EgrécJa. Jl!.õembléia! Não fIcare! 1n
cl1!erente. E, ao tcrm:nar, neste:i
quinze segundos que nlt re5tanl, '1'.:":

ro dlzer, .o:uJs uma vez, a~s ban.cários
Cio Brnsll, que continuarei a C:efendê..
100 nesta }...s.scmbléu. ou Junto aI,) go..
gêmo. Podem contar com.igo, que es..
tarei com êles, porque tere1 ass1m ad
vogado uma causa. do dfreito e da maii
rJ.gorosa justlçn. <ltlut'Q bem.; m::!tlo
bem. Po.zm~ nas galerIas).

O SÃ.. P~ES!P.E:N~ - Nã.o h,a..

ve:1do .n"...ais qUCl11quelro. tz.u:, obsc:;'"
vaçGcs SóPl'C o:. ata. dou-a po= aprc,..
vacia,

~~Uo há e::ped.1e.n";e ,sôbra ~. m~.eo..

O SR. Ca~.P.;LOS PINTO FILa0
?~;u :J, P'Lla"vr:t_

o SR. P&E.SIDENT'Z PCl-m1~

V. Ex.~ que eu tom>e, ...ntC5, CJ com
p:üml~~ ce colo:;ns preser.tes, os 5:~,

.lmCônio José Pereira. Júnior, ROffiual..
'eiD O:-[:po:1., 13J.rroso Frtln.co, Cirllo
Júnlo; e Dccdc~o. Cl.e :M:end,onç~1 de...
Voinào. todavia, lnl'ormar a V" EX./l
que nA inacr1çÕt's anter10res A sua.

(Prestam. compromisso os Sr;;.
Á'r.ton!o JOSé Ptreíra, Jú.nior, !lo..
m::lCI,aO Crepor'l, E::r1'Oso l"ranco,.
Cil'ilo JÚnto,. e Deodoro Men..
clonça) •
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o SR. PRESIDENTE -. Não tendo
tigu.rado na ate: os nomes dos 5rs.
Dolor l'~errelrn de Andra,dc, Alb'lt~:nio

Calo.do de Gado!, Joúo d'e .Abreu, João
Fcrr.eira Lima. Ob"Valdo !..1ma t Gus
ta.vo Capanema e Max Tavares do
Ai.naraII os quai:o comp:lrecernm â.
sessão de ontem, faço n devida. reti..
ncação.

Vamos p:'..ssnr à hora ele expediente ..

Tem a· palavra o Sr. GAbrJel Pa~

50S, em 'Virtude da deslstê~la elo Sr.
QurgeZ" do Amaral.

O SR. GABRIEL· PASSOS (*)
(Pela. ordeml - Sr. Presidente, no..
bres Srs... ConsUtUintes:

Nã.o pretendia ocupa.r a. at.enção da.
ilustre Assembléia Constituinte. nesta
opc.l'tunJdade, mas sou .forçado a. ta...
zê..l0, Não tenho o prop6s1to de, por
qualquer maneIra, perturbar-lhe 05
trn.b~lhoSt nem pretendo dar enseJo ti.
que eu possa ser increpado de preJu
dicar o crédito deconflança. que abrI...
mos às autorIdades recém-constltuldas
legitimamente. Desejo, a!)enas, diZer
breves palavra.s que virão do interior'
mesmo do pt'ois, do f:.magO da '."105Sa
tcrr:l. cSão palavras qu·~ envolvem
otJsen'Q.'láQ c que nlio pretendoposso.m
constitulr motivo pnra desvio do.:;
tr~balhos àa Ass~mbléla' NacIonal
CO;l.stltui~te•.

.M:l.s, S~. Presidente, ttcontcce que
o Z;<roo, Sr, Pl·csldent.;~ clp. Repúbli
t:::\ s~tuou, com nUa sabcuorln,. o pro
br~n12. da reCrf;:lflização po1ftlco.. C ~d

rcln1~t::ltivado naí:>. Das pnl:lvrns
d~ S. E7...:l f-IC c1dcduz ~t1e devemos.
tt):lcs, COnjl.l8:lI' c:r~or'W05" para rg:.e o
BI'.l::11 se !';~tp.., C:6:s~:s fi 110H {~~ t'lorlc:o
ct;~cricio~~jc, :ll:l1:: forte C" mai8 c..'tpaz
de vencer ns dlIlculd:ldes de ordem
l\ dminhtrt\ttva, econômica, fina.ncetra
e poltttca, que se lhe ~ntolhmn. N'os..
SQ proD6sito deve ser o do bem comum
c o nosso alvo cl~v·e ser o da re~st:'u'"

turnç.10 democrntjca àe nCS$a' terra.
. ,

Quem, po:-ém. tala em. l'eestruturo
<}~o clcmccl't:.Uca naturalmente há. de

(.) Não 101 revIsto pelo orador.

ter em conto. oS dlreitos do povo, na
sua totalldade, ·sem o esph1to d,e elAs..
:;e~ - bl'o.ncos e pretos, grandes e íJc"
quenos, r1cos e pobres, empregados e
etl1prcead.ores~ os que exercitam à
nrof155áo m~nu'll e os que ex~rcitil.m

profissões liberais, todo aquélc com...
})lexo qUe constitui a base da demo.
cra<:1D..

~a, Senb.()~es, P\\ta. que 1sso se f3.~a.

ê mister que neS&a reestruturaçã.o .a1'as...
tomos qUaisquer motivos ou pretextos
pa~a revid.e ou vlnc1ita, l..,to é, cUD'l'"
pre sc ra~uL algo ele boa-fé e de legl...
Umo respeito aes direltos do que se
c1::a.am ntin.Jl'la. porque tamO/:m ~lp,

l;St:í. lntegra.d~ na totalldadc que é o
po~'o brasileiro. (Muito bem).

Não é possível, portanto, re~trutu..
l'ar..se o pais com 'boa.-fé, com lea.lda...
de, .qUAtldo se tomam .medJdas que
potlcm 6er apre<:lndas COmo de revide.
oU de reposição daqu21as condições de
t'iue o povo sel1bertou,

No entanto, Scnhorc5 Constituintes
- e pesa..me dizê-lo de inicio - in...
ft'lUzmcnte o honrado Interventor no..
meado pu'o. o Estado d·e .MfIUs O~ ..
,..a~ i~ótr. F.guindo. c,,:;,tra. tOdas os nos
sas fJreVlsõ~s, uma. política de reposl'"
çr:.o. not> antiGO:) iugares~ de autorid~\''''

ce~ que de~HillS mesmas funçÕoes ,t
nho.Dl sido a.r~5t3das. quando se ven
flcoU o ~olp~ r.aclonal de 29 de outu..
0:'0 C!'~ 1!J45 , •

. O Sr, Oavardo Lima. - Nem porU:1.
d!11xnr de ser assim.

O Sr. DU({lLC dr. f,{csquita - Todos
êl~s ,;:,lLV disnos de respeIto c :at?'·
m~nto~

O Sr. L{p..o J1!acllafio - Trata-s~ de
auto::id.n.des ditatoriais que fortJ:m
o.Ja5t~Cias. São quadros que est:lo sur ..
ijln:to ~m tod~ o Br~stl. O qua ccrt=t..
:mente protend.em é a re13o::.Lç;~o das
quadros da. dit~d1.1t;l. depo::ita.

O SR. G.4.13RIEL PASSOS - :Em
~r-o~5 passadas a19timas se consti ...
twaIn em n'l.otiva das censuras mais
'Veementes e procedentes; eram_tidas
como instrumento de compressao da.

. vonta.de individual e como agentes de·
cC'rrução. (~ru~to bem) • .
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Não é possível, pois, voltem aos seus
lugares sem maior exame, como sfm
pIes couefqüêncl~ ele uma.:t'evira.volta
poJitfca, sem atenção à vontade po
pular que se ma.n1!estou nas urnas
em 2 de dezembro do ano passaclo,
estabelecendo maioria e minoria, mas
reconhecendo a. existência. da m1no~

m, lsto é, de uma porçã.o de conel..
claMas que tem direito de influir e
de ser ouvida na orientação da caus8, .
pública. (Muito 'bem; palmas no re
Cinto e nas galerias).

Não quero, como cUsse, ...,.nem ê
(1 propósito da União Democrática.
Naci2nal - desviar a atenção da. ilus
tre Assemt>Iéla Constituinte para ou":
tras. questões que não aquelas que
todos perseguimos; mas é preciso que,
ele vez em Quando, se sublinhem eertas
atitudes, com maior ou meno~ vivaci
dade, segundo as circunstâncias,por
que esta ê também obra de reestru
tu:ação democrática, (Muito bem), é
:ltitude de re1vindicaçãl) de direitos
impostergáveis, sobretudo nos Estados
e .nos Municípios, Clnde o povo não é
fl.SSJstido por imprensa atenta, vigi
lante e índ.;pendente, (Palmas nas ga
l.erku) numa época. que ainda não
conta. com as órgãos constitucionais
de .fJ.scaI1za.ção dos governos, sem TrI
bunais de Contas, sem A.~emblélas
Legislativas, com governos que detêm
jornais, esta,ções de rádio, além das
facilidades própl'w dos cofres pô.
b!lcos. (Palmas nas galerias) •

. ASsUn, é preciso que os ílustres de
legados da vontade do Exmo. S::.
Presidente da República nos Estados
tenham em conta que estamos em
cutros tempos, em que se afirmam
novos direitos e não mais é possfve!
tratar os cidadãos como rebanho que
deva. ace!tar tudo submissamente.
f Muito õem; pa.lmas nas galerias.)

Termino, pois, Sr, :Presidente. sti..
bUnhando llpcnns a. atItude do llustre
Intcr~"entor no Esbdo de Minas Ge
rais, honrado c digno cidadão que,
entretanto, se d.esvia para co.minho
diverso daquele que as pessoas, de
sejosas em vcrd3.de da. l'cdemocratl
zaçüo do país, devem trilhar.

Não faço restrições à pc~oa de
S. Ex!". Rmdo-Jhe homenagens. pes
soaiz, mas quero advertir que não

será pos.'iível acompa.nhar S. Ex.Il, se
se entregar aos braços e às tenazes
ela. poUtlca partldá.r18,. (Muito bem;
muito bem. Palmas no r'ecfnto e nas
galerias.)

O sa,Cb.RLOS PINTO FILHO ("')
- Senhores Con.'itituintes I Na qual!..
dade de ln.vr~dor e manda.tário, nesta
Casa, de homens que umedecem ~

terra com o suor de seus braços,
ocuparei sempre esta tribuna tôdns r.s
vézes que estiver em jógo a e\:ononl1a
daqueles que trabalham e lutam na
lavoura' daqueles que, apesar de ro
l'rcsentarem a. fôrça ec(:JI%6m~ca. da
Nação, . sempre I tiveram seus direitos
e seus casos levados paTa. um -ph.r,')
inferior, vitimados meEmo P?la prc
lp<meerâncl2r e ganância dos mtermc
diários.

Aqui estou, Senhores, par:t fala l'

sõbre problema de ordem económlc
1
a,

inadiável, portanto, e que fere c.:e
frente e profundamente a. ~<:Qr.omt~

dcs produtores de café do Brasil. AqUI
estou, .Senhores, em v1rt~e da. :-ef.o*
luçãoba1xa.da pelo Departam2nto Na*
c~onal do Café, o qual visa aument:lr
bonificações par~ l,)S ca:Cés despolpa*
dos em uma s~fra já há. muito tempo
exportada. pelos produtores, de 4:1-45.

Antes de abandonar a. tribuna,· en*
trcgaret à. M~sa Q requerimento d2 tr.:e
dou ciêncIa à Casa. Depois de nl~m1s

conslderandcs, requeiro qt2e, por· lnt~:,

médIo do Ministério da Fazenci~, o
Departamento NacIonal 1.10 Café in
forme por que pr~~o vai pagar.d!~c:
tn.mente aos produtores os prem.CJ;)
attlbuídos aos cafés <1e~pol~os. das
sa.fras 44-45, concedidos na Resolução
525, éx?edida. pela Pres1dêncla. daquele
·ó:gáo.

O problem3., repito, fere n. e<:o!1omi::1
dos produto:-es de café, Porque e~s;.

slmp1es resolução monta a Cr$ .
3.215.000,00, distribukios pelos Estados
produtores na seguinte proporção:
Cr$ 2.661.000,00 l\ Minas G~r:.'.1s~ ?rS
839.000,00 n Sá-o Paulo, e j;l'l,ortun..
clo.s menores aos demais.
. 1!: bem possível, Senhores Copsr.!*

tu1ntes, que o· Departamento r-l~cic-·

(*) Não foi revisto pelo o:'~dor.
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nal ào Café, em resposta. ao meu re
querimento, dlga. que os prêmios vâo
5Cr dados aos remetentes de conheci
mentos dos respectIvos desp:l.chos.

se assim fOr, meus Senho:'c!s, mais
uma. vez a. la.voUta. d.e ~tU:é do Brasil
scfrerá. forte sangr1a em sua economia,
porque os ;remetentes dos despachos
sáo geralmente compradores e 2)~O

produtores de c:lfé; nãv são aquêles
que merecem o prêmio, pois o dInheiro
que vai fazer face a. êsse pagamento é
o resultado de cotas deequUibr10 que
o lavr3.ldor proporcionou g'I'atulto.mcn
t~ durante doze anos, no D.M.C.

O Sr. Noraldino Lima - Para me
lhorar a. situaçüo do café! no mercado
externo, sr..be V. EX.R.

O SR. CARLOS PINTO F'!!..I-lO 
Respondo ao npa!'~ d~ V. E~:.", cu-

.. zendo Que mr:lho:ou. sín'l, n, ~ltunc~o

cconórn.lcH. ao come~·chl1.te b~·asi!'.úl'O
de café. de V.:'Z qU~ o 1::vr:Hl01' j1nct0~
nel ründfl. vÂve lla, m~r';·t·b. (Palmm;·'
miséria de roupa, m:séria qU2 vnl d:l
me3:l. até o leito! Os comCrc19:lt~s,

~!m, ésscs é qUe enriqueceram.
TereI oportunid:tde, Senhores CO!"l:'

tltuintes, <te vcltar Ilo\'~men~~ a cst:l
t:-JbUlla e provar que ~s nlegaçõcs c·:)
d~Unit> I)~p~tado não prcc~dcm, PO:
qt.::tnto aS leis :f'cIt~s para bene:ficinr
a lavoura, Jn.fcllzmente, nü·o têm Mão
cumprida.:;. (Palmas).

O Sr. Ncralrlino Lima - FOT.lm
sempre cumpridas. V. E;~.~ r.~pre

sentou o Est~do do R:o de ,)e.nel~·CI

em -váTios Convênios e Ccnselho~ eto
Departamento Nt.clonal elo c~r~ c
s3.be que 2ss1m, .sempre to1.

O St'... Cl\.RLQS PINTO F!LHO 
&C'sponde~el ao El.p3.rte de. V. E~:

eelên-c!a., t'J.sc3.ndo elementos n!'l. mó..
pt.!~ Secrcta:ia. do Dep~rtamênto·.

S::. Presidente, se V. Ex.a. per..
mite eu me demorarei po: m:.1.Í!'> 301..
guns minutos na tribuna.

O SR. PR.ESrP~""T.E - D3. ho:.-:t
do ExpedIente V. E;.=.~ njndo. pcd~

cUspo!:" de 15 minutos.

O ~·n. CARLOS pn~TO PILHO 
Meus senhores, oerta éjJO~J. hoUV~,

no Brasil, em que dsixou de exiscir
a ne<:essldo.de do lavrador concor:'~l'

com. a tal cota de sacritlclos: no en
tanto, veriticado isso, toI baixado o
Decreto-lei n.o 5.874, no d!a 2 de ou
tubro de 1943, conforme não o ignora
o nobre Deputado por M1nas Gera1S.
ll'sse Decreto~le~, em &eu art. 4.0, diz
o seguinte: '

lIFica assegurado 20S produto
res de café da sa.fra de 1943...44,
já negociada, o direito de r~

avcr dos resDcctivos compra.do
res, executlvamente, ao di!crcnçn.
do preço resultan.te da cota.· de
equilíbrio de 15 'lo".

Meus senhores, nenhum 19.Vr~do:-,

em. nosso pais, re~ebeu n. clta.da. cotoU.
llY.1zdto bem. palmas) FJcou aj.l~nas

:la lei.
Aqui está. um cidadão, senho:cs, que

luto:J, não apenas no Con\1õnlc 00.
!eelro dos Estados, m3.s ta1n~él11 1~::1.

l':::r.ça pública, nas ruas, lutou em
~Q~OS os tUf;ares q,u~ lhe eram per
:nitidos, e nndtl ~onse~uiu, corno nito
conseguiram, também, :lqUêh~ m:ms
companheiros de tl'abalho, que, t'C
r-ito, um.edecem a terra com o su:>r
de seus braços. :eles, l~almente. cão
cbtivc~am s.qtrllo qUe lhes ,::r~ nf:"
CCSSfLriO, uns poucos mil réis parti.
compra::' UIna cam1sn.

v',:>jí\ V. E~.~ po:1nnto, que a
leI nào foi cumprida.

Meus senhores, com relaçã.o flO flue
"'~nhl) de aludir, de'w'c ncrescentt.rque,
há poucos dias, no Estado· de São
·Paulo, sendo 1ntcl.·p~1",dQ ilela. 50'"
c1edlldc Rural gTande político amc
~cnno, sõbre se hnvln pos~ihU1da.de doe
numentllros preços do café,. respon,
deu que os Est~d\)s Unidos estav:lm
dj!;!Josto.s a fnzê~lo po:'6m nfio 110
r::.omento, porque os estoques de café·
do .Brasil 11~O s~ ~hnvam p.m nlfio~

cl::.!3 lavradores· 8, sim, dos m9S:C:l.t~s

compradores.
Se aquêle país viu e sentfu que o

comerciante de ca.ré do Bl'astl é que
in. 5crbcneficia.dol porque, Scnh01:~s,

tl111n. nutarq..da como o D. N. C••
C!. ~c tem a obrigação de defender ao
cconom~!l. elos produtores, aíntlc. :tlll,C3.
senttu cn:lda viu? (Muito bem, pa.l
mas) .
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o SR. BENEDITO VALADARES
- Sr. ~esidcnte, o nobre :Deputado
por Minas Gtrais, 81'. Gabriel Passos,

. acaba de produzir um discurso sereno
e interessante.

S. Ex.:\ defendeu uma tese ~ue está
em desacôroo cem tôdas as orgi'.m
zações polfticas do mundo. Acha. q;w
o Xnterventor de Minas Gerais, a quem
S. E".l\ tcc'e ,elogio~j, não pede esco
lher os Prefeitas dos Munic1pios I:'.i
nc~lros, segun<io o Partido ao qual
pe.rten~e,

:é: bem doe- ver nue S. Ex." f;;:.z a cri
tica desses PrefeÚ0.5, di:zencio que mUl
tes dêles não estão à a-lcura ào nobre,
cargo de represe·ntante dos MunJ.cl
pios. Entretanto, sôbre os Prefeitos
daquele Estado, nesta hora 'recondu
zidos àS suas funções pejo Interven
tor,.Já se pronunciou o povo mineiro.
Na; maiol1a dos Municípios aludidos o
Partido Social Democráti<:o venceu
num pleito que re!letiu o prestigio -:
a conrie.nç.;l.' CiO povo nos seus cU.rigcn
teso

o Sr. A.rtUT Bernard.es - Restasa-'
bel' como venceram.

O Sr. Artur Bcrnardes Filho - O
nobre or~dor tem razão, mas o :Parti
do Social Dcmocráti-co não VC'l1ceu em
tooos os MunicipIos de Minas Ger:ús,
de modo que foi feita essa res.salva
pelo d!etf;lco colega, :D2putooo Gabriel
Passe,s.

o BR. B'ENED:tTO \TAt,l'lDARES _
VOI.! rr?~T)Or.c4;;l' ao atj~(rtc elo honr{~do

. :c(.!!=-...ta~o. ~

o 8r. ~;Oc.rc~ Filll o - V'. Ex,:\ ·.estl·~
l':.h:J. que o llobrá Deputado G:lbriel
p~ssos hn.j~ I'lustentado doutrina reTJC~

:lldn em tôcta parte. V. E~.:l. toctaVi'l,
muito ü.13.!s do qt::;l êlc j está defenden
do doutrit"..!.'.. que em parte alguma do
J"C.1,7nrio t.em cnblment..o: fi. de q'.ie o
ch~'fe do C):t:cl.ltivo munidpal pos::;a
ser, ao mes:no tempo, dirjgente de
part~o politicIJ.

O SR. BENEDITO VALADARE.3 
:€w:a pont ar!:: v·~ta. Niic, se tl·e.t~ d.e
c:i1ef2 dcs' partidos !1"lun.icip~i..":i. r-:',a.
lT~:~lc:-b C~ P:·e~t'.itQS min,·.i,\·Os n':::'o
S~~O ":-wsk;~!'tt-uj do,:; c'li:-~~ório.s muni
C:=l.Jals. Tl",at:'.-ze, apenas,. àe mem-

bras dêssC3 partidos, que: foram vito
riosos nos mun~cíplos.

O Sr. Gabriel Passos -. São os con
....enc1onais que, aliás, foram à C13:pltat
do Esta.clo, convidados por V. E".l\ e
com os dinheiros elos cofres públicos.

O SR. BENE'Di:TO VALADARES
Respcndcm:1o [j'~o:"·a. 00 aparte do
llCOl'~ ;o.::put:~~{I 51:. Artu1.' B2rnardes
FHho, tr:nho a dizer à. ÀSs2mb!é:ía
(,OW1titu~L1tc que, na. re~lidade, bouve
munlclpifRl mine1l'os c:m que o ?ar
titio da. oposiçll.o saiu tr:uma.nte. Em
poucos d8!e:l, com ey.pr-E3siv.rl. maiol'ia.
Acentuo, .enliretnnto, q,ue é pensa
mento do a,tual 1ntervcntorj que tem
um· passado liberal fi, zelar ,na. ,':lua
carreira poHtic;1, r.esolver a situaç~o
dos municipios, ct:.'l que .a' mtc,o:l:ia
teve uma Brande votação j se ~ não de
::lcõrdo com CJ partido. da oposiç<'\o.
pcb menos em circunstânc:a.s que
1''1:10 coloquem mal o partIdo, uma vez
que o povo do município se pronun
CIOU em seu lavor, e é a. vontade so
beraro da povo que d~ve ser res-
peitada. :

Em alguns, poréIn j dos municipios
!l'llneírcn li. vit'5ria ela oporsíção 'foi tão
insi~nificante que nÓS roeõInos.".

O Sr. Monteiro de Castro - Vários
dos Prefeitos que voltaram foram der
rotados nas eleições p8.SSadas., (Mui-
to 'bem) • :

O SR. BENEDITO VA'\LADARES 
. . .rl~~o p<:cl·:..no5 .iul~a:(' qual:)eja a
';.oi.lt::l:.; ~G(;:r;!n;J, do povo.

Dado o ~p:l.:rz.to em que a oposição
se colccou; ~ncc.s da. eleição c do apoio
'~l,:cbído (i;~ m::.mbros do Govc::r-no doe

MinM> cera.1..:i, pOdemos afirnl.ar que
{) Pal'tido .social Deznccrá.tieo salu vi
torloso em quase todos os Municípios,

O nobre O,"putado Gabriel PaS6os,
toa~via, vem :1.ssacar perante a 'Cons
tltuinte injú:ias 3.{) c:~:-Governador de
:'r!ln2,s Gerais,.,.

o Sr, Prado KeZly - Não apoiado.
V. E::.~ U.i:iõ), um t~rmo ln!cliz.

O SP... BENEDITO Y.ALADJl..RF,s 
. .. :'cto:nando a.sslm, aÇl seu: fc:tio
ccú;:d",O. (?'{oi·e,~to:;). O povo ml
11:::1ro, porém, j~'. ~.:,=:pellu c.5sas injúr.1n.s,
(·.~\,.l~tiO ~~~. n bo ,de causa e"Qo ? al'tldo
Sodal Do:::>:ncCl'1lcLCO, do qual somos
ÕJ ::'t1['sillt'u.te em nO~50 :Bt~r:.do !'Tnt::'l1.
.. ;i:(:tito bem.,· mltito bem., Pal,mas.
Protc:;tos, ~o::les 1l4S galerias).
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o SR. PEESID:mNTE - Minha ~cl.

vertência já foi feita no tocante il.:i
manifestações dasgale:ias. A poli~t:.l.

verifica.rá os que estão indisciplinado:::
, e recalcitrantes, fazendo-os ret1rar-s~.

(Palmas). •

Não mando evacuar as galerias, '1Jo~'
que não é justo que, na. sua quase
totalidade composta de pessoas aten
ciosas e delicadas, sofram esta.s o <:a~·

tigo devido apenas aos rebeldes.
Está. finda a hora do expediente.

Achando-se presente o ilustre De
putado Sr. Vitorino de 13rito :Freir~.

~onvldo S. Ex.a. aprestar o neces
sário compromisso. (Pausa).

(O Sr. Vitorino de Brito Freire
'Z)ai à Mesa e presta ccmJ,'PTom.is~iC,

PaZmas) ,

Vou suspender a sessão por 10 mi
mttós, a fim de que os senhores Cons
tituin~es se munam das cédulas ne
ce.s~árias à eleição do::; Sect's:ãrios da.
Mesa..

<Suspende-se a sessáo) ,

O SR, PRESIDENTE: - Está rC:l
iJe!'ta a sessiio,

Comparecem mais 37 Srs..Con.;
tituintes.

Est::mdo presente o ilustre Sennc1Cl'
51'. ClcdOI7ú' Ca~doGo, convido S. E~.;'

~ pl'estar o neceszirio compro::niSlS(),

(Compa.rece S, E::.a " Mesa e
'Presta compromisso).

Vai ser [cita a chamadn dc~ Sl';;.
Constituintes, pu.l,'::\ ::\ elC!içio cios S'.:-
cÂ'ctários da Mesa. '

Acre:

C~telo Branco.
Hugo éarnelro.

Amazonas: .

Alvaro Maia.
Valdemar Pedrasa.
Leopoldo Peres. '
Manuel Severiano.

Parâ:

Alvaro AdoUo.
Magalhâes Bar~ta.

Lam'eira.. Blttencourt.
Carlos Noguelra.
Nelson áa Silva F2,r1jós.
Costa Botelho.
/i,gost1nl1.0 Monte1ro.
.epllog0 de Caropos.

.Duarte de Ol1ve1ra;
Moura Carvalho.
Deodoro Mendonça.

Maranhão:
Vltotino Fre1l:e.
ClOàomir Cardooo,
PereIra Júnior.
L1no Machado.
Alartco Pacheco .
.Anteno! :Sogéa.
orepor! Franco.

Cearâ.:

1'0010 pompeu.
~'ernandes Távora.
paulo SaTasate.
'Pessoa Rcôngues.
l"ernandes Teles.
JoSé de BorDa.
Almeida Iv3:onte.
Frota Gentu.
Moreira de. Rocha.

Rio Granàe do Norte:

Georglno Avellno.
ll'erreira de So~.

Deocléclo' Duarte.
José Varela.
valfredo Gurgel,
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Paraíba:
Rodrlg'oles Rlbe~ro.
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Jl1ndul Carneiro.
João .Agnpino.
So.mucl DUarte,
Josê Jof11t.
Ernani Sátiro.

Fernambuco:
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Etelvina LinlS.
Agamemnon MagaJhüe~,

Gereino Malagueta de 'Pontes.
\Jarneiro da Sl1vn.. .
Osvaldo L1ma.
çÇlsta pôrto.
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o SR. PEESID:mNTE - Minha ~cl.
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-- 82 .-:-

Ulisses Uns ae .AlbUquerque.
l:''''errelra. L1ma..
Pessoa. Guerra.
Lima oa.valcant1.
Alde Sampaio.
Gregório Bezerra.
Agostinho de 0l1ve1r~

.Arruda CâmaJ."a.
Sousa Leão.
MOl'ais Cout1nbr-.

.A.la6toas: (I

Teixeira cl.e Va.'lconcelos.
Silvestre PérlclAA.
:Mecl.eiros Neto.
Lauro Monteneço.
Fal'las Júnior.
Manso de Carvalllo.
Rui J:'almelra.
JoSé Maria de Me~.

Sergipe.

Válter FranC9.
Durva.l cruz.
Amando Fontes.
Dantas VIeira.
Leite Neto.
Graco Cardoso.

Bah1a:

Pinto Aleixo.
Otávio Mangabetra.
Manuel Nnv.als.
Juraei Magalhãt:~.

Alberico Frag~.

Costa. Filho.
carlos Manghela..
Altarnirando Requião.
Vieira de Melo.
Eunápl0 de Queirós.
Gu!.1herme Marb~ck.

Espírito SMto:

Atuio Viváqua.
Hp.nrlque de Novais.
Eurico Sales.
Vie1ra de Re7.encl.f..
Asdrubal Sõt\re's.
Luís C1:íudl0.
ArL Viana.
C:'lr!os Lindenberg.
Alvaro castelo.

DIstrIto Fec1eral:

'8.amilton Nos;ueira.
R ui Almeida. . ~. t

;Benjamin Farah.
Vargas Néto.
Gurg&1 do .An18faJ..
Sega<1a.s Vlann..
Ben.fc1o l"ontenelc.
Baeta Neves.
Antônio José da Silva •
Hennes LIma.
Euclldes de Figueiredo.
Jurand1r Pire~.

João Amazonas.
Mauricio Grabol5.
Jonas Correia..
Fontes Romero.
Barreto Pmto.
Batista Neto.

Rio de Janeiro:

Altrcdo Neves.
Pereir.... Pinto.
Amaral Peixoto.
Eduardo Duv1vier.
Carlos Pinto.
Paulo Fernande15.
Getúlio Moura.
Heitor Collet.
Bastos Tavares.
P..eúrcio TÔrres.
Brígida Tinoco.
Miguel Couto.
Pr~do Kel1y.
Romão JúniOI.
José Leomll.
Soares Filho.
Cla.Ud!no José da SUva..

. AlcIdes Sabença.
Abelardo Mata. "

Minas Gerai:3:

Melo Viana..
Levindo Coelho.
Benedito Valadares.
Juscellno :K:ubitscnek.
Pedro Dutra.
Bias Fortes.
Duque de Mesquita..
Monteiro de Castl"CI.
João Henrique.
Jaci de Figueiredo.
MaBalhã.es Pinto.
Joaquim Llbãnl0.
Daniel de Carvalho.
José Alkmim.
A'\Ugusto Viegas.
~..rtur :Bernardes Filho.
Gustavo Capanemu.
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232Total.: . . ..... 11I •••••••

;Lauro Lopes.
João AguIar.
Aramis Ata.fãe.
Gomy Júnior.
Munhoz da Rocha.
Erasto Gaertller.
Melo Braga•

Santa Catarina:
Nereu Ramos.
!vo cte Aquino.
Roberto Grossembacher.
Vieira da Costo.•
Tavares Amaral.

. ':romás Fontes.
Hans Jordan.
Aderbal Silva.

Rio Grande do Sul:
Adroaldo Mesquita.
Teodonúro Fonseca.
Pâmaso Rocha.
:Batista Luzardo .
Manuel Dwu:te.
Sousa Costa..

. :Blttencoutt Azam.buja.
Nlcolau Vergue1ro.
El61 da Rocha..
.Antero Le1vas.
Pedro Vergara.
·Abillo Fernandes.
Glicério Alves.
Daniel de Faraco.
:F'lores da Cunha..
anuI Pi~a.

O SR. PRESIDENTE - Vai se
proceder à apuração.

Procedida esta, verifica-se o se
guinte resultado para 1.°, 2.°, 3.° e
-i.oJ Secretários:

PARA 1.° SECRETÂRIO
Votos

Georzino Avelino............... 1.84'
.-\bil1c Fernandes • .... . . ..•. . 13
Agostinho Monteiro . ••• . •. • . . .2
Ferreira de Sousa ....•..• . . •• 2
Lillo Machado .. . ..•..•.. :... ' 1
_;lde Sampaio • • . .. . . .. . • . .. • 2
Pe:'Z1!tndes. T~vor3. . .. . .• .• .• 2
E!6i Rocha. _ ... 11I •••••• oi • .. • • • 1
Glicério Alves • .. .. .. .. .. . . . 1
i?re.do Kelly • . .
'Luis Carlos Prestes .•..••....
C~dulas em branco ... ; .•....

Pedro Luciov1co.
Magalhães da Silveira.
JOM d'Abreu.
Ca.iado 00061.
Guilherme Xavier.
Galena Paranhos.
Don-.ingos Velasco.
Machado Siqueira..

Mato Grosso:

Vespaslano Martins.
Ponce de Arruda..
ArrUda F1alho.
Martiniano de Araújo.
Oo10r de Andrade.
Agrícola de Barros.

Paranâ:

Roberto Glasser.
Ferna"hão mOres.
Munhoz de Melo.

Golãs:

Costa Neto.
José .Armando.
Paulo Nogue1ra~
Plínio .Barreto.
Guarac1 Silveira.
Berta Condé.
Osvaldo Pacheco da SUva.
Jorge i\mado ..
Milton Brito.
MárIo Masagáo.
Cirilo Júnior.
Gofredo Teles.
César Costa.
Martins F11ho.
Antônio Fellciano.
Lopes Ferra!:.

Gabdel PasSOIS.
Rodrigues l?ere1ra.
Norald1no L1Jlla.
Celso Machado.
Olinto Fonseca.
Mário Brant.
Felipe ,Salb1.

. Artur Bernardes.
Ler! Santos.
Welington Bra.ndão.
José Bonifâcio.
Mílton Prates.
.Ezequiel Mendes.

São Paulo:
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PI'.nA 2.0 sEcRErÁRXo

L~\tro Monte11.~gro . . . . . . . . . . . 166
.. Hugo CarneIro . . . . . . • . . . . . • 41

Mauricio Grabols . ..•.•.•..... 15
Alde Sampaio . . •. • . • . •• .. . . 3
José de Bor,ba . .. .... . . .. .. .... ... ... 2
Cédulas em branco • . . . . . • . . • .5

~ . Vetos

Lauro Lopes . . . . . . . . . . . 190
Mílton Brito • . . . . .. .. . .. .. . • 13
'Pedro Vergara . . •. . • .. . . .•. 3
Alue Sampaio . li ~ .. • .. • .. .... • .. • .. .. 2
Fcrreh·a. de Sousa • .. . . • . • . • . 2
Paulo Sarasate . . • .......•. 1
Munhoz de Melo • . .. . .. •. .. . 1
Novais Filho . 1
Cédulas em branco . . . • . •. . . • 19

llARA 3,° S1::CRE'tMIO

as quais oportunamente serão objeto
de deliberação da Casa..

:t:ND:::CAÇí\O

Considerando que a elaboração üa.
nova Carta Constitucional não pre~~

c1ncle da mais intima colaboração da
palavra. escrita e falada, devendo, por
isso, os representantes do povo, da im
prensa e do rádio viverem. no mal::; e~;

treito contato;
Considera.ndo que eS5a. colabora\-~o

está sendo prejudicada pela pos:çál)
atual das bancadas de imprensa e de
:ádio, tora do recinto onde se trava...'11
os debates, ficando os cron1:)tas p~r

la.mentares na dependência exc'.us'1v:a
dos amplificadores, sujeitos à tnterl'u
pçj.o; .

Indico que a Mesa ela Câmara tome
as nec~ssárias e imediatas providêllcias
no sentido de restabelecer os lugares
reservados aos representantes da. ;m
prensa e do rácUo dentro do recinto da.
~o\~sembléia., f1cando as' atuais tribunas
de imprensa reservad.as aos diretores de
jornais, revistas e cronistas que não ("s
-::ejam obngados ao relato diãr10 dos
de~ates.

Sala das Sessões, em 7 de fevereiro
de 1946. - Joã.o Ca.fé Filno. - Pau.lo
Sarasate.

232

232

Votos

• to .

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

Total .

Total ..

o SR. PRESIDENTE - Proclamo
eleitos 1.°, 2.°,3.° e 4.° Sçcretários e Su
plentes, respectivamente, os Senhores
Georgoino Avelino; Lauro Lopes, Lauro
Montenegro, Ruy Almeida, Hugo Car
neiroe Ca.rlos Marighela. (Palmas).

'I'enhosôbre a mesatres indicações,
dos 51'S. Constituintes Carlos Pinto. Rui
Almeida, Café Filho e Paulo Sarasata,

1
')..

INDICAÇÃO

Considerando que a Assembléia. N::t..
cional Constituinte, em sessã.o de 6 de
fevereiro do corrente ano. votou o s~u

regimento interno, aceitando, como
projeto, o que o Poder Executivo pre
tendeu lhe outorgar;

Considerando que essa. leI interna
náo dispôs sObre os trabalhos de e:a.

1 boraçáo da Constituição, nem sObre
1 - a organização da Comissão Consti~L1-

1 donal, determinando, porém, que (.13

8 casos omissos !õssem regulados pelo
regimento adotado pela Assemb1éja
Nacional ConstituInte, que elaborou e.
Constituição de 1934;

Considerando que êsse regimento, já
em vigor, indica seja organiZada a Co
missão Constitucional no dia seguinte
ao da ínstalaçã.o da Assembléia ou no
imedio.to, detennil'lando ainda, no seu
art. 28, que, às 11 horas do cUa se
guinte ~o da instalação. a represen
tação de co.dg. Estado e os represeu
tantes profIss1onais escolherão o seu

14G
36
3-1

2

232

Votos

Total . .

Ru1Almeida . • .
Carlos Marigh~la. . . ...•...•.
Euclídes de Figueiredo . •....
Lauro Montenegro • ••.••.•.•.
Caiado Godói • . ..
Jonas Correia . . .
Acúrc10 TOrres • . .
Aluisio Alves .' ~ .
José de Borba . . .
Cédulas em bran~o . . •......
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delegado na. comissão, o que contrasta.
'com a. atual formação da Assembléia
Constituinte, PÔ1S que nesta nü,o existe
xeptesentaçã.o prot1ss1on1.11 e as bal~~

cadas se constituem por Partidos c núrJ
por regiões ou Estados;

Conslderanao que a Constlt:.úr;ão de
1937 refete,.no al't. 17~, que:: à .sW.l. re
tOfma, total ou em parws, prec(.:de~á

a apresentação de um pl'oJeto elapu
rado pelo Govêrno, quando a rctarma.
fÔl de iniçiativa cio Poder E1CCCU1;1VO,
conlO ocorre no caso presente;

Considerando, mais, que o ~gimento

em vigor estabelece no seu art. 15,
que na sessâo ele inst~lação da Cons
tituinte o projeto remetido pelo exe
cutivo será recebido c lido, devendo
fazer .parte integrante da ata dos tm
.balhos dessa sessão;

.consld.era~do que não foi cumpr~c1a

essa formalidade, nem os ConstituIn
tes têm conhecimento da. remessa
do projeto que o regimento refere;

Considerando a urgência reclamf.'.d3.
pela. Nação .Brasileira mL elaboraçâo
da Carta. Magna, o que seria retardam\
se aguardasse & Assembléia a. votaç~o

do seu regimento definitivo, dado quo::
êste deve ser, liberalmente, discuticJ.o
e votado: '
.' IncUco que seja. const1tuida, ime
diatamente, com a representação l)f"

porclonal de todos os ParUdos, com re
presenta.ção nesta Assembléia, a. Co
missão Constitucional que el~borará,

dentro ce 20 dias, o projeto de CO[15
titui<;ão, passando o plenário, no praz"'
estabelecido para os trabalhos da ~o

.missão, à discussão e votação do seu
regimento interno.

Sala das Se~sões, em '1 de !everu:ro·
de 1946. -.João Café Fillr.o.

BEQ~O

Considerando que a. resolução nú
mero 525, expedida pela. Presidência
do Departamento Nacional dO Café, ao
29 de de2embro de 1945, visa aumen
tar o valor dos prêmios referentes
aos cafés despolpados,cotrespondente
à s~fr~ 19411-1945, já bá IllUito expor
~adD..

Considerando que o retendo au
mento sõmentepodeX'á. beneficiar a. la~
V01U'a. .se fôr entregue ao produtor. ,

que estIver ind1cado na relação elo co
nnec1mento de embarque,coxno pro
dutor e nito ao remetente do despacho,
porque êste gel'a.lmente é o comerci
ante, comprador c1ocafé.

ConsIderando que a importâ.ncia
par" lazer face á citada .rcsolução
mama. em ,Cr$ 3.2i5.385,OO <três .cni
llibcs duzentos e quinze mil e ;,te
Z&nto5 e oitcnta c cinco cruzeiros),
d11lbeiro que terá de sair do pa~rl

mOn10 e;dstente no Departamento
H'acional do Café, da venda das co
tas de equil1brio, e':ltregues gratui
tamente pelos produtores, aos mesmos
cábendo portanto reivmcli:::ar;

Sequeiro que, por intermédio 00
Ministério da Fazenda, o Departa
mento Nacional do Café informe
por que prcce.'i.'5o vai pagar diretarllen
te aos produtores os pl'émíos atribui
doS, aos cafés despolpados da sa!ra
1944-1945, concedidos pela resolução
11.° S25, expedida pela Presidência
d.aquela autarquia, em 29 de dezem
bro de 1945.

Cã,mara. dos Deputados, '1 de teve
re;ro de 1946. - Carlos Pinto Filão.

ltE:QlJ:ERDfEN'1'O
Requeiro:
1. 0 - Que conste da ata um. voto..

ele pesar pelo desaparecimento do sau
do~o brasileiro, Dr. pedr? Ernesto,
primeiro Prefeito eleito do Distrito
Federal e grande amigo dos trabalha
d.o1.·es;

2.· - Que seja. e"pedido tele~rama

à. familia do ine5qu~clvel morto, co
municando, caso seja aprovado o pre
sente requerimento, a decisão da .As
:;exnbléia Naeional Constituinte.

Sala. das Sessões, 7-2-946. -- Rui.
Almeida.

O SR. PRESIDENTE - A .hora
da se:::são está esgotada.
~cudindo ao desejo dos Senhores

Constituintes, convoco, para amanhã.
às 14 11oras, reunião esp~cial, a fim de
ser prestada urna. homenagem à .me
mória do Presidente da última Assem
bléia. Con.s~t'Uinte - Antônio Ca,rlos
Ribeiro de Andrada.

li~5tá finda a sessão.
LeVanta-se Do sess.ão às 18 horas elO.

m~u~s. '
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3.1\ Sess:.o Especial~ em 8 de fevereiro de 1946
Presidência do $r. Meto Viana

As 14 horas e 15 minutos, o sr.
Presidente assume a. presidência..

"

. O SR. PRESIDENTE - Está aberta.
a sessão. A lista de presença acUSa o
comparecImento de 109 Srs. C().ílst1
tuintes•.

Am.azonas~

Alvaro Maia.

Pará:

Alvaro Adolfo, Nélson d:l Siiva ~R

rijós, Costa Botelho e Agostir.ho M:on
reiro.

Maranhão:

Uno Machado.

Ceará:

Fernancles TG.vora,Paulo Sal'asate,
Benedíto Carvalho, Pessoa. Rodrigues,
Ferml.nc!cs Teles, José de Borba, e
Almeida Monte.

Rio Grande do Norte:

José Augusto, Aluísio Alves e Café
Fllho.

Paraíba:

Rodrigues Ribeiro, .1andui Carneiro,
Samuel Duarte, Ernnni Sátiro. '

Pernambuco:

Novais Filha, Etelvino Lfns, Aga.;,
zn.emnon MagaL~ães, Geremo ::L'i!ala~ .
gueta de Pontes, Carneiro da Silva;

Ulisses Lins de Albuquerque, João
Ferreira. Lima, Pessoa Guerra e Agos~

tinho Oliveh'g. .arruda Câmara.

Alagoas:

Teixeira de Vasconcelos, Medelrós
Neto,L~I.l.U'o Montenegro e José Maria
ele Melo.

Sergipe:

Amando :Fontes, Dantas Vieira e
LeIte Neto.

Bahia:

Otávio Mangabei1"a, Manuel Novais,
Jurac! Magalhães e Carlos Mari
shêla.

. Espírito S:'.l.nto:

Henrique de N")vals. Asdrubal Soa
res e LUis CÚâudio.

Dlstrito Federal;

Rui Almeida, Antonio José da Silva,
J'urandir Pires, Maurício Grabois, Bn._t

reto Pinto e :Batista Neto,

Rio de Janeiro:'

Anlarfl,l Peixoto, Carlos Pinto, Bas
tos Tavares, ..\cúrcio Torres" Romão
Júnior, Claudino José, da Silva e Al
cides Sabença.

Minas Gera.is:
Melo Viana, Levindo Coelho, Be..

nedlto Valadares, Bias Fortes, Duque
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de Mesquita, João Henrique, Jaci de
Figueiredo, Daniel Carvalho, José
Alkmi.tn, Augusto Viegas, Artur Bcr
nal'des Filho, GabrilÜ Passos, Celso
lv.Iachaclo, :Felipe :6albI, José Marü~

LoP~S Cançado, Artur 'Bornardes, Lerl
Santos, Jos6 Bonlfécio c Isro.e! P.l~

nheiro.

São Paulo:

Costa Neto, Plínio Barreto. José
:M:aria Críspim, Osvaldo Pacheco da
Silva, Jorge Amado, Milton Brito,
!'1Iál'lo Masagão, Gofredo Teles e An..
tônio Feliciano.

Goiás:

Caiado de Godói e Machado Si
queira.

rf..a to Grosso:

Arruda Flalho e Agrícola Barros.

Paranâ:

Roberto Olasser, Fernando :PIores,
Munhoz de Melo, Lauro Lopes, João
Aguiar, Aramis Ataidcs, Munhoz da.
Rocha. e Erasto Gaertner.

Sant~ Catarina:

Nereu Ramos, Ivo d'Aquino, Ro
bcrcoGrossembacher, Tavares d'Ama
ral, Tomás Fontes c Hans Jordan.

Rio Grance do Sul:

B:ltista Luzardo, Manuel Duarte,
Sousa Costa, Bitencourt de Azam
buja, Pedro Vergara, Glicério Alves
e Raul Pila.

o SR. LAURO LOPES (2.0 Secre.·
teiriO) procede à· leitura da ata. da
,sessão anterior.

o SR. LINO Xv"'J...OP.'ADO (S6bre a
a.tn> (lo) - Sr. Presidente, nilo e
sem uma. C21'ta. emoç[Lo que volto <lo

tal' contato com no tribuna. d&stc :Par...
1::·,mü1i;o, c nrLO G, tam'bém, s'em um
.C(;l'to conscrangimento que venho so
licitar alguns minutos de atenção aos
ilustre;; Senhores Const.ituimes de ~.

:r-ra verdade, dcs~jo tratru' de as
Gunt,o que l1ao e.'Sttí eslil·~tamente li
gado aos precipuoz traoallicz da n·:... 
~:J. Constituin;:e.

Sei que V..Ex. a ::!, c.:m~ "'T. ~:<."

todos os Sen.l'l))r~s CO~!stltl.1.i41~:::, ::~~l

. suma tedo o povo brasileiro, s6 tem,
no .momento, um grande anseIo, wna
gra.11~e ....spiraçã,o - a feitma da noo.
sa Carta Mnb'lla, fi. Lei das Leis. ,

Mas sinto também que, a esta al
tura, nem nós mesmos, os parlamen
tares, nos acllamos ~eguramente ga.
rantidos. Paira, ainda, sóbrc n6.s,
aqui e ali, a ameaça do que se con
vencionou chanlar, no F,.<;to.do Nôvo,
<le Ccnstitul;:ão - o farrapo de Coro5
titüição de 1937.

Justamente per essa causa, assomo .
a esta tribuna,.fl.wndendo ao apêl0
vindo do povo maranh~nse, que outro
não sign1!ica (j que recebi dos ban':'
cáries ele minha terra, que se acbam.
.emsituo.ção precána., sem de!~sa,

afastados de todos, se~ encontrarem,
n9.ClUelcs em quem deveriam encon
trar, :l garantia do direito assegurado
pelM próprias !els trabalhistas.

Sou dos quI." pensam que a Justiça
tr~balhista nâo deveria ter, como
cúpula, o Sr. Ministro do Tra.balh.o,. . .
sômente por nma. ev,ocação da. época.
!as<:ista e que aparecerú" ainda ago-,
ra, como última. inst!tncia no ,:Ussidia
que se· verU~ca,no momento, entre
banqueiros e bancários.

Devo dizer a V, Ex.U. que julgo es
tranbã.vel a atitude do Sr. Ministro

C"') Não foi revisto 'pelo orador.

- 87

de Mesquita, João Henrique, Jaci de
Figueiredo, Daniel Carvalho, José
Alkmi.tn, Augusto Viegas, Artur Bcr
nal'des Filho, GabrilÜ Passos, Celso
lv.Iachaclo, :Felipe :6albI, José Marü~

LoP~S Cançado, Artur 'Bornardes, Lerl
Santos, Jos6 Bonlfécio c Isro.e! P.l~

nheiro.

São Paulo:

Costa Neto, Plínio Barreto. José
:M:aria Críspim, Osvaldo Pacheco da
Silva, Jorge Amado, Milton Brito,
!'1Iál'lo Masagão, Gofredo Teles e An..
tônio Feliciano.

Goiás:

Caiado de Godói e Machado Si
queira.

rf..a to Grosso:

Arruda Flalho e Agrícola Barros.

Paranâ:

Roberto Olasser, Fernando :PIores,
Munhoz de Melo, Lauro Lopes, João
Aguiar, Aramis Ataidcs, Munhoz da.
Rocha. e Erasto Gaertner.

Sant~ Catarina:

Nereu Ramos, Ivo d'Aquino, Ro
bcrcoGrossembacher, Tavares d'Ama
ral, Tomás Fontes c Hans Jordan.

Rio Grance do Sul:

B:ltista Luzardo, Manuel Duarte,
Sousa Costa, Bitencourt de Azam
buja, Pedro Vergara, Glicério Alves
e Raul Pila.

o SR. LAURO LOPES (2.0 Secre.·
teiriO) procede à· leitura da ata. da
,sessão anterior.

o SR. LINO Xv"'J...OP.'ADO (S6bre a
a.tn> (lo) - Sr. Presidente, nilo e
sem uma. C21'ta. emoç[Lo que volto <lo

tal' contato com no tribuna. d&stc :Par...
1::·,mü1i;o, c nrLO G, tam'bém, s'em um
.C(;l'to conscrangimento que venho so
licitar alguns minutos de atenção aos
ilustre;; Senhores Const.ituimes de ~.

:r-ra verdade, dcs~jo tratru' de as
Gunt,o que l1ão e.'Sttí eslil·~tamente li
gado aos precipuoz traoallicz da n·:... 
~:J. Constituin;:e.

Sei que V..Ex. a ::!, c.:m~ "'T. ~:<."

todos os Sen.l'l))r~s CO~!stltl.1.i41~:::, ::~~l

. suma tedo o povo brasileiro, s6 tem,
no .momento, um grande anseIo, wna
gra.11~e ....spiraçã,Q - a feitma da noo.
sa Carta Mnb'lla, fi. Lei das Leis. ,

Mas sinto também que, a esta al
tura, nem nós mesmos, os parlamen
tares, nos acllamos ~eguramente ga.
rantidos. Paira, ainda, sóbrc n6.s,
aqui e ali,a ameaça do que se con
vencionou chanlar, no F,.<;to.do Nôvo,
<le Ccnstitul;:ão - o farrapo de Coro5
titüição de 1937.

Justamente per essa causa, assomo .
a esta tribuna,.fl.wndendo ao apêl0
vindo do povo maranh~nse, que outro
não sign1!ica (j que recebi dos ban':'
cáries ele minha terra, que se acbam.
.emsituo.ção precána., sem de!~sa,

afastados de todos, se~ encontrarem,
n9.ClUelcs em quem deveriam encon
trar, :l garantia do direito assegurado
pelM próprias !els trabalhistas.

Sou dos quI." pensam que a Justiça
tr~balhista nâo deveria ter, como
cúpula, o Sr. Ministro do Tra.balh.o,. . .
sômente por nma. ev·ocação da. época.
!as<:ista e que aparecerú" ainda ago-,
ra, como última. inst!tncia no ,:Ussidia
que se· verU~ca,no momento, entre
banqueiros e bancários.

Devo dizer a V, Ex.U. que julgo es
tranbã.vel a atitude do Sr. Ministro

C"') Não foi revisto 'pelo orador.



-88-

Negrão de LUna, aO procurar, não
levar ao paz aOS bancários, roas amor~

daçâ~los, :forç~do~os a urna situação
d~ absoluta intranqüilicl.ad.e, lançando
mã-o dos velhos processos de ameaça,
como se ainda estivesse sô'or.e nossas
cabeças. sôore o povo brasileiro, o
celebérr1mo at't1go 177.

S. Ex.:lo o Sr. Mip.istrü do 'l':raba~

lho deverIa' conduzir a questão de
modo a que banqueil'cs e nancários
€ncras5em em. acôrdo e nunca, 110
~ent.ldo da. decI<.:'.aÇão públic:::., d2 Citm
procurarIa ao SOi'LtÇão somente depOIS
que os bancários ~e resignassem à
volta 3.0 t:abíJ.l~i.o.

Contra. iSso me rebelo e aqUi estou
. para trazer minha sOlldarleda,de aos
b=ncário..'i· ao Brasil, em particular
aos ao Maranhâo que, pbr meu inter
médio e pela minfla "o~, apelam para
() Sr. Ministro do Trabalho. (paZmas
nas galerias).

Sr.. Presidente, estou certo de que
o próprio Sr. Negrão de I.J.ma., re
fletindo melhor, há. de dar razão
àqueles que pl~iteia11l r:el'vjnd~cações

rninima.s; há. de (l3.r ,razão àqueles
que. tão -5 ômente, almejam o di
l"eito de viver. (paZmas na.s gazerias)

O que OS PallcáTios re<:lamB.nl é o
núnimo; é um. na,(1-a. dia.nte dos Te
cursos CiaVids. folgada dos banquei
ros. g, como dis5e, o direito' à prc).:
pria. subsistência, poTql,l.e venc1nlen
tos m.Iserá-velsde 600 a 800 Cfw:e1rOS
mensais jlUIl:a1s poderão atender às
:necessidades' e C011'esponder ao traba
lho de uma. classe laboriosa, como essa
CUiA. causa. defendo. (Palmas 1tGS ga.
Zeriu.s) • . .

O SI. MiniStro Negráo de Lima,
que, segundo estou informado, é um
"gentleman", poderá largar as al'~

mas, de que lançOU mão, próprias do
penodo de absolutIsmo, encenado a
29 de outupl'O e resolver, da. melhor
forma, a penclência entl'e os <,banquoi.;.
TOS e bancários. Trata.se de ..ques~
tão de vida para êsses funcioná.x:los
que, até. o instante, após 15 dias de
gre\re, est~·o à mercê da. própria sorte.
(Palmas nas' galerias) ,

o $R. PSESmENrE Advirto o
nobre orador de que o tempo está
essotado.

o SE. LINÓ MAc:EZAPO - Sr.
Pl'csip·;:nte, asraCleço :lo advc:rtàncJa
de V. E."::.:' c, se é que estão esgotados
os meus cinco misutos, náo quc:o
ence].·J.'al' estas considerações, sem
á.irizir um apélo 0.0 Sr. Negrão· de
Lima, ao qual, na. ausênc:a em que
estamos, .de uma legítima Carta Cons~

t~tu(;icnal, vivendo num v,e:dade1ro
(:~OS, temes de rCcOrl'cr como 'Última
instância. :El é.s.se a,pêlo é 110 sentido
de que resolva., quanto- ,antes, ess~

ql.::.e<..cão, assegurando aos b:mcários
os cll,"'Cltos que absolutamoente noli
lhes· podem ser negados. (M'uito bem;
muito bem. Palmas 'nas galerias).

O S:a. P.RES.tDEN'l'E - Continua.
em discusssão a ata.

O SR. PAULO SAaASATE (Pela.
ordem) (1\1 ) - 131:'. Presldente, da 'lei~

tura do .Diário do Poder Legisla.tivo,
se induz, naturalmente, o que expressa.
a ata. e dessa leitura eonstata~se que,
dentre os Estado;:>' aqui representados.
nã.o figura o nobre, o~lor1oso, o lu·
tador Esta.<1odo Plaul.

Como representante do Ceará., inti~

mamente ligado à. sorte do Piam e do
Nordeste •••

O Sr, Café Filho - Como represen~

tante do Rio Gra.nde do Norte, snli.
dmzo-me com V. Ex.a. em sua ob~
servação.

O SR. PAULO 5Al"tASAn 
venho requerer a.. V. Ex.n providên
c:as no sentido de que a. Justiça. Eleí~

toral do P1a.uí faça. 'Vir ao Superior
Tribunal Eleito:.-al os diplomas' dos
re~resentantes dês.cie Estado, a fJm. de
que os mesmos passem acolaboral'
conosco na fe1utra da .. Carta. Consti·
tucional e na def.esa. das liberdades
públicas no :Brasil. (Muito bem).

O SR. l?RESIDENTE - Atenderei
ao pedido do notlre Deputado, fazendo
telegrMar, dIretamente, ao 'l'r1bunfll

("') Não foi revisto pelo orador.
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Regional do Piauí, sollcltando a re~

messa, a esta Casa, também por tele..
grama, dos nOmp.8 dos diplomados. l::
o meio mais rápido de que :me poàerel
servir.

O SR. PAULO SARASATE 
Agrad.:ço a pl'ovidêncÚl. que V. EX.a
vo.1 tomar, ml:smo porque êsscs l'epl'C

sen.tantcs já diploma~os, há quinze
clias, ellcontram~Ste nasta capital à.
(;spcra do momento em que possam
p~(;sta.r o compromisso.

O SR. PRESIDENTE - É .a;pro
vada a ata.

Vai-se proceder à leitura do ~x..
pe--Jiente.

O SR.' GEORGINO AVELINO - (1.0

Sec:reté:.r~o) procede à leitura de se..
!Juinte

EXPEDIENTE

"S1ndicato 'l':'abalha.c1ores Quimicos
Santo .André atendendo apêlo mU du
zentos trapalhadores Ródia Quimica
em greve, solicita prOVidência. dig.
mssinlo Parlamento contra prisões
arbitrárias pela polícia local nesta.
data, Santo André, 6-2-1946.
Joaquim ,Rodrigues Correia, Presi
denreH

•

Comparecem. mais 105 Senhores
Constituintes:
Acre:

Castelo Branco.
Hugo Carneiro.

~..mazonas:

Leopoldo Peres.

Pará:

Magalhães Barata.
Carlos Nogueira.
EpUogo Campos.
Duarte de Oliveira.
Deodoro (le Mendonça..

Maranhão:

Clodomir Cardoso.
Pereira Júnior.
Alarico Pacheco.
Antenor Bogéa.
Vitorino Freire.
Clepóri Franco.

Ceará:

Plínio Pompeu,
Frota Gen til,

Rio Grande do Norte:
Georgino Avellno.
Fel'r~ira de Sou.sa.
Deoclécio Duarte.
José VareIa.
VD.Urcdo Gurgel.
Mota Neto.

Paralbll.;

v.t Cl'gniaud VanderleL
Jo~é Joflli Bezerra. de Melo.

PernamlJUco:

Albuquerque Maranhão.
Osva.ldo Lima.
Lima Cavalcante.
Alde Sampaio.
Gregório Bezerra.
Sousa Leão.
Morais Coutinho.

Alagoas:

Silvestre pe-l'icles.
Afonso de CarvalhO,
Rui Palmeira.

Sergipe:

VAlter ~ranco.

Durva.l Cruz.
Graco Cardoso.

:Bahia:

Pinto Aleixo,'
Alberico Fraga.
Costa. Filho.
Altamirando Requião.
Vieira c.e Melo.
Guilherme Mor.back.

Espírito Santo:

Atillo Vlváqua..
Ca.rlos Lindexnberg,

Pist;J:ito Federal:

. Ham11ton Nogueira.
Benjamim Farah.
Vargas Neto.
Gurgel do Amaral,
Segadas Viana..
Benido Fontenele.
Baeta Ne,,'es,
Hermes Líma..
Euclides cieFigueireào,
João Amazonas.
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J.anas Correia.
Fontes Romero.

Rio d~ Janeiro:

Alfredo Neves.
Pereil'tl. Pinto.
Eduat'da Duviviel'.
l?llulo F,ernandes.
Getúlio Moura,
Heitor Collet,
:Brígida Tinoco.
Miguel Couto,
Prado Kclly,
,José i.r,;omí1.
.soal'~s ~'Íllto. .
Abelardo Mata.

Minas Gerais:

Pí:óto Dutra.
Monteiro de Castro.
Magalhii.es Pinto.
Gustavo Capanema.
Noraldino Lima. '
Ollnto Fonseca.
Mário Brant.
Well1ngton Brandão.
'Milton Prates.
Ezequiel Mendes.

São :?a"..llo:

José Armando.
Pa.ulo N ofP.leira.
Guara<:l Silveira..
Cirilo Júnior.
Novéli Júnior.
César Costa.
João Go~es Martins Filho.

Goiás:

Pedro Ludovico .
Ma-galhães da Silveira.
João d'AOreu. .
Guilherme Xavier.
Galeno paranhos.
Domingos Velas<:o.

'Mato Grosso:

Vespasiano Ma!til1s.
Ponce de Arruda.
Martiniano de Araújo.
PaIol' de Andrade.

Paral1á.:

Gomy Júnior.
Melo .Braga. .

- ~O

n10 Grande do Sul:
Teodomiro Fonseca,
Damaso Rocha.
Nicolo.u Verguelro.

. E161 da Rocba.
Antero Lelva.s.
A~ilio Fernandes.
Daniel Faraco.
Ii'lol'es da. Cunha.
O Slt. l3AEREr:I:'O PINTO. (Pela

orclem) - 51'. Presidente, sendo a
sessão de hoje consaS"'ada espec1al~

mente à memória de nosso quertào e
sempre lembrado Presidente Antôn!o
Carlos, eu pediria a V. Ex.a. que con
sultasse a Casa no sentido de que
nenhum outro assunto diverso ,viesse
.a ser tratado, de mwo a que nos li
mitássemos a render o nosso preito

. de saudade ao grande brasileiro, não
trazendo para. o recinto da Consti~
tUinte questões que podem ser: ven~

tlladas em. -outra sessão, que se rea
lize ainda hoje ou a.manhã.. (Muito
õem.>

O SR. l?RESIDENTE -,V; Ex.p,
está atendido pela próprla ordem do
d1a, da. qual consta exclusivamente a
homenagem. em. aprêço. 'I'anto'assUn
que, tenda sôbre a ~esa requet.Unen~

to de ilustre Deputado, não o poderia
submeter à apreciação da. Assembléia.
na presente sessão, adiando-o para a
próxima, tanto mais que se trata. de
assunto que envolve despesa. .

O -SR. B~RETO PINTO \(Pelcr.
ordem) - Sr. Presidente, V. Ex.lIo
aC:3.ba de anunciar à Casa e,ru,tlr 5Õ~
bre a. Mesa requer1mento meu, en~
volvendo despesa.

O SE.. PRESIDENTE - Não disse
c, nome do autor. do requerimento ...

O SR. EA..l:rnETO PINTO ~ V.
Ex.:l. í&lou em j'req1.1.el'imento. do
ilustr'3 Deputado".,.

O SR. PRESIDENTE - Há. equi~
''oco de V. Ex.a. Não falei determina
damente.

O SR. BARRETO PINTO - Seja
como fôr, Sr. preside2.1te, o requeri
mento presente à. Mesa é meu, e l de
fato, envolve del3pesa para. a !casa..
Quero declarar, porém, que abrirei
até mesmo mão do meu subsídio parA
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Que a Câmara tenha aqui, no recinto
de suas sessões, um ,busto do emí
Ilnete SI" . Antônio ca~·los. pois emm
é matéda sÔP1'e que voarsa meu re
querimento.

Declaro mais que, se ao Assembléia
não quiser considerar o meu reque
rhnento em virtude de acarretar des
pesa, ...

Vários Srs. Constituintes - A As..
scmbléia o o.ce1tará.

O SR. BARRETO PINTO - •..
terei a sa.tisfação de oferecer o busto
elo grande Antônio Carlos a esta Casa
do Parlo.mento. (Muito bem; muito
bem) •

O SR. PRESIDENTE - Não havcn
(I'i quem deseje usar da palavra 1'.0
expe·diente, vou p~S5al' à Ordem do
P1a. .

Tem a pa.1a.vra o Sr. Jofw :a:~nri

que, Deputado por MlILas Gerais, io.s
críto para falar .sóbre a persúnalidad2
dó Sr. Antônio Carlcs Riliclro cb An
drada.

O SR. JOAO HENR:tQUE - rSzn.."1or
Presidente. Pela maioria '.la &5E:m
bléia Constituinte e pela banc:J.·ct? mi
neira, ao que ~ ?ert~nço, subo â fil
bl.ma, no cumprimente de indecliná-
•..eI dever: homenagear a memória de
Antônio Carlos Ribeiro de Andrada.
A cit:lção dêst~ nome, aqui, evoca, por
<:~rto, um largo perkdc da vida rnpn
blicana, li. que o homenageado em
prestou o brilho de sua inteligência
mu1t2facetada.
Min~lro de sanzue paulista, or~t:r.cto

da veL'1a e n~b:,<! estirpe dos Andra~j~.s,

Antõn~o C~::los era a personi~j~nção,

bem cquilibrr.:.4n., do cspirlto bcnd:?i
:'.lnte de Pil'atlnlnga. e 40 espirltoc:on
servador das í'.11na.5 Gezoaís. D:3.\, dt?ssa
ff:1iz simbiose, tõda a de'ccrr&nc!a ti~
sua vid.a pública.

Formado peZa Fa.culds,deoe Dh'cito
de São Paulo, bem cedo madrugou
m,s Iid~s d.a advoca.cia, 11,0 .Fero de
Juiz de Fora, centro de suas futuras
a tiv!d3:ã.es partidárias. Secr~t1,r10 das
:Finançss, em :NZinas, revelou-se, nesse
pásto, c f1nancista consumaào. Prefei
tI) da Cap1tal, el~ito vâ'!1as vêzes Depu
tado Fc.de:oal, dep<lis Senador, Min!s~
tr(j de Est::ulo, ocupou o governo do

seu Estado e, por último, como um
coroamento glorioso da sua carreira
políti-ca, a direção da SeS'unda Consti
tuinte Republicana.

No govêrno de Minas, ali 0pP.fCU
mnn. Mlmlnlstração dinâmica, 5-endo
ce ressaltar as suas felizes tnIciat1vp.s
no campo <ia Instrução e da saúde do
povo.

Certa vez, Sr. PresiUente, coube 0.0
oP$curo orador (Não apoiaclo) ~ 1n
~mnbêricia. de saudá-lo, em nome das
reunicipalldades mineiras. A

Já era a Sr. Antônio Carlos govr.rno
por dois anos e bem difícil é a. um ora- .
dor' referir-se a governantes nessas
condições, 'pois tudo já foi dito, quer
de bom, quer mesmc de mau.

Fugi a esta di!1culds.;de procurando
dar uma tese ao meu cliscurso de sau
dação, e, sem nenhum propõst~o enCt

.n'l.iásUco, estudei a personalidade. do
Sr. AntônIo Carlos ã. luz das leis bIo
lógicas da hereditari:!ün.de., embar~

tustando s~m cerlL10n1,(l peles atos pu
bl1CQs elos seus gbrioso:') a'Vo~l'lgos pata
néles encontrar 2. cxpllc:aç~ dapsIC!ue
4 da. conduta 1)olítica do ilu.3tre mi
~ • A 1nelro. E,' $1'. Pr!!sídentc, surprês:l. ...0
pf>.l'a mim o. conclusão a Cju~ clle::;uci,
p,.')is que aberravíl. de todos os :ltos da
vida po1iti<ln. do ilustre mor~o, tô::1::. ela
vCl"leita.mente harmoniosa.

Estab21ecidas. porém, as }>'l..'mi:l1ssas,
não tive dúvida' em ooneltur de: c...córdo

.~, l' 1 . ~com elas, e, em discurso ~ -::.e ':..L::7 [51(.0,
ccrajosamente chel;Uei :!> c\.:~lclusã.o:

1')a::a mim, o 51'. Ant6nio C,U'!'J~, r..l'C
sar dos :fatos até Cllt5.0 nf..o c,ün:firma-

. "'U"~ntl'co ···· .. ...,l·"';o..,'·riorem, ela 'Um ... ..... J. .. 'J "L.. ••••
em potencial. .

O ilustre Andl'MIa snblh1h-:-u esta
m::nha concl~no com aquê!e seu 31·an..
de sonoiso de ironia., m~5 de:ic~üa.mcn

te não a contestou no cUscurso de res
posta.

Os :fatos '"Oosterlorp.s referentes :i.
Cs.mpanha. da sucessão presiden~\o.l.
de oue êle foi. emérito ch€fe, e a r-e
\'ol1.1ção subseqüente. vieram demo'ls~
trar que, de iMo, Antônio Carlos t11"..l'.I.!l.
aln':.o. de l'evolu.cionirio. Debaixo da
quela elegante silhueta de um grande
senhor l~lt1S~Vn. o coraç5.o do homem
ào povo, sequioso sempre das tranSR

formações P0l1tiC8S, na esperança de
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melhores dl;s l,ara II humanidade.
Era êle, portanto, um idealista, não
um visionário, mas \1111. idealista. or~tl.~

nico, dêsses que rJáo perdem o con~

tato com a realidade ambiente, e uma
das provas ai est:i no voto secreto Que
nêle teve um pugnacísslmo obreiro,

Certa vez, na int~.rnidac1e que lhe
desfrutava, perguntei à queima~rol.ipr

~. que cargo politico· .rnais se afeiçoa
l'n.,' De pronto respondeu-me: o de
líder.

De 1'~to, sêbre tCl' sido Antônio O~(~

los um adminktractol' operoso, quer
no M1111s~ 'riO da Fazenda., quer ~3

S~cretal'ia das FInanças c no govêr..
no de l\fi:l:ls. cumpre nct:ll' que ê12
foi, sobretudo, um pa'tl~mentar, um
gro,ndc p:lrlamentar, moldaco n:l3
mais puras linhas clãoSi3icas, elegante
~e.scte- o dre~~1f1~ da indwu€ntária Só
brla até a oeleza do gesto calmo, da
palavra refletida e d·e. ação serena.

Era P.ntónio Carlos um apaixona'lo
pela vid'a parlamentar e um ortodor...,
das suas boas normas, tendo sido um
dos homens que mais elevaram o nf~
vel intelecml e moral do Parl~mer"~u

brasileiro. Jamais condescendeu com
" emprégo do grito como estilo de ~1c:·
qUência, com .0 uso do apodo e do !n
sulto como argumento de convicção c:
com a prã.tica de atitudes lrreveren~

teso algo escandnlosas, à ca.ça. de ta
cU popularldad'e. Nãc! Nunca. con
descendeu con"t essas coisas. Espírit;>
helênico, ~le se permitiu, por vêzes,
fi. Ironia, mas a ironia ática, dour!3.1r..,
cortante como uma lãrl'.in-a florentina,
mas que náo doIa na VítIma, porque
esta com,! que ~e quedava anestesi.r.
da soo o inJ:luxo m~gO de Suas pa1.",~
vras mar3,:"nhos:lS.

Certa vez, reI:~tando O O.t'çamento
da Receita, produziu um belo trana
lho, feito terra~a-terra, olhanüo
tôdas as realidades ambientes, sem
nenhuma preocupação de eruditismo.
Nobre deputado presente, desejoso

dI:: revelar sua cultura no assunto,
intelTornpeu-o com uma citação, lendo
na própria língua do original em In
glês, a opin\:lo de afamado ccon_Ctli::.ta
norte';amer1cano. Antônio eario!: ou
viu..o co~ Pl'ofUnda atenção e, no fim,
rematou com. o seu cónheciú:> ·'l'p.t~

feitamente". Náo se deu por satts..
feito o ilustl'e apartea.ilte; querlJ. uma
resposta ma~s ='oslt1ov<l, mais completa.
Antõnio Carlos, com um gestJ e5bo~

çaclo no ar, dl!U a ent:mder que mais
tarde lhe dolHEl. a rC!:>j)csto., e ccmtt
:auau a leit.ura ele seu magn1fl~1) re
latórIo.

Outro c\eputacto, taml:lém culto e nas
mesmas dispoSlç5f:s de espírito do Pl'l

melro, por coincidência. apartela, len·
eto outro autor inglês, no original. No
momento, uma chama /Jrllha nos olhc:i

. do velho I;.ndl'aôa. o a ironia ca1~111.o

.dos lâ.b1os fú.cil e r.scotl'2ita. Oiz, t}n
tão, ao prime!1'o :l.pnrteante: - Ai'
tem V, Ex," a xcspozta. ao seu de
seja:Io al'::rtc, e com a ~rancle vanta"
gem de' ter sido da.do em inglês, 9
mesma. l~ngt1a em que V. Ex.a me~

apa:oteou. .
Neste r~cinto,· u.m gesto, uma pala ..

vra. sua r.:':';;l,m:i'iavam tempestades.
Certa vez, :roi abruptamente interrom~

pido por um colega, num aparte de
nenhuma maneira pnrJ~ment~r, in1u"
rJ.oso, profundamente infeliz. A Cã
mara ficou estarrecida, e quando tõda.
gente supunha que a resposta vu'~a.

numa 1inguagem canaente, AntôniO
Carlos documentando suafidalgula, .,
parlamentar, altivo e S~l'eno, OJ.S3~

apenas, referindc~se ao aparteant::
d <> i 'J'u·"t" """ .. - r."'"- Isso po e s~r 'LJm~ 1. .- '"", ..... " ... .,

Interessa ao debt:l.te. E continuou na
explanação da sua tese.

Como parlamental', ôle a.t~nge ~

c1üminâllcia de s~a .bela carrt;!ra n~

direção àa Constituinte de 19.>4, que
levou a bom tê:rmo, vencendo 05 na~

rurais obstá.culos, em obra de tama..
r.ha importãncia, gr:lç:ls às qua1i<i:l
des de 1nteligên~ia, ae coragem. pes..
~ctl.l, dt> tê 1nabaláve! nos destines d,,"
Cle.nocrac:o. brasileira.

I F:nancista. brilhou no· Parlament?,
110 sele da Comissão de 'FInanças e
também em plenário, onde pro~uncioll
ma~nff1cos discursos, dos ~ualS, peço

. Vêl]~~:J. ps.:ra citar dois que fIcaram me
mol'&.·~·ej5: o primeiro, ref:l"~nte à ae
fe.!>o. l'ino.nceil'll. do quatriemo V~n~es
láu Braz; o segunà~, a prop6~lto as.
qm:stão controvertida de. câmbIO, .pa..
pel moeda ecarte1ra de l'edesconto.
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Também escreveu livros. E' de sua
autoria o denominado UMinistro das
Finanças da Maioridade e da Regê:l~

cla", onde, além de historiar a admi ~
nistração, nesse alto pôsto de seu

. nvocngo Mwtin Franci:;co, estuda, (j'l~

lli.Jclosllmen"tc, os orçamentos da épv·
ca e seus rcfle:r.os na vida financeira
d~ então.

E' um 'livro nntlgo, a respeito cc
(.(;iias s\:CubrcD, mas tle perfeito. 3tUH

1irlade.
5'..1;\ obra magi:otral, porém, Senil,,;'

prcr.ldcntc, é "Bancos de Emis~ão nu
Br~sll", ond~ esgota o assunto. dr:
monstro.mioll var1edaÓe. a PI'Ofuntll:
za de ,su,a cultura espi:ldallzadaem
m~téria de finanças.

To.l fal, Sr. l'r::sic.ente, em ríipidM
pa.lavras, c grande brasileiro que ~e

chamou Antônio C~l1'los Ribeiro cl~

Andrada.
Reverenciancto sua memória, Senl1o:r

Presidente, proponho, que esta Assem..
bléla Constituinte se mantenha 'de pé
e em silêncio, por um instante, nl.ll1"r-'l.
~Ilsta homenagem a. quem· tanto tra
balhou, lutou ,I:! sofiéU pelo Bra.sll.
(Muito bem. Muito bem.. palmas ptO
Zangadas) •

O SR.. PRESIDENTE - Pede o
ilustre Pept:tado que a Assembléi:::.
se m:anteIllm d.;: pé por üm minuto,

.em memória ao saudoso Antônio
C:n-los Ribeiro de Andrada. (Pausa).

(A Assembléia se mantém de
pé, 'Por um minu.to.)

O SR. PRESIDENTE - Tem. a
palavl'a oS:'. .Arruda Câmara,

O SR. ARRUDA C)\,J")I.!!..RA (MOVi~

l1Lento geraZ àe atenção). - Sr. Pl'e
~idente, venbo trazer a solidariedade
do Partido Democrata CriStão a esta
justa e grande homenagem que o povo
brasileiro, nesta hora, pelos seu:: le
gítimos :representantes, presta à. me
mória daquele eminente brasileü:o ql.lC~,
em vida, se chamou .Ant.5nio Carlos
Ribeiro de Andrada. -
Faço~o debaixo da mais viva emoção

e da mais profunda saudade. Seu com..
pan.heiro de Mesa na direção dos tra
bo,lhos dn Câmara dos Deputados em
várla$ sessões legislativas, quando vi-

ce-pre::;id~nte desta Casa, pud.e acom
panhar de perto a elevação dos seUl:!
propósitos e testemunhar a superior!":
dade com que sabia conduzir os homens
e dirigir o Govê:rno nos altos. p03tos
que OCUDoU. SecretirJo de Estat\o, P.re
slctente de Mina.s Gerais, Ministro de:.
Fa~cnda, Presidente da ConstitUinte de
1934, Presidente interino da República,
soube êle sempre honra: êsscs ca::sos
com os fulgores dn. sua inteligência
pujante e com rui Z1crlsoladas virtu
des morais que lhe Ol'navam o espÚ'lto.

Entre 05 tr?ços mais fúlgidos do seu
caráter c da sua formação, desejo dcs
t~LC!lr, n~ste momento,a f,ua protu..""1d:J.
convicção rc!1g1osa e seu devotado anlor
à Igreja. Católica.. Neste particular.
ainda êle soube dignificar as trndlções
do g!orioso povo de Minas, e de tôd3.
a Nação Brasileira, Foi êle um 'dos
apóstolos do ensino relizioso nas esco
las: c, durante seu govêrno, C::iSa rei
vindicaÇio cristã. :foi oficialmente res
tabelecicla naquele Estado e o inlpulso
que esta conqu3sta. ganhou em todo "
pais, em grande parte se deve ao aleu,,:,
to da sua inteligência e do seu espl
nto .profundamente religioso c culto.

Falando acérca dêssc momentoso as
sunto, teve ocasião de afinnar: "um
povo em que falece ou desfalece o
sent1Inento religioso é um povo fadado
a viver sem ideais" .

Durante a direção dos trabalhos da
Constituinte de 1934. o seu espirito har
monizador, a sua pal.1vxa lurnino~~. os
seusconse::1hos de amigo concorrerare..
em alto grau, para que aquela Ass~m

'bléla pudesse chegar a bom tênno no
cumprImento da sua missão e dar ao
país uma das Constituições mais de
mocráticas do mu.:'J.ao,

Não. desejo encen'ar minhas ligeiras
consicleraçóes em tõrno daquele grande
vulto sem lembrar o cavalheirismo, ,,'
trato, fino, a sensibIUdade e a delicade
za .com que a todos cativava, quali
dades estas que, n.'1iadas ri. um~ inteli
gência. robusta e a uma cultura s6Iids..
tornaram-no merecedor do. frase alta
mente elogiosa d.o então Embaixador
argc~tino, Sr. Ramol) Cárcano, o qual.
em palestrn. rcfel'incto-se à personali
dade do ilustre brasileiro, exclamou,
certa. vez: '
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11 O, Sr. Antônio' Carlos é um es
tadista de alto porte, capaz de Hg~~l'

ao lado dos grandes estadistas da. In
glaterra e das outras maiores e mais
civilizadas nações do mundo."

A Pátrio., SI. :Presidente, cumpre
dever de estríta justiça. 'lu"ndo cultull,
à beira. dos túmulos, a memória de seus
,heróis; quando presta justas bomena...
gens aos seus fUhos ilustres e aos seus
grandes valores morais. E entre ês
tes, por certo, se encontra a nobre e
mesquecívcl fisura da Antônio Carlos
Ribeiro de Andrada. (Muito bem.
:t'/Iu.ito bem. Palmas) ..

O SR. PRESIDENTE - Achando-se
na Casa os Srs: Constit1.t1ntes Aloisio
de Carvalho Filho e Lauro Faran~ Pe
dreira de Freitas, convido os Srs. ::1,0
c 4.° Secretários para, em comissão,
1ntroduzÍl~~m no recinto S. E:-:.P.· 2.
fim de prestarem ó compromisso rl::
simental.

Comparecem S. Ex.a. e pres
tam o compromf.sso.

O SR. DANIEL DE CARVALHO
- (.) As homenagens muijustamen
te tributadas 0.0 excelso Presidente ela
Confitituinte de 1934 quer a.ssociar-~e

o Partido Republicano, em que mili·
tou durante 35 anos, isto é, desde o
irJíclo de sua cs,rreil:n. poltlca até a
revolução de 1930.

Com efeito, cabe ao Partido Repu..
blicano Mineiro a honra de haver,
cedo, descoberto o talento e o valor
do Andrada mineiro e de lhe ter pro
porcionado o ensejo de demonstra.:
suas qualidades de homem público !1-:18
cargos que ocupou, não só na órbita
municipal e estadual, como no cenâ.rlo
federal, ating.tndo, entüq, a prefiidêncla
do .Estado, em 1926.

Nessa culminância da nossa 01:0$1"11

fia política, que é o Palá.cio eia Liber
cade, pôde Antônio Carlos, não a.pe
nas revelar suas qualidades de esta
dista e administrador, sobretudo nas
reformas da ~aúde pública, educaç;io
c instrução, mas ainda perceber, cie:
'longe, a onda das reivindicações 00-
pulares. .

C"') Não foi revisto pelo orador.

Foi êle quem proclamou ao nece:;si
dade da leeitimida.de elo voto secreto,
para que pUdesse receber o govêrno a
colaboração dc..:J novas r-arr.aclas que
reclamavam seu lugar e seus dlreitl.ls
no selo da administração do Estddo
c do. República.

Foi Antônio Carlos quem, na oPte
51d~ncla de Minas, acentuou, também;
a necessidade de prestigiar a oposlçf~o

como colaboradora indis?ensável à.
obra governamental. Essas idéias cau
saram alarme na política dE:: então.
pois revelavam aquela mentalidade Tê-·

voluclonária a qua se referiu, em seu
belo dfscurso, o Deputado João :a:e.~··

':rique, prImeiro orador. de0'3ta sessão.
Mas tais atos e atitudes foram o:;
precursores da Aliança Liberal e ela
Revolução de 30 .. Vitoriosa esta, for
mou-se uma corrente de opinião con
tra os velhos partidos, que se enten
diam peremptos e inadaptados aos no
vos tempos.

O ilustre Andrada, com a m::üofi(~

dos políticos mineiros, assim tarnbf.m
entendeu, e êle veio a ser o chefe do
nô-vo partido of:cial, entã.o formado..

Amigo e admirador de Antônio
Carlos, ao mesmo jigado por laços de
sincera estima, não o acompanhei.
J::le, todavia, me honrou com uma
confLdência, da.ndo Tazões que pro
curei compreender. ao recusa.r o con
vite para ingressar nesse Partido, e
estou certo ele que também. aceitou as
minhas, para permanec~r fiel ao meu
velho chefe, Sr. Artur Bemardes, e fi,O
Partido que deu a Minas c~rca de 40
nonos de p:tz e de prosperidade.

Pouco' depois, verifica.va-se uma das
notórias vantagens da. atitude assu
mida pelo SI' . Ant9nio Carlos, ao
aceitar a chefia. da nova agremlo.ção
política, em Minas. .E' que êle vinha
para a presidênda ela Constituinte.

O Parlamento era o ambiente natu_
ral dess:l. l)ersohalidad~ superior.

Na presidência da Constit.uinte, -pô~
de o Sr. Antônio Carlos revelar todos
os atributos extraordinários da sua in_
telil!ência,' do seu espírito, da sua .1ro..
nIa, do seu bom h.umor e da sua to..
lerância para com as vaidades hu..
manas.
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Advcrsá110 de S. Ex.l\, posso dar tes
temunho, como t9.ntos outros comrJa
nheiros ela Assem'bléla de 1934, da ma.. '
nelra admirável por que soube dIrigir
,nossos trabalhos c encaminhá-los il:\.
ta dotar o Brasil da Constituição de
1,934, a qual, con:(ol'mc ,Se disse há
pouco, desta tribuna, é das mais e1e
mocráticas do mundo.

Se hr... portanto, 110me Que deva Te
!ulglr nesta Casa, nome que deva.
serv1r de exemplo e ol.'1entnçã.o às

. nossas atividades, para que possanlos
levá..las a bom. têrmo, éssc nome e
6sse exemplo são os de AntOnio C'l.t
los,' que, no Governo de Minas viu
os primeiros vagalhões das rclvlncl1
cações populares e, no ílm dn vida, as
sistiu à eclosão desse movlmento, Il.
que sua vIsão de estadl!lLtl. ni'i.opodlR.
ter ficado estranha.. E' que h?Jc t~mo5

de fazer uma Constituição (me C:l~an

ta todos os direitos c tOdas ns J:b('~'_

dades, mas que n(l.o ',)crcn o r.cnlJúo
dos direitos essenc1nb' do trnbll.lho,

Estou certo de que, sob li. lwln~rtlçL'i.o

do seu srande eXemplo. cvoc:v\o nr.5t~

homenagem, havemos de dnr no ..Bta
sU uma Const:ltuiçft.o cJlgnn d j :;,..tl p:'c~

dent::l c do futUro dn hum:mld:lde.
(Palmcs) •

O SR. CAFl:: FILllO -- Sr. Presi
dente. A assembléia Nndana.! Oons
títltInt~ de 1946. aquI pr~:;r.nte, em
sessão especial de homcnn.~cm R An
tônto C:1:-105 morto, tal n. ~nnde es"
perança -de .P_"ltônQ Cnrlos vivo, ti: o
motivo por que a J:>a.ncndo. do PartidO
Republicano Progr~:'1'Ilstn compnrccc.
por seu representnnte, Q. ~tila trlbunn.
nssoclando~se à hom~nor~{!m no rn'llnc.:c
Ancirada.

Sr. PresIdente:! PCllllPtlrrcld\'1 J\nU:
nio Carlolj, no rer,l.'itro (1n fiOU ralecl
lnento, órgioc da. lnwr(ll~:'ln, 1njust:>..
mcnte. ciisscrc.m hrn'c1' mnrrldn n ho
mem púb!i~D que ti\'Cl'l\ :lem})~·(). C<"lno
espe~'anç~ o..~ Pl'oPÔ:JIlo, lt IJ(Jupnç<1o
da Presidl}ncl:'. cir. Ec.: ptH)\1,.;\.

Conclumo 05 S~'~:, C,Il1n\ lt~\\l\t{'K, po~

Iíticos como eu. nfJu(J!l~'j (,111' ror:~m,

em lc~isll:'.tl~r"s pn/~Un{'n:l, cnmpnn11ct-.
rcs de Antônio Cnl'}r.'r:, fl'1\lt'lltm que

'militaram nas fllc'1m:! cln rmu Pnrtldc,
ou aquêles que !omm l'lf1U~ Rdvcrs4
rios, conclamo-cs n 'lUo rcn.b1Utcm, .

comigo, a memória de .Antônio Car
los, desde que todos salJen10S não ser
verdade tenha sIdo essa a preocupa
ção do. vida públIca do Presidente da
ConstitUinte de 193-1.

:Basta a análise dos acontecimclltos
pojí,t~cos d~ 1930, qual),do· S. Ex.r• co
or,lcnou e .dirigiu as i'ó.'ças politicas
que, ma.is tarde, haviam de lançar no
J3r:lSil o movimento da Aliança Libe
l'al, para c2cmonstrar qtle Antônio
Carlos. Presi,lente de Minas Gel'tl,is,
coordenador daquele movimento, era
o candidato no.turaoltàs eleições à. Pre
sidência da República e renunciou à
indicação do seu nome para buscar,
no Rio Grande do Sul, o candidato da
Aliança Liberal.
. Mais tD.l'dc, presidindo ao Consti
tuinte de 1933. S. Ex.n, em. dct~l'min::t
do momento, quando se chegava, ao
:'~rmino . dos trabalhos de elabor~ç5.o

da C:l.rt~ Magna, se esboçava um mo
vimento, da. m~or1a e c(fI, mínol'1a, vi
sando numa indicação, que tudo -fazia
Cl'cr vlrin ao reunir a maioria da As"
sc=nbléia, apontar seu nome, como
c:lndjdat" li eleIção presidencial, S.
E:~.n, recebendo a comie.~ão d~ com;U~
tulntes, Clue lhe fôra manifestar tal
propósito,respondeu: "Vêm t~rd~ de
mal:::, porque já tenho cO::lpromisso,
c"m o meu amigo Gctúllo".

Om, Sr. Presidente, quem teve
essas oportunidades e a. elas :J.'enun
cicu. não pode ser acoimado do pTO~

pó:::ito, que lhe foiatr1bufdo, de tudo
fazer c tw:to m[U1obrnr p:l1'~ cner;ar à
Presidência da. República, Ao con..
trário, ê preciso afirmar que Antôruo
Oo.rlos foi homem que, podendo ter
t..lcançado f9.cl!mente a suprema ma
r.ii.ltrattU'& da Nação, não veio accupá
la pm..que jama~s fugi!'! aos seus com~

promissas .
Pl'e~id(m.te da R~pública, ir:./~~ri'.'l.:l

mente,. qua.ndo foro. cio pais o ocupan
te efetivo do' cargo. não praticou um
ato sequer que evidencülss2 o desojo
de permaneceI' no poder.

Sr. Presid.ente, quando Antônio
Carlos lançou 11 campanha da Aliança.
Liberal, fui seu compe.nhe1ro nesse
m"vi."".Centopopular, scr;ulndo-o na :.\1'
:'2nc~r1a para o regime nõvo. Eleito,
postc!'Íol'mente, Deputado pelo Rio
GI'ande do Norte. quando para aqui
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"vim, bisonho como te"dos as chegados
·da província, sentando-me, ainda, no
fund.o do recinto, procurando obser
VQl' os que já possuíam expel'if~ncla (io,
Casa, tivt: a Sl'at;a surpr8sa de ouvlr,
abertas as urJ,1as pm:a elc1çi).Q do. Me
sa, o meu nome :mfrag-udo pa"n, su
plente ele Secretário,
S~m conhecimentos, sem bancada,

sem fõrç::l, po11tica, c::.tranhcl os '10
tos reccblàcs. Mais tarde, porém, o
Xlobre Sr, Valdomiro Mo.galhúes re
velou-me que eu tôra indtc~clo, aque
le pôsto, por An,lónio CaI'los, e C011
tou":'me o segui!lt~ "O Prc~ld(.':nte, ta
zendo recair ao escolha em seu nem.;:,
foi })rccur.udo por um colega" (natu
rr:.lmentc meu a,dvcrsárlo) "o qua~

lhe informou que 3e tl':i.tn:vo. ele um o

comunista", E. dizia-me, ::dr:.da, o S~

nador Valdomiro MagalhJes que ri.
l"cspc~ta dada pelo Presidente Antõ
nio Cerlos à perfídia fOra a da que
assim sc:'ia melhor, porque era désse
mo~o que. se praticava a democracia.
Mais tarde, 5r,P;:,csidente acompa
nhando ~uas palavras pude formar
perfeito juízo sôbre a personalidade
do Presidente da Constituinte de 1934,
.9. quem bome"nageamos nesbreuni5.o;
c vim a capacitar-me da elegância de
seus gestos - quer 11a polItica m~ci

)"a, como chefe de partido, quer na
1"corganlzação constitucional. Certa
feita, quando se processava a eleição
para governador de Minas Gerais, di
vididos que se achavarI1 os panidos,
elementos àe sua facção procurnram
no para entencUmento no sentido de
que, lançada uma candidatura, \::sco
l.hida dentre três nomec de seus cor
religionários, viesse a seI' derrotado o
c:i.ndidato oficial, que era o SI'. .B2
nedito Valadares.

O Sr. AntõnioCarlos, recebendo OI.
Comissão, aconselhou-os: "Votem no
':Benedito, e voltem a conversar co
migo".

Na Constituinte de 1934 - c vale
acentua.r o fato, quando estamos re
unidos novamente, em Assembléia
Constituinte - mescs deDais de eleito
Presidente da Assemb~.~l~, entendeu
prestigiosa e· enérgica :figura ele al'
ticular um movimcnt'.J de desprestígio,
e até de deposição do SI', Antônio
'Catlo~J movimento que t<pmou corpo,

de tal forma se avolumou que se pre
tendeu formular inc11ca.ção para ser
deposto o SI'. Antônio Carlos, por 'bem
ou por mal, mediante o tumUlto que
~e prcctuzis:::c l1S, C~S:l,

E ~i ~":: cr~:l."a.cterlzou a personaUda
de elo granct~ mineiro. Impá.vido, se
r,=n<J, enfl'enílju a ~rt1culac;ão e o tu
multo, Comp~L'eclo. à Assembléia
corcado npen:l.3 do Ll.rJoio dos gue lhe
sal;)iam aprecin,r a a,ção e, assim, bra
.vamente, p&dc dcXcnclel' a. 'üonstl-
i;uil'lte, dando ao BrMll a Ca,:ta Cons-

o i:ltuciot.r.l c:1'':: 103"1,
Na ad~:'!l'lbtl':tç10 ele l'.'!ln::t.s Ge::::l~~

~ol l)rocur~cloJ certa vez, POl' um ami
go ao qU2m :lão podia dizer -'não", co
1::10 .n~:.;;. :;;l:,cm diz•.:!: ":r~o" C~ políti
cos a ecus corrcligion[l:t'J.:.s dedicr..clo:;,
Pedia {!lc a Antônio Carlos favor ad
ministr2.tivo que d~i:tarlD. mal 2.0 PI:~

s1dente do Estado,
O grancte mineiro responde~: I'Não

tenho dúvida em atendê-lo e servi-lo,
porque não lhe possofalt::l.r; mas per
gtL'1to ~. VOi:ê, meu correligionárIo e
meu amigo: que será de mim perante
o jornal da oposição?" -

Vê V .. Ex.l\, SI', Presidente, que An
tóIÚo Carlos administrador, AntOnio
Carlos polít1co - e acentuo, muito de
propósito, o lato, na. hora em que de
!~ndo o princípio de que nada· pode
mos fazer ne não tivermos o prestigIo
da imprensa. e do rãdl0 - Antônio
Carlos, o grande exemplo da Constl
tl,1inte d€: 34, colccav:l CUantc de si,
por espontânea vontade, uni tribunal
ao qual obedecia e l'e3peitava; e êssc
trilJunal, Sr. Presidente, era a im
prensa, era o Jornal de opos1C;ão,

;,::c::.te in;,t:1nt~. em que nos reuni
mos para d:lr no .Brasl1 uma. Consti
tu~çio, sirva-r.cs ce exemplo ti. vida de
Antônio Carlos, como gra.nde Presi
dente da constituinte de 1934, que nos
t"Iltimon momentos de vida, quando lhe
Il;.giam as energias físicas - ainda
presel1tes as energias morais, qu~ndo

os médicos assistentes quisernrn "levá.
10 ~. -tendfl, de oxigênio, o grande mi
l1eiro protesta.....::I dizendo:

- ;'N~o pode lnorrcr detido quem
sempre viveu lutando pela l1beX'da
deF' (Muito bem; muitO" 'bem., Pal
mas) ,
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. O SE. MILTON BRITO - Senhor
:presIdente, Srs. Constituintes:

:::;':1.10 em ncme do Partido Comunis~

ta, que encara tôdas as rnallI1'cstacões
e intcrDretac;ões dos :1'~tos soclais : d.a
vida dos povos - sob o ponto de vis~a

ma.tel'ial1sta.··tlial<:tico. Numa époctl.
nova, depois do. humanidade vencer a
maior barragem rcacionâna que ctian
t~ de si já. se lcv:lntou 110 mUlld.o 
em nome do Partido Comunista, tt.lce~

rel r..lguma:i consideraç5es sôbre 05
IjOVOS no. formaçüo c.los SCL1~j heróis,
_ Sr~: Ccnstitulntes, o cl;1'6/;io Sr.
Pl"csw~nte, para nós, C1U~ ;-~profuncla~

mos o nO:::50 estudo, c qUe l,irocrUramo3,
clenti!icamente, int'3l'pret&:r a ~/ltb, so
cio,l, com b::lscnas cxpcriencias Cb5
mnssas; pata nós é grato expor, ncst;::.
AS,seznbléia Constituinte,· o nosso con
c~~to .de como somente a CiCpDl'iêncio.
hist6nca do povo, sentida em sua pro·
fundeza e esta profundeza de SUfl.S e·'.:~
periéncias sendo assimIladas,· vividas' e
beQidas pelos homens com qualidade
de líderes - somente essa cxpe.'iênci::l
profunda das massas populares pode,
eYldentcmente, criar heróiS, que com
as mesma.s Re identifiquem.

Heróis, para nós, mar",<.tstas, são os
home~s que levam a vida. pugnando
pelo desenvolvimento das massas e
procurando tornar mais tácH o cami~

nho da. evolução histórica do mundo.
pa.ra que a marcha inexorável dos po ..
vos, em. busca de melhor cxlstêncl~,

sej<:t mms suave e o. 'Gm de que ti. ct~..
mo~racia ve!"d~deira, a democracia 50"
ciallsta, venha mais rapidamente ao
encontro dos homens,
, ~ '''a nós. os heróis, C,:; lideres são
Justamente aquêles que as,;ill1 se
tr~nsfQl'mara:n bebendo rt. s~bedoria

elo povo, das mas:ms; sá::) nquêles que
cOI?prccIldcm a elcv2çác natural dcs
COlSa."i edo mundo, através suas et~pa.s

hIstóricas.
Vf'mos surgir, em tõda parte com

uma seiva jamais ver1.ficacla. a' fôrça
~manada dn. cvolugio pODuhr:." ntrttvês
d,e sofrimentos sem conta, e oproleta
n~do, ~cla~sc que mais enro t~m pn.go
pc~al c '101uç:lo do mundo, vai conquis
tanc.:o seu amadurecimento político e
transformando-se na classe do pre
sente.

, EIs por que, quancto aqui nos reun!~

:!~OS ô. procurado um caminho m~.ts

... ::4C11, unItário e harmonioso para. o
l~D'IO bl'asllcll"o, \) hel'óieo e faminto
povo brasIleiro; em procura. de umr
sendamal:s s~gurl.1, r:m busca ele dias
melhores e de um regIme democrático
l)l'ogl'essista, cnp~z de representar os
novos an5eio~ e idéillS, - n500 pode~

11105 deixar el~ dl1.t:l', dc~tél, tribuna d.a
I:..c;:;emIJlêhl. ConsLlt'..1.1nte de lS40, que,
os ll(rô!s c verdadelros líderes do nos~

so povo serão n.qu&les que se aprofun
d:ll'am rio sofl'lmento e nas expertên
ci::::i dé5Z;~ meSll'lo pr;"/o, para, cl:J BCtt
:;or::,~;ncnto edc sua eÃp~ri&ncia, cons-'
~l'l.li!· IJ m~lhQr c:l,1nínho que o' r~ollduza
~. Cü'l;;u1,CipaçUo. Os heróis, Srs.Cons
tituintcs e ilustns5imo Sr. presIdente,
não ~ão, não devem sel: hoje, (como

.não foram antes) aquêlcs que se lirram
a grupos, trust$ e monopólios que, pelo,
seu próprio cfU"áter e pelas suas pró~

p:::ias condições, d1t:icultam as lutas de
nossa pf.tria em. ~u5ca de sua eman
cipação. Heróis, sim. Srs. constitUin
tes, são sõmente aquêles que abandc
lla~'am o fausto, que abandonaram os
convites incon!essâ.ve:s d~ fôrca e da
opressão c Vieram para. o seio 'do povo,
e, aqui nesta Casa, corno em todos os
lugares onde se representa fi. vontade '
popumr, PCl'1S::un, acima de tudo, no
::;eu povo, pensam, acima de tudo, na
grande e gloriosa classe operária, que
iabric'), os ~lmentos e as vestimentas. '
qUt? constrói em todos os ramos da
atividade de nossaPá.tría e (Jue, no
seu sofr;mento e com suas reivindica
ções, procum o melhor camínÍlo de
sua libertação. Esttunos neste momen- .
to pl'ocurnndo ela.borar uma Carta.
:rvrafn1a, procul';).ndo crla.r um Estatuto
~través' do qual nosso povo possa en..
CCll1trnr as arn1:lS cap~zcs de ajudá-lo
a progredir.

Temos a obrigação de, ao pensar no
i!:stntuto do povo brasl1eü'o, não p.sque
cer que novos são os tempos no mun
do c n'ovos são OS tempos em nossa
?ãtria.

":a:oje, a sorte dos povos e dos Es
tn.dos não mais é ventilada apcna.s
pelos chefes, mas pelas grandes mas
sas de milhões de trabalhadores".
St~1in. (Palm.as nas getZeri~s) •
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Srs. Constituintes, desta tribuna.,
em nomt: do meu partido, em nome do
Partido Comunista, era o que tinha a
dizer sôbre como entendemos oVa~

lor do herói moderno, do homem que
deve ser efetivamente um herói de
nosso povo, daquele que pela suo.
vinculação profunda, permanente, in~

5istente. recalcitrante com 2.5 massas.
.ia.mais se esqueceu de que atr~s de si
existe um povo :faminto, uma classe
trabalhadora que, aoS poucos, vai
Mmprcendendo e dü:cutindo os pro"
blem::lS do :BrasU. e ql1~ está. vi(;nnn.~

te, a tedo momento, de olhos fitos
nos nossos traba.lhos. vendo os seus
amigos e vendo aquêles que por aca"
so perderam a estrada. da defesa po
puinr.

Sr. Presidente, S1's. Constituintes,
meu Partido quer associar-se. no dia
de hoje, às homenagens aqui presta..
r.Jas ao em'.nente brasileiro morto. An
tônio Carlcn Ribeiro de Andrada. fa
zendo com nuc esta Sessão ::leia u.."na.
notá. harmoniosa de homens'que se
reúnem para homenaze~'l.r um comp:t"'
triota.

A memórift. de Antônio Carlos Ri
beiro d,e P~:ndrad:l. atl~ T')o..:;t~, Ca~'1
prp.~1dit'l. outra Assembléia Consti
tuinte nos anos de 1933 e 34, juntamos
o no~so tributo, muito embora ~ Car
t.a. Magno. que saiu daqu~lR Cnnst:..
tuinte n~·ra as mãos do povo brasi "
leiro, r..inda não· correspondesse ao
ideal àêsse mesmo povo. Embora com
traços progressistas, nós. os comun1~~

tns. fazernos~lhc restrições.
Entretanto, como .1á c disse desta.

t"';~uni:t. 'l M'::''l1'i~ Jfr:'lt:' .. ~~ ~o~~",h'!'n
r.iletro, . I,~~is C:lr!Qs Pre~te~ (Po.ZmfJS
71t;lZ nrr.Tm!':~). não p1:'et.~ndem'os mo~

n~pol!zar 'a opinião !>úbUca e o nosso
PlJvo.

Como nartidominoritRrlo. er,taremos
:;:I'lmnre. dentro das pm:sibJ.lidade~ da
l6mca P. do bom entendImento, do e~~

. pinto uI"Jtério P. do patriotismo, .iun
tando nOS!'1as hnmena;zens às, c:cstn
Qasa. prlncip?Imente quando se 'trata
de um brasileiro que. pelos seu::: ti~

t\.~los, se constituiu. em determinado
rnomr.nto da nossa história. um exem~

.~10 do velho espírito liberal. presidin
do os trabalhos da Constituinte pes

. sa.da, na qual se deu mais um pazso no

caminllo da nossa democracia., que
tem custado uma luta dolorosa, pelos
recuos de brasileiros que, em deter~

minados momentos, não souberam
rcngh· às fôrças da opressão.

Mas, Srs. Constituintes, um passo
à frente foi dado em 1934, embora
-::ivéssemos, posteriormente, visto o re
cuo para os anOSl1egl'OS da reação.
Olhemos, porém, para o presente - e
fnzemos política. olhando para o pl'e..
sente - nesta sessão de hoje, no dia
c.m que se homenageia êsse brasileiro
morto .. Os nossos votos são por que
saia desta nova Asecmbléla Consti~

tuinte uma. Carta. progressista, à al~

tUl'a da evolução do mundo que res~

surgiu depois da morte dos exércitos
hitleristas, do mundo que está con~

qulstando evidentemente sua Uberda~

de. dentro do qual, nós, brasileiros,
não devemos permitir, sequer, que S~

penge na estagnação da nossa evolu
ção politica, enquanto todos os po
vos procuram novas formas dentro
das quais possam levar avante o seu
desenvolvimento. polftfco-~conômlco, de
modo pacífico. <Muito bem. Palmas
nas!lalerias) .

O SR. LERI SANTOS (Lê o se
!Jui7T.te discurso) - Sr. Presiden~.e.

constitui para mim um privilégio
ocupar, pela primeira vez, a atenção
dos erninentes Constituintes aqu1

presentes, para exaltar a figura de
um campeão da democracia - c
s=tudoso ,estadista Antônio Carlos Rl~

beiro de Andrada.
Homem ele imprensa do interIor,

exclusivamente consagrado à missão
que i:npôs no si mesmo, e:l>.'Pe:rlmento
hoje, em relação il. Antônio Carlos,
11 scsunda e grande emoção de m1~

nh~ vida.
A pr;meira, senhores, já se perde

nos longes do passado e foi quando,
ainda nà florescêl1c1:::l. maravilhosa de
me.....s vinte e poucos anos, vi o meu
nome colocado no cabeçalho de um
trn.dicional jornal de Juiz de Foro
e onde antes estivera o nome honra
ão, ilustre c eminente do grande
Anc1l"J.da; .

Antônio Carlos iniciara a sua vida.
pública através do jornal e esta afi
nidade, de pensament~ e de ação,
empolgou a minha juventude e, des-
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de então, passei a ver no grande ml-
,neiro a atirmação de que o jornal,
elevado às culminâncias de um nobre
'.I'ribuno.l, era a ponta de lança que
se engastara na áspera conquista da
op:nlão públlca. Mas l~jiO, scnl)or;~ci,

1:oi bá muitol:S anos e no tempo '~m

que jornais e jornalistas viviam do
seu próprio esfOrço, do seu respeito
à opinião pública, do seu desprendi
mento na defesa dos lntcrêsses da
coletividade, no amor ao Brasil e na
consa8l'ação .dos principios de ume
lcgitlm2. ética. pl'otlsslonal - época,
pOl'tanto, um pouco diferente da cie
Mje, em que se procura 1ndrn:trla!1
~ar o pensa.menta e a inteligêncta,
aosorvendo 03 homens de negocias
escusosumo. parte da imprensa como
meio mais prático e mais rá
pido para satisfação .de seus 1nte:rê~

ses pessoais. homens que descobI1
ram outros meios para a manuten
ção de seus órgãos e que procuram
escravizar os legitimos valores d.a
imprensa impondo·lhes o ~r~1t1'!o

c1esua vontade e dando-lhe a impres
são e a certeza de que, em troca de
miseráve~s salários devem ser, den
tro do jornal, simples mercenâr:los,
sem vontade próprla,autômatos para.
armar pelourinhos, para retaliações
pessoais e afiar ainda mais a gazua
para as constantes investidas ao
patrimônio público e privado.

.Permiti, senhores, que eu assim
fn.le com a minha autoridade e n.
minha experiência de velho prorts
sional da imprensa, que arruinou ~

sua saúde e quase perdeu os seus
órgâos de visão !la luta áspera de
mais de trinta anos e de que, des
graçadamente, tem por única teste.·
munha, de seu imenso sacrIf1cio, a
alvorada radi'3.ntc que todos os dias
o vinha buscar para que me nunca
se esquecesse de qUe era um llomem
mal dormido 'e mal alimentado.

Ass~m, meus senhores; experimen
to hoje a minha segunda emoçã.o
quando venho de público e na ?re
sençn desta augusta Assembléia evo
car a figura cintilante do grande An
drada, que se consagrou na admira
ção elo povo brasileiro pelas suas' altas
virtudes cívica.s e por ter sido, :n-

discutivelmente, um intransigent.e de
'!ensor das liberdades públicas.

A homenagem que esta. Assembléia
pl'csta, a Antônlo Carlos tem a dua
justificativa na ar1rmação de que o
c::;pírico luminoso do ilustre mineiro
íl.qui estâ conosco para pelejar o bom
combate pc1:l. ordem, pela .tranqüili
cladc c pela G'l'::.:.ncteZo. do Brasil, que
est~rão asseguradas, dentl'O em pou
co, no estatuto politjco que ha:ve
mos de dur à Nação - um estatuto
compatível com as tradições demo
crátic~s elo nosso povo.

?a.tos de marcante s1gn1ficação
::wultam no eertãrio n<lcional, como
ClUC Q. conclamllr os prasllelros n.
moi?il1z~~:'cm todo o seu entusiasmo
civlco e todo o seu patrJotismo na
rase l1istÓI'ic::\. que vivemos.

Hi p01J.CO, nos campos sangrentos
da velha Europa, os ,bravos solàa.dos
do Brasil rasgaram com a ponta etc
suas baionetas o caminho lumlnv~c.

da Justiça e da Liberdade ao Mun
do. E agora, com a convocaçãodcsta
A:;sembléia CO::lstJtuinte. o povo brn-·
sílelro tem n sua má."dma asp11'n.ção
atendida c confio. em que seus re
i~l'C3el'ltantes cumpram exatamente os
~l1tOS objetivos da sua patriótico. 1n..
vestidura .

Na mais emocionante cartac.la de
uma. ·vlda pública, nas urnas 1ivrf,;:S
e lione~t~s de :2 de àez~mbro, o pUl'O
br.::.sileiro expressou a suo. vontade,
elegendo aquêles que se tornaram die·
nos de seu voto.

E porque ~ssi.m foi, & Antônio CarH

los Ribeiro de Andrada deve caber ~,

maior porção da vit6ria, porque, crian
dO o voto secreto, armou o cichdãQ.
consciente e galh<lrdamente, para us
lutas cívicas, situnndoHo ainda eClüi
distante dn. pata de co.valo e da tru
culência policial.

Iniciando a sua vldo. pública l'm
JUiz de Fora, ':0 cuja Cimnra Muni
cipal fCli presidente. a Manchestcr mi
neira recebeu o influxo de suas sá.
bia,s decisõ~s e o seu progresso e ÕP.
senvolvlmento magnífico alento.

Secretârio l:.e Finanças, prefeitc da
ca.pital mineira, senador e deput.a:to,
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ministro de Estado, pl'cs1dente de Mi ..
nas Gerais, Presidente interino da Re..
pública - o grande Andrada veio en..
cen'nr a sua lon:;a vida públ1Cll, in..
té!ramente decl1cado nos altos il1te..
l'êsses do PU15, justamente nesta Ca~a,

investido de um m::mdato popub.r e,
pOJo' assim dizer. no mesmo pôsto que
hoje é ocupado por outro mineiro hus
tre, o Sr. Melo Viana, a quero peça
permlsl'jâo para render, de público, as
homenagens do meu aprêço, da mintw.
simpatia e da minha. profunda aârol..
ração.

AntOnio Carlos reprc::lel1ta bem o es
pirita da gente montnnh&sa, amigo da
llbel'dz.de e da demot:racia e serJ.lpre
disposto à renúncia e no ~acrifício

quancto assim. o eKigem os interê~is~s

nacionais.

FirInou e consolidou etnseu gcyêl'no
etn Minas Gerais o mc~mo espirlto
de concórdia, o direito de pensar e
de agir do seu povo, o respeito à .:>pi
n1ão individual e coletiva" normas se
gÜ1dàs 1nvar1àvelmente pelos seus U:l
tecessores, ilustres, m1neiros, Afcns.)
Pena., Cesár10 AlrtIn, João Plnhe1rv,
SilViano Brandão, Del!Jm MOl'eita,
Bueno Brandão, Bias Fortes, Raw
Soares, Melo Viana e também o Se
nhor Artur Bernarc1es, de quem sou
adversáno político, mas isto náo me
impede rte !azer-J,he justiça, pl'ocla.
mando as magnWcas reaUzações do
seu govêrno em Minas Gerais.

. Se o panorama pol1t1co do meu Es..
tedo mudou um pouco, se existe a1nda
o propósito de malbaratar um g.rande
patrimônio ~ív!co para desmantela: na
consciência de cada cidadão o espf:t'ito
de harmonia e .de co:ucórdla que 1'oi
sempre o apanágio da gente monta
nhesa, mais uma razão temos para
homenagear aqui aqu~le que empol..
gou os seus concidadãos porque pro..
curou governar com o povo e pelo
povo.

a povo mineiro saberá reagir contm ..
aquêles que entendem oue o E.:itado
deva ser uma fllzend.a. sua e que ~e
julgam no direito de impor o ariJitl'~o
de sua vontad.e, d~sviando o seu ,a
trimônio econômico para no monta~e:n

de custosas e faustosas máquinu.s po.
liticas e o 5C:U pa.trlmõnio moral e cf.
vico para a substittiiçã<J de norma:; pú
liticas, arejadas e limpas, por proces··
sos CSC1~SOS, intolerantes e incomp,...
tive!::. com a sua for:n:rção llbp.rcd c
democrática.

E assim, Senhor.es. digo Se.
nhores e não nQores colegas.
porque, homem simples do povo
f; com pouquíssimos títulos para om.
brear com eminentes vultos naclol.:'.?'.s,
Vindos de todos 05 rincões da Pátria
Brasileira, eú sinto um tremendo mêdo
~nterior de tornar-me ridículo em Uliar
o tratamento amistoso que constitui
aqui norma tracUclonal (não (1:p'1#.o.
dos) e assim, meus senhores, como
cttzia, em nome ela bancada do Pattl:lo
Trabalhista Brasileiro e especialmente
em meu próprio nome. como depttta.clo
eleito por Juiz de Fora, cidade em qUI:
Antônio Carlos !êz tôda a sua car..
xeira política, eu quero render as .t'lO~

mcnap,'ens sinceras do meu respeito ao
-..elho ~Andrada, cujo espírito respont:1e
aqui diàriamente à chamada, po':'que
ê!c foi, em todos os tempos e, - malS
do que tudo - um campeão da de~
mocracia que soube amar, honrar e
servir ao Brasil. <.Palmas),

O SR. GABRIEL PASSOS (*) 
Sr. Presidente; nobres Srs. Const1..
tu1ntes~

Nã.o é sem grande emoção que me
aproximo desta Mesa, para evocar a
personaUdade de Antônio Carlos.

Ainda repercute Deste recInto a voz
amiga. do grande brasileiro, t.razendo
nos à lembrança sua. flgUX'a distinta,
gentil, alegre, preclara. .

Ahomena.gem que a Assembléia
Constituinte de 1946' presta a Antônio
Carlos lisa àuas épocas. e a. ela. a
União Democrática Nacional se asso
cia não apenas form:l.1mente, roas
da~do-lhe adesão de espf.r1to e de sen..
ticento.

Para nós .os homens valem pelo" ~que têm de: humano; nao por ser~m

~xpoentes de classe ou casta (mu%to
bem), mas apenas como sêres, a quem
amamos ou COJl1bate.01os, prezamos ou

('fi) Não foi revisto pelo orador.
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desprezamos, pelo papel que tla vida.
repre:rentaxn.

A humanidade é que é tudo: o mais
são contingências, o mo.i[; é o aoCiden..
te. AS classes, as casta:5, são transi..
tórias. E a história mostra que os va
lores permanente:; não $ão os Vil
lares contingentes, mas squê:les que
encontram correspondência nas vá
da.s camad:?::; 500113:15, onde <muito
bem), em todos êsses valores rener
cutem, em todos encontram rcssonân
c1~ a unirem os hOI1'1~ns para o mes
mo destino.

E' a flgul"a. humana que homen:a~

gcamos e, para nós, essa figura hu
mana. tem grata slgni!icaçáo, P{:1a in..
tel1gênc!D., pela ~nsibi11dadc. pelo que
realizou em bem do povo brc.slIeiro.
Sua vida foi roda pontilha.da ele de
monstrações úe inteligência e de afir
mações de sua excepcionnl personali
dade. Começou na opscuridade de
recursos, trazendo ;).~no.s para a vida
uma grande herança, que, muita vez,
náo é bom princípio, porque. é <larga
onerosa.. Para Antônio Carlos, porém,
o nome Andrada não f.oi um fardo,
pois que soube levâ-Io com dignlda..
de, dando-lhe maior glória. e soube
aumentar-lhe o lustre, mantendo a
bela tradição que en~ontra.ra..

Modesto promotor de justiça em MJ...
nas Gerais; Prefeito da capital do
Estado, quando aquela capital era
ainda um anseio de cidade do povo
;mineiro; Secretário das F1nanças;
deputado; Iider, tol, na presidência
de seu Estado que encontrou, pela
primeira vez, o grande ambiente em

.que pOde dar tôda a mostra de seu
valor. A pref'idência. de Minas Gerais
era um dos pontos p1naculares da
vida pública brasileira. E nela fol
Antônio Carlos um homem. de lilte..
l1gêncla e de ideal, aberto às cor..
rentes novas do pensamento, como
torna certo aqueln sua exortação aos
brasileiros para que os governos fi
zessem. a revolução antes que o -povo
a fizesse, significando não oposição
ao povo, mas. sobretudo, que ao povo
se devia atender. que aos seus an..
$eios deviam estar at~ntos os homens
de govêrno, porque a verdade é que
do povo brota a fôrça primeira que
decide dos destinos das nações.

.Eln 110SS0 meio, em que muitos hOmi:l1S
publicos eram desatentos ou inteIra
mence estranhos à idéia da !()rc;a. pOrJLl
lnr, 6:s~e bmsileiro bem nm;cido s~t1be
compreel1.dc= c:s~a fôrça e p~ocurou.

com os recursos e:t'1tão ao seu dispor,
canalizá-la. pa.ra o bem comum;- isto
é, convocá-la para que influ1sse nos
ner;éC1ClS púbI1cos, para que fósse OU
vide.. e constituísse elemento de ror
maçfio da Nação Brasllcira.

r~a presidência de I\iinas não se
ll:n~toi.1 Antônio Carlos a ssr o !'.)o..
!it1co fI.;sil, inteligente e fino que tô~lo
CI Et'asíl admira; rol. o grande aúml"
:1ist;,~dor. Sua obra ai está A mostra,
e ainda serve de exemplo e incita-
mento a seus stlcessores.

.':. 111StruC;ilo públ1r,a, em --lY.Una:5,
não .:-nconcroll quem mais ~.lto elo ele
vas~-:!,e :ma reforma de ens1n? se
conta entre as mais avançadas das
que se elaboraram no Brasil. Con
vocou pro,ícssôres estrangeiros, lan..
çou.. uma cseola de aperfeiçofl.:n~.nto.

que é uma das instituições modela ..
:t'es do pais e para onde trouxe o·
concurso de sábIos que participavam
do Instituto Jean Jacques Rou.sse~u,

de Gene~ra, como o assIstente de
Claparê'ie. Com essa gente, organi
;l:OU uma escola, em Minas, da qutl.1
têm saído alguns dos elementos mai.::l
brilbantes que atuam no ensino do
pais.

Abriu estradas excelentes, como a
que _liga as ca.pitais do Estado e·da
República e a que procura São Paulo.
comunicando Belo Horizonte à ca
pital bandeirante.

Convocou o sábIo mestre de Di
reito CrimInal, Mendes l:"tmentel,
para gizar o plano da penitenciária
agricola, que se cont,a entre as me
lhores do pafs.

Fêz de Poços de Caldas uma das.
maravilhosas realizações braslleirast

dando ao nosso país aquela estând9.
ba.lneária, que é um dos nossos ar..
gulhos.

SentiLl que era necessário fazer- e
!êz uma revolução política. para que
animasse o Brasl1 com idéias novas
que o levassem ao passo da ílelde
fesa de democracia.

Se f 01, 0\.1 não, feliz ou sábio o.
passo, não podemos diz!!..lo nós, os
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contempo:rllneos, porque estalnos ain
da dentro de o,<:ontecirnentos, que são
,o clesdobramento da Revolução de
1930, Os contemporâneos são maU3
ju.1gadores dos fatos o<:orrenées.

De qualquer xl'loclo, o que fica é· o
1dcal1stn, é o homem crente de que,
convocando o povo para a construç[o
política, estava pondo o problema nos
seus t8rmos xeais,

Processando-se a. Revolução de 1930
e reunida a A.3sembléia Nacional Cons
tituinte, Antônio Carlos coroou sua
bela carreira com. atuação magn1
ficenéc, que não encontra paralelo
na. ele nenhum de seus antecessores,
e que, sem Giúvida, cUí'icilmente po..
derá ser ultrapassada pelos que se
lhe seguem.

;E;le foi o Presidente exemplar, ama
do, querido e. respeitado, o Idolo da.
Asscmbléia,qu-2', rEcém saída de uma
revol'ução, continha, em seu bojo, cor
rentes as mais variadas. alg'.~mas dz~s

quaIs nunca poderIam ser c;o.n.c;idera.
das concntcs políticas, porque não tI
nham denominador comum, não ti.
nham definição ideológica, mas eram,
de qu~lquer modo, entidades a reafir
mar o dIreito de opIn~r, na feitura da
Carta Magna, a qual, embora. tivesse
defeitos, é, sem dúvida, um espelho, em
que ~e reflete a ideologia do momento
nas suas contradições, e na fôrça do~
idealistas que t~:abalharam indefesa
mente em sua elaboração.

Naquela AS$emlJlêia, onde grandes fi
gur::.s brasileiras reafirm&ram seu ·,"a.
lor intelectual, seu. poder mmstrutlvo,
Antônio Ca.rlos foi o vulto, sob cer
tos pontos de vista, único, e ning'!1ém,
d.e modo a.lgum, lhe disputa :? ~r!n:;3-

. Zla naquilo em que a inteligêncIa, ~

graça e o tiavoir laire con.seguem pn:l'a
acalmar as paixões, ~ont!uzi:: os de
bates, arrancar aplausos, moo.era!' as
manIfestações de hostilIdade - tudo
para o fim que congregava os homens
de então: a. feitura da í'nta Ma.gna.

Foi esta a posição qu~ lhe coroou u
cre:spÚ:>cU1~ .da v:da. Dai para cá, no
melO de VICIssitudes pol!clcas, O grau
de Andrada manteve a mesma linha
de magnâni:na indulgência, de ele
gâ.ncia e gentileza c, p~r fim, de re
colhimento à vida parti~ular, man-

tendo intato aquilo que é saliente e
marcante, em sua personalidade: a
finura, a graça, a ironia e o lute..
rêsse pela :felicidade de seu pais, Isso
nunca desertou das cogitações do ve
lho Andradal A tOrça do seu ·,cl.~nl1s

mo, a gente a zcntla nos lampp.:!os de
~eu olhar, ao tl'atar com êle qualquer
questão que envolvesse g:'tl.:nde hlte
l'ésse público. Antônio Carlos deitav:l.
chispas de inteligência e c<)loprecn:;,§,o
e, sobretudo, de fé, de COrí13cm e de
hlcltanlento ,e o. essa atitude fisionô
mica con·.espondi9.m palavras e, gestos,
encorajando 05 que tivesscn-, em mira
obra úUl, realização nec.-essâ:ria ou
cometimento digno,

Foi, para nós outros, que iniciamos
Do vida politic~ aprendendo com ~le,
tlm encantamento de lJrofesscr e de
compo.nheiro, e- um guia dos mais
amáveis. Eis por que, ao lembrar sua
personalidade, não podemos del~ar de
nos comover, mas também de encon
trar nessa mesma personalidadE: CJ in
c1tamento p~ra ter coragem e prosse..
guir diante das cUficuldades - 1n01..
'~amento que deve, agora, dlrJ,l;ir-se a
toC::os os brasileiros, no sentido de
conseguirmos um estatuto político DO
qual se assente ao !ellcidaue da Nação,
'entro do qual se possa elaborar o
proó!"esso de no:;sa nascente democra
cia - um instituto político, em que os
homens encontrem êsse bem 1naprc
cié.vel que é a liberdade devidame.c.t~

resguardada, perfeitamente assegura
d.a, em que o trabalho seja zar::l.llUdc,
protegido, ~m que a ordem sej:a, acau
.teláda, em que, afinal, o Brasil possa,
para o futuro, realizar aquêles sonhos
dos grandes homens do passad", so
nhos que se confl!l1demcom os nossos
anseios, no sentido de fazermos fi. fe
licidade de nossa terra. (Muito bem J'

muito bem; palmas) , '

O SE. ALBUQUERQUE MARA
l'l'nAO - Sr, Presidente, Senhores
Constituintes. Quando a Assembléia
Constituinte volve seu pensamento
p~ra a memória de Antônio Carlos Ri- .
beiro de Andrada., venho trazer, tam
bém, em nome do Partido Social De
mocrático, Seção de' Pernambuco. as
homenagens do nosso respeito e da
nossa consideração cívica, àquela fi-
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guro. mo.:rcD.r.te da vida público. bl'üSl M

. lelra. Inspil',a-nos esta atitude, se bem
que não houvéssemos vivIdo, como ou
tros oradores que a.qui me precederam,
as emoções da vida pública tl~ ."mtÔ
nio Carlos, hísp1ra.-l1os' esta atitude \)
ci:c:nplo fecundo de sua vida de mag
níficos serviços prestados· ao pat."
exsmplo fecundo que, admiramos e que
recolhemos através das cl'ôn1cas de
sua ação e de sua personalidade.

Corno outro gr::tnde bra.sllciro
t:llvcz a maior figura nacional - o
BlWão do Rio Branco, AntOnio 0",..10:5
Ribeiro de Andrada iniciou as R.U";1ãa...
aes publicas no nobre exercício do
magistério e da judicatura, para vaI...
ver, dépo!s, suas vistas, seu pocler de
ação, sua. personalidade, talv~z :;I.ten
dendo a. inclinaçóes atávicas, para a.
poUt1ca - que é uma tradiçã.o dos seus
maiores.

Poder-seMá .dizer que, aocontráno
COS seus llustres antepassados, na. SLI..'\
~dstór1a não I'cglstra êle muitos tra.
ços incisivos de atitudes fortes, de ati ...
tudes dramáti.cas, mas ningUém de
boa-fé sel"á capaz de nega.r que éle
foi fiel ã sua estirpe e mesmo que a.
enriqueceu cem seus talentos 'próprios
e com o alto grau de clvil1zaçã~ ele
que ern possuidor.

No seu tempo, foi u:a. dos maiores
brasileiros e uma individualidade que
sEn!irmou não apenas pelo e"ercício
CÜ4 -atividade intelectU9.1 e das cons..
truções politicas, senão, principalmen
te pela. fôl'ça - apar:ent;;mente. frásiI.
mas, no. verdade, poderosa - da es
plritualidacie, do cultivo do espirito.

Levado, muita. ve~, pelo tempera
mento e p;;llo valor, à poslção de cen
tro de entt'echo'lues partidários, 81e
~mnva lla política :J. arte sutil dos
ajustamentos, a delicada. arte de nD.1ai~

nar condlçõl~S, sem perder, contudo,
a noção da decência e cta tiignidade
pessoal, a arte d1f!cil que exige ta.te
e qualidades pl'óprlas de aplainaras
{laminl1os árduos da atividade partidá
ria.

Não que sua viela não regist:re ati
tudes de energia; não que não sou~

besse lutar OU fugisse à luta; ou que
bu.s<:a.sse ~diár as lJatalhas cle!ln1tl-

vaso Apenas, com .sUl granda expCM
rlêncla dos homens &le parecia eSCrJl1"
c:er - .tudoo ill,.llca - nas suas !u
r.o.s, na Sllll ironia e no bom humor ele
ee.mpre, o pensamento e a observa::;áo
r~c1onal e fria ela inutll1c1e.de cle tira
nal.ti.zar situações ou de dar ma.rgf:!"(.:.
S'er~~rosa à e:''1xmsão das paixões hU
manas que entendla banais, comum~,

cotidianas. Dotado de !inurn p.'HCO-·
íóglca, êIe lutava c lut9.va ~em, ~;,m

o sentimento d~ quem pesquisa. com
saber reações humanas, e usando, com
eiEf~õ.nc1a natural, a.s armas da g ..açtl.
e do e~pírito, lmperturbâvel em SU:1.
se.rc:n1dade. com intuição e amplo de;)~

cortina dos acontecimentos, inteligen
tF.' e arJIUto, parecia invencível no
jõgo d1fícil e sutil da política.

Antônio C:J.l'los, o velho Andrada.,
era bem um representantetipico da. .
mcntalldade de sua época. Secretário
d~ :Estaelo, governaelor da. sual?rov!n
eia, Ministro, representante do povo.
l?J:esidente da 'última. Assembléia ConJ
t.Jtuinte, não traiu sua cultura e ~on

cepção d~ vica, .foi fiel aoespirito d(;
liberalismo que. deu conteúdo ã. 50
cied::td~_ de seu tempo.

Que o exemplo de sua vida, do seu
.....atriotismode sua constante serenl~
:~, d
ci<:.ci2, inspire os ConstitUintes e noj~.,

Que saibamos teclas nós, de todos o~

partidos, fugir à sedução lnstlr:t~ya d.:J,s
paixões partiàárit:s, e que as lQl05stn~

crnsiaspessoais 'e de grupos não che
guem, jamais, a perturbar ~ ele~tru.r
ll. dignidade de nossa pos!çao ~e r~
presentante:i do povo. Que nao s~~

jam tra.nsviados nossos n:tl.gníficos Ul':
tuitos de reclcmoeratizaçao do Brast1.
Que se não possa. dizer, mais tar~e,
ctle fomes faciosos,estéreis e que nno
1; os preocupamos. aclmn. de tuão, r.~rr.
o. Nação Brasileira. Mas que se dlg~ .
que fomos fiéis aos nossoS ã:veres, e .
que corno Antônio Carlos, na.o !ugl
mos à v~a.ção ~o nosso tempo. ~ue
se diga que não nos faltou e que ti lIe..
mos a. disposição moral ãe . -e~l'.1e"
c:mclo prevenções, respeita.ndo a. llbe-:-,
dade e dignidade alheias, com a segu
r:mça de nossas convicções próprias
_ de construir ao estrutura de uma ~e~
me<:racia nova, a democrlloc1a SOC1.al,
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enfonnada na. justiça., na. lilJerdade e
na colaboração. .

Senhor Presidente. Com essas co.., ..
slderações, peço a V. Ex.A que faça

registrar a homenagem Que o Partido
~oclal Democrá.tico ào meu Estado
presta à memória de antOnio Carlos
:aibclro de R..ndrada.· (Palmas. Muito
õem. O orador. fOi cumprimentaào.)

O SR. PEDRO VERGARA. - (Lê o
seguinte discurso) : - 51'. Presidente,
Srs. Constituintes. - AntOnJo Carlos
é wn morto ú.~ !lntem.

ainda. não forfml emeugaidas tôdas
as lagrimas que pranteiam a sua
morte. ,
, As f.lôres depositadas sõbre o seu
tumulo, na hora doa4eus definitivo,
- ainda não murcha'raro, de todo.

A ter.:a· que l"ooobre os seus despo
jos, ainda não se endureceu, e, por
isso, aln.da não pesa, como uma pedra,
5Õbre o seu esquife.

Só isto explicaria, por si, que nós,
neste momento e nesta. casa. desabi
tuados da sua morte e ainda cheios
da sua VXla, -ao lemb:r2.l'mos o seu
nome e a sua figura, - não evocás..
semos um morto, maõ um vivo.

A verdade. porém, senllores, é que
êste grande homem, aos 7'7 anos, 
quando morreu, - possuia, na. sua
pujançg, e 1"..a. sua integridade, o mes
mo lum1noso espiritodos 20 anos.

Foi com isso que êle, - v·encendo
a ,,-elhlce do corpo, .:- projetou' para
além do seu próprio aniqUilamento
físico final, um. perene exemplar de
j!...-yentude.

Com esta tôrça ele viver qUe se ex
prImia na graça. ela inteligência, na
galanteria, dos gestos, na socla.bilida
de generosa., na malícia sutil, - pôde
êle conservar, até ao último instante,
e legar ao futuro, - através da me
mória. dos homens,- um semblante
de Atiel ou de Aipolo, que o bronze
ou o mármore das estátuas guardarã.o.

E' assim que servIrá de exemp10 e
de modêlo aos homens públicos de
hoje e de amanhã, - como foi, no
seu tempo, que, na. verdade, ainda
:não terminou, ....;,. 'um padrão a que
aspil'a'rMn, por certo, os seus contem
Xl ol'âneos.

Se fôsse possivel resumir, aquJ,
numa síntese psicológica, e. vitla. de

Antônio Carlos, como homem êre lntc
l1gência e de ação, - eu d1r1a, em
duas palavras: foi um estacUsta que
sempre olhou de frente as cUficuldades.
l': que nunca. se rendeu às suas res!s-
tênclas. '

Tendo no espírito, constantemente:
a idéia do bem pú1:llico, - usou de
seu extraordinário discern1mento para.
achar as soluções adequadas, no mo~

mento px:eciso, quando os :mais altos
interêsses lhe pesavam. sObre OS om·
bras; e soube pôr em prát1ca o seu
insuperável poder de contemporizaç~o,
qucndo, - de par com as e,,1gên~
eias e as reàpon.sabi11dades pollt1cas.
- as ambições, .os apetites, os im;>ri.
rativos, meramente pessoais, }:msca·
"'am solapar-lbe a consciência de ho..
mem de EstadO. :

Possuia, pois, o dom de ver e sentir-,
nos relâmpagos divinatór10s da s~a

intuição, a imediata natUX'cza. dos pro..
tlemas. .

E se tinha, à. .flOr dos lábios. em
todos os momentos, o segrêdo da cla~

reza e da slmpl1cid'ade, - isto se clavi,
porque tudo com.preendia, .de repente.

Era daí, dessa apercepçâo. instaIl"
tânea das idéias e dos' fatos, que ~e

vinham. também., o método expositivoi
linear, - a ordem e a segurança ne
cUscurso, - a 1rres1sti"el taclUdade ele
envolver e convencer. '

Graças a ~sas virtudes essen.ciais de
homem público, - galgou os mais ~le~

vad03 postos da acm1nistl'ac;áo e d~,

política, - aureolado pelos aplaus6s
é pelo prestigio de formidáveis n:ta:o~

rias; como êsses dons de aliciar, s~m·

corromper, - de ímpor-se aos outro!:
sem maguá-Ios, - àe resistir, sem
ofender, -- de não dar, multas vêzes,
sem nesar, - conseguiu, sempre. ven~

cer, - nle.s nunca. udmitiu que o se'!.'
adversárto se considerasse derrotado;

Era, pois, um expoente da civ1liz.:t':'
ção .ocidentaI, - um Ciésses tipos hul.
manos que marcam a e"Jolução inte
lectual e moral dos povos, - e que; -.
no B::as~l do Império. na Grécia doi:
Péricles, - :tia Roma de Cícero, n.::l
Inl;lo.terrn de Churchill, - ou na
!"rança de Clemanceau, - seria som~

pre, em qualquer circunstância., ~ ...:
um grande homem.
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Quando aludo a êsscs traços da sua
personalidade, - Sr. Presidente, _.
me atenho, sobretudo, à sua ação, na
presidência da segunda Const1tuin;'~

da. República.
Se ere Prudente de Morais podemos

dizer que foi a 5i~udez, a retidão e a
imparcia.lidade, na dír~ção da assem
bléIa, que ela.borou a constituição do
24 de fevereiro, - de Antônlo Carlos,
a seu turno, diremos que foi, no CO~

mando dos constitUlnte& de 16 de julho.
com assento neste augusto e glorioso
recinto, - uma. inteligência que SO'.\
be fazer dos assun~ mais árduos, a
m~téria plástica e dútil dos seus ra..
c1ocinios; uma cortesia que se .a.po·
àerou, sempre, das cóleras e das tem~

pcsta.des do plenário, para fazer sorr..r,
aplacados e amáveis, os seus oposlto
res; uma vontad-e, unl caráter. uni
patriotIsmo, que nunca se fMIzaral11
no cumprimento do dever que a naçii.c
lhe impôs. .

Falando, Senhor Presidente, eM
nome da bancada do Partido Social
Democrát1co, - seção do Rio Grand<'
do Sul, - nada mais me resta a dize::,
nesta hora, do que almejar para. Voss~
Excelência, à frente desta nov9. As
sembléia Constituinte, os mesmos m
unfos pessoais e OS mesmos êxitos CI)
muns, que Antônio Carlos conquistol.:,
na precedente. (Palmas).

O SR. PIOCUCIO DUARTE: ("')
- Sr.· Presidente! Senhores Consti-
tuintes! #'

AssIstindo a esta emocionante ho
menagem à mem6riado grandecida
dão, que se impôs à confiança. e ao
respeito de todos os seus COtqplltrio
tas, Antônio CaJ:los, vem-me à lem
brança. a leitura de uma das mais
brill1antes páginas de Hemi Bo:r;-deaux,
quando se reteria à morte de um dos .
maiores estadJstas epoUticos da. ter
ceira R.epública Francesa: Há, ho~
mens cujo ve.lor, cttja atuação, cuja
CUltura, os contémporâneos podem
melhur julgar, qucndo os seus olhos
se fecham pela morte.

Se é verdade que justiç.a deve ser
feito. àquele que melhor trabalhou em
bene!íc1o da pó.t:r1a. e mais soube ele-

("') Não foi revisto pelo orador.

var :l. cultura de seu PO;vo; se é exato
que o prêmio eleve ser entregue àquele
que o conquista pelo valor moral e
pela inteligência, DÍl')guém. melhor o
mereceu do que Antônio Carlos Ri
beiro de Andrada.

1l:1e foi, realmente, dessas persono.
l1àadcs que souberam orientar os polí
tícos da época, foi um líder na plena
acepção da pala.vr~ - generoso, tole;'
tp.r~te, inteHscnte~ culto.

A um homem assim, aeve o povo
brasileiro render as maIs sinceras e
c:x:pressivas homenasens.

Tinha um ca:t:~tcr que bem o distin~

.guia - tolerante, porém fortc,como
os minerais de sua terra; no seu co~

:a~ão, havia as virtudes ricas, como
as riqueza.::> do solo do seu país; sua
inteligência era brilhante como o sol
o.ue -o iluminava.

Todos os partido:> ::l.qui reunidos,
como todos .05 homens que estudaram
e sentiram o valor de seu trabalho,
vieram~lhe prestar esta homenagem,
sem entrar na a.preciação do colorido
de sua. agremiação política, mas ven
do nêle, conjugtloelos hannônicamente,
todos os talentos e qualidades da.
grande raça de cidadãos a que per
tenceu.

AntOnio Carlos Ribeiro de Andrada.
fazia parte daquela geração de que se
destacava.m as figuras de Pitt, 010....
dstone e Scheridan. Soube honrar a
sua estirpe: desda José Bonifácio, que
discutiu e estudou, sentindo não .poder
resolver todos os problemas e ques~

tões da nacionalidade, até o,quêles que
mais exalta):am e enobreceram a in
teligência, a cultura. e o carãter do
povo mineiro, do povo do Brasil.

Quero, assim, também dizer, em no
me da baI"lCnda. do Part~do Social De
mocrático do Rio Grap.de" elo Norte,
nesta hora de apreensões tão graves,
em que se reclamam conhecimentos
profundos e uma capacidade de ma
leabil1dade, a fim de' se fazer a re
estruturação democrática' do pais,
qu:mto sentimos sua falta, ao verifi
car que êle aqui se tornava necessá
rio para nos dirigir. esclarecer e acon
~clhar, graçasã. sua cultura universal,
à sua. inteligência.. e'aó seu grande
conhecimento do.s· coisas e ·dos homens
do Brasil.
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Morreu Antônio Carlos e, depois de
mOl'to, mesmo aquêles que o ataca~
ram, criticaram c censuraram, não po
dem desmentir que éle tenha sido um
nobre, elevado, sincero e abneSddo
Bervidor da Pátria Bras!1elra.

Honrando seus homens ilustres, o
Brasil ainda mais se engrandece no
conceito da. história.

Em nom2 do Rio Grallde do Norte,
1ntepretando o sentir da. alma. emo..
ciono.da .da bancada Social Democrá
tica, a que pertenço, digo ao 'povo de
Minas c do Brasil que Antônio Carlos
soube bem reunir as virtUdes de que
necessitam e reclamam os homens que
pensam e amam. fi, nossa Pãtria..
(Palmas.)

O SR,. BARRETO PINTO (*) 
Egrégia Assembléia, depois dos ora~

dores que me precederam e da palavra
de solidariedade trazida pelo Partido
Trabalhista Bt'asile1J:o, a. que pertenço,
bem poderia poupar à Camara de me
ouvir. Peço entreta.nto a sua indul
gência, poiS há motivo· todo especial,
que toca o tundo de meu coração:
evocar a f.1~a do saudoso, do que~

rIdo, do inesquecível e grande amigo
Antônio Carlos.

O inolvidável brasileiro foi homem
que viveu sempre de Pé. Ainda mesmo
depois de morto há. de assim viver em
nossa memória e em :lOSSOS coraçõPs.
pelas SU:l.S grandes idéias liberais,
pelos seus extraordinários ensina
mentos, como guia e verdadeIro ti ..
maneiro que Ioi àos tra.balhos ds. As~

sembléia Nacional Constituinte.
Falou-~ aqui de Antônio Carlos, fo

caliza.ndo vários aspectos de sua Vida
e as posições que ocupou no cenárlo
~iotl3.1, ~Sde simples ve'i:eadOf, em
sua terra natal, até a. mais alta ma..
gist1'atura do pais.
Fa]ou~se aqui de Antônio Carlos.

quando de sua. passagem pela presi..
dêncin. desta Casa, mas um detalhe,
segundo minha. opinião, bem mais im..
portante" deve ser consignado neste
momento. E' que 'quando A11tôniO
Carlos, por motivos de' ordem poUtica.
que não vele Q, pena .relembra:l: agora
- porque aquêles que contribub.'am

(.) Não foi revisto pelo ora.<:1or.

para a sua. não reele1ção como Presl~

dente desta CMa foram mais ta.ràe os
primeiros II novamente procurá_lo 
teve de vir senta~;'se nestas ba.ncadas,
deixado que foi o seu cargo, tornou~se

a1nda ma.ior e mais poderoso, na de~

:fesa feita de suas próprias atitudes.
Outra minúcia ,que não devo de1r.ar

de referir é que para Antônio Carlos
nã.o havia grandes nem pequenos:
para êlc, todos eram iguais. E em sua
passagem pela Px'esidênc1a da 'Repú_
blica, preciso relembrar, 1'êz questão
de sancionar a lei de nP 62, ainda em
'Vigor - a garantia fi, estabilidade dos
empregados. E, ao ,assinl proceder,
teve ensejo de declarar: "Sinto~me

satisfeito, porque pude atender às ne~

~essidacles e à estSlP1l1da<le daqueles
que tanto careciam de a.mparo e es
ta.vam àetodo sem proteção".

Sr. Presidente, não posso estender
me mais, abusando da. generosidad.e da.
Assembléia. Trazendo minha. palavra
de saudade e a minha. sincera home
nagem a Antônio Carlos, quero dizer
que jamais sua vida de homem excep
cional se apagará de nossa :memória e
de nossos corações. (Palmas).

O SR. :FER..~ANDES TáVORA (')
. - Sr. 1?residente, Srs.Constltuintcs,

nãO vim. desfiar, perante e.!:ta Ca.sa, o
rosá.rio ,<las qualidades e v1rt"l1ees d2
AntólÚo Carlos, o enúnente morto :\
cuja memória prestamos homenagem,
mas, apen~, manife.s:ar minha anmi~

ração per SUa excelsa figura, ad..'llil'n.;
çii.o ,que, se era graIllde enquanto viveu,
parece haver cresddo depois de .sua
morte.

Remanescente daqueles que com
êle formaram· a Mesa da AssemblJia
ConstitUinte de 3~, aqui V'im simples
nlenre.para consignar, em meu nome
e, no da Uniã.o De1nocrática Cearp.nse,
as nossas homenagens ao grande bra
sileiro.

Nas altas esferas em que lloje palra
sua alma de eleito, receba êle a· ho
milia das .nossas saudades. (PaZmas).

O SR• .FLORES DA CUN:fIA (.;r) 
Sr. Presidente, já tive oportunidade
d-e- tomado de enO'lme emoção, dizer
algumas palavras junto ao túmulo que

("') Nã.o foi revisto pelo orador.
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gl.larda os despojos sagrado:; do grande
.Andrada.

Quero, agora, apenas, ainda lIma vez,
manifestar à Assembléia, ao Brasil e
à sua. memória santa, a expressã.? ele
minha. saudade.

Não fui, Sr. Presidente, parlan1cntar
quaoo9 da Presidência. do 6r. Antônio
carlos, por isso que estava no exercí
cio de outro pÕ:3to. Alp.da asim, fre ..
qUente! os n1chos desta. .Casa, e vi o
brilhantismo, a elegâu~ia, a superlo
rf.,àade, .com. que êle presidia os th..
oalhos da Assembléia Constituinte ete
1934.

Ná<:l quero, no dia em que se prest!l.
à sua memól'ia a nossa-homenagem,
rememorar epls6<Uos da vida política
do Brasll. Levantare!, porém. um co
mê~o de véu, dizendo que o meu pri
meiro C11sskUo com o ditador princl..
pIou Quantia se quis depor Antônio
Carlcs da Presidência da .Asssemblé1a.
Isto ficará para outra ocasião.

Sr. Presidente, êle era tão brilhante,
tão excepcional, como personallda.de
política braslleira, que me recordo da
quele episódio da. As5embléla. .Nacional
Fra.ncesa. de 48. Quando Lamartine,
}>ela. pnmefra. vez, penetrou a.quêle
:recinto, foI. solk:ltado a tomar assento
.por todos os setores. Perguntaram
lhe, então, onde irIa. sentar..se. .se ao
centro. à CUreltaouà esque.tda. E
alguém, por êle, respondeu prontamen
te: ..Au plafond" - aocitna de todos,
porque êle era o maior e o melhor.
(Muito bem; mu!to bem. Palmas.)

O SR. PRESIDENTE - FoL entre
gue à Mesa o dtseurso que o ilustre
Deputado 51". AureUano Leite pre..
tendia proferIr, nesta sessão, o que,
por motivo de fôrça maior, não pôde
fazer, discurso êsse referente à. per..
sonalidade do eminente patricIa Àn
tônio carlos. Atendendo às razões
dadas por S. Ex.a, f'a4'ei transcrevê
10 em Ata. e nos Anais.

»IS~o DO DEI'Ul'ADO AtmEUANo U1:r.E:

Sr. Presidente: A figura insigne
do morto a quem a quarts. Assembléia.
Constituinte· Nacional dediea esta ses
são, não cabe dentro de um simples
discurso parlamentar. Representan-

do embora' OS meus correligioná.rios
de São Paulo, nesta alta tribuna., sln
to qUJe o wlto de .que vou tratalt' CX~

cede, assim, de muito às posslb1l1da
dcs do meu hanroeo mandato. Con
formo-me, no entanto, com isso, ao
lembrar que foi certamente inspirado
em homens como Antônio Carlos Ri..
beiro de Andrada que H<Jrâcio excIa..
mou, nesta ligeira e ex:Pres~lva frase,
"ncn omnis moriar"..•

Sim, Sr. Pa-esidentc, néo Dlorreu
realmente de todo o maior Andra.da.
dos tempos modernos. DêIe não po
deria dizer com. acêrto e pertinência
o .seu primo, M'artim Francisco, o
"Terceiro", terrf'Vel ironizadO«' do pri..
mefro quarto dêste século, que só her
dara do Patriarca o pé gra,n<1e e fi, as
ma, DêIe, () que 1'ieou no aCervo politico
da Nação, mostra~lhe o valor imenSo
fi,. garantir-lhe, destarte, ao soprevi
vência na galeria daqueles varões da
sua estirpe que altearam o crédIto do::;
homens públicos do Brasil ..

Neste mezmo recinto, Das antevés
peras elo golpe nefanão contra. o re
gime constituciona.l de 1934, teste
munbei um episódio comovente Que
llustra. êsse conceito. .Acabava de
apurar-se a ,eleição de Presidente da.
CâJ:nara, em que saíra triunfante o
ilustre Sr. Ped1"O Alebro, meu grande
e carinhoso amigo, cujo nome nlio sei
pronunciar sem a reverênci:l da mi
nha. adm1ra.çã.o. Nisto, penetra ore..
dnto, pela porül. da bancada de São
Paulo, o vulto venerando de bela es
tatura e rosto heráldico do Embai
xador da Argentina, Sr. RaJ.l'lon Cár
cano.

O ingresso daquela notável' figu:-a
amer1cana pa..ceceu-nos, então, a mim
e a alguns colegas, tuQo quanto podla
haver de antiprotooolar. Conhecendo
o grande diplomata; adiantei-me para
livrá~lo de qualquer observação parti
da de algwn funcionário mais closo
das suas incumbências. E, cumpnD.len
tando~o !'espeitosa:nentc, perguntei..
-lhe: .-

- Que deseja. o senhor .Em.baix3.do:::
da Argentina?

me, esten~endo-roe a. mão, respon;"
dcu..xne: .
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_ Felicitar o Presidente Antônio
Carlos pela' sua ·vitória.
. Contestei-lhe: .

- Mas o Senhor Embaixador equi
voca-se, pois o 5r. Antônio Carlos aca-
ba ele Ber derrotado. .
, - Derrotado!? Não me diga, Se
:nhor. Mas, perdoé-mc, isso é uma lás
tima. Foi derrotado o maior presIden
te de parlamento, que já me tOl dado
ver no mundo...

Fazendo-lhe deUcadamente compre~
ender que estava lnvalClindoo rec~:lto .
privativo dos deputados e que ha.via
aqUi uma tribuna; reservada a !1guras
do .seu·porte, consegui. que nãó maiS
se e.xpandisse'sõbre ocaso. Afinal, não
querendo .mais· êle encontrar-se com
Antônio Carlos, emocionado,· ret1rou-s~
unedlatamente. .

sem qualquer intenção de desmere~

cer o Sr. Pedro Aleixo. ·que, embora
ainda jóvem,' já era. uma .expre,)'láo de

, iDcon!unClfvél ·valia cizItural e morl'\l,
Ramon Carcano constituiu a.. voz de
um alto e imparciál julgamento, que
devemos ter multo em conta•.

Antônio Carlos podia figur~r, seloU
nenhum favor" entre os grandes de:ita'
nossa gra~de América. E com qt.:e
compreensível tÍ!ània me con.,~ncl
disto! . ,

. Falando- por' pp.ullstas e nasc+10 nas •.
montanhas, sInto. aquêla justo e duplo,
orgulho que êle cultivava do sangu<;
em São Paulo e do berço em Minas
Gerais.

Per mllis no..cionalistas que elevamos
ser, e cu o sou fervorosamente, enten·
do que o País nos merece tudo, ma..; a
região não nos pode merecer muito
!lle21o:;.. É !c:mbrar-nos qU.e a. nação é

um acidcn~e. e a, região é eterIl~. A
nação é a soma. de tõdas as suas ,ar
tes internas,é o conjunto de tôdas as
sU&.S regiões,. C<mdenar o regionalismo
equivale a qJ1erer~xtirpar da nature
za humana. as caractcristicas indivi·
dl~a1se da terra as diferenças inevitá-
veis. '

Ninguem' pode estranha.r que ame
mos fundamente o nosso País, aman
do, no entanto, com. maJ.s paC'ticLUar
enlêvo a terra em que nascemos e a

terra em que vivemos, com. tudo que
Lhe está. dentro.

Individualmente, pois, desejarta. hon
rar-me ma.is que todos da glót'1li. de
AntôniO 'Carlos Ribeiro de Andradn..
Sei que :tal privilégio nã.o me c",berá
jamais, porque todos os bra.suetros
aqui presentes, neste aUgUSto concla-
ve, têm igual direito à disputa de uma
cota parte. Manifestação de egoísmo

humano,; eu não posso' íurtar~me a
êsse sentimento. Franco e rude, como

sempre, eu não sei sopitá-lo. ~enho

desejado servir o BrasU, servindo p.rin
clpalmente São Paulo e Minas Gerais.
Na minhaobscu:a . carreira polltic;4,
collmo sobretudo êste objetivo: cola-
Qorar no sentido de reunir todos· os
Estad.os do Brasil, DOd~ndo; mas, não

podendo, :reunir pelo menos, paL'tl
cularmente Sã.o Pa.ulo e Minas Gerais,
numa alia.nça mais intima, de maté
ria. e espírito. não jamais com intUito

prusslânico ,de dominar o Brasil, ou de
arrogantemente sobrepor aos demais

Estados, mas, imicamente, e simples
mente, de, pelo exemplo de uma subs
t~nciosa poUtica de sábias realizac;.oos.
àf: moraladminlstrativa inatacável, de
acatamento severo aos principios dou
trinários, :prestar-se, enfim, de para
digma. à nossa vasta Nação, no pro-
veito de tôda ela. .

Perdoai-me, Senhores Deputa-dos, se
penso e me bato por coisas que poJe!3
achar romã.ntlcas e utópicas. Ficai
com ~sse direito, mas daí-me a bcu]
da de achá-las talvez Do salvação da
República ~.

A.liás, não é de hoje que penso dessa
maneira. :Já escrevi isto, afrontando

,),S uas do EsU!.da Nõvo. Um dos meus
livros, por sinal traçado na cadeia,
prêso eu.e prceessado no Tr.bunal de
Segurança; por haver cometi-do o Ler
1'11. el. crime da apologia da deme>zrac;a
federativa,: a.borda leal e corajosamen
tE essa tese.

Mas a. marte que a Assembléia Cons
tituinte Nacional hoje deplora é de
uma figura que, me plU'ece, compre
endia.· a missão histórica e bela dess~s
duas regiões do Brasil - Sáo Paulo e
Minas Gerais.
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.Antônio Carlos, chc!iando a Aliança
.Liberal, traída nos seus postulados
1a.eológ1cos e propósitos patriótIcos, v1
sou também., através dêsse célebre mo-
vilnento político, reunir, nesse enteXl
dimento, em especial, os dois Estados
da Federação mais fáceis dêsS9 a.côr
do, os dois Estados que, pela contigüi-
dade e pela consangüinidaCle, pelas as
pirações e pelos costumes, ganharam
a!ln1dades inqueprantáveis.

Não era só pois a figura parlamen...
tar que todos admiramos dentro des..
tas quatro paredes, em que uma di
taduramonstruosa,1l1ontou, para maior
escárneo à. democracia, o seu maior
algoz - êsse tentacular instrumento
de compressão ao pensamento huma
no, essa barbaridade inominável que
se chamou D.I.P... '

Não era s6 o presidente, da Câmara
digno de um parlam.-ento' inglês, ou.
de um. parlamento :Crancês, não era
só essa figura consular de que o ve..
nerando embaixador argentino lasti
mava a derrota, nos últimos lampê,.)s
das sessões convulsas e alvorotadas
pelos agentes provocadores do gover
no, e que encontraram o seu remate n~

aventura da manhã tenebrosa de la
de novembro de 1937.

. Antônio Carlos Ribeiro de Andrada

.era também um estacllsta na. mais pu
ra expressão do têrmo. ~resldindo o
Estado de Minas Gert.~, êle profetizou
antes de qualquer outro as reformas
sociais e ,políticas por que havemos éle
passar. "~açamos 3 r~volução antes
que o povo a faça", pregou êle, numa
hora de graves preocupações.

B tudo marchaya para isso. E tu<lo
se resolveria porventura mais breve
mente. E estàr!amos no caminho cel··~

to de um ajuste social e político me~

nos imperfeito e mais de acõrdo com
ao realidade brasileira e as rciv1ndicr.~

ções justas das classes sofredoras, se
l'Jão acontecera meter-se de permeio,
golpeando os postulados da revolução
~. traindo os seus compromissos e os
seus companheiros, as suascolsas e
as suas pessoas, essa apostasia sem

par na história, essa. ditadura crimi
nosa que se chamou Estado NOvo .

Todavia nâo fol para acusar qu<:,
desta. vez, subi a esta saudosíssimatri..
buna, senão para homenagear. Há l1Dl
morto preclaro que sobrepa.ira a tudo
c todos. Levantemos para êle o nosso
pensamento. Deixemos os culpados do
E:'tado N?vO para oportunidades que
hao de Vlr e encerremos afinal êste
a;;ropelado e breve discurso, em Q,ue
procurei mostrar..me sincero e veraz.

São Paulo da União Democrática
Nacional associa-se, por minha pala...
vra, ao preito de admiração, de reco..
nhecimento e de saudades que a. ,As
sembléia Constituinte Nacional prt"st~

merecidamente ao insigne democtA.ta.
1!beral, que se mostrou um modêlo de
sabedoria política e de amor lúc1.do ao
Brasil. (Palmas).

O SR. PRESIDENTE .:... Como não
'há outro assunto a tratar nesta. ses~
são - exclusivamente' destinada à
memória do saudoso homem públlco,
-: antes de encerrar nossos trabalhos
declaro aos Srs. Constituintes que o
e:<pedient.e para amanhã. será· desti
nado a "Trabalho da Comissão RegI
mental", o que importa em dizer que:
nao se reunirá o plenário.

Par9. segunda-feira, designo, como
ordem do dia, comemoração, também
especial, aos Constituintes de 1891 e
1934: já desaparecidos•

Terça-feira, homenagearemos a me
mória de outros grand~s .vultos bra
slleiros. A sessão de quartà-feira de
cUcaremos a r~nder merecido, preito
:lOS bravos patrícios que tombaram nos
campos de batalha da Europa, lutando
!leIa liberdade e pela d\!D1ocracia.
(Palmas no recinto e nas gaZei"ias) '.
Será justa demonstração de nosso re':'
conhecimento c saudade aos brasilei
ros, que choraremos eternamente, e
que tanto honraram a pátria, pal'a
êles erigindo em. nossos corações um
altar, de que são merecedores, pela
nobreza da causa que defenderam -,
a da. liberdade do mundo! <Muito bem,·
muito bem. Aplausos demorados no
recinto e nas· gaZeiias) •

:s levantada a. sessão ils 16 horas
. e 50 minutos.
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4.· Sessão, em 11 de fevereiro de 1946
Prcsfdêncta dos Srs. Melo Viana e Otávio Mangabe~r~

As 14:, horas e 15 minutos, o Se
nhal" Melo Viana assume a. presi
dência.

o SR. PRESIDE'NT2 -'Esta. a.be(..
ta a. sessão.

Alista. de presença. acusa. o com..
.parecimento de 147 8rs.ConstJtU1ntes:

Acre:

Hugo Carneiro.

Amazonas:

Alvaro Maia e Leopoldo Peres.

Pará.:

Nélson Panjós, Costa Botelho, Agos
tinho Monte!ro, Epflogo Ca.mpos e
Deodoro ~endonça.

Maranhão:

Olodomlr Car.doso, Uno Machado,
Alartco Pacheco, Antenor :Bogés. e
Creporl Franco.

Ceará.:

Paulo .Sarasate, Egberto Rodrigues,
Fernandes Tele<;, Almeida Monte e
Prota Gentil.

Rl0. Gra.nde do Norte:

Georgino P...velino, José VareIa, VaI..
fredo Gurgel, Mata. Neto, José Au
gusto, e Café Fllho.

Paraíba:

Rodrigues Ribeiro, Vergniaud Van
derlel, 38,nduf Carneiro, José Jot1l1 e
João ú'I'Sulo.

Pernambuco:

Novais :i"11bo, AgaDl.emnon Maga
lhães, Geremo Malagueta. de pontes,
08vo.1do" Lima, Costa FÔrto, Alde Sn.m
paio, Gl"egór1o J3.ezerra, João Clearas,
Agostinho OUvem, Arruda. Câmara. e
Souza. Leão.

Ala.goas:

Te~eira de Vasconcelos, . Medeiros
Neto, Lauro Montenegro, Farias Jú
nior, Monso de Carvalho, Rm PaI
melra. e José Mar:ta. de Melo.

sergipe:

Amando :Fontes e Leite Neto.

Bahia:

,Otá.vio 'Mangabeira, Manuel Novais,
I

Carlos Marígbela, VJeJra de Melo,
Guilherme Marback, Aluísio de Car
valho, La.uro Faranl :Freita.s e João
Mendes.

Espírito Santo:

Henrique de Novais, EurJco Sales,
Vieira de Rezende, Asdrubal Soares,
Luis Cláudio e Ar! Viana.
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Distrito Federal:

Carlos Prestes, Rul da Cruz Almei
da, Gurgel do .Amaral, l3eníCl0 Fon
tenele, Antônio José da. Sllva, Juran
dir Pires, Mauricio GraDois, Jonas
Correia e José Romero.

Rio de Janeiro:

Carlos Pinto, Getúlio Moura, Heitor
collet, Bastos Tavares, Acúreio TOrres,
.Brígido Tinoco, Miguel couto, Prado
Kelly, José Leonúl, Claudlno José da.
5ih'a e Alcides Sabença,

Minas Gerais:

Melo Viana, Levindo Coelho, Du..
que de Mesquita, João Henrique, Jaci
de Figueiredo, Daniel Carvalho, Ber
nardes Filho, Gabrlel Passos, Noral
dino Lima, Celso Machado, Mário
Brant, Fellpe Balbi, Artur Bernardes,
Ler! Santos, WellJngton Brandão,· José
Bon1!ác1o, Lafr Tostes, José Rodri
gues Seabra, Israel Pinheiro c Milton
Prates,

Sã.o Paulo:

Costa. Neto, José Armando, Plinto
Barreto, GU9.racl Silveira, José l'dar1a
cnspim, Osvalclo Pacheco da SUva,
JCJrge Amado, Milton Brito, Noveli
Júnior, César Costa, AntOnio Fe]1-

• clano Lopes Ferraz.

Goiás:

Pedro Ludovico, Magal.'lães Sllvei
ra, GpJeno Paranhos e Domingos Ve
lasco.

Mato Grosso:

Vespasiano rvrartins, Ponce Arruda,
Arl.'Uda FIalho, Martiniano de Araújo
e Agrícola de Barros.

Paran~:

Roberto Glaser, F'ern:mdo Flores,
Munhoz de Melo, Lauro Lopes, João

Ui -
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Aguiar, Gomy Júnior, Munl1cw; da
Rocha e Erasto Gaertner.

Santa. CatarIna:

Nereu Ramos, VieIra da Costa., 'ro
más Fontes e Rans Jordan,

Rio Grande do Sul:

'l"eodornlro Fonseca, Manuel Duar
te, Souza Costa, Bittencourt AZ:un
buja, Nlcola.u Verguelro, El61 Rocha,
A.."ltero Lelvas, Pedro .Vergara, AbUio
Fernandes, Gllcério Alves, D!Lniel
Faraco e Flores da Cunha.

o Sr. r~at1:'o Lop2S (2,0 SCcretAr!o)
procede à.. leitura da ata da. :sessão
anterior.

O SR. GETúLIO MOURA (*) -
(Sóbre a. ata.) - Sr. Presldot'ntel 5m.

Constituintes! Do município de Nova.
Isuaçu, terra dos laranjais, a que de..
vo a cadeira que ocupe nesta Assem...
bléla, recebi o telegrama que p~sso

a lêr: .

"Corrnssão greve bancários No
va Iguaçu apela V. Ex.- s~nt1do

3.pol0 Câniara .Deputados justas
relvindicações n~sa classe. Con
tamos alto espírIto humanitário
grande .defensor das classes tra...
balbadoras" ,

Infen.'\o,por principio e educação, a
t,Oda e qualquer forma de demagogia,
não me servirei desta tribuna. para ex
plorar temas ~e sensação, com a preo..
cupaç§o exclusiva. de lograr aplau
sos e elog1os fáceis.

No cumprimento do mandato que
me outor&ou o eleitorado livre do Bra
sil, nas urnas de 2 de dezembro, pro
curarei ser exato, rigorosamente exa..
to, Mas, Senhores, ti. existência de
um mandato cria,· por si mesma. de
veres e obrignç(ic:; reciprocas. A:sim
ocorre no direito prlva<:lo, e podemos,
por 1sso, avaliar sua lmportll.nc1a no
àirelto públl{:o, quando o mandante ~

a soberania nnc1onal.

(") - Não toi Nv1sto pelo orador.
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Eis porque, sem pretender acirral'
&1.\0 de classes,. sem desejar !ome~

tar luta. entre o capital e o trabalho,
e,' ainda, sem a preocupação de ·lan
çar patrão contra empregado, ou vice...
versa, vellho trazer, desta tribuna, mi
nha solida.riedade, meu apoio e minha
simpatia à causa dos bancários. (Pal
mas) .

.Não acreelito que o movimento gre
vista que se verifjca tenha origens po
liticas, ou haja .sielo :fomentado no in
terêsse de um ou de outro partido.
Creio, sinceramente, que a ação dêsses
moços, que labutam nos Bancos, fol
determinada pelas agrurás que sofrem,
pelas suas necessidades, pela miséria'
conseqüente do desnfvel de existência
em que se deba.tem.

Senhores Constituintes! Os bancá.
rios figuram num drama que' me per
mito classf.!lcar de tantálico - têm
mãos !t1Zias numa. casa·,cheia; têm
.s. ,mJssao constante de contar e recon
tar cruzeiros, não possuindo, todavia,

• o necessário a uma vida digna e de
cente.

Precisamos, por Isso, encontrar fór
m.ula que hannoIúze as classes em dIs
sldlC?, e acredito que o .eminente Mí
mstro do Trabalho, com seu patrio
tismo, com sua visão clara dos pro ...
blemas nacionais, há. de achar a so
lução ideal, o denominador comu.'n
que permita a êsses moços regressa
rem às suas atividades, sem a humi
lhação dos vencidos.

~ão c~e!o, Senhor Presidente. que
ao llnposlgao, que nessa hora se lhes
faz, ~e que devam voltar, para discutir
depo:s ',suas reivladlcações, se coadune
c~m a 41gnidade humana. Regressa
rao com a amargura dos vencIdos, com
o recalque da opre,c;são,e, os bancos,
a~ invés do trabalho produth'o. pode
rao ter a resistência passiva doS' que
trabalham amargurados.

. Confio em que o eminente Ministro
hâ de, na reunião para hoje determ!
nada, encontrar a fórmula salvadora,
p.orque creio sinceramente no patrlo..
t1Smo dos banqueiros e dos bancários,
todos empenhados, nesta hora, em 1In..
peelir que a economia nacional contl-

nue 8, sofrer as conseqüências deplo~

rávels da greve. :E se assim agir aquêle
que no Governo representll., as classes
traba.lhadoras, terá 'honrádo seu car~

go, terá cumprido seu élever, prcstan"
do assinalado serViço à economia pá~

trla., (Muito bem. PaZmas).

O SR. PR:2SIPEN'I'E - Não ha
vt;:!ldo mais quem peça. a. palavra. sO~

bre a ata, vou dá-...la. poraprovad:l.
(pausa) .

:Foi a.provad~.

Não há expediente a ser lido.

Acham-se sObre a. mesa. dois reque~

rimcntos qu~ vão ser lldos. .
(O Sr. Lauro Lopes, 2.0 Secre

tário, servindo de 1.°, procede à leitu
ra 'do$ requerimentos:

Requeremos seja consignado na. ata
dos trabalhos de hoje um voto de
pesar pelo desaparecimento ele Godo
fredo Viana, Magalhães de Almeida,
Costa. Ferna.ndes e Carlos Reis, ~e~

presentantes do povo maranhense na
Assembléia.'.Constituinte de 33.

Sala. das Sessões, em 11 de !everelr:>
de 1946. - LiM l~achado. -- Eurteo
de Souza Leão. - Artur Bernar4e.'r.
- Antenor Bogéa. - .Rui AZmeida. 
Domingos Velasco. - Noralãino Lim'l.
- Aclelma.r .Rocn.a.. ....- Alarico Pc.
checo.

Requeremos. seja inseridO na ata
da sessão um voto de pesar pelo ta.
lcdmento dos Srs. Mário Domingues
da Silva, Arnalõ,o Bastos e Augusto
Cavalcanti, que fora.m deputa.dos ã.
Assembléia. ConstituInte de 1933-1934,
pelo :Estado de Perna.mbuco.

Sala das Sessões, 11 de fevereiro de
1946. - Osvaldo Lima• •- Eurico ae
S0U2a Leão . •- Agamemnon Maga..
lhã.cs. -.Novais Filho. - Costa 1'óno.
- Gerci7tO de Pon.tes. - Arruda Câ
mara.

O SR. PRESIDEN'l'E - . Os re
querimentos estão apIov~oS.

O SR. JOSE' MARIA CRISPIM
(Pela ordem) (.) ..;.. Senhor Pre
sidente ! Srs. COnstituintes! :Em

(.) Não foi revisto pelo l?rador.
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nome da Bancada Comunista trago· a.
esta tribuna. mensagem do Congresso
Sindical dos 'l'rabalhadores de São
Paulo, reunido em janeiro próximo
passado.

Antes de proceder à. sua teiturD.,
porém, aproveitando a oportunidade,
farei ligeiras considerações - llgeiras
porque o tempo de que dispomos é
relativamente curto - sõbre a im..
portância daquele certame, realizado
no mais industrial Estado de nossa
terra.

Representantes de organizações de
trabalhadores em número sup~r1or a
cem. sindicatos, federações .sindica.is,
uniões sindica~s, Movimento Unifico...
dor dos Traba.lhadores e outros 6r...
gâos do proletariado, não s6 de Silo
Paulo, mas de todo o Brasil, deba
teram os problemas gerais de nóssa.
pátria, of? graves problemas que nos
assoberbam. E não o fizeram de
ponto de· vista estreito, egoísta, parti..
cularlsta, mas, ao contrário, prOfu.:lda
e elevadamente. Tiveram a capac.ida...
de, o patriotismo, o· sentimento de
democracia que lhes proporcionaram
situar seus interêsses no conjunto dos
demais interêsses nacionais. Os tra..
balhadores _de São Paulo ti.vl'"ram a
visão da unidade: compreenderam que
a solução das reivindicaçóes mais aca..
lentadas dos trabalh2idores, neste
instante, depende da união naclol1~l,

da. '.mião de todos os brasileiros 5in
-<:era!nentc democratas e patriotas,
que descjo.m ver l'esolvida a crise bra
sileira em benef!cio do· povo, do prc
g'resso do Brasil.

Foi <:om êste espírito elevado e com
o senso -da democracia que os trabtt..
lhadores de São Paulo tomaram suas
deliberações, algumaS· de traIl.$';211"
dental lmport:incia.

Nesse certame, compreendeu-se a.
enorme responsabilidade que pesa 55
bre os ombros dos homens que, hôJe,
com o voto do povo, integram, nesta
C~a, a Assembléia Constituinte, ao
qual nos. há. de dar uma Constituição
democrática, como o nosso povo espera
e deseja; a qual bá. de elaborar leis

progressistas que o livrem da misé
ria e que lhe permitam conquista:-

mais alto padrão de v~da para· sL e
suas fammas. (Palmas nas galerias).

Sr. Presidente, vou ler a mensa..
gem a que aluelo: (lê).

"São Paulo, 16 de janeiro.de 1946 
Ofitrabalhadores elo Estado de São
Paulo, representados por mais de cem
ent1<1aAes, sindica.is, reunidas em con
gresso, dirlgetn-se~ por- melo dest.').
mensagem, aos senadores e deput3A~s

(lue fazem parte da. Assembléia Cons
titu1nte, como mandatários do povo e
que, em nome do povo, vão elaborar
e promulgar uma noVa Constltuiçâo
para. o ~ais. E a êles se dirigem, por
que vêem na Assembléia livremente
eleita uma. grande vitória da demo
cracia ém nossa. terra, dClpOis de anos
da mais negra opressão, que tantos sa.
c11ffci05 impOs ao nosso povo.

S a. primeir~ ve2:, podemos dizer,
que se rCWle no Brasil uma. .Assem
bléia, que tão ampla c legitimamente
:representa o. povo brasileiro. O:>· tra..
balhMiores de São Paulo, como parce..
la importante de nosso povo, tem, por
tanto, é> direito de espera.r que a nova
As:ú:~mblêla saiba traduzir, na Consti...
tuiçãoque vai elaborar, QS nossos le
gítimos interesses e aspirações,

Reconhecemos e proclamamos a
magnitu<1e da tarefa., O Brasil e o
nlun-do se encontram num momcnto
decisivo. at sua. hist6ria. A guerra e
o esmagamento do na.zi"fasci.~mo abri..
raro grnndes perspectivas para uma
nova polftica de paz, democraci:l e

.prosperi'Cin.de para todos os povos da
terra

Trata-se agora de aproveita:- eS5~5

pcr~'CUvas e aS::iegurar um periodo
de verdadeira const.."Uç~ progressist:t.

Os povos conquistaram nn. luta o
direito a um~ vida melhor. E êste di
reito êles estão dispostos a ele!ender
intransigentemente. Os trabalhadores-
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de Sâo Pa.ulo, talando pelo povo de
nossa. terra, que lutou e verteu st'u

, generoso sangue POIS campos de ba
talha, também não recuarão e exigem
hoje que se reallzem efetivamente, no
Brasil, as promessas contidas na. Ca.rta
ao Atlântico e nos documentos !lrma
dos nas históricas con!erêneias de
Tee~ã, de Ialta, de :J?otsdam, Oba
pultepec e São FrancIsco.

:I:ndiscutlvelmente, as condições em
que vive a maioria do povo brasllelro
:>ão Indignas e 1nsU!1cientes. Através
de nosso Congresso, todos tiveram «.a
sião de verificar pelos informes trll
z1dos a Plenário, quão baixo e vergo..
nhooo é o padrão d,e vida. de nosso
povo e oomo mesmo nesses últimos
tempos tem se agravado.

Os trabalhadores do .campo vivem
espoliados. nas terras do se~hor, .sem.
dirc1tos e sem amparo de qualquer na
tureza. Para êJes não bâ lei, não há
garantias, não há proteção. Sentem..:;e
Sós e abandonados. D1ãriamrnte, fa
mf11as int.elras, já cansadas. de sofrer
da sua própria. ln!el1eidade, :são obr1~

gadas a errar de fazenda etn fazenda,.
à procura de um teto e à procura de
um canto onde possam reinlc1s.r suas
vidas, constantemente cortadas ~1a.
expuIBão Impiedosa daqueles que :mo
nopoJ1zam a ternl,

A situação no campo é uma. deSl)as
tragédias indescritíveis, que ~'PI'ec1sa

ser exa.m1nada. com urgência.· e com
declsão por todos quantos. asp1ram ver
a. nossa terra engrand~cià. e l1berta..

Nas cidades, a situação dos traba
lhadores é também de penúrJa e cU!f
culdades. Pouco se diterencla da dos

.homens do cnmpo. A quase tota.lidade
dos trabalh3idores, mesmo nos grandes
centros tndustriais, como é São?aulo,
sofre condições de vida ~LadmI~iveís:

salários baixos e. insUficientes par::.
atenaer ao mínimo de uma. existência.;
condições de trabalho de!!clcntes, lo
cais impróprios e sem qualquer requl
l)iOO de higiene e selJUro.nç-a, a ponto de,
:na maloda das fábricas, não haver um
local, a!nda que 1mprovJsado, tJara que

o trabalhador pOS8a comer, tendo que
Be utilizar, para se vestlr, até mesmo
das privadas; as leis sociais não se
cumpl'cm e seus benetíclos ntLo alcan
çam a. grande maioria da massa tra,..
balhadora. As !érlae não são go~adas,

As pensões e apos'ilntadorias, pela in..
slgnl.!lcâncla em que são <fistribuí.tJ,'l8
às velhas máes e aos inválidos, dão
impressão de gorjetas rldícu1a6, que
só servem pa.ra fomenta.-r e revoltar
a indignação no sofrimento, Os s1ndl..
catas continuam aInda ,sendo 6rg~o~

. controlados, onde os trabalhadores MQ
))Odem resolver com liberdade e desas..
<sombra os seus problemas angustiosos.

O SR, PRESIDENTE - ;Peço per..
m1ssão para ponderar ao nobre Cons"
t1tuinte que tõe está. esgotandp o tem~

po de q:%e dispõe para falar sObre a
ata,

O SR. J061:· MAP..IA CRISPIM ~
Agradeço a. advertência de. V. Ex,~,

8r, Presidente, Vou concluir a lei
tura.

O progresso do Brasil - é claro 
não se poderá. realizar enquanto t:.et.
povo sofrer tais contingências.

A grandeza. de um país depende do
bem estar e prosperJdade de seus 11a...
bltnntes. No Brasil, só intima. e des- \
prezfvel minoria é que goza dos bene
tictos e do confórto da. clv1llzaçác mo
derna.

E uma. tal situação precisa ,ser clc~

cldldamente enfrentada.. Meias mt;..
àldas não s:'1o mais possíveis, como 1m..
possível será insistir nas prome~~as

demagógicas que não se cumprem. Os
trabalhadores de SW Paulo estão det:1..
didos ao lutar sem tréguas para que
se re~l12e no Brasil uma verdadeira.
pollUca construtiva e capaz de altel':1r
êsse aspecto trágico do país e de s~us

1'iJhos.
~ é po:r essa razão que clamamos

por m~d1das cnc1entes e por retol'111fl.S
radicais da nossa. decrépita. estrl1t~l'a

econômIco-social. Se voltarmos a.s vt::;~

t:l.S para o nosso passndo de nação ('(1

lonla.l c o confrontarmos serenamente
com a situação atual e Incerta q\l~

o pais atravessa, podemos concluir que-
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pouco tem sido o nonso aVCl.1'V;O n~

::l~nda do progresso c dns rcalizaçõl:l-,
nois, o nosso povo continua a viver (·m
condições ele penúria qUUtiC que :-leme..
l1Jantf!s.

Os representantes do povo nC3~[I.

;1:;sembléin, tendo cm vista. l:::5e qu~ch'o

dn. vida naciona.l, mu1t.o podc:r~(') f~\'i"p.r

no sentido de 1nte~5rar o Brasil nu:'n::;l.
nova ctapa histórica de seu clescnvr)l ..
vlmento e Ubcrtaç5.o. Oumprl,; c1L1Í;')'

ra:: a lcl básica do pp,ís c ncb '~:~pl~"
ramos ver figurados 05 prh1c[pio3 Jn..
dl:;pcnsú....eis para a rcalizaç:io Crc~í. '/:lo
d~ nossa emancIp~çfio.

Será. preciso a:5segUTat', em prim .... iro
lugar, um regime que garanta ao Oc:'V(}
a mais ampla llberdnde de eiCprCSJ"to
do pensamento c da palavra escrlta e
oral; liberdade de associação, lnclu51ve
e particularmente a sindical, que é a
maIs ampla fOrIna de organização cr!>
trnbalhadores. Será preciso aind/\ f;n...
rantir um regime político, que ponh~

termc à. ditadura disfarçada que :;err...
pre foi o sistema presidencialista entre
nÓs. Todos os pod~re~ políticos dC'~"lm

residir nos represcntant.c!i eleitos ~t'10

povo.

Lon:;a é a nessa cxperl~ncla .\l. ;::...~S~
peito dos desnUnos pratlcaC!05 pr:lo
executivo nl~sse sistema que quase c
sempre tem levado o país à anal·ql~i;J.

c à..r:, convulsões prejudiciaIs no POVI).

~ preciso, além c1ls::o, que a fumrn.
c'onstlttlição encerre os principio:,; nf:"

ccssário5 para a realização da:; g!:!~..
dcs reformas ':lconômicas c socinis. qu~
hcjc ~;.::impõem ao pn!:;, c elas quai;?
dClJencle o nosso progrcsSrl. Assim, urge
ao refonna agrária que acnbe com o
monopólio da terra, base da reação c
fator principal do atraso no campo;
o levantamento do nível material c mo..
ral da massa camponesa, que repre..
Hcnta quase 70 % da popu!açüo br~si ..
lclra, exige uma transformaçáo prn..
funda. de nosso regime agrário. Ê u~ ..
cC8sárl0 e urgente superar o regime
existente no campo, que vem do pa'i"
sado colonial) por novas formas de ex
ploração da. terra., e isto s6 será possí..
vel pela sua distribuIção gratuIta acs
camponeses pobres.

to: r:~tt'l f:r:m dúvida, o !mlcD melo
pztl'et. ampl1armo.'l o mCl'C~clD :l1tcl'no,
que pos;;;lbilHc, !)Ol' ~;U~~ vez, o c.lenr..n..
vrJlVlrn~nto j)lr:no do. jndÚ:-jtri:t m~clo

nal tlramlo-a da am~nçrJ. d:J. tre
n:,,·ncln. cl'l:'!c em PCI'sp~ct!...n, rr,r~rrda

pelo. lnflaçi.i.o ú pela mü;ótJa c~da vez
mnior do povo.

f~ novo. conztlt1.\1ç{LQ hrn~;i1cim r\F.: ..
vcrú tn.mliém conter medidas quI.: ~.Cj ..

!;e~urc:rn' n ren.1i:'.ü.çflD de uma. POtí~I,~LI.

de dc:h::>D. elos lntcl',1r.scs naclona.ir; t.:ún·
tm n:i invcstid.a~ do capitá1 cstl':l.n:(,cl1·o
colonizador. A nosf.íl, incipiente c t!(t-

. bU economia. deve ser cuidado:;:l.mt:n~c

rc:.:guardo.cla. contra a penetração c r.J
'poder dos grandes monoD61los e trus
t,'.'. inrernac:on~:~, que sem isto ínr:l0,
como sempre o fizeram, dos nossos re
cursos naturais e do esfôrço produtIvo
dos brasileiros, uma !6ocH prêsa.

Finalmente, é neccssârio que n Cons
tituição provlàenc~e ao extinção '-:efi
nltiva dos remanescentes fascistas e
1ntegraUstas que ainda subsistem no
,Brasil. .E isto pela. dIssolução e lnter..
dlC;âo das organIzaçõcs de fundo ;f"'~;"

c:~<;ta c pnrafllsclsto.. bem como p"la
proibiçito de qualquer propa2'n.~da

ideológica de naturc~;'J. fD.sclstn.

Dlclglndo-se aos constituintes, como
~tão fazendo, os trahnlho.don:5 de Sáo
Po.ulo est;;.o :;c~tlros de que cncontr.\
rao nos representante:'! do povo dignos
dcfcn:-;orciJ elos interêsscs de seu puis
e tlc seus habitantc~.

Os trabalhadores de São Paulo (·s..
t:lrão sempre vi311antcs e com 'i1ltl.S

a tcnçües voltrtdn.R para fi. a:iscmblC!a
que deverá Qccidlr sõbrc os desUnas
do país. Confiamos em que os re..
presr!ntuntcs do povo snl,crão, apIJi::l.
do:-\ pelo proletariado c pelas grancl~s

massas populares, enfrcnta.r as ;t'õrç.1.s
retrógradas que con3piram contra a li
b('rdudc, soberania c progresso da.
pâtrla..

Os trabalhadores de Silo Paulo e:;~

tão dispostos a aplaudir e lncenti'lo.r
todos aquêles deputados e senadores
que, na defesa do povo e do prolet:~

rlado, se mostrarem dIgnos dos man
datos que lhes !oraOl outorgados.
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'Mas, saberão também maní1estar a.
sua veemente repulsa h-queles que se
deixarem arrastar pelos interêsses das
fôrças contrárias às aspirações cio pO'IO,
do bem estare grandeza. do país. E
é inspfraAo nesse espírito sadio de p.a.~

triotismo, de vlgHâ.l'lcia, e decisão ele..
mocrática, que os traba.lhadores de
São Paulo, por intermédio da pre..
sente mensagem, transmitem aos l:ie..
nadares e deputados constituintes do
Brasil a sua manifestaçáo de fé e c..."l..
flançal

Pela Comissão Permanente do 1.0
Congresso Siri.dical dos TrabalhadorEs
do Estada de São Paulo. - A'bclcío
Bittenco'l.Lrt .Dias, Pxesidente.

Tenho conclufcto, Sr. Presidente.
<lliuito bem. PaZmas).

O SR. PR.ESIDEN'l'E -'- Achando..se
na Casa os Srs. Constituintes PUnia
Lemos, Luiz Mércio Teixeira, A.ntônio
de Freitas Ca.valcanti, Mário Gomes
de . Barros, Leandro Maynard Maciel,
Luiz Carvalho, José Rodrigues sea..
bra, José Câ.ndido Ferraz e Osmar
Araújo de Aqu1no, convido os Sra. 3,0
e 4.° Secretários para, em Comissão,
introduzirem no recinto SS; EEx., a.
f1m de prestarem o compromisso.

<Comparecem SI. Ex.a. epres
tam o compromisso).

O SR. JOÃO AM:.AZONAS (Lê o
seguinte discurso) - 81'. Presidente,
permita-me V. Ex.R em. nome da
banc2.da comunista, usar da palavra
na ·bora. do expecUente para tratar de
assunto d.e urgência, que diz resptito
aos imediatos 1nterêsses do povo, pre
judicado pelo abuso de autoridade,
num flagrante desrespeito ao regime
democrático vigente, funda.do no .Po
der soberano do povo que esta Assem~

bléia Constituinte representa.

fJ:'rata ..se,' Sr. Presidente, das greves
que se têm v€'rificado no país" greves
de caráter econômico, visando a me
1110rta das condições de vida do.; que
tro.balha.m, .greves ordeIras, dirigidas
contra a. intransigência desumana cie
alguns patrões, greves justas e digIlaS
do resp'e1to de todos. Ent:etanta,· Se
nbor Presidente, apesar de tê:mos as..

slnado ao Ata de Chapultepec, que ga..
ral'lte êsse direIto sagrado aos traba
lhadore:;, 110je só desconhecido pelos
países onde predomina.m ainda os rt:
manescentcs do :!asclsmo, apesar dêsse
comprom1sso de honra, o Poder Exe
cutivo vem considerando o dlreltode
greve tora da. leI, pratica. atos de vio..
lênciacontra modestos operárlos, che..
:tes de !am.!l1as que, no mais humano
e legítimo dos direitos, lutam por me~

l1101'es condições de vida, procuram as..
segurar. um pouco mais de pão pa:a
seus :filhos.

E' certo, Sr. l?residente, que o pro..
letariado não tem culpa da terrível
situação econônUca que atravessa o
Brasil, não tem culpa que os gover..
nante~, no lnterésse próprio, tivessem
abusado da emissão de papel-moedo.
até o ponto de reduzir a quase nada o
poder aquisitivo das gI'::!.ndes massa')
trabalhadoras. Os salários de hoje
nada. representam em face do eleva
diSslmocusto da vida e, se o Govêrno
não toma nenhuma meCUda práticdo
para deter a inflação, c proletariado
tem o dever de lutar contra· a mJ.sé~

ria. E é patriótico que assim o faça,
po:r4ue tanto mais dinheIro na. máo
do povo, tanto mais est1nlulo da pro4

d~ção, único meia de sair da crise m
flacionária em que nos encontramos.

Acontece Sr. Presidente, - e é para
isto que désejo chamar a atençáo da.
Casa - que em Camocim, no Estado
do Ceará, 3. Polícia, que em todo ().
país e3cá infHtra.da de naztsttiS, e dos
piores cr~m.1110Sos, maltratou e pren
deu infun~rcs operários que entr:aram
em. greve; e agora, em Sã.o Paulo, na
cíd::i.de de Santo An:iré, a Polícia usou
da maIs !crnz vIolência contra os ope~

rár:os gl"e·/istas da Companhia :ahodia
Brasll~ira, do Moinho Sant1sta, e. aju~
dou inclusive os patrões a fazerem
Zock-out na ;F'ábrica de Pneus Fires
tone.

Por outra lado, Sr. Presidente, o Se
nhor .Ministro do Trabalho, um 'ho
mem digno e honrado, sem dúvIãa,
coloc:a~se numa posição incompreensí
vel para o proletariado e para toàos
os democratas sinceros, numa posição
de náoquerer reconhecer o direito de
greve à classe 0IJerâria. Tanto mais
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Jncompreenssível, Sr. Pres1dente, quan
do o .Ministro do Trabalho é um alto
membro aI) Partido Trabalhista, Par
tidO que obteve na classe trabalhadora
grande parte elos seus sufrágios para
esta Assembléia, c\eslla grande mas~~

que tlnha e tem as esperanças de ver
.~eus clli'eitos legXtlmamente defendi
dos. Ora, Sr. Presidente, é de la
mentar que o M1.l1lstro do Traball1o,
sendo um. repres-erJtante trabalh1stC1.
no Govêrno, use agora, como vem
fazendo, contra os operárois em greve,
o argumento estúpido de que está em
vigor a. Carta. de 37 e, dêsse modo,.
ameace a todos com .as violencias que
êsse mostrengo caduco admite.

O Sr. Gurgel do Amaral - O no
bre Deputacto comunista. labora num
equivoco, pois o Sr. Ministro do %,'0.
balho, atrav~s de d~larações que a
Imprensa publicou, marJl!estou sua.
.:alIllpatla pela causa dos grevistas. .
V. EX.ll ainda laboro. em equívoco'
quando se retere ao Partido 'l'ra,:Ja
lhista, que iDs<:reveu em .seu pro
grama o direito de greve. As sua5

.atitudes são claras e definidas. Nesse
particular, sua linha de conduta ê
a. mais· legltiJna, a mais popular c
a mais favorável ao,') interêsses dos
tra.balhadores. (Palmas).

O Sr. Abelardo l~ata. - Muito
bem.

O SR. JOAO AMAZONAS - Con
gratulo-me com o nobre Deputado
pela declaração democrática que
acaba de fazer. Entretanto, palavras
o vento .as leva. O que é important~
são os fatos. (PaZmas nas galenas).

Ainda. sábado, em companhia. dO
Senador Hamilton Nogueira, ou'\i do Se
nhor Ministro do Trabalho que a
Carte. de 1937 estava em vigor, e que
essa mesma Carta nega. o direito de
greve aos trabalhadores. (Palmas nas
galerias) .

A Carta de 1937 n5.o pocte estar
em vigor contra o direito de grHe,
da mesma maneira que não está em
vigor contra a existência do PartlclO
Comunista e de todos os outros Par
tidos aqui representados. A Car~a

de 37 não pode estar em vigor, porque
é ilegal; sua vigênci'), dependia de
um plebiscito popular, a que, até

agora, seus autores e subscritores
jama1stiveram a coragem de se sub
meter. Alega o Sr. Mirustro do Tra
balho que o reconhcc:mcnto elo direito
de greve dependerá ainda do que
sôbre I,) assunto vai dispor a. Assem
bléia Constituinte, o que não .se jw-

. titica, porque, Sr. Presidente, a Cons
tituição que vamos elaborar não pod.e
dei:r.:ar de registrar e consagrar as
conquistas democráticas, já. obtlc1as
pelo nosso povo, entre elas, inegàvel
mente, o direito de greve, que é antes
c acima de tudo o direito de lutar
contra a. m.l.séria..

Vou" responder, ainda, ao aparte do
ilustre deputado trabalhúita, lendo o
/ac-simiZe de um telegrama passado
pela Associação dos Empregadores c
que assim começa:

"Ministro Trabalho sugeriu este
Sindicato publicação amanhã. se..
guinte nota que pedimos seja
adotada ai: "O Sindicato dos
Bancos do Rio de Janeiro, a As
sociação Bancária do Rio de Ja
neiro e Sindica.to Casas Bancá.
rias em nome dos seus assocIados
desta cidade convidam os fun
cionários dêstes que têm faltado
ao trabalho a comparecer no dia.
7 à hora habitual assinar o ponto
e. dar exc<lução_ aos serviços que
lhes são confiados. Esta con
vocaçá<> é f(;ita para. os :fins pr~

vistos no artigo 723 da Consoli
de.ção das Leis do Tr&balho".

ltsse artigo não admite o direito
de greve e 'prescreve' a mais grave
punição aos trabalhadores que asslm
procedam. (palmas nas galerias).

Sr. "Presidente, essa atitude .do
Poder Executivo está causando a mais
·...iva indignação no .povo e nos pro
letários, está provoca.ndo o des~ssos

sêgo 110S lares pobres, e nós, repre
sentantes do povo, aqui reunidos pela.
vOl1tade do povo, paTa deliberar sôbre
os destinos da Nação, embora ocupa
dos conl as homenagens e comemo~
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rações histórlcas que iremos efetuar.
ainda por alguns dias. não podere
mos, Sr. Prestcl.ente, deixar de ton:i.a~
em conslàeração. com priorIdade, DS
problemas imediatos do povo, pro..
blemas que, como êste, estão a e:\.1 ..
gir soluções :rápidas e eUci-entes'.

N'esse s.:ntido, a bancada ,do meu
'Partido, soli<:ltandC' urgência." a VOSS:lo
1J'...':::celência, subm<lte à apreciaç.ã.o da
Ca.sa. o s::l~ulnte requerimento: (lê)

REQllETt:r.r.1ENTO

Considerando que o Brasll na histó
rica Conferência. de Chapultepec Sl.t
escreveu o reconhecimento do direito
de greve, hoje consagraüo mundial
mente com exceção única dos pafses
onde ainda pl'edominam os mêtodos
fascistas;

Considerando que, em virtude da
penosa e aflitiva situação econômica.
do proletanado brasileiro, gerada pela
infia.~ão, se vêm manltestando algu
mas greves de caráter pacf!J.co;

Oonsiderando que autoridades poli·
ciais vêm empregando uma brutal
violência contra grevistas, prendendo
os e espancando-os ou proibindo que,
ordeIramente, apelem. para a solida
riedade do povo;

Considerando ainda que, pela intran
sigência dos empregadores e por in
compreensão ~o sr. Ministro do Tra
balho, algumas ctes~as greves vêm per
durando por longo tempo, prejudi
'cauda a economia. do pais;

Considerando, afina.l, que o Sr. Mi
nistro do 'I'rabalho tem afirmado que
o Estado, em virtuàe da Constituição
parafascista. de 37, não pode tratar
com grevistas,

Requer, com urgência:

a) Que o Poder Executivo, de um
Estado democrático como o nosso, in
forme à Assembléia. Constituinte se
reconhece ou não o direito de greve;

õ) Se já. foi aberto inquérito para.
apurar as responsabilidades das vio
lências policiais praticadas contra. 05
grevistas, principalmente em S. A:l
dré, S. Paulo e Camocim;

c) QuaIs as razões por que até agora
não :Col asslna.do o anteprojeto resttl~

tanta da. ComIssão Parittria crin·1a
pela portaria n,O 35 do Ministério do
Trabalho, d·e agôsto do ano passado,
qt1e solucionaria o lmpasae grevÍfita.
er.tstente entre banqueiros c bancário;;.

~.

SalD. das Sessões da Câmara rj,~s

Deputados.

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de
194.5. - João .Am~OMS. - José"
Maria Crispim. - Milton Caire de
Brito. - OsvaldtJ Pacheco da Silva.

O SR. JOS~ CANDIDO :F'EP.,RAZ
(Pela ordem) - Sr. Presidente, achan
do-se presentes na. Casa os Srs. .A.'1
tônio Maria de Rezende Corrêa e Má
rio Renault Leite, representantes do
Piauí. que ainda não tomaram. pOI:i5C,
solicito ao V.Ex.A que os faça intt'odu
~ir no recinto, a. fim. de que pres~m

o compromisso. (Patua).

O SE. PRESIDENTE - Acba.ndo-sc
na. Casa, além. dos Constituintes a que
se retere o nobre Deputado, mais os
Srs. Eszrutrasdo de Freitas e Souza.,
Mati3.s Olímpio de Melo, Ad~1ma.r Soa
res da Rocha, Raimundo de'Arel~Leão,.
Sigeiredo Pacheco e Luiz Lago de
Araújo, convicto 05 Srs. 3,0 e 4.0 Se
cretârios para. em comissão, introdu
zirem S. Ex,a.· no recinto.

(Comparecem SL Ex.a . e pres
tam. c compromisso) •

Compare<:e"ram mals 80 Srs. Cor.s
tituintes:

Pará:

Alvaro Adolfo.
Carlos Nogueirn..
Dua.!"t~ de 011veira..

Maranhão:

P~relra Júnior.
Vitorio.o Freire.

Luís Ca.rvalho.
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Slge:fredo Pach-eco.
M:luro Reno.ult Leire.
J~sé Cândido Ferraz.
A~elmar Soares da Rocha.
Antõnio MarIa de Rezende Corl'ela.

Ceará.:
PUnio pompeu.
~crnanàes Távora.
José de .Borba.

Rio Grande do Norte:
:F'exreira de Sousa..
Dcoclécio Duarte;
J11uisio Alves.

?n.raiba:

Samuc:í 'Duar~.e.
Ernaní Sátiro.
P2ínio Lemos.
OSnlar Aqulno.

Pernampuco:

:Etel'Vino Lins. ,
ll.lJ,>uquerque 'Maranhão.
Carne1:-o da Silva.
Ulisses Lins de Albuque:-que.
~erreir2." 'Lima.
Pessoa Guerra.
Lbna Cavalcant1..

.Alagoas:
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Mário Gomes".,
F-reitas Caval<:anti.

Sergipe:

Vilter Franco.
Durval Cruz.
:Dantas Vieira..
Graco Cardoso.
Leandro ~ciel.

3ahia:

Juraci Magalhães.
Altam1ro.ndo Req,uião.
Euná:plo de Queiroz.
Luis Lago de Araújo.

E5p~ito Santo:
Atilio Vivaqua.
Alvaro Castello.

:1.:19-

Dlstrlto Federal:

Hamilton Nogueira..
Eenjamin Fara'h•
Vargas Neto.
Segado.s Viana.
Elletr.. Neves.
Hermes Lima.
Euclides de Figueirt:do.
Jcão Amazonas.
Ba.rreto Pinte.
EMist:l. Neto.

Rio de Janeiro:

Alfredo Ne,ves.
Pereira PInto.
Amaral Peixoto.
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Paulo Fernandes.
Soares Filho.
P..bcl~rdo M:l.ta..'

1\1inas Gerais:
Ben2'dito Valadares.
Jus<:elino K,upltsche1e.
Pedro Dutra.
José A.lkmlm.
RodriB"Ues Pereira.
Rodrig-ues Seabra..

São Paulo:,

Cirilo Júnior.
Gofrcdo Teles.

Goiãs:

Joã.o de Abreu.
Cai~do Godói.
Guilherme Xa'Vier.
Machado Siqueira.

Mato Grosso:
Dol()r àe Andrade.

P~raná.:

Aramis Ataide.
Melo Braga.

S:l.nt!l. Catarina:
Ivo d'Aquino.
Tavare::i d'Amaral.

Ria Grande do Sul:

:Batista Luzamo.
Raul Pila.
Luis Mercio Teixeira.
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. o SR. PRESIDENTE - Em dis..
cussão o requerimento de urgência en
viado à Mesa pelo ilustre Deputrvl0
81' • João AmazoIl::tS.

O SR. NEa:EU RAMOS - Peço ti.
palavra, pela ordem, Sr. Frcsldent(:.

O SR. PP..m5IDE:I:'lTE - Tem '" pa..
lavro. o nobre Scnaoclor.

O SR. NEREU RAMOS (PeZa. or..
aemt.) -' 8r. l?:n:sklentc, o honrndo
Deputa.do Sr. João Amazonas aSS.i'~

verou, em seu dlscw:so. q~le em vir
tu.de da decl.s:lo cio. Conferênci::t c1u
Cha-pultc,pcc, o cllrcií;o de gl'c've esví.!:vu
assegurado no Brasil c ero tôdas (l,;
nações democráticas. Declarou, ao
mesmo tempo. que o nosso GOyênl0
sustenta a tese de que não ex1stealncla
tal direito entre nós, porque a. Ca1.'La
Constitu~ion:ll em vigor nr.o o admite.

Uma de duas - ou a afirmação do
. Ilustre Deputado não é ey..at.... ou S~

torna desnecessário êsse r,ecUdo de i:.l
formações.

Se n: Conferência de Chapultepc~.

por 5i só. garante o direito de g'NVC,
não hi o que incln.tj:ll' elo Poder Exc
cl.~tivo. ~ois êsse próprlo principio, se
gundo os dizeres elo nobre Deputado.
importou n~ revo:;açUo implicit~ da
Constituição de 37. E se assim nã.o é,
está com a razão o Sr. Ministro do
Trabalho que, conform~ acentuou o
orador, afirmou ao representantes aa
Naçõ,o que a lcgi:::lação prasl1eira a111r,w.
11&0 reconhece semelhante direito.

Trat~-se. port=tnto, de C!uestr:io mera
mente jurídica e. para sua decisão,
quer me parecer que náo h1 necessl..
'dadc alB'Uma dessa urgência.

Em verdade, é sapiào que o Govêrn:J
atual, ao se iniciar. jãencontrou a
greve dos bancários em. foco.

sabe a Assembléia que o Ministro
do Trabalho do Govêrno Lin.."1arcs, o
Sr. Carneiro de Mendonça, que ~cupa.

na nova. geração dos homens p1íolicos
ào:BrasU, posição de relêvo. por 'ma
ir.teligêncla, clareza e limpidez ele ati
tudes, CA:poiados) sabe 3. As~embléia

que êsse ilustre brasileiro mandou ar
qUivar o processo dos bancários, 1'0"
que tlnha estabel~ldo como condicão

voltassem os bancários ao servl....o. a
fim de que .o Govérno estudasse o !'lS

'sunto e lhe desse solução 8!dcQU:.J.dlJ••
Como os bancários não cedessem I o
Sr. Ministro Carneiro de Mendo'l.,:,\
mn.nctou r.rqu1var o proce:;30. A Naqr:o
inteiro. conhece o tato, que é r.o~iiti";o.

Esse. era a situaç5.o. Cluando subiu ao
j),!linlstél'10 elo Trabalho o 51'. N02grâo
ele Lima. Para demonstrar a bo:). von~

taele dêssc Ministro para com os bnn..
c:'í.rlos, bnsta a circunstância de havc:r
S. E,~P ~ndado desarquivar um pro..
cesso no intuito (10 rcc:xantiná-lo e de
('1611' como fôssc de jU<.itlç~. N~o era
posnZvel, entretanto, ao 1I1.!in1stl'o do
rr.'nbal1'lo, dentro do curto !Jcrioc!o em
que se lhe exigiu uma solução defini
tiv:l., l'cestudnr todo o processo. Tor..
na.va"r~o Dr~c:iso d~r a S. E~(." o tempo
necessário p:u-a que ficasse senhor do
~~unto e puàesEe, entã.o, agir com jus
tiça, 110 sentido do. 'conciUação dos
h:ter.êsses.

Eu mesmo fui procurado, nesta.
Casa, por uma comiSs~o àe banei
rio5 que me bollcltou transmitisse 
e cu o fiz - ao Sr. Ministro elo Tra
balho o elesejo de :;)c o.celcrnr uma so
luçr.o conc:llatól'ía. S •. Eh.ll. autori
:'.:O~l"mc a declarar à imprensa, e as
sEm procedi, que o Govêrno reconhe
cia a procedência ele algumas rei....ül..
dic:::.çõcs elos bancários, mas, a fim. de
aquilatar e ajuizar do limite des~3

proccáên.cia, reclamava, conlO homem
sensato e justo, o tempo basUnte
p~ra estudar o assunto.

Ora, no declarar que reconhecé a
procedência de algumas reivindica~

ções dos bancários. o Govêrno dá pro
va de que p.ão repele, "in lÚD.ine",
to.ls reivIndicações; mas não pode
prescindir e abrir mão de um ju:;to
p!'~zo para allallsar o prob~ema, pois
n.ltos intcrêsscs econômicos do país es
tão em jÔgO; não pode precipitar-se
numa decisão sem estudo acurado,
pois seu dever éharmonlz:lr os irl
terêsses em cnusa. Pará Isso, foi cria
do o Ministério do Trabalho; sua llli::;
85.0 é a de conciliar as classes, quan~

do estas se digladiam ou se querem
dlgladiar em· tOrno. de re1vindicações.

O que o Govêrno, pols, :reclama é
o tempo suficiente para ree~anúns.r o
assunto. 1::1e tem. dIante de sI. lc~is-
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lnção a que é obrl~~do a oJ)::dccer
cnqu:mto núo l'evoendo. pelo;j mcio:j

. regulares el(~ cllrcl~o.

O Gov&mo co~oct'.-ec nesta sItua..
ção: nuo 1he é l!cito dcsotlcdcc:el' G
1(:gls1n~::'() em vleol', mas continua. ao
estudar, coro. o. r.'l(:.:dmn. b'J::l. VO::ltC'.:l~,

as rci:vincíc:lIfÕ~~ elos b:::.ncirio::, par::!.
ver até onele vn.i ~t1o. j'l.1z~iça c rLt6 quu
limites 05 bn.nqueiros pocI(lrn at~ncW

l~. :ti: 1').eS2C sentido qu.e o Governo
age, cnmvrjndo seti de·ver com n Na~

Çao c a~ classcsintcrezs~C!a::;.

N'fLO vejo, por isso, SI', p;L'C~iatJ::1t0,

e. ncccs:ntlo.de da. ur~(m~la do rquc
rimznto.

O Sr. JO{io Ama:C12~S - Os que
cxlaem lJl'~êncb 55.0 os ov~râl'ioz es
pancados peln. Policia, em S. Paulo c
Fortn.lcz~.. (Paltn!([J nas (Jaler!f1,~).

O SR, NEP..:EtJ J:~AJ.V!OS - Os bnr~
cários c.zpr'.Ã1cadcs, sEGundo di~ o nobre
Con~r<:::::::;lzt::t., em F'ort~i.lcz.1...•

O Sr. JO(~O Alll.~":onas - .As neces
E1~lo.dcs púti!icas também c:ci:::cm ~:Ja

urgência.
O SR. NEREU RAMOS - .•. e

em S. Paulo, exigem ezsa. Uf!iC:nc.b,
mas estou P.n1 ,que há pr.c~sso mais
s!mples do que s·emelh~!lt(;. p:ldit..1o de
urgt:n<:ia, POl'qUC muito m:!ls rápMo:
um sirnplcs telefonemo. do nobl'r2
Constituinte ::La Chc'::c de Pol!c!o. lhe
darIa a certeza irncdiat:l. de que S.
Ex.a. há de cumprir seu c1zvcr, c de
que os Interventores elos Ezt:1dos, de
legados do. confiança ele 'Um Govêr
no que Stl coloca dentro do. lei, não
hão de il'.1'nng;..:- essn. mestn[:. lei, mas
rcszuo.rdnr todos os direitos, asze:;u
rar tôdasas liberdades.
~1sso está empenhado o Govérno,

porque, cmbor::t., como diz o nobre
Constituinte, a n01::so. legislação ain
da não ~scgura e1:prczsamcntc o ci
l'e1OO ele gl'eve, ela o tolera e ncnllu
ma coação, por parte do COVêl710,
sofreram os b~nc:i:'los cu qu::üzC&ucr
outros grevistas.

Nessa.s condições, nüo vejo, absolu
tamente, necessld~de de se fazer à
Cas::t. êsse pedido de ur~ência. Eu
mesmo, pessoalmente, procurarei o
Sr. Chefe de Policia.

O Sr. Abilio Fernandes - Peço a
V. Ex.lIo seja então o hom-em qUI:. neste
momento, daqÜ1 transmita ao Govêr
110 da República o desejo àe que as

polícias, em todos os Estudos do
:Brasil, respeItem n. soberania das leis
c terminem com êsses espancamentos
tenebro::::c.'3. (Palmas naa galerias) .

O SP... NE:REU RAMOS - Nflo tC,:l
o o1'r~c1or neC~~';'jlrJr'.r:c ·de t~'~:n[!mW~
Ü~;I] tJ.l')sIo roa GC'vf:l'no pol'que ê:;te ~c
acho. empenhado em que todos os' di~

reito c tôdas as liberclac1cs sejam a'j
e::r;urad;;s. (MuUo lnm), Pode (I, A';~

f.embléln Nacion~.l Const~tuintc ficar
t:r::l.nquib c certa. de rtl1c o Gov&rno
oriundo c1~s eleições llbtt.nlmas ele 2
de dezembro represento. ri. vontade da
No.ç5.o. .

O Sr. Luís Carlos Prestes - Na
quinta~1'cira última, S cIo corrente, eS ft

tive em Santo André, num. comLcio
em que 5.000 operários grevistas 'Pl.·o"
tcsto.vn.n1 centro. espancamentos feito
pc1:. PoHcla, nnqtlc:ie mesmo dia peb
marJ1iL

o sn, NERErJ R.•Co_PI10S - O r.a:Jr~

Sem.dor informa. qu~ .:;;n ~Qo 'f'r~:t.1IJ,

num comício ali havido,foram cspo.n~

cados operários ;;revistas.

O Sr. Luis Carla:; Prestes - Na
quint::l.-fcirn última, pela D1anh:1, Z\

polícia espancou operários nas portas
das fúbricn.s, no Moinho Santlsta. c n:l
C",mp:mhla Rhodia Brtl.sileira... .

O SR. NEREU R~6,.MOS - Pa.rn.
.que C'u por:sa relif70no1lr, cem 1)r~cfstc,

ao nobre ConstituL.'1tc ...

O Sr. Luis Carlos Prestes - ." c,
por isso, requeremos ao Govêrno que
informe se já inIciou inquérito pc.r:l,
apurar responsabilidades.

O S~, NER.EU RAMOS - . ,. peço
aS. Ex.lI- que me apc-nte n do.t~. :loi
m.:nos o dh:" em (ÂU~ ê:').')cs fr.tos ocor
l'el'am, n fim de i~ defill:i.l'~m, as l'e.'5~
pon:;n..bmd~ar.~ entrr.! o Gov&rno ou.e
s:>.iu e o Gové:nC' C1U~ :mhiu Soa ped~:'
em virtude das eleIções de 2 ti:: dc
zemJ~ro de ~945.

O Sr. Lu.is Carlos Prestes - Ao
Govêrno é que cabe informal'.

O SR, NEREU R.AMOS - V, E::,fl
d-::vc estar lembrado d:! que In~ deu
um aparte e que o. êle desejei rc~:"

ponder 'de modo completo. Entretan
to, para qUf;! isto seja possIvel,inda
guei de V, Exa. em que di.'\ os fatos se
passaram, para saber se as rcs'Pons~-
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b111dades capem r.. êste ou ao Govêrno
anterior.

O Sr. Luís CarZos Prestes - Os !a~
to~ se deram neste Govêrno, na qu1n~

ta~!elra da última semana.

O SP.., NEREU R!.l.M:OS - Pode
V. E:..:.A ficar certo de que o Mual
GO'y'êrno não encobl'1r(l. cl'imes c de
q~ todos os cHrc1tos c liberdades se
ri'.o 2.SZ~2t1rados,

O Sr,. Café Filho - Congratulo~
me c~m. o nobre lider por essa de
cl~.rQ.t;ão .

O SR. NEREU Rt.,MOS - O Go
vÔl'no qU~ ai i(;;ztá, é u:n Govêrno que
assumiu a. responsabtlldade de dirigir
a Naç2.o, após ltma eleição, talvez a
mais livre que já se efetuou no B:-asll
(J1fuito ÔC1n) , el::!:çl1o que foi para. o
me:;mo Govêmo e para nós, da maio-
:ria, vcrcladcira consazraçã.o, ~se Go
v~rno, portanto, que representa a
tllaíol'l::J" da. !'l'ação, ao subir a.o poder,
declarou que navia de, ser o Pre..
:;idente de tc.dos os ,brus1líeros. OI!u..Uo
bem. Palmas n.as galerias). Asseve
rou que todos lhe mereciam igual
consideraçfio, pertencessem êlcs a
qualquer clas...c:e que íôsSJe, porque, de-

• seja;..-a. estab21ec::lt' um regime em que
~ a lei mandasse mais do que os homens,

e Que .a ·justiç::.. se estabelecesse em
tôda. parte, para. que os brasileiros
puc!~,~mvive:' em plena liberdade.
(lr!uito bem; muito bem. Palmas no
recinto e nas galerias) " '

O SE. C.!"...F'é FILHO (.) - Sr'. PrcA
sidcnte, a b~nc=tàa comunista mo.ndou
~ Me:.;~. rc:quc!':imoento que corM5!dero
verdndeira lnterp~!ação ao Poder Exe..
cU.tivo: sôbre se êssc Govêrno re..
conh-ece ou nilo direito de greve,
sõbre se está ou não disposto a punir
operá.rios, que se declararem em gl'CA
ve, usando de' :rccursc' .extremo em
defesa. de seus interesses.

A greve ~os bancários, -- que 11!:!.
origem ao requerimento em apreçCl.
- foi um movimento gerado no pr6..
pr10 Ministério do Traba.lho, e vou
dizer à Assembléia porquê.
'Na legislação social, tendo sido de

cretado o salário profissional para us
jornalistas e trabalhadores. de nu..

(') Não foi revisto pelo orador.

prensa, os bancários movimentaram..
se, pacificamente, dentro de seu SinA
dicato, apelando para o govêrno, no
sentido de que estudasse as possibm·
':1I.\dcs de atribulr-so..1l1cs, também, o
.6alárl0 profissional.

O govêrno nomeou uma co:r:n1ss~u

constituia.l de um representante elOs
l)ancos, um. dos bancários; e um
alto funcionário do Ministério <lO
Trabalho.

Essll. comissil.o, se me ni10 enga.nCJ,
funcionou dw'ante meses, estudando
ns. cOlldições atuais dos b:mcose as
de seus empregados, '-e' -concltúu,
pelo voto do rcprezentante do Slnd1
~ato dos B:mc~ri05 e do:repl."e:.en
tante do govamo, isto é, do .Ministér~o

do Trabalho, - dois votos contra wn
- qUt:, ao exemplo do que se !.1Zera em.
relação aos trabalhadores da' impren
sa, deveria apl!carAse aos bancâr10s
a medida do salário profJss1ónal.
'I'errninarla ê<"~atnrtfa, com.o voto
vitorioso e favorável do representanr
te do Ministério do Trabalho; tol
(;-nc.lminhado rela.t6r:lo 'ao Poder' Exe
cutivo, para que, de acõrdo, com as
conclusões a que chegara a.' comissão.
....:.. acentuo, ainda - nomeada. pelo
próprio govêrno. fôsse decretada o
saJár:o profissional. ' ,

Pozslvclmente porque se movimen..
ta~s2m os bancirios, chegou o Chefe
do GCivêrno de então à conclusão de
que. o aprovado pela comissão e:ra ab
surdo e tnapl!cãvel.

Daí, a greve, o niovlmento:~de re1
vindIcação da cl."l.sse; dai, estaS 1I1anJ...
festações que são tidas como desor~

demo Se constituem desordem, foi
o Ministérlo do Trabalho que a pro..
ciuziu. <Muito bem. paZmas nas' ga~
lerias) •

Nfa.o quero, na discussão do requ~·

rimento de urgência, entrar na' a!tll
indagação de se está ou não em-viger
a Carta de 193'1, Chegaremos a êsse
ponto. O' que, porém. pre<:1.samos se"
ber do govêrno - e por isso dou meu
voto ao req,tler1mento da. bancada

,comun!stl:lo (A.poia.do. Pa.lmas)· - ti
se o govêrno do Brasil, que compare~

ceu a uma conferênc~a. 'internacIonal
e votou o reconhecimento do direito
de greve, apenas quer o cUrelto ~ de
greve para os outros povoS,negan..
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do-o no povo bras!lelro. (Muito b~m.
palmas) .

O SR. GUARACI SILVEmA - Se
nhor Presidente, Sra. Constituintes:
Muito embora o meu partido não te..;
nha tido o tempo ncces~iirlo para re
solver, em conjunto, Bôbrc o voto em
:Cavor do pedi.do de urgt1bcia, formu
lado pela bancada com.unista, sinto-me
na obrigação de dar minh~ opinião
pessoal a respeito, e lamento Clue ela
seja em cQntrál.'!o à do digno lídt?l' do.
maioria desta Casa. '

61's. Constituintes: a questio da
greve dos bancários, c:;tá preocup~ndo

grandemente os meios trabalhistas,
c7Jgi.l].do, pois, uma. decisão muito sé-
l'ia e rápida. '

Até algum. tempo, sD.bfamos que a.
greve não era pcrm1t1da por le1. Na
cidade de Santos, onde ocupava um
cargo público no Ministério do Tra
balho, surgiram c&rca de vinte ques
t~s entre empregados e empregadores.
No regime em que nos encontrávamos,
rodas foram resolvidas :rávoràvelmente
ao trabalhador.

Houve mod:.ilcac;ão proveniente de
um acôr<:lo int.ernz.~ion9.1 e dai por
diante, arraig-ou-se a idéia. em todos
os meios trabalhistas de que a greve
se tomara un'l direito do trabalhador.
E, na presunção dêsse direito, muitos
mo·mr.cntos .grevIst::lS sUl-g!ram por
tõda parte. Criou~sc então êste im
passe: Poderá o Govêrno ajudar fi,

solução dês3es litígios, enqu::mto os
trab::>.1hedo1'es se mantiverem em gre
ve;, ou deve!':!. apllcn::.'-lhesa penal:.
dedc prcvisb no. Consolldação das
Leis do 'l'raoo.!ho? '

Na realidade, os trabalhadores não
~f!.o culpado::; dêsse impasse, nem d9.
confusão gCl'ólda. Durt'.nte algum tem
po a greve foi tida. em todo~ os Estados
como um direito e dur::Lnte as mesm:lS
os litlgios sempre fo:oo.m resolvidos.

Por que motivo, então. havemos de
er:Z~:" ~Wcr~ q~1C: !;i:l1:1Cnte d!:ilols ele
c('<'::;nd2, a ~i.'(!~'(' ~!~nh:lm::!. flcr r'!~ol

'vidns as rcivindic3,ções dos bc.nc(Írios?
(Md'lo 'bem. PaZmas n.as gaZerias) •

51's. ConstU'..~1.ntes, o pedido da 'ban
cac.a comunista merece a considera
ção do. Casa. (1~1~ito bem. PaZm.CI,s no
recinto e nas gaZerias) , Quando m::nos

não seja, para que a doutrina real e
positiva fique estabelecida. Porq'Jc, se
não .fõssc a persuasão dêssc dIreito,
não veríamoS" rogara milhares de pa
trícios nossos retidos em seus lares, c
prcjudlcn.do::; em seu sustento, por te
rem. lnnçado mlÍo de i.~mD. eoIsa qUI}
l':1!!z Darccia. - e a multa g,ente - um
direito liquido. (.I1f.~,ito bem. PaZ'm.as
na.s !JaZerias) •

Senhores, se aniinha palavra. pu
desse ter influência diante dos meus
patricios bancários, eu lhes diria, como
.iá disse a muitos: volta! ~o vosso tra
bt'Jho, porque a. palavra do Govêrno
está .cmpcl1hada em que os vossos di
reitos cejam assegurados.

E n2da mais era.l'recísQ, Srs. Cons
tituinter., para lhes assegurar êsse di
reito do que olhar a t9,bela de sa1ár1os
que êles estão pedindo. A minha di~

ficuldadc não está· em responder se
êsses 110mcns f,odcrão"'ivcrcom os sa
lá.rios, que recebem até o momento,
m:15 saber se poderão viver 2.té mes
mo com os s~lârios que estão plei
teando. (1rfuito bem. Palmas no re
cinto) •

O Sr. Ncrcu. RamDs - E' preciso
também examillar até onde vai a IJOS
sib1lidadc de pa~amento, pRra não
matar os banquelz:03 com o remédio.
. o Sr. Daniel de Cama.tn.o - V. E~~.n.

dá licença para um aparte?
O SR. GÜP..RACI Sn.V:EIRA 

Dcixc-!p-e pri:n~lro rémonü:>l' ~o no
bre 1íder.

O Sr. DanieZ de Carvalho - O meu
arxn'f:e é p~m responder nos dois.

Cs banqueiros ~ccitaram aquela ta
beb.

O SR. C:-UARACI SILVEIRA 
~sM. n~eite.?

O Sr. Daniel. de Carvalho - 'Est:i
aceita. E' a informação que tenh.o.

O Sr. G'Ur!]el do Amaral - Aceita-
ram qua:1do? .

O Sr. Daniel de Carvalho - Foi v
Dl'. João Daudt de Oliveira o porta
dor,

O Sr. GUT[feZ do Amaral ..,.. Acho
que"", E::. está equivocado, porque à..'S
16 horas de hoje é que vão reunlr~se

bar..queü'o5 c bancá.rios para resolveI"
o aSsunt.o.

O Sr. Da·(I.ieZ de Ca1"'Jalho ~ A ta
belo. que está publicada foi aceita nelos. .
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do-o no povo bras!lelro. (Muito b~m.
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bo,nquelIos, num memorial que :tol en
tregue ao Dl'. João Daudt.

O Sr. Gurgel cZo Amaral - Infeliz
mentc~ não est.á havendo boa vontade
POl' parte dos senhores banqueiros.
Eá ICqlÚVOCO eLe V. Ex.a •

O SR. G'OAR.ACI SILVEm!.. 
Dcl:~D dc l'csponder no apa.rt:: do no
hre l.tder da. maioria, P0l.'quc, cem a
:'f:.SPCtsta. elo digno Dl2putr:.do :OoutOl'
Dariol de Carv~lho, já podemos diZe).'
nos Sl'S. :BallC{~l'ios qu.e SJ2t1 p~dido

está, n.tenclido c, por C:ste lado, a
questão está., ta.."llPém, solui:ionada.

O Sr, Paulo Saraso:te - Acho que
bá. equívoco evidente da .parte do
Peputr.do Dan!el de Carvalho, A pro
posta ào Sr. JoúoDaudt GlVolvc u...'"n:1
nlteraçao profundíssima, segundo ve
rifiquei, C<Jmo membro da Comissão
dUo UDN', no projeto pleiteado pelos
bancárIos, tão profunda que não lhes
toi pos...eivel aceitá-la.. A pl·.ímeira
vista, ate clU caí no equivoco em ·que
:linda labora. S. E:.:." de inteir~ boa
té;. estou certo.

O Sr. Dcr:11.iel de Carva.lho A
questão é da tabela.

O SR. GUARAC:r SILVEmA
Retiro, pois as fe1icitaçõ~5 que tinha
flprescntndo aos bancltrlos Bõbl'eo
n.::5unto.

O Sr. Nereu Ramos - Acabo de
receber umtelegro.ma dos bancárIos
baianos, que confinr.a justamente ()
~parte dado pelo nobre Deputado Pa
n;el de Carvalho. Nêl.e, os banc:í.rios
da Bal1.ia pEidem meu concurso pessoal
e dos deput::l.dos do PSD, a fim de,
na. reunião de hoje, às 16 boras, c1J:b:e
banc~.rios, 'banqueiros e o Sr. Minis
no, cooperar para a stllução defini
tiva dt'.. causa. dêlcz, bincár1os.

O que combato nã.1J é o requeri
mento em si, mas a sua urgênci2., por~
que :não vejo neceSSidade de1:l; uma
vez que já. há. uma reunião marcada
para o estudo da matéria.

Os outros assuntos, uma vez aceito.
o requc:;:imento~ sem a urgência pe
dida. podem entrar na primeira Or
dem do dia.

O SE; GUA...~.:1C! SILVEIRA - P...
C~~a ouviu n ey.pl1caç!io iio nobre
l~o.er rln maioria: hoje será defini
tiv::ur.c...te resolvida a questão entl'e
bancé.l'ics e banqueiros e estou. certo,
po-l' ê~le quadro que c.st?-. na po:ta de

entracb. dos Srs. Constituintes, de
que o que pleiteiam. 05 bancários será
",tendido na integra.

Entretanto, quanto à urgêl1.éia; ain
àa contimlO no meu ponto de vista:
ignoro os :ratos relat1vos à polícia de
São· Paulo. Tenho acompanhado sua
orl(:nto.ção, :norn'lcntc' 'Sob·a direção
elo atual Secretário de Segurar..ça PU
blica, que é um homem. cheio de dig'
r..:i.do.dc c respeito para com as classes
trab:J.lhadoras. 1Vú:.s acredito que te...
nha ha"rido 'excessos por parte dos
seus ma,ndaM.rios. Para que não haja
:xnaIs greves, ou, no caso de as have).",
paro. que elas sejam respeitado.s. é ne
cessárIo que fique de _uma vez para
~empre decidido se o proletariado tem
ou núo t,.:m o dlr~ito de greve. (PaZmas
nas gaZc1ias). Gostaria que o pedido
de ur~el1Cilt 1'êsse retirado, jã· que te
mos apromesr,a de que dentro de um
ou dois dia~ a c!ue~tão será definiti
'V'emente resolvida. Se, porém, não tôr
retirado, é uma questão de consciên-

. cia para mim dar o meu voto favo...
rável a "'le. <Muito bem.; 'Palmas) •

O SR. GURGEL DO AlI..rAP..AL ("')
- Srs. Const'tUinks!

./;'àlou em carãter pessoal um. dos
mais nobres e dignos deputados da.
bancada trabalhista. Mas cu trago,
:ncste memento, o penso,mento oficle.l
do P~l'tido Trabalhista nesta Assem..
bléb. ConstitUinte.

E no iniciar minca Ol'.:1ç:ío, tenho a.
grat:J. satis!~ção de me congratular
com o Sr. líder da maioria pp.l0
aparte que deu; dizendo não ser con
trá::io ao requerimento, Efetivamen
te, não é possí'iel que se s2ja contr.ã.tio
ao requerimento em. apl'êço. Os dig
nos C:cputo.ctos da Bancada Comun1i)
ta tl:nl ra7.ão, qu:mdo deClaram que
há n!lcessidade imperiosa de uma de
fir.ição do Poder Executivo~ de uma

. definição do poder constituido, do Po
der Executivo.
Efetivamenw~ dur:mt~ algum tem

po, se teve como certo. como pacífico, e
eraêctc o pensamento dominante no
:melo trabalhista onde m1lit:), a ban
.<:ada do meu Partido, aue o.Gnvêrno
bavla outorgado :lOS trabalh:ldorc~.

lmpllc).t~mente, com à assinatura da
,

('11) Não foi revlsto pelo orador.
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.At:). de Chapultc'):lflC. ° direito de greA

ve. (Palmas nas g'tZcrias).
Essl'J. é a verda.de indiscutível. O que

:não é p05~lvel 6 qu·e os trabalhadores
;fiquem em dúvido. a respeito ela opi
l1Í~o do GovGrno sC.brc tão relevante
:ü.1:.\L~ria. Também admissivel n5.o é 
e n::!EZC particular a minha b::l.ncaj~

está solidária cem tc:lcs os trab2.1ha
dores n:lcionais - qu::! a polici::.. invis
ta contra tra1::l~lh:l.dor~s indefesos, que
membros ela polícia política os espan
quem por terem assi.lmldo uma atl
tudc, com o descol'lh2Cimcnto até mes
mo Ge qual seja a o:iel1t:l.çii,o Clo zo
yt';rno, relativamente no direito de
greve.

Em nom.e da. bancada tl'abalnist:).
devo, entretanto,' afirmar aos Senho
l'f;S Constituintes e ao povo do Bi."asH
que não se pode, em vista da arbl
tro.rle-dac.e de al3l.1!lS elementos da pú
1ícin, 'acusar todo o Qov&mo, e ;[nço
rninhf.ls, nesse p:lrticul:::.:.·, ~s p:ll~v..·a~
elo nobreUdcr da maioria,

O que é "necessáriO, o que 05 tra~
balhM10res esperam, se o fato real
mente ocorrau, ê que seja aberto in
quérito, punindo-se rigorosamente os
policiEl.is qu~ investiram contra os tra
balhadores, que o:: agrediranl. maltra
ta:ram e seviciaram, a fim de que
ha.js, no Brasil a Democracia que "to
doo· os bons brasileiros desejam.
(Palmas nas !JaZCTias).

Sirvo-me, ainda, desta. oportunidade
p~ra proferir algumas palavras escla
rei::edoras acêrca da atitude do Par
tido Tra.balhista Brasileiro, no caso
das últimas Sl'f>ves que se verifica
ram.

A tal propósito, quero declarar aos
meus nobres colerr':!.s da Assembléia ND.
cional Constituinte, nos trabn.lh~clo':'cs

e ao !Jovo elo B r:::.sl1 , que o rHtido Tl'r'
br!lhisb esti na linhn. de frc~tp.

em elefe~::t. dos tmbn,lhadoI'f's, com
eoles solIdário 'nas suas reivindicações
econômicas, pnclficamente pleite~tdas.

O que se tem obs~rvado é que. quando
os tr...ba!hac.oTcs brasileiros se bs.tem
por qualquer relYlndieaçp..o, quer usan
do do recurso dn. r,-rC!ve, quer apelando
pt$ro. outros meios, ao seu lado C'Stá
o Partido Tra.b:llhlsta, leva.ndo-lhes
sua palavra de simpatia, nao de sim-

patl::J, demagógica, mas rn..i11tante , pro
curl::udo, com os elementos no s,eu al
canc;:, i'c.zer chegar aos poderes cons
tituídoos o pensamento ,dos trabalha
dOl'CS e pleiteando, junto ao Govêr
no, a ~olução de w::'.s necessidades,

Ail1da no ca.so dos banc§.;rlos, o mo
desto Dcput::o.d.o que l1m:te momento
ocupa a tribuna, juntamente com
mais dois c:cmp:tnlleircs d3. bancada
trabalhista, foi ao Sindicato dos Ban
cá.rios levar. a palavra. dI' adesão do
Partido ao que houvesse de justo n::LS
reivindlcaqõc::.: daqneles trabalho.dores,
E essa adesão se manifestou, não só
p~lr.s palavras pronunCiadas no Sin
dicato, como também de 'contato
mais intimo com a dll'etoria do ffi.eG
mo Sindicato, a fim de c.colher U!":l:"

Vi'oposta que !õsRe o denominador <:0
Inu--rn capaz de e.tc:l.dcr a todos os ln
terêsses em Ut1g1o.

De posse dessa proposta, obtida dc
polS de demorado estudo, que se pro
lcnzou madruS's.da a dentro, os r.1em
bros da bancad:.. trabalhista procura
rnm o Sr, Ministro elo Trabalho. E: é
preciso qUe se diga em alto e bom som
que encontr~os d:L parte de S, Ex.a
21. maior bc:l. vontade no sentido de
servir aos interêsses dos grevistas,
que, no caso, eu assim o considero
e as.sim também o considera. o Par
tido TrabaJhlstn., co!ncidem com os in
terêsscs do Er~sl1, S. E:o:.P. S~ pron
tificou a convocar a. reunião que às
16 horas vai realiZar-se, quando se
encontrzr5.o frel1te à 1rente tJapresen
tan~es dos banqueiros e representan
tes dos bancários. O assunto será. de
baUdo e, diante do espírito de transi
gência dos bancários, de que todos
os Deputados, não 5Ó da banéa.d:L tra.
balhista, como também da bEl.Dcada
'udenista e da b:mcooa comunista são
testemunhas, repute impossív,el que
os banqueiros deixem de atender às
solicitações dos seus empregados, pois
a proposta é feita em tais rermos que I

só a falta de patriotismo dos ban
queiros impedirá o acõrdo. (Palmas
nas !JaZerias.)

O ,si, NeíC2L Ramos - V. Ex.a
nflO s ecsqt.t:cça ~e acentuar ao bo~
vont.ade do Govêrno que já declarou
J.'\::conhf:lCfr a proc-edência de algumas
;r:eivindicações dosbancárlos,

- 125-

.At:). de Chapultc'):lflC. ° direito de greA

ve. (Palmas nas g'tZcrias).
Essl'J. é a verda.de indiscutível. O que

:não é p05~lvel 6 qu·e os trabalhadores
;fiquem em dúvido. a respeito ela opi
l1Í~o do GovGrno sC.brc tão relevante
:ü.1:.\L~ria. Também admissivel n5.o é 
e n::!EZC particular a minha b::l.ncaj~

está solidária cem tc:lcs os trab2.1ha
dores n:lcionais - qu::! a polici::.. invis
ta contra tra1::l~lh:l.dor~s indefesos, que
membros ela polícia política os espan
quem por terem assi.lmldo uma atl
tudc, com o descol'lh2Cimcnto até mes
mo Ge qual seja a o:iel1t:l.çii,o Clo zo
yt';rno, relativamente no direito de
greve.

Em nom.e da. bancada tl'abalnist:).
devo, entretanto,' afirmar aos Senho
l'f;S Constituintes e ao povo do Bi."asH
que não se pode, em vista da arbl
tro.rle-dac.e de al3l.1!lS elementos da pú
1ícin, 'acusar todo o Oov&mo, e ;[nço
rninhf.ls, nesse p:::.rticul:::.:.·, ~s p:ll~v..·a~
elo nobreUdcr da maioria,

O que é "necessáriO, o que 05 tra~
balhM10res esperam, se o fato real
mente ocorrau, ê que seja aberto in
quérito, punindo-se rigorosamente os
policiEl.is qu~ investiram contra os tra
balhadores, que o:: agrediranl. maltra
ta:ram e seviciaram, a fim de que
ha.js, no Brasil a Democracia que "to
doo· os bons brasileiros desejam.
(Palmas nas !JaZCTias).

Sirvo-me, ainda, desta. oportunidade
p~ra proferir algumas palavras escla
rei::edoras acêrca da atitude do Par
tido Tra.balhista Brasileiro, no caso
das últimas Sl'f>ves que se verifica
ram.

A tal propósito, quero declarar aos
meus nobres colerr':!.s da Assembléia ND.
cional Constituinte, nos trabn.lh~clo':'cs

e ao !Jovo elo B r:::.sl1 , que o rHtido Tl'r'
br!lhisb esti na linhn. de frc~tp.

em elefe~::t. dos tmbn,lhadoI'f's, com
eoles solIdário 'nas suas reivindicações
econômicas, pnclficamente pleite~tdas.

O que se tem obs~rvado é que. quando
os tr...ba!hac.oTcs brasileiros se bs.tem
por qualquer relYlndieaçp..o, quer usan
do do recurso dn. r,-rC!ve, quer apelando
pt$ro. outros meios, ao seu lado C'Stá
o Partido Tra.b:llhlsta, leva.ndo-lhes
sua palavra de simpatia, nao de sim-

patl::J, demag6gica, mas rn..i11tante , pro
curl::udo, com os elementos no s,eu al
canc;:, i'c.zer chegar aos poderes cons
tituídoos o pensamento ,dos trabalha
dOl'CS e pleiteando, junto ao Govêr
no, a ~olução de w::'.s necessidades,

Ail1da no ca.so dos banc§.;rlos, o mo
desto Dcput::o.d.o que l1m:te momento
ocupa a tribuna, juntamente com
mais dois c:cmp:tnlleircs d3. bancada
trabalhista, foi ao Sindicato dos Ban
cá.rios levar. a palavra. dI' adesão do
Partido ao que houvesse de justo n::LS
reivindlcaqõc::.: daqneles trabalho.dores,
E essa adesão se manifestou, não só
p~lr.s palavras pronunCiadas no Sin
dicato, como também de 'contato
mais intimo com a dll'etoria do ffi.eG
mo Sindicato, a fim de c.colher U!":l:"

Pi'oposta que !õsRe o denominador <:0
Inu--rn capaz de e.tc:l.dcr a todos os ln
terêsses em Ut1g1o.

De posse dessa proposta, obtida dc
polS de demorado estudo, que se pro
lcnzou madruS's.da a dentro, os r.1em
bros da bancad:.. trabalhista procura
rnm o Sr, Ministro elo Trabalho. E: é
preciso qUe se diga em alto e bom som
que encontr~os d:L parte de S, Ex.a
21. maior bc:l. vontade no sentido de
servir aos interêsses dos grevistas,
que, no caso, eu assim o considero
e as.sim também o considera. o Par
tido TrabaJhlstn., co!ncidem com os in
terêsscs do Er~sl1, S. E:o:.P. S~ pron
tificou a convocar a. reunião que às
16 horas vai realiZar-se, quando se
encontrzr5.o frel1te à 1rente tJapresen
tan~es dos banqueiros e representan
tes dos bancários. O assunto será. de
baUdo e, diante do espírito de transi
gência dos bancários, de que todos
os Deputados, não 56 da banéa.d:L tra.
balhista, como também da bEl.Dcada
'udenista e da b:mcooa comunista são
testemunhas, repute impossív,el que
os banqueiros deixem de atender às
solicitações dos seus empregados, pois
a proposta é feita em tais rermos que I

só a falta de patriotismo dos ban
queiros impedirá o acõrdo. (Palmas
nas !JaZerias.)

O ,si, NeíC2L Ramos - V. Ex.a
nflO s ecsqt.t:cça ~e acentuar ao bo~
vont.ade do Govêrno que já declarou
J.'\::conhf:lCfr a proc-edência de algumas
;r:eivindicações dosbancárlos,



- 126

o SR. Gtr:aGEL DO AMARAL 
Aceito o aparte do bonra'Clo. líder da
maioria, e o !a.ço para me congratu..
lar com o Govêrno, porque, e1'etiva..
mente, jamais se v~r1!icou uma greve
de sentido econõmicr tão nítido.
Nela não se observa qualquer pre..
ocupaçâ,o polltl.<:a. Ela é apenas o
desespêl'o e a miséria prOoCurando lu"
tar por um pouco mais de :pão, um
pouco mais de alimento para os fi ..
lbes dos trabalhadores. (Palmas nas
gaZerias) • 1:: essa característica qU6
:faz com que a seu lado se coloquem
todos os brasileiros dignos, todos os
pa~idários Cla polltica de conciliação
cntre o capital e o trabalho, todos os
que encaram a questão social selll
qualquer .extrcmação. . o

Trouxe aos Srs. .Constituintes e á
Nação a palavl'a, po Partido Traba"
lhista Brasileiro, palavra de simpo.tía.
e de apoio às reivinclicaçõ';ls justas de
todos os tl"abalhJ.dol"es, o que não ex
clui o acatam.ento aos dirr 'tos de to
dos' os brasile1:"os mesm'Os os dos ca
pitalistas. Essa palavra é de repúcilo

- :l, todo o arbitrio das :fõrças policiais,
ont'le quer que se verifique, po:::-que,
de~ta tribuna, sempre haverá uma
vort.:, . pelo menos, contra a violêncta
policial. E essa voz há de ser a do
Partido Trabalhist;\.. Não admito
nem adnlltem os meus companheiros
da. bancada trabalbista que se· acuse,
por enquanto, o Chefe de PoUt::ia.
A acusação será justa se providências
náo forem tomadas e se Oli b~leo"'Uins

a1'oltrártos não fc~em devidamente
punidos. (Muito bem; muito bem.
PaZmas nas galerias). o

ti SR. OTÁVIO MANGABE:ffiA.
(Palmas) - sr. Presidente, parece~

nos, 305 da União Democrática Naclo~
naI, que tôda v:cz que qualquer rc~

presentantc, de qualquer setor da ~.s

semblé1:l, pedir inforrno.ções ao GO",'c!"

no, êsse pedido, em principio, deve
ser ap.J:':Jvado. (/:''Poia.~c:l). Se àe ".nós
dependesse, nem seria necessário SUb
metê-lo à decisão da Caso., Desde que
um congressista dccl~r:J.SS~ precis9.l'
de qualquer inform2çüo, sôbre qual
quer assunto, a Mesa poderia enca
minhar diretamente o peclldo ao Pe
der EXec:ltivo.

Parece..roe que isto é, em essênch,
o l:lom prlncipio, o verdadeiro prtnci..
pio democrático. No caso concreto,
dissoe o nobre líder d~ maioria, - e
acredito, não s6 na sinceridade, mas
também na procedência de suas afh·
m:lçõcs - que o Govêrno está, com
efeito, inteiramente empenhado em
elar solucãO ao cazo, de modo sa-tisCa,
tório, iSto é,ouc o Govérno e.stti,
animado dos mêlhores propó~jtos.

Sendo assim, que mal há para o Go ..
vêrrlO que receba· o. _pedido de infor
mações de qualquer congressista., só
bre o assunto, ·e responda, a êsse fl: ..
dido'?

A negativa, entretanto, oferece o 1n..
conveniente de poder ser interprcta.
dn' como expressão de algum. senti...
menta opressi'ro.

O Sr. Nercu Ramos - Pc..'"'::l~ta

V. EÃ.ll. um ~po.l'te?. .
O SR.. OTAVIO y...,pj{GABE.:."'U-"";;

Com mu:to prazer.
O Sr. Nercu Ra.mos ~ão comb~,to

o requerimento, em sua ess(}ncl~. Il':.·
surjo-me, sim, contra a urgêncii, que
não acho rnzoável. Aprovaremos o
requerimento de informações. Somos
contra a urgência.

O SR. OTAVIO MANGABJ:Ií{.A 
Dir!:1 a V. Eh.~ zôbr.e a Ul'g(;n~l~.

E!eti....amente, q',te importa que se
aprove o requerimento de !n!ormações?
O GOT;êrno Garâ as inform~ções que
coupcrem llO caso, não tendo per q'..e
Se ~rr2CE:ar, como diz S. Ex.::', cte pr8.'3
tâ-l.:ls.

Como assinalei, entretanto, ::lo r~

c'Uss - e me con~7~tulo com V. Ex.1I.
por declarar que: sob êsse ponto de
vista, aceita o requerimento - !\. 1.'2
cusa., ciizlt;. c :repito, teria a de.svan..
tagem de ser traduzida até como re
ceio de dar a.s irJ:'orrnaç5es. o que llO

caso não cab:::.
Quanto à urgência, inclinei-m.e, fi.

prinéipio, a rejeitá-ia. Mas direl a
V. E~.,:'. 'Dor ('JUC !'azâo vou cCl1ced[:-la.

Trago ~ a vêrdac!clr~ obsessáo -- se
assim me posso exprimir - de contri
buir, nesta. ·Ca52, para dar ao Brasil,
q,uanto antes, a Constitulçüo FerJ,el'':\l.
T.udo o que rn~ parece destinn.do atn
fl~mn.r o ambiente, a perturbar os es
piritoB, a criar dissensões· no. Asscm~

bUlia, tUdo o que acont~ça nesse
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sentido, vai fr~ncamente d~ encontro
ao meu estado de espírito. Quero
ver uma Assembléia. calma,· com or.
espil'lto~ devotados sincero.mente ao
objetivo 1'und~mental, que aqui no:;
reun::-: n el~bomç:1o ,do projeto de
Con3tituig:lo ela Repúbl1ca. (lJII1tito
bem) •

Sei b~m que, per enquanto, não se
pode cenSUl'ar n AS.3cmbléi~. por que
náo deu· início a êsses trabalhos. Apt'n..
vcito a ocasião p!l.ra defender a CorJS~

j:!tuinte de uns tantos reparos - ~1~

gul1S, creio, de boa-fé, c·utros, acredi
to, maliciosos - que se começam ti.
fazer nesse sentido. A Conzti·tuinte,
até aqui tem ct.:::-nprl(10, esti5. c\un
príndo l'lf5orc",~mcn.te cs s~us d:v-2rcs.
(A'!Joiadf)$; m.~,1.to õem.). Começou. por
eJc:~cr a SULl MCS3. No mc:::mo dia em
que termInou a eleiçf!.o df.\, Mego., doe
strrnou uma Comissão de.. tr~~ mem·
bras para clabcra.r o. suo. lei .lntem:;,
sem .:l oual n5.o pod~mos tmbalhar.
(l.!u=lo bem). Esta Comissfio; de três
m~mbros, vem funcionando há. al~

cuns dias, trabalhando horas seS'ul~

d.M, dolo:; membros da maioria e um
da minoria, para ultimar a redação
de um projeto de Rc~mento.

O trabalho se acha. qucse conclui~

do. Logo que chegar à. Mesa, será
suiJmetido a discussão e voto. D~

acôrdo com o Regimento, nomear~~~..
á ~ Comissão incumbIda de elaborar
o anteprojeto de ConstitUi<;?-o.

Que mais se quer? QU~ ID::lJs poderia
ía2?-r esta Assembléia? Entretantcl

115.0 vejo com bons olhos, como ant!gQ
I>~rlamcnt!\r, que tem, entre 05 seus
l!".fortúnios, o de já começare. enve,·
lheccr, niio vejo com bol'l..s olhos 'lima
tal 0<.1 qual desordem que se principt~

a introduzir na marcha dos nossos trc.~

balhos. Pep1ltados ou Senadcres p~

dem a píl1a~..ra sõbre. llo.ta e discutem,
lon:;?.rr.cnte, outros ~untcs, que nt'.dcr.
t~m que ver com a n.~;;:. (Riso); con
voca~.se uma scss5.o pO-l'a prest~r ho·,
menngem aos Constituinte:.; monos,
puh1ic:l-~e q,uc esta s~ssD.o é destinaela
fi. tal fh:L - bem ou mal, certo ou :~l'

rado, foi o que se anunciou - e a
Cor.~tit1.!!nt'e :::f: 'l'f;U:le c n;~o ruz o qtle
proúlamo., ...

O Sr. Café Filho - Falta de Regi..
mento.

o SR, OTÁVIO MANGABEIRA _
• .. porque s·e introduzem no debate
quesWe.s outras que ocupam todo o
tempo. .

Vou conceder a urgência, por dois
motivos: pl'imcll'o, pOl'que a ques~ilo é
urgente, e não hâ ne·nhum3, Clutrn.,
porventura mais Ul"f;cnte, que tique
pl'e.1uc1icadc. pela sua votação (PaZ
mas) ; segundo, e principalmente, 1;)'>1:"
que, se· :não concedermos a Urgêncl~,

que acOl1teccl'á? O requerImento s~t'{:,

submetido a. vot03 amanhã. ~..mnnhã,
outro debate (Riso). Mais algum::l.5
horas perdidas, . repetição da cena.
P:u'a que? Com que vantagcInt Cljm
que resultado, com que lucro? Mclhe.,r
é, evidentemente, liquidal' a questão
·C:c um golpe. (llil'uito bem).

Urg-ência? SIm. Pedido de inform3·,
ção? Sim. E passemos adiante. (M:l,i~

to bem).
Hoje não houve malor prejuÍZo; S(l

r;ão, nii.o ctiroi para o. rC:::'!lcit~~1lldr.de,

. porque seria e;.:a.zc:':'do, mas, de n1
e;uma forma, para o dever, que tem ~

Constituinte, já que anunciou que ü1a.
honrar os Constituintes 1'decidos, jiJ
efetivo.mentc hon::'á~los. Receio, po
rél'l"l, que em outras 5CSSÓ23, quando
já estivermos, de fato, em tro.J::nlhos
d.e elaboração da :n::ttêr1a const1tucio~

nal, êsscs incidentes se repit~m, e
ci.esde já a·pelo para a Aszembl~~la, p:l":'íI
todos e para cada um dos Senhores
Constituinros, a fim de quc todos co~

laborem, a. fim de que toãos contri..
lmv.m, cada qual, eom seu concu.."'So, no
sCl:.!.tido de estabelecer-se um r..mbientc
(tc ol'de:n, orckm ncs cbis fi~ntidc.~;,

ordem nlaterial c, também, o qUi:: é
igualmente relevante, ordem nos tr.L
balhos, pnl'(l que o. Assembléi~~ cum~

p;~ o seu de"/er, como estou eel'l:o· de
que cum~r!l'i ficlm~ntc, hOIU'a:.1.cio o::
modo cabal o voto da. l'T~.C;ão, dar..~o
~o Bi:asil, repito, o que dc mals, r.a
~lomcnto, êle c:t:'~c:: ~;l Con'::tltu1..
ç5.o Fêd~r!l.l. (i!.:;o:cdos) ,

l"or q1.te, nur.J. caso como o at1..1n!, ain
ele. se suscitam dúvidas como a.qc-:>las
de que nos ocuP:U-úcs? E' que, re~l

mente, o pais clnd:;:. se ~.chn em uma
situação anôlD.::Lla; é quo ainda resta.
1l1"''''~ pouCC'> do cc.dávcr dn. Con5titui~.ti,.c

cc 27, C!.ue não ncn.bou de ser seplli.
tado • (Palmas).
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bem) •
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vcito a ocasião p!l.ra defender a CorJS~

j:!tuinte de uns tantos reparos - ~1~

gul1S, creio, de boa-fé, c·utros, acredi
to, maliciosos - que se começam ti.
fazer nesse sentido. A Conzti·tuinte,
até aqui tem ct.:::-nprl(10, esti5. c\un
príndo l'lf5orc",~mcn.te cs s~us d:v-2rcs.
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eJc:~cr a SULl MCS3. No mc:::mo dia em
que termInou a eleiçf!.o df.\, Mego., doe
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bras para clabcra.r o. suo. lei .lntem:;,
sem .:l oual n5.o pod~mos tmbalhar.
(l.!u=lo bem). Esta Comissfio; de três
m~mbros, vem funcionando há. al~

cuns dias, trabalhando horas seS'ul~

d.M, dolo:; membros da maioria e um
da minoria, para ultimar a redação
de um projeto de Rc~mento.

O trabalho se acha. qucse conclui~

do. Logo que chegar à. Mesa, será
suiJmetido a discussão e voto. D~

acôrdo com o Regimento, nomear~~~..
á ~ Comissão incumbIda de elaborar
o anteprojeto de ConstitUi<;?-o.

Que mais se quer? QU~ ID::lJs poderia
ía2?-r esta Assembléia? Entretantcl

115.0 vejo com bons olhos, como ant!gQ
I>~rlamcnt!\r, que tem, entre 05 seus
l!".fortúnios, o de já começare. enve,·
lheccr, niio vejo com bol'l..s olhos 'lima
tal 0<.1 qual desordem que se principt~

a introduzir na marcha dos nossos trc.~

balhos. Pep1ltados ou Senadcres p~

dem a píl1a~..ra sõbre. llo.ta e discutem,
lon:;?.rr.cnte, outros ~untcs, que nt'.dcr.
t~m que ver com a n.~;;:. (Riso); con
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fi. tal fh:L - bem ou mal, certo ou :~l'

rado, foi o que se anunciou - e a
Cor.~tit1.!!nt'e :::f: 'l'f;U:le c n;~o ruz o qtle
proúlamo., ...

O Sr. Café Filho - Falta de Regi..
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o SR, OTÁVIO MANGABEIRA _
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pl'e.1uc1icadc. pela sua votação (PaZ
mas) ; segundo, e principalmente, 1;)'>1:"
que, se· :não concedermos a Urgêncl~,
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·C:c um golpe. (llil'uito bem).
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e;uma forma, para o dever, que tem ~
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efetivo.mentc hon::'á~los. Receio, po
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que cum~r!l'i ficlm~ntc, hOIU'a:.1.cio o::
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situação anôlD.::Lla; é quo ainda resta.
1l1"''''~ pouCC'> do cc.dávcr dn. Con5titui~.ti,.c

cc 27, C!.ue não ncn.bou de ser seplli.
tado • (Palmas).



- 128 --

Urg-e, Sr. Prectdente, qUe se aca.
bem de enterrar os despojos do mon:)
tro, que, ainda depois de morto, no~

exnpcl'ita o amOiente. (Muito bem).
Só o inrernos elfLbora,ndo e votando n
COD.'5tituiçc.o. (Muito bem: muito bem..
Palmas) .

O SE. NEREU RA.'l\(OS ($) - Se
nhor Presidente, . hão d,~ os nobres
Constituintes concordar em que o Par
tido qU.e represento, dispondo da ma1o
ri:::. da Casa, está dando mostras do
seu libcl:alisrno ao assentIr, contrà
rIamentc ao que determina o Regi
mento enl vigor, no dcl:late e votação
d~ assuntos que, tlentl'o dêsse. mesmo
RcZimcnto, 56 por interpretação ~X_

tensiva poderjo.m ser objeto de cODói
deração.

O Regimento em vifJor, no art. 102,
C.5tabe!ecz, daramente, que a Assem
bléia nê.o poderá di~utir ou votar
Cj,ualquer matéria estranha ao projeto
de Constituição, enquanto não fór
êste aprovado. Ora, desde o primeiro
d1:l. em que aqui pendr2.mos, vimos
assistindo, constantemente, a violação
dessa::; normas regimentAis. Dai,

. a.quela desordem nos nossos tra'baUlos,
a que se referiu o Ilobre' lider da
UPN.

Nosso li.bel'alÜimo, na interpretação
e:-:.tensiva que estamos admitindo ao
Regimento, há. de continU9.l' até o
momento em que sentirmos que tal li
beralismo e a intcrpreta~ão .adotada
passem a prejudicar os trabalhos cons
titucion:lis, para que fomos convoca-
<los pela Nação. .

Não impugnei o mêrito do requerl_
:rr.en~o da nobre Bancada Comunista,
apen2,S salientei que me ·0:1.1'ec1a con
traclitó:in a f'lmda.m~nto.ião do seu
primeiro item. O que combati foI CL

'Urgência, dc:meceszária em se tra
ta.ncto de matéria me:::amente de cU
reito: :m.1J.er S~ a nozsa leGislação s,d
mitc a gl.'evc ou apenas a tolera. E,
quanto aos demais articulados do .I.'e
querimento, eu mesmo me entende:ei
com as. autoridades superiores, ~ quem.
transrmtlrei os fatos aqUi relatados
p.ela Banc:::.da Com.unista. Isso porque

(1ft ) Não foi revisto pelo orador.

nós, da mc.iorta, fazemos questão de
que tôdas as liberdades sejt\m assegu_
radas .e que todos os direitos sejam
respeitados. (Muito 'bem).

o requerimento de informações, e;"l
si, não o combato, embora padcssc
impugnâ-Io dentro do Regimento, de
cujos têrmos se depreende, que, sequer
deveria 52r s,ubmctido a debate.

I!: verdade que, na Constituinte de
34, também se c1cu interpretação 'ex~

tenslv.o. a, .t:::.is dispositivos. Também
agOl'a, nós da~ nlflTioria, não pretende
reD:'~OS restringi-la, senão quando verl
i'icw:mos que afeta a finalidade má",
~d:ma. d:l P..ssem';;l16ia Constituinte, que
é .o. elalJcr"'.çãu ·ua Carta Magna da l1.u_
pública.

. O Sr. Praào KeZly - V. Ex.llo
fJermitc um aparte? (Assentimento do
orador.) N~o Eci se V. Ex.:L coloca nos
deVidóS- ·tênnos a questão regimental,
.porque há outro cli~positivo, dêsici·
mesmo Regirncnto, permitindo aos
Constituintes requerere:n informações
e ao plenário conhecer do pedido.

O SR. r-rER'=:O RAM:OS - VO:->s:3.
Excelência aparentcm::nt,~ tem razão.
O. Regimento contém., realmerAte, vá
r13s contred~çõe.'i. No ent::mto, o pen
s~mento que nêle pr.edominu. é o de
evitar oU proibir a discur,stio e votação
de qualquer outra m"téria estranha
ao pl'oJeto constituc:onaI.

() Sr. Café FfZho - O a,rgumento
de V. ~Á.a caberia se estivéssemos
discutindo e vot::mdo matéria consti
tucional.No momento. ainda não te
mos Regimento, nem comissões regi
ment~is constituídas, nem co:ncçam~,
tampouco, 05 trabalhos da COIl.5tituin
te· propriamente dita. (Palmas nas
yalerUJ.,s. )

O Sr. Prado KelZ7j - Nilo auis ta
zer n.o ilustre orador nenhu.."llâ opje
ção que feA:'1sse de frente o seu racio
cínio. Meu intuito foi cstabolecer res
salva, quanto a uma questã.o de p:rin
cíplos, em relação à qual minha cons
(',iêncla de represcntllnte da Nação
e:dge que seja intransigente.

O SR. NER.:8U RAMOS - Como o
aparte do nob!'eD.:\)ut~d.o CafG 1'"'Dho
ÍO~ prof-e::iào em pl:im.::i!'o lUIT:lr, p<!r
.mJ.tQ.~mo dn!'-lhc l'espo~j;a im~dHlta,

.$egumcl.o-sc~)he ade meu nobre cole
ga Sr. Prado Keliy.
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Temos um Regimento, que ;[oi apro":
vado pela Assembléia Nacional Cons
tituinte.

O Sr.' Café Filho - E que V. Ex.a.
já decla.rou ser contrad1tório.

O SR. NjIlEEU RM/i:C,S - P01' Isso
m~smo é provi[;ório,' e sa.be V. R"C.u
que sUbm::ti uma ind'caçáo à Oas:\.
no c-mticlo de apl'ovõ.·l0 enquanto núo
revisto, pois nélIo reconhecla con~ra.
dições, que devem ser ex:pun~das.

Né.o podemos, porém, sustentar· que
não temos Regimento, quando é .cer
to que elegemos, em suo. vigência, o
Presiden te da Assembléia e organi
zamos a Mesa. Estamos, toclnvia. vio
lando constantemente êsse Regimento
e àai certa desordem em nossos tra
balhos, como acentuou o nobre lider
udenista, Sr. Otávio Mangabeira.

O Sr. Café FiZho - A Assembléia
/: .constituída de representantes· que.
pela primeira vez, tem assento no
Pa.rlam~nto. :ê:stcs não conhecem. a lei
interna. em vigor, porque prà.ticamen
te não e:dste. A Secretaria não pos
sui exemplares dêsse R::gimento que,
depoi', de outorgado, não foi repu
bllcndo.

O S:P.." NEREU Rt~10S -- A cir'"
CUllStfrncin. não nos pode levar à
conchtilo de que o Regimento não
€:x!stia.

O Sr. Café Filho -- Justü!ca per
:feitamente nossa conclusão.

O SR. NEaEU RAMOS -- Se eu
quiS~S.~2 dar ;ntierpretação restritiva
~"O Re3im::nto, teria combatIdo o pe
dido cl~ inform3ções" Dou-lhe, entre
t:mto, :O~tl voto. Todavia não en
contro moti'ms p~rfl a ur:;éncis de
vez q,11·;: a presente scssflo se d~stil1a.

E:spcc;i::t1mcnte, a homen:lg'~ar a me
mória de grandes brasil:?iro.5.

O assunto não seria prejudicado pelo
adiamento. por al;;n.'ll:ls ho:as apenas,
para que pudéssemos render aos que
.se fo,ram o pl'elto ttue lhes d{vemos.

O S~'. Luis Carlos Prcsl~e~ - A fome
dos op~r"'rj.os é m:\is imporC:J.lltc do
qll~ c:;sa manifcst.'1.ç2.0 de ;';;l,udrLdc.
A s~ss~o de hoje não tem o~..icm do
clb.

o sa. NEREU R..4JVrOS - Nã.o
rol:: part:;cc. i~u~lmente, possa o peditl0

éLe l.nformo.ções ser prejud'cado pt'10
fato d~:a votação S~ proC{:'':ISar, nfloo
113. l'lo::a: do eXJ)cdici1tc, mas l1a ordem
do dln, ind-ep~nclcntcmente da urSên...
ela ,zolic1tada.

, >

O Sr.: Café Filho - No. scz::;5.o de
hoj ~ ná·c) hú. ol'd'~m do (lia..

O SEJ NEREU RAMOS - A c1ecla-
, l'r.l.ção do nobre oeput<:.~<> 1'1':100 Kel!y

ee conforma com o meu pens['.mc~'lto,
de que, .em tesl;l, devemos permitir
os pedidos de Informações, embora
râo versem QSsunto constitucional,
porque b. Assembléi:1 ainda l'lão I'~C'~
·teu o projeto de Constltuiçf:.o e lha
ó Hc'to,! ,durante &ssc t-empo. ocupar
~~ horas elo e:.:pediente com outras
mnt~ria.s, de int::rêsse para o. Nação.

Comb:Üi, repito, o rcclucrimcnto cie
'lu'eénci:l., par n~o ver motivo para
ela, c em virtude de se recIaln:lr cscla
recirnc:lto, ::.pCn:l3, p:lra. urr:.a. questão
de cllrcito.

O Sr.! Artur 13ernaràca Filho - Não
parece a V. E::~.Q, que ter~amos adlall
t~do O~ trahalhos, S~ j;). tivé5s~m.os
vota.co ôssc l'eo.:.w:im.ento <lc urgência?
Não vejo como ~e possa ser a :í'(1.vor
do requer;lmento c contro. a 'Urg~ilcia.

E' incoerência do nobr~ or3.dor.,
I

O SR. NE..-?EU Rl-2JIOS - Não
há inco-el';~nc!o. algUma: a urgência.
é para ao dJSCll2s~O e vot:.t;fi.o da rn~té
ria. Mesmo sem ela, o reql~crimentCi
::ifria. . tl':lnsferido para a Ord€m do
Dia. c j n~o cst:lriamos ocupando :1

. hora. do cxpecU.ente nczte lOLlgO de
bate. I

O srl Artu.r Bernal'c~,~S Filho :- O
o.S5U.l t,,'. m\;:-ecc o :lpr?:ço do. Câmara.
Am:lté'rm do rcc:ucr'.mcnto não é ur-
~~ntc? I. .-(1.... ~ I

i
O :::in.. l'TERZU R!:.~r.:OS - T~os

o:: pedidos de i!~formaç::io fOl'Inu!ntlCl>
pejos Srs. Con:;tHu':ltcs m~receUl a
conl:l!ée:ação c o respeito ds C:a.<:n..
ComiJ:J.ti o l'<?ql.t~ti:n'2nto por questão
c.1e l)l"l~cipio,

O s~, Flórc:; e~ C1mha - :::rnlTJre
hà'.lr~ência !,lt'.l'o. n reintc~c.ção do
direita,! sobretudo quando 'lmiversal
m~nt'C :nceito como o ele ercvc. (PCl.Z
mWl n(~tJ !p.l1J1-ias) ,

. '
O S~, NEnEU RMvlQS ~ Com

hati p.! urgência, porque üle pm'cccu
não h~V2r n·:;cessid:?dc do ser o Te..
q'Uo~'im'ento é.ssim vot~do. Dcizal"ía-

!
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, >
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I
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i
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!
I
i
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mos :l. ~ discussão da mnU:rio, pnra a
Ordem do Dia., quando a d,zbo.teT'!Il
mos em todos os fundamen1;os. 'I'oelos
quanto:; não estivessem de acôrdo roam
o seu mér!to comcnt:arfnrno.3 o ouvi
l'!f',mos também <:s al'gL1mentns í~'Vo
ráveis.

O Sr. Paulo sw'w'cte - V, Ex.n
já, declarou esta,r de acõrdo, em tese,
com o l'eC1Uerim~nto. O nobr{.~ líder
<la U.D.N. fêz lcl'~lltica dec1r.l,ração.
Fo' também como pensamos. Não há,
pois, o que discutir. Ao Govêrno cum.
pre informo.r.

O SR. NEREU RP..MOS -- Vossa.
Ezcclêro...cia 11ão :ltcnl;ou bem nas mi
nhM palElovr.as. ExpUqu:2i meu p~nsa

mento, ,que é o c1='. rnrdorio.. Não c:om..
batemos pedidos rl~ ;nfcrmncõ~5; em
tese, em princ!pio. :Jt:lcitrr.:no-Jos, con..
1;~nuarr.moS a ac"jj'{l-lo~ r~m'lu?n!·o nflo
perturlJflroêm os trn~alhos d~ elabo..
!'alfú.o constitucional.

O ~r~ Paulo Sarosatc - A discus..
são, amanhâ,'é que os POl'turbana.

O SR.NEREU RAMOS - Combati
o requerimento de urgência porque
;não o considerava procedente. Entr.e
tanto. ~omo os nO'brcs colegRs ente:i
dem que o .direito dos traablhadores
ficaria p:-e;udicado pelo inàef.cl'in:ento
à&sse- pedido eU, que f'~ tóda a minh~
carreiro.· poUtica. apcindo no bm~o

operário e sl1!itentado pelo;, p~qu('no:::,

não tenho ,dúvida -em r.,'D~m'n o re
querimento d'e urf!ência (PalmasQ
com a ressalva. de não constlt.uit' f11'~

cedente para. sucessivos pedidos dêsse
gênero.. '

O Sr. café FWw - FinU8 ~rto de
que, a.provando a ul'jSênc!a e ~ pedi..
do de' informecões, V. EX,n se ele-o
va. perante a Assembléia, como líder
da maiorIa. (Palmas).

O SE. NEREU RAMnS - Aoui
~.t;ou co mo elevado nr:n.c::"m:cnr.o "de
servir no Brasil c !leri sn.ttc; rJ~8t'110~.
N~o tenhoo:.ltrn. prcoct1r,:ll':~O ~?não
ir :::'0 cnccntro das a5pl1'açü~s má,d
mn..'5ào m~u pa:c,' OU? são r.s de que
a Assembléia Cenrtituinte, em aro
bient~ s~reno,elabore uma Constitui"
ção digno. das suas tradições, da épo..
.ca atual e do seu futuro. (ll1'ttito
bem.) ,

•VOI:O peJa ur~ência, (Palma') no re
crnt De nas galerias) com t~ c.€~hro.

ção de que o f3.ÇO não pelos afg"o.1meU
tos s.qui desenvolvidos, mas para ql.lr:l
não se pense que a Inaioria é centrá..

ria à reivindicação dos direitos c10s
trabalh-adores, Não ped1mos licença.
aos nossos colegas para defender os
direitos dos pequenos, dos humlldeg,
qui podem c devem conXiar nôs con::i·
tituilltes da maioria. (Muito bem:
muito bem.. Palmas no recin'to, nas
trib7.tna:; c nas galerias).

O SR, PRESIDENTE - Findo o
dcbate sôbre a urgência requerida,
vou submete-Ia ti. votação.

Os Senhores que aprovam a urgên
cia oueiram consel'var~se sentadüs.
(PauSlL). '",

Fel, aprovada,
Os S.mhores que aprovam o reque

rlrnento já. lldo queiram conserv:?r~se

na mesma posição, (Pausa).
Estâ aprovado o requerimento de

inrorm~çõcs.

O SR.. L!JJ:S DE MEDEfiOS NETO
(Lé o sC{juintc d!~CUiSO) - Sr. Pre
sidente. Srs. Constituintes. Nós os
rcprcscnta.:ltcs do povo brasi!c1ro~

mandatárIos da soberania POplll:l.r,
cIclcgaãos da VCfLt:l.de livre da Nação,
ora nos reunimo5, sob a cúpula dêste
templo da lei, pa:racelebrar a roemó
m dos ccnstl"utol'es dos est:ltutos po~

ltticos de 24 de :fevereiro de 1801 e
àe 16 de julho de 1934, Empolga esta
hora ele espiritualidade e de fé a.
lembrança .. daqueles que por l)b~'':1s
valeros;.s se loram da lei da morte
libertando", 1:: um pl'elto de justiça
e de vasso.lazem cívice. que nos am
blcr...ta, neste 1nst:lntc, a rendermos
:lOS maiorcs d~sto. Ca~a o t!'ibuto da.
nossa imorredoura Bl'atidão pelo qúe
souteram ,êlcs cfetuar em prol d~#

cstrutur~ 1033.1 d~ Pátrio.. Ar.im:t.-jJos
magno eel~tlmcnto patri6tico ao a...·i
Val' a liçiio inelutável e perenc' ~~
queles Clt1e, tanGidos pelo zéfiro mati
nal da morte, d~vem ete!'lliz;ar-sc n~

p:?iso,crem moral, dêste po.lco so.crrr:.do
do direito, como paro.d.lgmas e mo
delagens vivas de coIlfiança nos
r;randes dc:;tinos da dcmcc:'~W~~

brasileira. D c s c r e v c n c1 o :J. 'j;.j;),

vertical par? o infinito, os m~H'

tos clcst8. casa nas lC(;1:n.r:lm, no te~t[.l,

mc!.lto de sua vida pública, a mclhm'
integrn.ção p<!.l'a a lil1ha horizontal da.
nossa jo!'nad:l. po.tl'i6tica, nesta. hora
tu..."D.u!tu~l'Ía duma Cl'n, cletrôni:a pnJ.
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o :1'ól'O polí".íico do hemisfério oci
dental. De olhos voltados para a
ctie,:nidade acústictl, da civmzaç~o me
ridiano.l, os p6steros desta ousa" trallS~

ponelo O~ conedores da história) fo~

:rarn o cmbasarncl1to dcst.Zl. evolução
democrática que ora nos alcança c...m
a plenitude de uma, tarefa. jurídica
em benefício do povo e para a :feli
cidade do povo. Foram éles 05 após
tolos da 1l':.tCI;1:1dadc e da manuten
ção da República e os primeiros desta
c:;:,uso. popular qu~ é êste regime das
liberdades fundamentais determinan
tes do bem com.um, hoj~ czpo:3ado
pEla consciência política da mo.iJri.a
de. povo brasileiro. Para toclos os que
se sentam nesta C:lS=t., desde os demo~

cratas cristãos ao::; deInocratas soc19.
lif.tas, os constituintes de 91 e 34 to..
r~m os marcos de etapas progres51~

VI'l.S peta o labor comum ele solução
des legítimos anseios do povo. A êlcs
devemos a marcha real dos :fenôm~

nos soci~is c políticos em busca de
l':'l.dho;4'e~ espcrr:.nças· de 1015 que os
faz!.'al"am pcl:1 justiça e de justIça que
os co!13ag1'ar~m pelas leis. "Pro vlta
ciol1cm qLioque u.nlversa :a~publ1c~".
'Viveram êle pela vida dos cl1adi:.os e
pela vit~lldade de tôda a Re?ública,
como jardineiros da árvore etel'na e
:s~srada que Cicero definiu como ",,"ox
populi", coisa do povo. Se erravam,
nÜ.o será por isto que deixaremos de
beijar as lápides tumulares com seus
epité.flos ele mensageiros da lei e de
construtores do direito, porquanto dos
s('us e=ros colhemos ao lição da expe
riência paro. melhorIn<:ntc accrtal'
n:.os. :eles fizer3.m leis para os ::»eus
tr1l'.lpos: ,nós a faremos para os nos
~os. Solou, Llcurgo e :Draco foram le
gísIac!o'l'cs eminentes da sua. época,
como' Rui e Washington fOl'ampara a
su..'l e nós seremos pal·a. fi nossa. Que
r(~mos. hoje, leis que l1G.o sejam o
~;nps.ro da ,violência, :r;:l.as. o estimulo
ti? fraternid::l.de.. Queremos leis ql.1C

~cjam a cxprcsst'.o do illtcr~s:;e geral
e da vontade da Naçf'.o, leIs que se
situem no clima pacüico da revolução
social; leis que sejam a esfera regu
bmento.r onde se disciplinem os pen~

oores da opinião pública; leis que
definam a. possibilidade do bem com

a dn. fcIícicl:::.do de todos~ 11215 que am
pliem 03 direitos ào povo e elevt:m o
preço ctos direitos do povo; leis que
não sejalnprivilégios de uns em de
tdmento de out'ras; lal!; que 58 im
pregnem do vigor das nossa/) tradlçÓ'cs
e assegurem ti. paz da tamnin. brasi.
1-::i!'::; Jc:fj que- nos c1e!:~l3m üu pé
ante a voz c1a pos~crid:::.de.

Legisladores alagoan05! Nós os in
te~'nnt~s ela bancado. alagoana) r.c
parados pela divisft.o político. de duas
c:or..·cntcz de içll1ias, por4m, vin.culadas
pela 5'Z:ivo. SOoSl'a1a da1'ratcrnidac1e
socbl, nest~ hora, como vós todos,
tam;Jém reverenciamos os n0520S mar
ias de 1891 e de 1934. Comemoramcs
tL mcmó!Í!J, daqueles arquit~tos da.
Ca!'ta !VJ.a,gna de M de fevereiro de
l8!)1, 03 quais, em nome da Ten'a, dos
1iarccht'.is, da veneranda mansão te~

lúI1ca de Calabar, da gleba lacustre
elas Al~g'oas, subscreveram a, primeira
me11So.gem democrática. ao povo do
Bl'a:;il. Foram êles os sen!1,do:es Flc
ríallO Peixoto, P~dro Paulino da ::Fon~

.3CC~. Casslano Cândido Tavares BM~

tos e 05 dcputnãos Tcó!i1o Fernan
des dos S::mtos, Joaquim Pontes de
Mil'o.mb., !i'ro.ncisco de PaUla Leite
Oitic!ca e Gabino Besouro. São toclos
eles ~andc::; mortos porque) incontes~

tivelmente, foram grandes vivos) no
cenário políticlJ do seu tempo c no
co.mpo especifico das fôrças m.e
rais que inflamaram o a'l"Ollote da
grandeza da. Pátria. Celebramos t:.lm
bêm a lembrança insliená.vel e
imercescível daqueles ebboradores àa
Constit1.Úção de 16 de julho óe
1934, os quais, por delegação do
povo da terra dos Fonscca.s, da sel~

vagem taba doz caetés) da oi vilizada
provinc1a de Sinimbu, ::l.ssinaram o
segundo traslado dLl. crr-..zncipaçãopo
lítica da Pâtria e do. soberania popu
lar da Nação. Foram êles os deputa
dos Emílio de Maia, Is1dro Teixeira
de Vasconcelos, J. A. Valente de Li..
ma, Manuel César G6h; Monteü'o,
Eduardo Sampaio Oosta., Alvaro
Guedes Nogueira, Antõnio Melo Ma
chado. Do número dêste rema
nescente da Segunda República, já
não moureja na' planice dêstc pla~.

neta .!.sidra Teixeira. de Vasconcelos.
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Morrem, pl'e.rr:ntm'amentc, em plena
"floração vital, ao abrig'o das esperan
ças sacl'n.mentr:.is de intérprete do
povo, junto a~ora às câmal'as eter
nos. da. vontac12 soberana ele Deus ,
'l'eí~:cira de V~sconcelos, nao. o co
nheci, senão lltmvés clêste prolonga
mento elo seu Gan:Jue c da Slm voca
cü" cív1ca. que é o nosso colega se
nador C!cero Tci.~ch'a de V'ascpnce
'0'"-A sombra dc~~o.s memórias que nos
vinculam 0.0 pas:::=:.do, so:nos hoje de
:110VO d,=:dicados à causa elo po~.to e
no bem estar da humanidade, Somos
integrantes desta idade nova que rcvi
ve Tavares Bustos, bate pahnns a J::'.n
quel3 Maritain escnte com Tristão
de Ataide as inquietações elo mUa."1do
moderno. Sem pisar ua justiça, nem
ca!c:al' o p:iIr..ado sobrrlnatur.o.l do di
reito, somos sonhadores e ícleal1stas
de uma era que consub.'Stancin as
pulsa.ções eternas da verda.de em con-
sonâ.ncia .com os 1m!Julsos mentais
da felicidade hunw.na. Em círculos
ope:árlos. e slncUcatos, jamais ent!'2.
mos cem lenço no nariz como se
fórn. ali a casa dos infelizes. Dig2.rí.l.
os obreiros ctamínha terra, se há
muito néo traç~vam.os para êles ~a
send2. melbo: de viela, on~e o p~o,
o teto e a paz fôssem os pregoes
perf~nes das suas reivindicações mlii.:;
sagradas. Cumpre-n1e, destarte, dizer.
vos .senhores Constituintes, que a.qUl,
ne~te lar que nos é conlUIn' pela fra
tf"rn1dade de propósitos, cu me senM

tirei bem em trilhar a mesma estrada
que Lello XIII nbr1u na claraira da
htst,6rillc!O meu Esto,d.o.Tenho díto.
UI1:uito .bem, muito bem.. Palmas).

(O Sr, Otávio Manga.beira. a.s
sum.e a presidênc:ia.).

O SR. G"O'.ARACI SILVEIRA - Se..
nhor PresIdente, 5rs. Constituintes.
O Pa.rtido Trabalhista Brasileiro as
soem-se às homenagens que estão
sendo prestadas aos Constituintes de·
1891 e 1934, jã. falecidos.

Ao contemplar, Sr. Presid.ante, o
povo, aqui presente, tão atento a estas
homena.gens, que saexn dos nossos co
rações, peço a V. Ex.a. permissão para
que não sômente me dirija a V. Ex. e

aos senhores Constitujnt~s, mas ta:m
bchn aos nobres patrícios d?-s ga
lerias.

Hoje, que nos encontramos sob ()
teto dêstc templo, - con1o o chamou
o ilustre colega que me precedeu no.
tribuna; - para e::;trutul'ar a Cartf~

Con:>tituclonal da nossa Pâtria., é justo
ql1C nfo.o 3ómcllte la.ncemos nossos
olhas tiara o futuro, como também
para o passac!o.

Na rn:lnp.L\ infâ11ci~, naquele tempo
em que os livros escolares se esforça
vam Dor apl'esent,.l' magníficas U
CÕC~J de mor~J, de civIsmo e de rcll~l~.o,

Íi aquela história. que talvez v6s tam
bém tenhais lido: Era ttn1 bóIo pre
cioso no qual ho.viam trabaL'Iotadom1
Jharesdehomens, em diversos lu
c-ares c em muitas ocasiões. Q"..laI?-do
a critmç:l., convidado. a partilhar dele,
olhou para o pra.to prosaico, igual a
todos qne já conhecia, per~ntou por
q"J.C motivo teriam cooperado D~ sua
feitura. n"..i1ha.res de trabalhadores,
'E:9Ucaram-lbe que, para a cOIlf~C

ção daquele bôl0, haviam concorl'ldo
:milhares de homens, r~~~ando car
vf:.o das minas profundas, construin
do viaturas que conduziriam o ma
teclal necessário ,para os fornos em
lugares distantes, fazendo navios que
deveriam cortar os mares, semeando o
grão de t~o, co11lenelo-o, :moenelo-o;
e, afinal, aquela. pouca gente que o
prepara. para o fomo. .

Na realidade, senhores Constituintes,
somos aquela. pouca gente, um punha
do de homens t.irados da imensidão
do nosso território para apresentar ao

. nosso povo cnrta COI"..stttucional. que
regerá os destinos do BrasU; somos
aquel::L pouca. gente mas, atrás de nós,
estão milhares de mártires que deram
suas vidas para a· conquista das liber
dades atuais. E se recuarmos alguns
séculos e chegarmos ao alto do· ca1
várío, contemplaremos o Mártir su
blime que não foi crucüicado apenas
pelo dogma que pregava mas, sobre
tudo, por uma doutrina exótica, que
igualava todos os h..omens, porque ~le
dizia.: ..Um só é vosso pai - Deus 
e todos vós sois irmãos".

Atrâs de nós, senhores COllst5tuin..
tes, estão milhares de lutadores que
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dCr.!l.Ill suas vidas, der:rnmnram seu
sangue, SOfl"cl'am. atrocidad.es par:J.
que pudéssemos, hoje, gozo.r do direi..
to de, llVl'cmcnte, nos reunirmos, elei..
tcs pelo povo, para proclamarmos, so..
lJer::mnmerltc, a C021stituiçUo pela qual
se regerão os destinos do Brasil.

Quando vemos, como um símbolo, a
brH1cada cori~.tm;::;tQ l1('st~ C::l.r.n, entre
nó;;, podemoz dizer que as lutas pela
democracia não foram. infrutíferas,
porque hoje contempla.mos represen
tantes de todos es matizes político;),
com assento neste recinto. (PaZmas
nas gaZerias) •

O PartIdo Trap:llmsta. Zrn.sl1eít'o
compreende a sua responsa'bilidade.
Aqui estamos para defender a demo
cracia, essa dcmocraci~ que permiti..
rá, em todos os tempos, a represen..
tação de todos os partidos, pequeni
nos ou grandes, para que todos os
bra:sUeiros, as TIÚnorills por menores
que seJam, possam elevar a voz, em
defesa de sagrados clireitoz que são,
em essência, os. direitos de todos os
homens da nossa pát:-ia. (palmas na.s
ualerias) .

Senhores Coristit-l.lintes - qtusera,
neste momento, record~r, entre os
nos:os antcp~ados Que lut::LI'am pela
zrandiosíd3.de da pátria, os nomes de
todos oS' companheiros de 34.e de todos
os legisl~dores de 91, jã falecidos.
Mas, sendo-me iropossível, porque o
:falecimento de alguns não veio ao meu
conhecimento, desejaria anenas focaU..
~r nomes dos que, Do meu ver, reúI.iem
e resumem. as atividades, as, energias
de todos os constituintes de todos os
tempos.

Falarei em Antônio Carlos, para
l~mbrar o grande vulto que nos presi..
diu enl 34. Falarei em Assis Brasil,
em Seabra, para .recordar os consti
tuintes de 91, que tiveram o privilégio
de também :r.articipar da. elaboração
da Carta. Constitucional de 34. Falarei
em Fernando Magalhães, em Artur
Neiva, em Anes Dias, como cientistas
que aqui cstii'eram para dar a luz de
sua sabedor):;" quando necessária, à
feitura da Constituição. Falarei em
Sampaio Correia, o grande batnlhador
do Distrito Federal, e em Pandiá Oa
lógeras, aquela alma boa e santa, sem-

pro pronta n. comunicar aos novos as
conquistas de SU2. intclig&nc1a. Fala
rei do C6nezo Gc.lrão, o Dom amip;o,
que emprcz'ca"~ sua experiência de
:llm~, boa rI. quanto~ déle se aproxt..
mz.vam; em João Pcnic1o, de cujo
lugar ainda me lCl:"'lbro, qunndo
OU10 para li.qu;:le rCCD.l1to, P:;t.ln.rci
em Simões L'opcs, Mauricio C1'.r.:1050 c
R"J51':Om~nO, os amfBos aO. bo.ncada do
Rlo Grande do 6\11. M:ais particular
rncrAtc direi uma palavra a l'c::lpeito
d'e 3ed: dc AIm.".?idD. Cnm::l'[l'o o jo
V2r.".. bnto.lh::i.c1or. p,mlisto.., um dos n1o.is
mor;os da ConstituInte. que cn:u no
meio cl::lo pucrnr.., com a 0.1100. pura e o
cor~ç5.!) santo. Fal::-.rei em l'...ntônio
.t...ugm;to Covelo, em Mé.rio Whately,
de .Alcântara Machado, que nos en
sinou C!ue se não podG.InoS servir i'l.
~:Hria tanto quanto devemos, ao me
no:; devamos ~mâ-lo. qunnto podemos.
E de Rodolfo Miranda, o batalhador
de 01, Constit<llntf: a~c!t~21a época que,
no interregno das duas ConstItuintes,
del~ou .est:L ex~stênc: a.

Mas o nome que, penso, resume a
snocdorla, a 'bondade, o coraç§.o de
todos os constituintes do nass".do, o
nome que pronuncio com (, máximo
rCfp:;·i.to ê o de !,n~u-~l Couto. (Muito
bem; lIalmas no recinio).

Senhores Con::>titu:intes, tenho pen
sado em que se aquéle grande VUlto
brasileiro, aquela alma hu.'1lllde e sim..
pIes, aC!uêle portento de sa'bedoriapu
dzsse Q(',upar o luzar em que ora me en
contro, talvez viesse dizer a todos
nós:

- Meus amigos, as No.ções lJastam
nas I:r~::r;as ccnten~s, milhares, mi~

lhões de contos, sejam culpadas ou
não, e, quo.=o.ndo as eucrras tenninam,
vêem-se desprovidas de todos os meios
de produçõ,o. Mas, mesmo aesim, de
vem pagnr as tremendas divid~'\S con
traídas. Meus amigos, é necessário
que consideremos gt.erra contra nossa
gente o estado miserãvel de saú
de do nosso povo; é necessário que
consideremos guerra contra a nossa
Pátria a suballmentação dos nossos
trab~lhadores (palmas) ; é preciso
que consideremos guerra contra a vi..
talidade do nosso país essas terras
imensas desaprove1to.das, enquanto
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brasileiros passam fome (palmas); é
necessário que conslderemos guerra
contra a nossa. ?âtr1a todos êsses pro..
blcmas. E gastemos, gastemos, gaste...
mos muito dinheiro, façamos muitas

. dívidas, porque, então, 05 meios de
produção serão também multiplicados
c poc1eremos levantar a Nn.!jâo perante
o conceito do mund,' '

. Creio que Miguel couto aseim nos
falaria, 11.esta hora.

Educnç5.o e saúde _. educação para.
todo:3 os brasileiros, educação em todos
o::; graus, para' êsses t~llento5 prlvUe..
~io.dos, que nascem em lugares pobres,
são patrim6n1o nac:ona! c devem ser
crguiclos à ~ltura da sua condição bio~_

lógica; c saúde pará o nosso pais, que .
está. se depauperando e precisa de all ..
mer.tação e higiene.

O grande vulto do Brasil ainda nos
diria:

-- Se podemos pagar dívidas imen...
S~, p3.ra defender a Nação do in:m1go
Que nos ato.ca, gastemos também te ..
souros co!::. nqueL1.s finalidades. Conci
temos t\1dos os lJrasileiros ricos a que
nbr~mmão de seus lucros extraordiná
rios, em prol da grandeza do Brasil
(PaZma.s) •

Rendo homenagem a todos os brasi...
leU'\)S que, simbolizados na figura de
Tiraden~s,lutaram pela redenção po
litica da nossa Pátria.

Rendo hom~naS'em à memória dos
Constituintes que contribuíram para. o
levantamento do nosso nível social.

Com êlp.5, Senhores, temos uma dí
vida, tal como êles a. tiveram com 05
homens do passado. Cu:npramo~ o
nosso dever e, em honra e memória
dos· bravos que nos precederam na
luta, façamos um Brasil grande e res
peitado peló mundo inteiro. (Muito
bem; muito bem. Palmas) .

O SR. JORG~ AMADO - Sr. Pre
sidente,' a bancada comunista asso
c1a...se às homenagEns aos Constituln
tl::S de 91 e 34 Já falecidos, não s6 por
t:lber valoriz::t.l' o esfôrço dos b:.-aslld.-·
IOS ilustres na elaboração dessas Cons
tituições, como novos e largos pa3.aol;;
1)0 caminllo da democracia brasileira,
mas ainfla por pensar cjue nessas hc-

mcnagcns se encontra implícita uma
1 (:'Pulsa da Assembléia Nacional Cem:; ..
tltulntc de 194G à Carta de 37, OeJns"
tituigão sem AlJsembléia ConstitU1nt~

e 52m Constituintes delegados da. von...
la·ele popular (Palmas) •

Ness~ inflo.ç(1o de hOlncl1tl.gens, que
ocupa o nosso tempo desde se"ta"'~,?lr.1.

e pretende ocupá-lo até a próx1ma
cjuinto.-feira, não faltou, pare:ce-mf:, 9,0

Sr. Melo Viana, Pl'esklentc da. Ca::;~,

aquela tradl<:ional malfcia tão peculiar
à inteligência pol.ttica dos m1ne1ros,
quan"o guardou o cUa de hoje pal"a.
evocarmos a. memória dos Cons'tltu·,.I'.
tes de aI e 34, já desaparecidcs. Por
que, ao lembrarmos aqui nomes ele

-bl'asileiros de tõ.'o larga projeção e d'3
tanta fôrça intelectual, recordarnc,s,
também, que, se tivéssemos de nome...
ror;ear quantos concorreram !)i:l."<\ a
fcituro. ela C~.rta de 37, teriamos,
então, de e::altal' a infame memória.
de Hitler c Mussolini, porquanto 1'0
ram êles, ma.:s a quinta coluna, o;;
int~zrnl!sj;.as, os reacionários mais vio
lentos c o pró:dmo defunto Oliveira
S~l~7r':l' os in:;plr;::,dorcs cif$.r;e Código
de c~ti~os e limtiaçócs para o povo
hrür.U:-i:'o - a Carta Con.::;titu::'onal
de 1937. (Palmas).

A bancada comunista 3.s$ocia-se às
homenagens à memória dos Const1tu
il.tes de 91 e 34, porque reconllece C'

cúmprcenàe o avanço que essas Ccr...5
tituições rcpresentaram, apesar de tõ
'Cia3 a~ restrições que se lhes possam fa
zer, na marcha da. democracia brasi
leira.

Temos nós, comunistas, um con
ceito de COl'mtitUição qUe nã(> é o clás
sico. O l!.-€neralíssimo dos vitoriosos
c:;!ércitos soviéticos, o Marechal Joseph
Stnlin. já o definiu com luctd~z c r:la
reza a-dntiráveis, e não me furto ale:"
aqui sua definição de Constit.utção,
qU~ também é a nossa. E~reveu Sl;a- .
Un, ao debater o anteprojeto da de ..
mocrátic:l Constituição da Um~ioêas

n.cpúbl1cas Soviéticas Socialista::; de 361

Q seguinte:

"Uma Constituição nao deve
confundir..se com um pr.."lgrama.,
Isto signliica que existe uma di
ferença essencial entre uma Cons
tituiçã.o c um programo.. Enquan-

- 134-

brasileiros passam fome (palmas); é
necessário que conslderemos guerra
contra a nossa. ?âtr1a todos êsses pro..
blcmas. E gastemos, gastemos, gaste...
mos muito dinheiro, façamos muitas

. dívidas, porque, então, 05 meios de
produção serão também multiplicados
c poc1eremos levantar a Nn.!jâo perante
o conceito do mund,' '

. Creio que Miguel couto aseim nos
falaria, 11.esta hora.

Educnç5.o e saúde _. educação para.
todo:3 os brasileiros, educação em todos
o::; graus, para' êsses t~llento5 prlvUe..
~io.dos, que nascem em lugares pobres,
são patrim6n1o nac:ona! c devem ser
crguiclos à ~ltura da sua condição bio~_

lógica; c saúde pará o nosso pais, que .
está. se depauperando e precisa de all ..
mer.tação e higiene.

O grande vulto do Brasil ainda nos
diria:

-- Se podemos pagar dívidas imen...
S~, p3.ra defender a Nação do in:m1go
Que nos ato.ca, gastemos também te ..
souros co!::. nqueL1.s finalidades. Conci
temos t\1dos os lJrasileiros ricos a que
nbr~mmão de seus lucros extraordiná
rios, em prol da grandeza do Brasil
(PaZma.s) •

Rendo homenagem a todos os brasi...
leU'\)S que, simbolizados na figura de
Tiraden~s,lutaram pela redenção po
litica da nossa Pátria.

Rendo hom~naS'em à memória dos
Constituintes que contribuíram para. o
levantamento do nosso nível social.

Com êlp.5, Senhores, temos uma dí
vida, tal como êles a. tiveram com 05
homens do passado. Cu:npramo~ o
nosso dever e, em honra e memória
dos· bravos que nos precederam na
luta, façamos um Brasil grande e res
peitado peló mundo inteiro. (Muito
bem; muito bem. Palmas) .

O SR. JORG~ AMADO - Sr. Pre
sidente,' a bancada comunista asso
c1a...se às homenagEns aos Constituln
tl::S de 91 e 34 Já falecidos, não s6 por
t:lber valoriz::t.l' o esfôrço dos b:.-aslld.-·
IOS ilustres na elaboração dessas Cons
tituições, como novos e largos pa3.aol;;
1)0 caminllo da democracia brasileira,
mas ainfla por pensar cjue nessas hc-

mcnagcns se encontra implícita uma
1 (:'Pulsa da Assembléia Nacional Cem:; ..
tltulntc de 194G à Carta de 37, OeJns"
tituigão sem AlJsembléia ConstitU1nt~

e 52m Constituintes delegados da. von...
la·ele popular (Palmas) •

Ness~ inflo.ç(1o de hOlncl1tl.gens, que
ocupa o nosso tempo desde se"ta"'~,?lr.1.

e pretende ocupá-lo até a próx1ma
cjuinto.-feira, não faltou, pare:ce-mf:, 9,0

Sr. Melo Viana, Pl'esklentc da. Ca::;~,

aquela tradl<:ional malfcia tão peculiar
à inteligência pol.ttica dos m1ne1ros,
quan"o guardou o cUa de hoje pal"a.
evocarmos a. memória dos Cons'tltu·,.I'.
tes de aI e 34, já desaparecidcs. Por
que, ao lembrarmos aqui nomes ele

-bl'asileiros de tõ.'o larga projeção e d'3
tanta fôrça intelectual, recordarnc,s,
também, que, se tivéssemos de nome...
ror;ear quantos concorreram !)i:l."<\ a
fcituro. ela C~.rta de 37, teriamos,
então, de e::altal' a infame memória.
de Hitler c Mussolini, porquanto 1'0
ram êles, ma.:s a quinta coluna, o;;
int~zrnl!sj;.as, os reacionários mais vio
lentos c o pró:dmo defunto Oliveira
S~l~7r':l' os in:;plr;::,dorcs cif$.r;e Código
de c~ti~os e limtiaçócs para o povo
hrür.U:-i:'o - a Carta Con.::;titu::'onal
de 1937. (Palmas).

A bancada comunista 3.s$ocia-se às
homenagens à memória dos Const1tu
il.tes de 91 e 34, porque reconllece C'

cúmprcenàe o avanço que essas Ccr...5
tituições rcpresentaram, apesar de tõ
'Cia3 a~ restrições que se lhes possam fa
zer, na marcha da. democracia brasi
leira.

Temos nós, comunistas, um con
ceito de COl'mtitUição qUe nã(> é o clás
sico. O l!.-€neralíssimo dos vitoriosos
c:;!ércitos soviéticos, o Marechal Joseph
Stnlin. já o definiu com luctd~z c r:la
reza a-dntiráveis, e não me furto ale:"
aqui sua definição de Constit.utção,
qU~ também é a nossa. E~reveu Sl;a- .
Un, ao debater o anteprojeto da de ..
mocrátic:l Constituição da Um~ioêas

n.cpúbl1cas Soviéticas Socialista::; de 361

Q seguinte:

"Uma Constituição nao deve
confundir..se com um pr.."lgrama.,
Isto signliica que existe uma di
ferença essencial entre uma Cons
tituiçã.o c um programo.. Enquan-



- 135-

to um programa formula o que
a1nda nz,r) existe, o.qUilCi que G nc~

cessário alcançar e conqulsr.J.:' no
futuro, uma ConstitUiçâ<l, ao con~

trário, eleve trata: elo que .lá exis
te, allqullo que já sealcançol.< e
conquistou no momento· pr·~se1"lte.

Um proST<l·ma retere-se, prlnclp,l.l~

mcnt~, ao futuro; uma Consti1;"..li~

ção retere-se, pr1nclpa.~n1f~:i.~e, ao
passado" .

:E:sse é, Sr. Presidente, o nOS5::> con
ceito de Constituição.

E bem sabemos que nem a de 1891
nem a 1934 estavam dentro d~ste con..
celto. A de 1391~ votv;da no momento
do ~')censC' da burguesia., quando o
capitalismo alca.nçava a eta?a lm:pe~

rialltta, refletia a luta. entre o~ po,;;j
tivistas cultos e progrezsistas e os S?
nhorcs !eu-dais, de economia abalada
pela libertação dos escravos. .P~quCl1a

parcela cto povo, porque pottm;s eram
aquêles que tinham illre1to ao voto,
parcela mínima do povo se fazia re
presentar na Assembléia e c001,l:rou.
naquela Constituição, que, assim, t.1e5
conheceu l), cxilitência da máquina c
do proletariado, êsse já cem larga o.ti
v.ida<1e político. no mundo.

A Carta, de 189:1. não abalou sequer,
r~um ataque verdadeiro, as bases da.
economia naclon~l, em mãos dos
grandes proprietários de terras.

Sabemos, no entanto, 51'. Pl'esiden
te,valori2ar o seu lado positivo. Lem~
bramos que essa Constituição, ao dc
cret...l' o. separação da Igreja do Es~

tado c o 0115ino leigo, liquidou de
uma vez para sempre, no Brasil, qual
qu~r pc:,;!;ibilldade de questão religio
sa. E. qw:mdo, hoje, os fascistas e
~t1a qu~l1ta coluna tentam levantar.
no.,a.mcn~e, a :qtlcstão rcligiosn, 1)Rra
combater OS comunistas e as reivin
dicaÇÕes operárias, ~squecem que a
C~rta de 1891 já pôs têrmo def1nit1~

vo a c.:ualqucr possibilidade .de lut:",
rcJi~j(lsa em nosso país, onde temo::'
(l direito de acroditar cada um no seu
DCitS ou não acreditar em Deus al
gum.

As liberdades civis, igualmente, e a.
atltonomia dos Estados e dos Muni~

c!pios, com o direlto de cada conglo-

mcrndo l1wna.no e!eger democrática
mente' os seus govel'no.ntes, foram 1,'1.
tór1a3 do. Carta de 1691.

T:l.lnb6ma. Constituição de 19:J,Âc,
ape:::ar d~ suas!n.lhas c rcdundân
elas,· mal'COU Ol.ltro grande passo no
c:lmlnho ctcmocrMico do Brasil. ftt:·
c!iglda lluanuo se acentuava c sen
tlmC:l1to c.nti-i:npcrinllstu do povo bra
sileiro, reunidos os Constituintes
ainda sob o c:4lor dos movimentos
revolucionários tcncl'ltisto.s de 1922, de
1924 e de 1S30, aincl~ coro a lembrano,
ça .da marcha. imortal do. Coluna
Prestes, a Carta de 1934 soube ver l.\

c,:lstOnc1n do proletariado e asscBu
rar, através de seu art. 121, direitos
que o proletariado reclamava em
gT:lndes ma.ni!estaçõcz de massa, na
quela época.

Infelizmentc, não houve de parte
'os Constituintes de 1934 a neccs
sé.l'1a viSl1àr.c1~ na cle!eRíl. d:l. sobe
rania da AssembléIa: e a mesma
questão regimental, que agitou 05
debates desta Casa, ~~itOl..l também.
em 3~, os daqu~1a. Não quiseram, en·
tão, os Constituinte:; compreender l'l"~

n.ceítar Uln P"eglm:mto outorgado pe
la ditadura era u. p.irnciro. capitula...
ção do Poder Legislati.vo ante o Po~

der Executivo. Essa capitulação con
tinou, c do. Constituinte passou à
Câmara e ao Senado, que lhe succ
ci.eram. De entre:;a em entrega, com
::I.S lcis de c:;:ceçâo, com os tribuna.is
de scgul'~nça, .até nquêlc. triste dia,
em que um Senador e quatro Deputa
dos lol'am presos p~lü PolieI,,_, ante,
a indiferença suicida de seus pares,
o Poder Legislativo silenciou..•

O Sr. I,ino Machado - Não apoia
(lo V. Ex.n nfio pode afirmar tal
coisa. ferindo tôda a Câmara daque
la época. Na ccc.sião, houve protes
tos dos Deputados.

O SR. JORCE A...'\iADO - Infc!:7.
m;;nt-e, ni'io houve !J~otc:-:to da maio
l'i1. dos Dzputuclos.

O Sr. Lino Mac1l.c:.clo - Ainda bem
que- V. E:c,n !:lZ ::lo ressalva.

O Sr. Domingos VeZasco - Fui um
dos Deputados presos, parece-me que
sou boa te5t·~munha. O orador tem. ra..
zão ao o.f1rmo.r que, naquele dia em que
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realmente sc di~solYcu o Parlamcnto')
Brasileiro - 23 de março de 1936 
qttando f o.am postos na prisão um
Senador e quatro Ocputa.dos, nós, (IS

preiOS, núo encontramos solidarieda
de alguma. da maioria da Câmara cl.o')
Deput....dos; (2,almas nas ualerias) ,
da minoria pr.rlamentar, entretanto,
contamos cem o mai:t eS:Ol:çado tra
balho na defesa das imunidades par
hmcnt~re3. Era o c5clarcciment\)
que clesejava prcsto.r.

O SR. JORGE AMADO - Agra
deco o c.'.:clareclmcnto do no::>rc
Deputado e f::.ço a :-.;cs:::,lva.

O Sr. Os'!:aldo Li~:ta - 1=(1, c.:,en"5,
uma obs~l'vz:.ção: a vit1ma núo é-o boa
te~temunha.

O Sr. José AU(Juslo - Mas é veta:.'..
O Sr. Dom'Lngos Velasco - Senti

naf:: r.r6prias carnes.

, O SR. JORGE AMADO - 1:: a
&szcs CcnsUtuintcs de 34, q~ soube
r~.m lut~r De-la soberal"üo. da ~m~
bl':ia, qU~ a batJcada ccm'J.n!sta renctc
!;ll:l~ hl)tncn:;.~ens. (Muito bcm;pal
ma.~ nas ç;aCerias).

S!". Prcs1~Clltr.:! Q'J::.ncio, c:::n nO:isa
ji.lmeir:l. 52SSG.O pr,eparatõria, levantn.~

mos a questão l'c~imcntal, não o tizc~

mos por Z""ttl motivo (1e :Li:i~t:::.çr.o; lÚO

C:':l. cl'.l., p~::::l. n6:3, mo..nclr:l. tumultuo
S3. de inicinr nOSS;lJ ativlcl::.dcs do:: 4:>:lr~

!:l.m:mtares e~trcantes. E' que zom
pr'2cnd!a:.."l.'Js . ~Cl' da mo.ior lmportii:n
da oue a Assembléia Constituinte,
ctesa~ o seu pr~melro db de existên
cia, garantisse a sua ~opcrania, ,por
oue ti':r;mos o '3xemploclo passl.".õ.o.
daquele día 10 de novembro de 1937,

". qu::mdo os soldados ton.laram 11S porA
tas dêste ediffcl0, que, de Pajicio ele
)'~esisladorcs, se tr:lnsformou em Pa
lédo d.a. censura e do suborno. (Mu.i
to bem. Palmas nas ga.lerias).

Por dU:ls vêzcs, s~11hores Ccns':!
tuintes, ouvimos, aqui, a oplnl::i.a do
ilustre' lic!~:, da U. D. N.. no mo
mento presidindo à sessão, Deputado
Otá.vio Mangabeira.,r.ôl:lre a Cartl\ de
37. (PaZmas nas gaZerias). Jãextf::r
nou S. Ex.;!, c conceito ,que lh~ me
r~e e:;ta Carta, é t~mbém já t!v~mos

a 'alegria dó: ouvir :lo opiniã.o do ilus
tre PreslGente desta Assembléia, Se-

nhor Melo Vb.nn, sóbre a chamada.
"Constituição de 1937". Mais do que
um t:rnpo imundo de papel, S~nhor

PresiUente, essa Constltu.1çii.o foi ca
d eia c perseguições.

O Sr. OtlvaZdo L!ma. - S. Eit.r'
p:;lrmítc um aparte?

O SR. JORGE •.1.1YUillO Com
muito praz~l'.

O Sr. Osvaldo Lima - V. Ex."
este:. fugindo muito ao azcunto da Or-
~l!:m cIo Dia - l101ne::1u.gear os Cons
Litllinu~s cícsapa t'ccidos c!~ 1891 e lV34.

O S';. José Augueto - E' um nc
c::0162,io justamente que estamos fa
Z!mcl.o: O' da Constituição de 37 ..•

-·(~isos) •

o Sr. Lino Machado' - Ehome
nag-cnl prestada aos Con$tltuinte:s
de 34..

O Zr. Café Filho - A maior 110-

o SR. JORGE hl'VI/~'DO - A !'~?i
potta qllC m!:r~cia () aparte co n~lJrc

Dcti.:~:H:l(; :J;. Osvaldo Lim~ j{,. foi
d~.ri~ pJco :lü.;;tl'e s~naaor .jo~::é Au~

ITl,;.·,i:o.
Rec.lmcnt!l, a bancado. do pn.rtido

cc:nunista pens::,. como o Sr. José Au...
zusb: a melhor maneira de home..
r::::.eCo.r a memória dos constituintes
C:c Dl e de 34 <: :(azor .aqui o necro
lógio de. carta parafascl:;ta. de 37.
(Pa.lmas nat valerias).

Plz!:l. eu, :::r. Preslce::te, que ela
foi c:ldcia e perse~l.lição, subOrno e
;):"i!t::.mcnto, ccnsun e lnrulto à in·
tcl1zC:nc1a, .devassidáoadministrativa,
dcs:J)r&zo total pela opinião púb1~ca.

regime de tem·or e do obscur~ntismo.

N:::.:;clda do o::;censo do !asciGmo
mundial, ctn al1o.nça do:; senhores teu
c!.:üs com o imperal1sm.o, é uma carta.
inJmiza do proletariado e do povo,
cassando o m~ls sagrado direito das
grandes massas traba.1hadoras: - o
direito de greve, - te transformando
o Ministério do Trabalho num instru
mento de liquIdaçüo das liberdades
s~ndicais e de pressão· violenta. sõbre
Mí mfiSSf','> operár!ns. <Muito bem;
p(llmw:i 1~a.:. galerias) .

A pretexto de garantir a ordem con
tra a anarquia, ela toi, na realida.
de, ao coru;umaç~o da anarquia tas-
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cista em nOf;SO P:l!S - Constituição
contra. o Brasil.

'Disseram ao pais, ao::; constituintes.
a liomens amedrontadas pcla~ rua::;.
que eSSa Constituição c1:anccc;;;::i~r1a

· contra o perIgo t'(.lrmelho, contra o p~

rl~o comunista. SabzffiOS. porém,
Sr. Prel7Íc[ente c Si::::. Constl~u!nt(;r;,

que tÔf.1a vc~ que é lev<i.ntacta u ban~

'dcb:a. do antlcomull~::mo, o qu~ se
pretondcn~~o é apona:i L1.tin~ir 03 co
munlstns c o GCU partido, o. sim,

· todos os democratas e partidos dc
mocrátlco~, (Mutto beln. PalmC'.f: nas
!JaZerias) •

O Sr. JJominç;o:: Velasco - V. ExJI
d{: llccn.;~l, par;l. um =:'p:lrt~.

O SR, JORGE !......Tl/IM)O - Com
todo o pr.:1zer.

O Sr. Doming:Js VcZa~c:o - V. Ex.A

tem ahcolutz:. razüo. Em 1035 levan
tou-se uma anela contra o Partido
Comun1~~t(\. Depois de destruir ês:::c
p<l:tido. a re~ç!ão fa~cJsta foi aos so
cial1st.~; t;.;t:::ncleu.-sc aos democratas
e terminou por condenar e mandar
p~l'3. o cxí11Q hcmens do centro, como
Armando de sales Oliveira. Otávio
J:I~n;abei:n c outras ilu~trcs pcr~o-

·naltdo.dcs.

O SR. JOROE A10:ADO - F~ço
minhas - e ,~,;) ia p;:oDunclar aqui 
m; prul1.vr<:,s ti:;. !lustre rCJ)N'S'Jnt:mt<::
de Gojf,~;, Sr. POminj03 V{>1:Isc~, vi
Ume. dnqu::1:':I. ch~mÇtd:J. lula contra o
pcrtgo COr.llmtlta que, apesar ele ser
'Ul.'1. hl')IDCm deJ e$q'l:.crén, 6 c~lõJico

CO.l1hccic1c d~ toco o P;;;.is.
Cito aind:l. ou.tro er.cmplo: os

Quo.nc1o Francisco Fr:l.ncQ se I{;
vantou contra o povo cSJx~nhol c CO!1"
tra a Carta Com:titudonn.l da l~~pú

blic:J. Esp:mhol:l., ele tiÜ:l3~ que (') f ...zh
contra os comuni~tn.s. No ent:mto.
hoje, a ~~lj ..nh.:t é um só C~Lrccrc de
dmnccratn.s de tôãns gS tendências.

(Palmas nas ga.zerias).
Com a Carta de 37, Sr. Presidentc,

se 10kiou a época mais verzonl')os::L
da nOSna história polític::l.. com a {alta
de contrôle dos dinheiros do pÓvo. a

. imoralidade administrativa, o império
(ias 1eÚ) de seguro.nça, quando um
sim<plcs investigador de polícia, qu~ndo
qualquer tira da OrdeI"..1 Pol1tlca F.l SI)
ei.al tinha, pa.ra vergonha noss~, di-

xcito dc v!~:l c de ,morte l;ôb~'o qua1
'luer bra.:;tlcl:o. pUl' mais humll'.\(: ou
ílu:;tl'C quc= rônsc. Anos de vltórl(l, da
rc:a!:ú,o centro. o povo, Sl'. Frc:;U.i.cnt.. ,
nllos ln!:.'..:nant~s de censura. de tô
das as limüaçõcs à cultura c fiO tmbrt
2ho btn:~~:!iro!)! 'Ne;!~.ç:1o (~:1. 'IJi:.~~, pai'·
la:ncntUl' Ci;lSa. Carta cle W371

AcrecUtamos nós, Sr. Presidente, qu.::
o vc:rt:.adeiro pC/der é o pO'/O, e r..>:; que

'c}:crccnl o pode: contra o PC.,c C'[~td.('1
amnas se :micldanodo. Ai tem r):; ()

e~cm.LJlo de Eit.ler e de tô:lc~ o~ 'l~1.,;
dCl'es fa.:icist.1S.

Sain:lDz de uma guenn. ,1U3~~ ~1~1::l.

Hb~rdadc e pela. indc1)('l':.a~nl;:~;:' tIe
nO~l;~ Pátria.

Dopois dr: ~m:mhú., hDmena3'e~l'~n1v:,:.

nt:sf;e mesmo recinto, os. jov.::ns c glo
r~O!.C5 moços dn.· l"õrça ExP'::C:~\llo!"',árb
E:as'l::~lm. (~f1tito oem.PaZma:n, qu!::
lutaram e deram SUMi ·/l~as POl' Ul:''l.
mundo livre c um Bl'a.zll aemo~I'At~cn

c prcgr;::sslst.l.

O Si. Nereu Ramos - A hem~·.r..~
v,;m, all~ri"l. não 3CTi al,cnus r:~~ drl.
FÚ1'ÇU E:<p~ci.ídonárin. mn.<:, ;;'im. a
t&do:; o:; qu(, tomarum p~.l'tc m, h1tn;
- a:.: fürças cic ar, term c n~~:.

o SR. JORGE Alr'J.b.DO -- Muiti)
Obri~~:l.C!o pelo c::clarccirnt:.::lto, A;;t':l"
d'~:;o o ap:?;.'te clt:"tJ". K,<.n,

O cloi$~o C1u~ ::lCo.õo de fazc~' f~ ?Zr::.
cu o ~stcr.do aos nossos a'liadc.rcs c
aos zlorlows marinheiros b:-~5fleircs.

O l)OVO, Sr. Pl'aslcltmtc, ao t:x:gj::
das duas ciit.1.dm·a.z qua estiVértmlno
pode:-, ant~5 d3.5 c!!:i~ões, que ::. As:c;r. ...
blé.1a L:l's;lsIatlvaa ser eleita tôs;;~

tl'am;fOl'n1&.c!a em ConstiWintc. estava,
M rcclnm:i~lo num movimento di::
mas~~.s. llU-'1la cam'P~n~ tão 1l1~n1('..:í
'Vcl cozo nenhum.:!. outr~ na 2rasl1 
c<:.:nf.l:lr.h~ que o meu p:~rt1..:!o, o Pu
tido Comunista, ,tc-;'e a alt~ honra de
liderar - dizr~ndo m:::Ilm do seu re
púd10 por est:l cr..rta pal'afascistn de
lD37. Acreditamo:;, Sr. Prczldent~. que
o nosso primeiro deve: p:::.r~ cem o ,tjVO

brasHe!r\J'. ncst;), AsscmiJl~ia CCI'..:Stl ..
tuintc, é revogar ao Cal"ta parafasctstll.
de 1937. (Pa.lmas). ,
'Ninguém constrói um edifício .~m

remover cio terreno onde Bel vai ed1
tlea.r o JJxo que o entulha. Pera cr..
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suer o c.difício de 'lun~ nova Ca.rta,
'devcroosremover, antes de tudo, o lixo
desta Constituição mussol1niana c sa
lazarista. E não se diga, SI'. PresI
dente. que devemos esperar até que
se faça a nova Carta. Con~tituclonnl,

porque não será aplicada a de 37 I nes
se meio tempo. Ela já foi levantao(lo.
co..'110 ameaça contra OS bancários em.
greve; ~ nüo v'C~os nós, os d.eptttados
comunistas, motlvos para que se man
terLhll. viva ur.nll. ar.neaça contra o povo
prasi1c:lro.

A nOS::i:l. gente, 51'. Presl,dente, ~~st3.

li.este mor.nento nas pl'açlls c nas ru::.s
.dedicada. a mais wna grande ca...'"l1
panh2. - continuação daquelas outras
não menos memoráveIs, ele 1915, em
prol de Anistia, pela liberdade dos par.
tidos pol1ticos, e pela. Constituint:l.
Recw,ma êle agora, nessas m~sma5

pr4'.ças e nessas mesmas ruas, que,
seja revogada, quanto ~ntcs, a Carta
pa:-afz,scista de 1937. (Palmas nas ga
terics) .

A bancada comunista, ao l'lon:.en~

gear ,a memória dos Constituintes de
1891 c 1934, daqueles que lutaram pelo
proz1'<!zzo democrático d.o Bras:'!, :?~:'O~

veit~ a cportunidade para diz~r "o
povo brasileiro que, desta tribuna, p~

lejarâ. Intra:lsIgentemente, pela revo~

gaç;ão imediata dêsse c6dig~ de cas~

tigGS c de llmitação de direitos, ct!12
se chamou àe Carta Constitucional de
1937. <Palmas proZongc.das nas !ial\:~

, rias) •

O SR. MA:rroEL NOVAIS - (leu
o seguinte discurso):

õ::)f. Preside. te: Nesta ::icssíio COL1:-~

grada aos Constituintes de 1934 já
desaparecidos, um registro espe~ial

merece o nom" de Artur I~eiva. E o
faço credenciado ~la. União Demo~

C'I:t.tlca N:::.c1onal da Bahia, como sau
,-migo e companheiro de bancada. A
vióa de .fu"tur Neiva, com sua vigo~

1'osa obra e marcante personalidadp ,

ultrapllssa a estreita moldura de um
, c1iSCUl'SO ~ tempo càntndo. Foi êle,

::;em !n.vor, 101m dos mús cintll~ntes

luzeiros desta casa, .na Constituinte
de 34. Nascido em Salvador e filho.
dosinl7.u1ar poUtico baiano, Comen~

dador João Ne1va, ali cursou huma
nidaíles e freqüentou os doi~ primei-

IOS anos de Medicina. em nossa ve
neranda F'aculdade.

~.rrans!erIndo-se para a atual Fa
culdade Nl;l.ciona.l, levantou o diploma
de doutor em Ciênc1as Mêdicas em
1903. cedo revelou S(;u pendor p::: 15
investl~açõcs c1cntí!1cas. Atraído pelo
genio de Osval~o Cruz, não res1stl'.1
Artur Neiva. à glOlicsa tentação dA
inco:::porar~sc à legião de abnegados
patríc~os, que, sob a orientação do
insigne Mestre, se lançava ã. árdua
t2.re!a de, sanear o Brasil. A :Med1
cina e:~pcf1mental _começou a exer
cer sObrE! êlc tirânica fascinação. ::"TI')
meado assistente de Manguinhos. logo
granjeou a confiança do Mestre c:
condiscípUlos, empenhados no. Revo~
lução modernizadora da :Higiene bra~

sileira.
Com ten:lcidade e ardor sace;-do~

tais, se dedicou ao estudo dos :11"0"
tlCm2.5 de Laboratório; buscando na8
prove~~s, 111eios de cultura e lentes
dos microscópios, a glória de novaR
descobertas com que haveria de .m
riquecer o já sõHdo patl'imõnl0 de
nossas conquistas científicas.

A:-tur Neiva, ã. fôrça de 1ntel!gên
eia; 19.bor e persevetença, e acentl:f~ ..
S~, sem favoritismos, conseguiu no
santu:irio de MangUinhos. o l\l~n':'
reservado aos ele! tos da Ciência. Dc::'~

lurnbraào ante as imagens cheias c.:,:
imprevisto e beleza. que o campo
cientifico lhe oferecia, embrenhou-I:I~

nas lindes misteriosas da Parasito..
...logia e ramos conexos da. Medicin:1.
l/olrou triúnfos que o alçaram:1.
culminãncias sp atingidas por Crr.r)os
Chag".s, Cardoso Fontes; ClcmenUl10
Fral;a Ara.gâo e outros luminares dí\
Me::U~ina Brasileira. O seu conce i t.o
de tal moelo se firmou dentro e [O:'í\

de l\J.!anguinhos que não tardou ~er

distinguido com honrosas comlssõcn.
no Brasil e Exterior. Indicado pu%'
Osvaldo Cruz, organizou o sc.vtço 'I~

Profilaxia da malária em Xcr6m r:
Ma.ntiqtlcira, sem, o qua.l seria 1m
pr~~icável a const:::ução das adutoras
para o abastecImento dágua dn Clt
pital da República. De igual pc.1·tn
foi a. tarefa que r:.lais tarde lhe ~:)llho

de tUr1gir a profilaxia da mnlé.l1n. nn.
C01'lstrucão da. Estrada de Ferro No-
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roeste do Brasil, executadf\. pelo ~:;l.í,l~

doso Sampaio Correia.
Colaborou ativamente na memorá....

vcl campanha de Osvaldo Cruz p~la

extinção da febre amarela no Rl0
de Janeiro. Desempenhou inúmeras
ml&sõe& no estranseiro, Estados Um··
dos, Europa, Argentina. e Japão. Fa:.
porém na Diretoria dos Serviços $:l
nltár10s de São Paulo que m~15 5~

projetou a competên<:ia proUssional
c o espírito rcallzactor de :r-Teiva. A
nçü,o do cientista fundiu-se à do
udm1nlst!'adar clartvid~nte. Desprc~

l.ll.ndo a rotina administrativa e con
dona.ndo velhOS pr~con·zeitos, criou o
modelo.r Código SE.nitál'lo de São
Pn.ulo, obra ele que tanto se ologulhava
pelo nJl:r:1to e orig'inalidade. Purant-s
n cpldem1a dE. g::ipe qUe: assolou o
Mundo, em fins da prllneira. Grallde
aUr.rrn.. ,1{rJva tomou o encargc de
j)l'otc:~cr S. :Paulo contra o terriverfla
Kl:lo. At..:r.lmn 05 resultados obti.dos ~
HrlHld~o do povo b:lndclr3.nte ao ilus
tro cltmtll3tr. patric10. Fundou o
InstItuto Blológlr.o ·de S.Paul0 que
1nctlt!mAvc1s serviços vem prestando à
ltwoura. e à. econom1a rural do grande
:r::,tndo. Tomou' vitoriosa a cam~

Dl\nha. contra as prar;as dos cafezais,
flItlvando~ através da ciêncía, o. lavoura.
ca!celm. ele sua fatal ruína.

Nâo é meu intento cit::.r uma a uma
f\S fecundas realizações e descobertas
de Neiva. Referi-me apenas a a.lgu~

ma.s destas e 3.. título de l1ust,raçáo~

(\e1,cando aos seus biógrafos a espi
nhosa responsabilid::l.de ele analisa:
tódn sua cbra. Inteligência multimo
Q't, invadiu Neiva tôdas as paragens
dl\ cultUra universal1sta e do pensa
mento político. Cielltista, médico, eco
nomlst::l., :JUbl1.clsta, parlamentar, po
mico mmt:l.Uta~ vernacullst:l, Neiva
aÔhrc r'I<lr tudo1sto e no mais elevad.o
I{rau. :rol, como todo autêntico grande
homem, utn slnC'ero :p9.rtiota e !el'
voro~o dctnocrata.

Dt':lsllciro cem por cento, tõdas as
CI\Ul'líl8 n:lclonais o surpreendiam na
Il\ronll. ~1v1ca entre os mais audazes
f:J:H.u;lC.lore~. Solidário com a campa
nha empr<l('ndids. pOl' Miguel Pm:eira
pdq. tia.r.:CD.n~ento dos sertões, p~'omm
(;1l~va Nrlva t:lIn 1916 estas ~dmirávi1z

p~lavras num oa.nqucre que lhe foi
oferecido pela classe médlcn do Rio:

l/Tenho orgulho de seI.' brasileIro c
tôcia minha vida tem sielo pa.utada no.
intenção de aer bom patriota I Nunc.'\
de~cl'i de n055(,5 destino:5 como Nação
e come. raça.; conheço a nossa hl~t6

:ria c l1as horas angustiosas elo pre
sente, sei transportar-me para ::l,S épo
cas risor"has que o futuro certamente
nos há de proporcionar".

Homem ele fê~ acreditava' na r~cu!,c
rnç5.o do bro.ço serta.nejo! Não obstan
te os .sertões continuarem var:rlclos
pelo abandono e penúria c dcvastll
do por tóda ::;Ol'tc cl,e <.mcl<;m~as. o (,'<::0
cie sua voz não lle perdeu nas cam...
pinas desertas porque ontros 'ocuparão
;leu luza.r na luta. pela rcabI11tnção
dos ~crtões.

sempre que havia e~sejo, rccol.'ew.va
amargurado suas excurliócs pelo ín..
ter~or brasilcirot que p.crcan·cl.1 em
tódas as dlrcçõ~s. Em seu cor~çâo ,;\1'
dia porém a chama de um ideal, no
bre e humano, qual !õsse o de pre
servar a saúde e ectucar o scrtancJOt
.sangue e mús~ulo de nosso Pafs,

Vivendo para a C1ência, s6 a pa'l:t1.1"
c2e 1930 jngressou na. po11t1ca nacio
nal. Seeretário do InterIor de São
];)aulo em 30, logo depois é investido
na Intervcntorla da Bahia. Di!!cll In
cumbência a st.a, 'governar um g.rnnde
Esta.do após a borrasca revolucionária
'e em n1eio do caos admhústrativo c
conturbação Cios espíritos.

A sua passagel:l pelo govêrno bala··
no, tumultUClsa e instável, tol assIna..
lado. pela criação do Instituto d".l
Cacau, obl'a. inegA,,-elmente mt:r1tória
de assistência econômico. aos lavrado
res cacaueiros, então à beira da. b;l,n
carrota. Por contigência. do. poHt~!la

estadu~! fui seu adversário e combllt1
seu govêrno durante os 6 mcse:; de
duraçáo. E !i-lo com tal lcn1dn.dc, que
(lr,,1, 1933, Constituinte como ClI c in
tegrantes ambos do. bancado. do antíbo
Partido Sacial Democrático do. Blthia.,
sentimo-nos à vonte.de paro. fumar o
cachimbo da paz.-

Tornamo-nos íntimos amie-os. nté ri.
morte roubá-lo de nosso conv!'f!o. A
sua atuação nesta Casa se dIstinguiu
sempre pela inteireza de suas atltu-
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des e acento patriótico que imprimiu
aos seuS' p.ronunclamimtos.

Execelente expositor, debatia 05 as"
suntos. com .segurança, sobriedade e
clegllncia de forma. Fugindo à. retó"
rida, primava: pela erudição. Servido
po~ solierba cultura queenvolvla va..
~la:dos domínIos do espfr1to, tinha por
hábtto discutir! e a.rsu.!nentar indo di..
reto ao mérito idis questões. Não per..
dia tempo em .divagações artificiosas.

F.sqUivo aos: aplausos, náo cortejava
:lo ~opularidade:fácll, tão do gOsto .de
certos íclolos de, fumaça. Sentia incon
trólável aversão aos pol1tlcos bajula
do~es, a qt4l.Lnt4;Js ascendem aos postos
públicos, menos.,pelo valor próprio e
serviços prestados à Nação, que pela
t"~o.üência cotfdianaà ~erimônia ele
lava-pés dos potentados. _

Ne1va. deIxou marcos lumInosos de
sua,_permanêncla nesta Casa. Sua ati
vldaCle parlamentar coloc:ou"o entre
(lsl máis opero:sp~,capa.zes e eminentes
Deput,ados dei seu tempo . .Autor de

. in\uncros projetos, do mais acentuado
interesse público. membro das Comis
sões de Saúde é Agrtcultura, trabalhou
infatigã.Velmente.

Em 1935, membro da Comissão de
Reconstruç~o Econômica, encarregada
ele esttl~ar os! prol31emas econôm1cos
nacionais, prodUZiu um relatório que
:fa2 honra ao f seu espirito público, à
s~ cultura e; ao 'patriotismo do an
tigo e dissolvido Parlamento Brasileiro.

~o Sr. José AU{}U3to: - Relatório que,
ê·/uma sfntese~'de todos os problemas
eccnOxnícos dei país.

i-o SR. l\r~NOEL NOVAIS - O
ponto alto de: sua. ~jtuação pa:,l~men

ta.r e qUe lU~ enobrece seus sent1
n:ümtos pi:.ti'i6ticos, encontra-.e:e nos
dIscursos prorer~dos sôbre a imi;r..-ução
.ínponesa. Inspi:-lldo pel~ entranhado
amor ã. sun. terra, bateu-se com inex
cedinl energia, contra a: conce.'5s5.o
pI~iten.ãa de' :llvre entrada doe ja.po
l1csts no SraS11.

IDefenc1eua itese de sua. limitação a
Um~ pel:centO:sem. minim9., que não
constit"Uis::ie ", perlgoà soberania. na-
danaI. : : .

ipro!u..YJ.<!.o conhecedor dos. japoneses
com. os quais i longamente convivera,
denunciou oS'riscos e o êrro de fran
quear~se os6lo:do Brasil a uma rnça,
por êle reputada. insidiosa, inasslm1-, ..

lá'Vel pelos grupos' étnicos. nacionais e,
instruida na escola de um lxnperlal1s~

TllO cruel e tanático .. (Muito. bem), •
Suas idéias e argumentos encontra"

ram profunda receptividade e compre
ensão em todo país.

Suas palavras pertar..cem à Histór1a
e esti10 imprczsas 1'10.5' Anais do, Par-
lamento. .

Lembram as profecias bíbHc3.S. A vil
t,raição de Pcarl BarbOl' d.emonstrou
à saciedadc, tràgicamente, quanta ra.
zão tinha ~elva.

Não fôsse o :n1!~sre construtor do
patriotismo norte~americaÍ1oque esma
gou o dragão militarista do Japão,
e talvez houvéssemos pago igual preço
em sofrimentos, sangue, massacres e
humilhações, por condescendermos

,com. o sorriso amarelo dos nipões, da..
semb~.rêe.dos 'em nossos portos, coa~I'a

a advertênc1a. do inolvidável baiano.
,a lição serviu para. que não nos de~

:tem.os iludir _om sorrisos, já. ':!ue de
1'..á. muito em nosso p,ais se reclama'\a
a pro.fllaw"Óa do sorriso.

];:, !otogênico mas também tral~

çoelroE
.Ao advertência de Neiva precisa s~r

levada. em conta na bora p:resente.
Urge reexaminar as bases gerais de

nossa poUtica. imigratór1a, antes que
ma.llllaior no,s advenha, por não apro
veitarmos a experiência de nossos dias.

Invocando a sua sagrada memória,
formulo um :tpêl<> aos Srs. consti
tu,'nt.es e ao sovêrno do PreSidente
Dutra.

.\red1tcmos bem em face d9.s nO'Tas
correntes iInigratór1as européias que
se estão formt:.ndo.

Nt!.o cometamos o suicídio de junt<:r
ae-s tt~1dores japoneses, .a1'~mã.es e
Ql1ir.::'!. air?,u113 Itn !l1nos que a.~ui ser
viram ao Nipo-nazi"1acismo e q1.1e
aqui njndas~ encontram. incolumes;
a escória humana de f~scistab de
t;ódail as procedências soci!/.i~ e tt,'eo
er6.ficfls que vc.gue am ncs eseombros
<la Europa .arrasa.da pela guerra.
(l1fufto bem. Palmas).

O.Brasil nã.o é o depósito do 1];1'::1
moral e político do mundo.

O Bro.sil éieve ter as port:J.5 L!:Hr
tas aos que dcsi:jnm fraternalmente
colapo:rc.rconosco, na grandeza. e })ro"
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-gresso nacionais, mas, por ca.utela, eid.
jamos dos 1m1srantes procedentes de
paSSes fascistas e seus satélites uma
1ôll'1a. conicla política fornecida 0'11.1.5
autoridades militares fl,l1adns.

Porque basta de fascismo e ~hega

de 1mprudência!
Digo estas coisas ap9rentemente um

ta.nto forr de cabimento, pOl'cJue l:{;' ..

·co~1hcço C1.U~::.~o ~ b:'<::,silr:iro Ci:C!~w': D
depresaa r.:.,s ofensa.; e m~lcs que lhe
!M:em, e dlgo sobretudo porque ::~~SS:l.

Imprensa já noticiou a .intençã.o ~lo

ex...gov~rno Unhares tmzer pn,l'a, II
nessa país uma. leva de bmintos H~~

fugiados europeus.
Antes de trnZê~los, pensem dez vê~

zes na advertência. pro!ética de N,)lv::l.,
e não esqueçamos que li o preço d:t h~

bei:'dade é a etei7l1a vlrrilancir4"!
Com o coraçã.o Ianeeado de dor É'l~

viveu o bastante po.r2. contemplar c:::ta
sombria re.o.lidade!

Líder ele mlnh3. -b:l.!1cadtl no ú:tí~

I mo q1.1artcl ele 37 portot'l~se como vm
excepcIonal condutor. Foi testemunha
presencIal e revoltada dos torvos
acontecimentos que culminal'am na

. t'Joerrocada elas iru.titlúÇÕílS dcmoc:-á
t1cas I e:m no:iSo pa1s!

Com'cateu os solcrtes consplrndc.:'cs
fasctstas e seus agentes nesta' Ca ::r.:
a~s dos quaIs, para. desdouro meu,
."Ve!o sentados nezte rcc'nto, ~:\c;n~ a
j:ncompreer.s1vel c entristecedora COJn~

pla.cênc::l popular.
Para glória da Bnl:üa e honra 0.05

parlamentares de lS37, Neiva nâo de
sertl.:U do seu pOsto na maldita madru~

~da dos tambores silenciosos 'le 10
de novembro. Consv.mado o golpe fas ..
c;fita. e engendrado o chamado Estado
Novo. Noiva, democrata convicto, re
colheu-se ao refúeio espiritual de
·Me.nguinhos e 0.0 carinhoso afeto de
seu estremecido lar.

Arrostou o ostracismo afrontando
es~ó1cementc as irc.:; C:l l-:'OVn. o:.-dr.m
tascista C::omingnte :no 3r~sil, S2n'1 pe.T
dei' a fé nos dest:nos e no. restaur~ça.o

da D~moc:racb.!

S2 vi'Vo fôsse, hoje ccrbr.lcnte e3taria.
pUi;no.ndo IJ~los mesmos ~leY:lnt:.l.~os

idcn.is c ccop~r~ndor.a l'C::lst~:utl:mlig,o

de. l'l;;r.ime der:J.oc!'átl::lc , ao SZ~l, com!':
~:o 'no~o ver, o único compatível com

ri. dignidade do homem e com as tta,
dll}ões liberaís c crístã::i do povo bra..
sl1elro!

Antes de de:;cer desta tribuna quero
estcnctl::l' o preito de saudade e ve:.'\~~

raçãoú que esta pé,gina encerra a do::;
outros nio menos ilustres baianos
mortos e nossos antIgos companh~1r;")s

ele 1934: A:ll.r.do L~Ol;,,1 e L'2ônc!o
CaIrão.

Eminente político e notável jurista,
Lconl foi dur:l.nte longo período d9.
polítIca ba1:ma uma de suas exprer.;~

zôcs maIs vivas.
Representou a Bahia na Câ.1'XlAra ;J'~~

dcral em diversa::; legislatura.') onde l:le
distinr.,'Ulu pela Ilfl.billdade e:n co;}du~

zir os problemas ;nolíticos, e onde c~i~

zeu nas Co::nissõcs a. que serviu lnde~

lével imprcssCro de SLlll, pOdl:!fOSa in
teligência. Foi c~ndic'i.nto ao govémo .
do Estado em 1!)24,

Galrã.o, político de larga p:-ojeç:io
na zona sud~ste da Bahia, f&z intt>i:l~a

vida. parlaiJ1entar. Orador fo~oso, jm,
J.1õs~se . à admiração da. Bc.h!a., ct..jo
povo o elegeu v';'rias vêz~s scno.dor ('5
bdual e deputaco f~deral antes de
1930 e l'f:tornO'tl a esta C:tS::l na. Cons
tituinte de 1934. ~ssicnário de Cri~to,

que 'Deus o tenha em bom lug~r.

Sr. Presidente e Srs. Const:túintes.
reverenciemos a mem6ri~ dos que fi
zeram Jus à saudade, respeito e gra
tk!éo de nossa Pátria <mnito bem.
m1dto bem. PaZmas. O oraclor é cum
primentado> ,

O SR. NOR.ALDINO DE LIMa C-)
- Senhor Presidente, Senhores Cons
titu.intes. no lliato parlamentar de
10 de novembro de 1937. a esta. parte,
o sul e o sudoeste de Minas Gerais
sofreram do1s rudes golpes com o
falecimento de .Antero Botêlho e
Ye.ldomiro Magalhães.

Antero :Bot~lho, todos que COlllpU~

seram a Con:;tituÍ11te de 1934 eJ de
po~s. a Câmara de 1935, devem dêle
recordar-se: sempre senta.c.o a uma
daquelas ca.deiras, distinto, solene,
afct1.10SO e bom. Era, sem dúvida,
uma das expressões morais, intelec
tuais e políticas do meu Estado.

(~) Não fol revisto pelo orn.dor.
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Pertencente a tradicional fanú1ia,
o .deu prestigio; que tinha por centro
Aiuruocll, se irrad.1-vt'. por tôclas as
ci'l1ades e mun1cípi~ Bldjooentes.
Representando Minas em legislaturas
sucess1vasnesta.CB.3~ do CO:D8l'es8n.,
Antoro Botelho ,mllntev.e~sc imutâvel
na 'sua conduta, 'sempre honesto no
pron1Ú1'clamento, sempre correto na.
atitud-e mental e política, para com

, seu Estado e opa.fs.
Líder 'da. minha. bancada de 36 :J,

37, tive, mllois ,ele uma vêz, a .sat1s!a~

.ção íntima 'ela: 'vê-lo levantaJ,'-se, 50~
zinho, isolado, para pronunciar seu
voto de consciência, nesta Casa.

O SR.. JOSÉ AUGUSTO - .I\...ntcs
de 30, fUi comlianhe:ro ,de Antero
:Sotelho na. Comi'5São" de ,InstruGão
Púb11ca. ,,Nunc~; encontrei consciGn
cia mais reta. nem mo;al!dade mais
awtera do que ao dêle. .

O Em. NORALDlNO DE LIMA 
Registre-se ,o 'ap::u:te do nobre <:olega
Sr. José Augusto, depoimento que é
de justiça, a.', tiogranele mineiro.

Antero Botelho ,foi, assim, Senho~

res Constituintes, gr.a.nt1e e~ressão
meu'al e poUf;lca de meu Estado.

Modesto, Teco1l'11do, mas cheio de valer
e ele·patriotismo, jamais faltou à Re~

llúblicaem nenhuma. de suas horas,
boas ou m.ás,. Qua.nd<l, em 10 de no
vembro ,de 1937, tive aviso telefônico,
aio 'líder, da maioria, Sr. Carlos Luz,
lIle que' esta Casa. ~se acha.va 1echadll,
41r.1g1..me, 'úned1atamente, para a Se
.-retarla da minha bancn.da, ao' fim

, de pôr pa.péis em ordem e entrcf;'á...
)()sa quem fôsse destinado o acervo
a mim contiado. Pois bem, quando
lá .chegue!, fui depara: com Ant~rj

, :Sotelho sentado, à minha espera. O
flUe me disseêle. naquêlf: momento,
:uardo no fundo d'aIma, cheio de cr~

gulho, como confirmação de que era
êle um brasileiro sincero, um mineiro
de fibra, dêssesque j:lmais fogem ao
seu}n'onWlciamento ,exa.to, 00 hora

, eX'ata.E foI'por isso que, tempos
depoiS, pegando a. alç.a do seu caixão,

, para levá-lo a São João Batista, ti
nha a alma be.nh~,a elIllágrjmas' _

; sabia que leva.va ao túmulo um ati..
têntteo .hemem.da.qu&les que, no con-

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

ce1to de Shal~esIleare, combb.l\m,
todos os elementos para se gritar ir.
natureza.: "Eis aqUi um homem!".
<M7'ito bem) • .

Valdom1ro Magalhães I Estamos em
dezembro de 1901, na formosa e, pare.
mIm, querida cidade de Monte Santo~

no sudo:3ste m1ne1ro. Sala, de e~[l,me5.

Era eu 1.1111 examinando. Iniciava.
meus preparnt6rIos. No. presidêncIa,
e::'~m. gto.nde flgt'!,ro. de vo.:oüo i:epubli
ermo - Vencc:31au Braz Pereira. Go-,
mes, então Dep'utãdo Feder.al-pelo 6.0
Pistríto Eleitoral de Mín:lS G~r::.üs e
cujo nome oBrasil s6 pode pronuncia.r
com ad.'l11ração e respelto. (Muito
bem). De um lado, Unas Botelho,
r..ch·cgado e, mo.il:i tarde, Chefe de
PolícÜI. do GovêrIlo Bueno Brandão
e Senador ao Congresso ~:iinelro; do
outro, Júlio Otaviano Ferreira tam
bém, posteriormente, Promotor. de Jus
tiça e ainda Chefe de Polícia. Numa.
das pontas, Américo de Paiva, essa.
grande e sinr;ular vocação de professor
e de apóstolo que, ,durante 50 anos de
vida, nada mais fêz do que diStribuir
os primores do seu espirlto e a riqueza
àa sua bondade pelas gerações ama
nhecentcs. E, por fim, "uma figura.
simpática e :r:a.ociesta, de rara eleg"~n

ela, em pleno vigor da mocidade 
Valdomiro Magalhães, olhos verdes ,e
sempre doces que muitos de vós co
nhecestes, /Sorriso sempre bom, aquela.
palidez que devia acompanhá-lo por
tôd.~ a vlda, aqU€:la bondadeinvulgar,.
traço' marêente do melhor dos homens.
<Mu:to bem.)

Estava nas suas férias do 4.° ano
de Direito, acadêmico que era em São
Paulo. Sua chegada era sempre anun~
cla.da. na. cidade como a chegada da
quele .que era, a um tempo, motivo
de im'ejs. e de c1úme dos r::l.pazes, por~
que, em tõrno dê!c, tõdas as meças
c~,saão1ras se alinha.vam, esperando
um sorriso da sua graça, sorriSo que
só 111ais tarde, já no outono da vida,
levou a uma das mais distintas Z='.'.1·
chas, riiha de Pelotas, da. estirpe dos
i'.ntunes Maciel, cspõsa modelar, vir
tuosa e boa. que o seguiu na vida e o
scgtÚU na morte, porque, morto o ma
l'ido amado, ela se enclnustl:'ou :no seu
qllil.l'to c dali sÕrn,entc saí3. p:1!'n vi-

- H2-
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sttá..lo no túmulo ou, ent:ío, depois,
para fazer..lhe companhia. definitiva.
'Valdomiro Magalhães, nesse mesmo

3.no, terminando seu curso de Direito
em São Paulo, 1'01 incluído r~::J. chapa.
para Deputados Estaduais.

Seria isso, cert~,mente, um escândalo
nq.quela Minll3 conservadora, oneie a
carreira pública, nntes dos períodos
revolucionár:l.os de hoje, se fazia pag,·
~o l\ Pc.sso, começando o hom~m no
municfpio, indo, depois de muito lu..
tar, para o Estado, só vindo a tomar
~tSsento, anos e anos após, numa das
poltronas do Parl~mento Nacional.

Valdomlro Magalhães. além do pró
prio valor, tinha 'consigo o prestígio
de Vencesl~u Bm:?:, prestígio regional,
~ o de seu pa.i, o venerando Coronel
Lucas Tobias Magalhães, b2m digno
pai. de tão disno filho.

Eleito para a Câmara Mineira, dei..
ÃOU êle a paulicéla, onde seu espírito
bnlhantfssimo refulgira em pá.ginas'
incontáveis das gazetas e revistas de
seu tempo. ll:sse moço, como verda
deiro Mecenas dos rapazes pobres e
de talento, a estes porque tinha mais
do que êles, dava tudo que podia.

Valdomiro era um centro de atra
ção, pela sua bondade, pela profunda
solidariedade humana que sabia man
ter para com seus colegas menos pro
teóidos ela fortuna. Em Belo Hori2;on..
ta, onde o con.'l1eci, iniciando carreira
Que culminou no Senado Federal,
ValdoIr'Jro se !êz outro centro de atra
ção, não s6 da sociedade belo-horizon
tina, mas, sobretudo, dos bumildes, dos
úperários e dos funcionários públicos,
tornando-se dadivoso protetor dessas
classes e, no 'Parlamento, valoroso de
fensor elos seus interêsses. E foi, mais
do que isso, amigo dedicado dos es
tudantes, aos quais tinha o hábito de
ofc~c;.· a~ obras qua acabava Ce ler;
era um pantagruéllco consumidor de
livros c os dava depois de os ter lido,
'tos que n!to tinham recursos para
comprá-los.

TInha o seu ócio ocupado, de acôrdp
com a' sentença de Sêneca, com 9. bol'
leitura - Otium sine Zitteris mors est.
"O ócio, sem a leitura., é a própria
morte." .

Na Câmara Mineira, f,oi figura
~ingular, pelo prestigio de suo. ação
~ de seu talento e pela irradiação de

sua bondade, deixando traços inapa
r,áveis de suo. passagem pela Casa.
Vindo para a Câmara dos Deputados.
aqui deixou os mesmos traços, que
::r. refletem 1105 /j Anais" do Parlamen
to Brasllcll'o.

AIJ?Sar de oro.dol' brilhantíssimo,
não era amigo da tribuna. Preferir..
ücsenvolvcr ~ua ativida..de principal
mente na.::; Comissões, e ai el;ltão os
trabalhos produzidos naquelas, de que
U:z parte, cheios das rever,berações
,="lO privilegiado talento do moço mi..
nc~ro.

Líder de sua bancado., condUZiu-a
r,mr..Dl'C com tato, com talento e 50...
bcdôl'1a, Llder· àa ConstitUinte de
31, 05 que aqui cztiveram nessa pe
ríodo da vida pública b;oasllc!ra S~

bem que &le em. chamado mais in.. ,
timamente de "líder silencioso", por..
que, sempre afável e hábil nas atitu
des, contornava dificuldades no ple
nário, reajustando as peças da má..
quina 'parlazncntZJ.l', de modo que
esta funcionava sem. que o líder tiVesse
necess1dade' de subir constantemen-
te à tribuna. .

Daqui foi êle, depois da ma1s bela.
consagração da bancada. mineira, no
dia em que tcrm1nou a sua missão,
para o Senado Federal e lá continuou
na mesma tarefa de líder, servindo ao
Govêrno e à sua consciência de bra... '
slleiro.

Fechado o Parlamento, Valdom1ro
Ma.galhães foi aproveaado num cargo
de Ministro do Tribunal de Contas e
êste lhe g-J.arda a. memól1a, como a.s
Casas do Parlamento Naclonal,com
religioso culto, por se tratar, real
mente, de uma- das figuras que sou..
beram cumprir integralmente o seu
dever.

Bondade, lealdade, simpl1cidadc e
tolerância eram, certamente, os qua..
dra,ntes desta \'1da ~di11irável.

S:!:". Prcsidcr~te: Paul de Saint..Vic
tor, num de :.;~us grandes livros
flommes et Dieux - condena o culto
dos mortos, quando levlldo ao eX!
tremo.

"E' má escola a do sepUlcro,
porque ens:na a imobilidade, o
entorpecimento, o sono. Um povo
entra depressa em decadência,
quando não faz mais do que· SU~
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bir e descer as escagas elo tú
:mulo"•

Não é o nosso caso. Quando, em
nos~as primeiras sessõcs, rendemos o
preito dc saudade merecida aos que
se foram dentre n6s, durante o jn"

• terregno parlamentar, cumprimos
apenas o ro.:tis piedoso e justo dCls
deveres: toinJ.mos, perante nossa
p::Ióprla consciência, o compromisso
de prol011gar a sombra venerancla dos
que se ex:tingulram, medindo o roosso
pelo seu esfôrço, como mandatários
dos que nos elegeram. .

Há, no cemitério de Nuremberg,
diz o escritor cito.do, um túmulo a
seu ver maíor ql.le as pirâmldesclo
Egito, com os seus colossos e pane..
giricos. E' uma lousa modesta, sóbre
a. qual está gravada llma única pala"
v:a: "Ressurjam! Ressuscitarei!"

Ressuscitados, pres~ntes, se acham
tod.os ao.uêles c!i.t~ evocamos, através
do tra.balho conjunto e da oora 1na
cabMta que nos cabe con.tinuar, na.
sucessão dos homens e das' coisas.

N5.o amamos nem beijamos som..
bras, no cO:lceito dolorido do pensa
dor; mas, reverenciando memória:;
augustas, honrando com a. nossa co~

movidfl, homena.gem os que bem fize
ram e mereceram, elevamos no eon
cclte- públko o Parlamento Brasileiro,
como fôrça de continuidade, perma
nente nas suas coordenadas espiri
tu~s. ao serviço do ideal comum pelo
Brasil.

Falando d·e Valdomiro MaB':lihães e
de Antero :Botelho, neste recinto que
os revi"e, tenho a impressão de não
falar apC:lZoS pelo Partido Social De
mocr~tico, em cujos quadros, or1gtlli~

riamsnte. tiveram acento os grand~z

homens públicos que êles foram. pel:1.
direç~.o de seus espítitos sempre iguais
e voltados para todos; pela superiori..
dade de ação que os animou s~mpr'l:

pelo .scntiodo inalterivelmente mine1ro
de sua nobre cJ:istGncia, penso que
talo por ~nt:.S Gerais, unido num só
pens~mentot (muito 'bem), numa ,;jó
e~pr~ss5.o .de S!l.udade qUê se mistura
e, acima dos ,artidcs, se distribui. por
1zual a têda no comunhão d::t terra
mont:lrLh~~a. UifuUo bem,' m.dto bem.
PaZmas) •

o SR. ~INO MACHADO (.) 
Sr•. Prasi~lente, quase ao ténn1D.o des
ta sesGão comemorativa, em que são
prestadas justas homenagens aos
Constituintes de 1891 e de 1934, venho
ntt: ei.Jta tribuna. tomado pela trlstezEi.
e p~la dor, para recordar o nome de
amigo querido, há três dias apenas
tombado na estrnda da· vica.

Estou a ver a figura daqúeln ho
mem público da minba terra, que a.
veio aqui r'2presentar com brilho, pa
Constituinte de 34~e na Câmara que
se lhe seguiu, dissolviu::\ pelo golpe di
tatorial de 10 de novembro; vejo
sempre presente no r·~c1nto aquêle
pertll de homem público cuja perso
nalidade recordarei em' rapidas pala
vras, pois deixou traços fulgentes da.
sua passagem por esta Casa, pelo va
!er da .sua_~ultura, pelo brilho do SeU
t~lento e pela fascinante e arrebata,,:: _
ciora palavra com que Iluminava tó
das as discussões, de que era assíduo
participante. Quero re!erir..me, Se
nhor Presidente, a Carlos Reis.

Um dia, fccbadasas portas do P9.r
lamento, Carlos Reis, democrata de
sentimento e de convicção' inabalável.
àquela hora. já 1ncompatibUL"'..ado com
a situação que se enfeud~ra no Estado
do Maranhão, foi obrigado, depois do
golpe - que nunca ~erá demasiado
condenar-se ~ a fixar residência .em
terras de Minas Gerais, em Belo Ho,;.
rízonte.

Literato, escrItor, jorna.lista desde
a sua mocidade, ainda Soe tempo de
Pedro Moacir; advogado e professor
f'ic Di:eito, nilo lhe foi difícil viver na
terra. da liberd2de, afastado de q1.lan-·
t.os ctomil1av.o.m na época do absolu
tismo, do obscurantismo, á época do
"curto espnço ce tempo", a que tantllS
vêzes nos temos referido.

A voz daCl~ele bome::+ ilustre como
que ficou gal'roteada, asfixiada, tiu
:'f1.nte todo o período do chamado F.5"
~nd.o Nõvo. Um dia, entretanto. res
surge, dos cscor.tbros da ditadura, es
perançosa manhã de luz. NUln ~m

po1gante comício de Belo Hor'aontR.
Carlos Reis aparece, encerrnnclo coro
a suo. pabvra vibrante, a ~a.nde fest:t

(") - Não foi reviste pelo oraàor.
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(") - Não foi reviste pelo oraàor.
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cívica, encerrando"a., no dizer de uIllo
dos líderes do movimento da. redemo"
cratização n~ciona1, com verdadeira
c1'w:;c de ouro !

asses trnc;os que dou, entretanto,
nãD chegam pal'a pc:-sonificaj,' inteira"
mente Carlos Reis, porque, acima r.1f:
lcs" paimva, - qt1~lidn.de não muit<J
comum ent1'2 os homens públicos, .
o de pos5uir a acentl.::'.da le.....lda1r.:
po!itica.
C01~panhe1ro qu~ ftl1 ctc Cal'los Reis

durante cê:::ca de vintc anos, lut:l::'lc!O
a mcsn-u luta, pelejando a mesma p,'"
leja, sob a mesma bandeil'a, a b::m"
deira. do Partido RepublIcano do Mli.
ranhão, é de meu (lever dei::ar be:n
aesinalado que a marca pr~dQmh~ant(:

de sua personalidade' tol sempre n
dessa perfeita lealdade.

O Sr. Café Filho - ~~rlJlto> bem.
O SR. L!NO MP...CI-if..DO - Sr. Prc"

sidentc. os iden.is n~o IDc:i.':-cm. o:;
ideais jamais podem ser su!oc~clos, e
eis, porque Carlos Rl~is. embora com a
1ia,1k!e já combalicta, mal iniciada ti.
caepanha de redemocr3.W:ação, r~sol..
veu voltar à. SU3, ter:~, pa.ra a qual t,i
vera sempre volvidos os olhos e o es
pirito, terra das su~s lutas, terra dos
SC1:l$ ~onhos, terra dos seus ideais, t.er"
rn da sua. vida - a terra lnarallhen
se!

E. em plena campanha, em plena
batalha, depois de rever o torrã.o
natal, o São Bento dos seus encantes.
Carlos Reis :toi ferido de morte na
sua· ~mnne e última bata.lha. Hã tTês
dias, j!i de regresso ao Rio 'de Janeiro,
?tlns.l no seio ele sua. família., em meio
c1~ se-cs ::uc.igos, desapareceu o emi
nente Vulto de brasileiro, o -m2.re."
nllense ilustre que passcupel:t vida lu
tando e vencendo, fazendo-se digno rle
neurar na galeria dos maiores ho_
m~ns públicos d:L terra de Gonçalvp.s
D1:3.s, tal a sua alma espartana, tal o
seu espírito ateniense.

~,_ pois, com estas p:llavras simples,
aliás, que lhe quero render uma ho"
menagcm, rendendo-a, ao :;nesmo
passo, a todos os Constituintes de 2891
e de 1934, especialmente aos mn.ra
nhenses, nesse sentido tendo eu já
deixado requerimento sôbre a Mesa.

Rendamos, pois, Srs. Constituintes
de 19>k6, nosso preito de saudade e
admiração àqueles que souberam
l1or..:,nr 05 sentimentos liberais e de
mocráticos do Brn.sil, como o fêz o
constituinte marc.nhense que se c.ha"
mou Car~os Reis. (Multo bem; muito
bem) •

O SR. ALARICO PACHECO (fIO) 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes.
Destins.do o dia de hoje a homenagear
aqueles que fizcl'am parte desta Casa.
como Constituintes de 1891 e 1934, 'IC"
nho associar"me a êsse preito, pa:'ll.
destu.car o nome ele 'lUll grande vu!t,o
mar~nhense, a quem sucedi, depois de
cleeapr.rcc·do, na clireçii.o do. partido
Un!~o D~Iriocrática Nacional, do ESé

t~do de Maranhã.o.
QU(;fO referir..me, Sr. Presidente c

Srs. Constituintes, a José Man~ Ma
galhães de Almeida, grande marn
nhense e grande republicano, que
iniciou sua viela pública em 1920,
quando ingre::sou .na política rde nosljo
Estado.. ao .lado de Urbano Santos,
.f"zendo_se eleger Deputado Fede'r.ltl
em 1921, e, mais "tarde, em 192i>, Se"
nador da República.

Em 1928, foi eleito Governador do
Estado, pr-cstando relevantes scrvlços
ao Mar::mhao, sua terra natal. .Fo~ o
Iniciador dos 5ervi~os de estraci.':ts de
rodagem e o primeiro gov~rnante que
conseguiu ir de' automõv(."l da ca~:)ltal

do ES~"l.do à. cidade de CarOlina, no ex..
tremo do Maranhão.

Muito fê? pel::t instrt:ção e pelo sa
neamento do Esta.do.

Em 1930, foi eleito Senador da
Re~'Úblic:t, d2h:ando êste põsto pela
rf..,o~ução.

Sr. Presidente, rendendo homena
1;t:m 300 er.nil1{!nte patrícIo, ao gro.n<l.e
'l'llal'Zn.liense, ao ilustre br:lsUeiro.
e3t.ou cumprindo de.....er de cidadão e
de m~1'anh2üs2 que também sou.

M:lg~lhfi,~s d::! Almeida fêz pa:-te da
Ccnttituinte d.e 193-1, t~mbém deposto
~el0 f;olpe praticado pelo Sr. Getúlio
Vnrg~s.

Rendcncl.' minhas hc:n~nage~s,rep1"
to, a t.,dc'3 os martes, 0.' todos aq~le5

que ceiram, que morrer~m_ no cumpri"

("') Não foi-revisto pelo orador.
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mente do dever, também o faço fi.

Magalhães de Almeida, com{) um ato.
dt inteira justiça. C1',;fuito bem, muito
i)(~m. PaZmas).

O SR. rrrJOO C,,\...'11.NEi:RO ,C .... ) -
SI'. Presidente, Srs, Constituintes: a
16 de julho de 1944, a. própria :aepú~

blica parecia submergir, vendo :render..
.se um de seu:; [;l',:md(;s =:.l1cc!'ces com
o desap~:.rí:cimento de um de seus
1n~lcr.c:s vult:ls de to,dos 03 't€mpos 
!:lle~:o. L::.u:o Scd:6.

A noticia do p::'sC:lIn2nto do s-rande
rcpublic:lno, como qu·e abalava a 1>1'.6
pri~ estrutura do Pais, ao qual t:le
~Ervira dU:":l.nte sua longa vida, na
Duele santo a,postol.::do em que, pOl'
mais r.}.,a sessenta nnos, pregou os mais
velhos princípios republicanos e serviu
o. mais sã dêmccrMla.

Quando o grande paraense descia as
escadas do Palácio do Govêrno do
Pará, por entre as aclamações fervo
rosas· dos seus conterrâneos, logo em
seguida dirigia, em sua última)mensa
gem, e~tas pal:lvras de ouro, como que
servindo de modêlopara todos os go
vernantes da República ql,leêle so
nhara e íundo.ra:

"Tive - dizia. o ilustre republi
cano - a boa ventura de chegar
ao tim do meu período governa
mental sem ter tido nunca necessl
<iade de ver que, direta ou indire
tamente, ordem minha levasse a
desgraça a nenhum lar".

Estas palavras de ouro do !Ilélhor
quilate pela beleza· do seu sentido e
pela confortante v~rdade que exprl
'XI'Jam, o povo para.ense as fêz perpe
tuar no bronze que súnboliza o supe
tior programa cora que o grande repu
blIcano governou sua terra natf.ll e se
acham esculpidas nestas medalhas com
a. efigie .do inolvidável propagandista
que peço permissão a V. Ex.;l, Se
nhor F.residente, para, ~m nome do
Grêmio Paraense desta capital de que
sou Presidente, deixar sôbre a Mesa

. à di~posição doz nobres Srs. Oonsti
tuintes que a queiram guardar como
rocordaç.ão históric::l. do eminantp. bra
slleiro, cuja memória está recebendo a

( 1) 1'Tão foi revisto pelo orador.

consagração da Nação que êle tanto
engrandeceu e dignificou.

Já agora, Sr. Presk1ente, afortuna
damente, podemos falar à Naçãl,) desta
tribuna que o hO!'l'endo totalItarismo
do chamado Estado Novo havia pros
crito doa nossos há·pitos democrá~t~of"

Já age:,:)" pela retomada desta prer
ro~ativa precípua dos povos indepen
<tentes, podemos do alto desta tribuna
recor:1ar à. Nação agrade<:1da os feItos
dos seus grandes filhos e traçar-lhes
os perfIs em que se emoldurara,m 110S
serviços prestados à Pátria.

Vale já, nest:l altura, referi:- '.uu
eplsód.:lo ocorrido com o prõprio em~

nente_ brasileiro, pouco tempo depOIS
do ndvehto -do Estado Novo.

Senultfl.va-:;e nesta capital :> gra::.cte
Barb~sa Lima. A necr6:l)ole de Sá'}
João Batista estava cheia dos S~ti.S

amigos e admiradores, Descem à der
radeira morada os seus deSpOjo5 Pl'(?
ciosos em meio daquele sllêncio qUE'
envolve 05 momentos mais graves e so-

'Ienes de nossa v1<la. Todos se entreo
lham numa espécie de consl:l~a._ reci
1J::cx:a e ninguém ousa quebrar aquela.
solIdão.

E'J esta.va próximo de Lauro Sodré,
prestanuo também o tributo de minha
saudade ao grande parlamentar per
nambucano, Ouvi o egrégio patrício
dizer que iria pronuncIar algumas pa
lavras, recordando a vida. extraordiná
ria de Ba=bosa Lima ao serviço sem
pre da Pátria. :Mas não ralou, !lão
pôde flllar domi.nado. sem dúvid.a pelo
mistério inexplicável do silênCIO que
àquele tempo baixava até mesmo qmtn
do desapareciam os maiores vultos da ,
Pátria. E Lauro Sodré momentos de
pois comentava, como se fechava o
túmulo de Barbosa Lima sem q'lie se
tivesse feito ouvir a voz sequer de um
dos seus contemporâneos para chor~r

a perda:' irreparável que o Brasil aca
ba.va de sofrer.

Aquele tempo era assim e o :-rM ocor
reu com Barbosa Lima mai5 t2:rde se
verificava. com outros egrég'os patri
cios qUE' as exigências de un:. regime
abominável faziaexcluh' até mr.smo
das nossas vencraçõe~.

Bem haja, pois, Sr. Presidente. a
redenção desta tribuna, de cuja culml-
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cios qUE' as exigências de un:. regime
abominável faziaexcluh' até mr.smo
das nossas vencraçõe~.

Bem haja, pois, Sr. Presidente. a
redenção desta tribuna, de cuja culml-



nântia podemos chorar cc:n a Nação
a perda dos seus grandes filhos,

Tive o meu primeiro contato com
o egrégio brasileiro .qu~odo' regressei
ao Estado natal, em plenaa,.dolescên~

ela, sem qualquer responsab11idade
ainda de cargos políticos, embora já
110 desempenho de função pública.
Cheguei, então, a Belém do Pará c
a1i encontrei êsse espetáculo admi~

rá:Jel: duas correntes se defrontavam,
uma, orientada pelo antigo Senador
Antônio José de Lemos; outra, por
Lauro Sodré, ambas, seja dita a vel'~

dade e feita justiça, ambas comi assi
n:::.!ados servIço:; ao Pará. Não se in
fi~..a c.p.:.c VCi.l fa:::er qUalqt:.el· censura
à COl'l'ente co:ltrál'ia àquela a que me
miei por minhas simpatias, pois, Q.il1~

d~. bem re~éntement(:, tive opoz:tunl~

d::Hle de, como president2 do Grêmio
Paraens'e, !lrestnr as hom:!n~:zens cl!1.
minha. admirc:.ç5.o c cio meu reconhC'~

cimento à m~morin do Sen:::.ãor An
tônio .Tosé ne Lemos. Desejo, entre~

tanto, e>:primir aos meus conterrâ~

ncos é aos ilt1l;tres constituintes que
me Ol~v,~m o que significava o lauris
mo. Ser Zaurista. era. a :lmbição ':te 'to
do~ os meças porque ser lau.ri!;t!!. siS
nificava defender os ideais mais pu
:-05, vi"Jer em obediência aos pri.nd
n100 m~:s ve:-dr.deíres, rcSp(;it~l'l.do oz:
clozm~s da Re,públlca e da Demo~
crarwía.

Essa a significação do ZaurismlJ.
A ocou!arldade do egrégio brasUch'o

niio se -limitava ao Pará: irrri.diava-se
pela Arna.zónia tõda, onde. mais t:lrde,
cu mesmo tive a con!il'm~\.I;ão do ep.t:l. ,
dl~O.

Em Düalo.uC1' àas e:ni:Ki.re::.çÕcG. dss
milha:,ês q~e ::inS'l"avam as 1'105 da 're
gião, ou na humilde chot;pana c.o
ma!!; modesto ~~:"lnG;uch'o, duas efígies
se en.contravam, - uma, repres~l1tan

do a fé l"clígic~a d3.quclc pcvo n~\ pa~

drccil"~. tio Pai'á, - Nessa Senhora de
Nnzarê; outra, expdmindo a. deàlca~

çlo ~ i.,aw'o S.:cl...'é. <Uuito 1.ir.:;;L.' •
O Sr. Adelm.C!i ROC/L(I. - Ti'lE!:1CS

sooicdade~ ~ .i ornais, no Fiaul, com o
nome de Lo.ul'o Sodré.

Q SE, EUGO CARNEIRO - M:uito
obrigado pelo aparte do nobre Depu~

ttl.c1o.
A popularidade daquela grande figu

ra se irradiava da An1:l,Zõni:l. pal"a 'iodo

o Bl'E.:.lil, com acentuada ressonâncIa.
na altiva mocidade de Recife, onde
àquela tempo já a voz brilhante de um
dos constituintes,' que, neste momen- .
to, me honra com sua at~n~ão, o Se
nhor José Augusto, falando por aque..
la mocidade, llt':Iicava o nome do egré
gio ;;'rasilt!h'o lJaro. ocupar ::lo suprema
magistr&tUl'l), tia Naçã.o. (Muito õe,n).

Mais tarde, na própria Cnplto.l da
República, cl'.:ando tla famosa oleição,
em. que éoncorriam Andrade Flguei~El.
Lopes Trovão e Lauro Sodré, o altivo c
1n.detend-cntc eleitorado do D!strlto
Federal erv.:olheu o ilust:-e patr1cio pa.ra
seu rel)réscnt::.nte no Senado. Essa.
eleição' tornou-se ma~s famosa ainda,
porqtlc a lendária Escola da' Praia
Ver:nelh:J., em reunEio de todos os ca
dct<:z, deliberou dcs::acar um dêles
p~l'a cada ~~ção el~1toral, com· o fim
ce fiscaliZar () pl.eito a que concorria
seu grande patl·ol10.

~sse, o vulto que, a.gora, estam.os
'Consagrando.

Lauro Sool'é nunca vacilou nas S'J:::'~

convicções fllosófic:ls, na SU:L crença
religiosa.

O grande sábio, o professor da Es~

cob. M1litur, - e sob t:~sc ~ll·:;cto era
ê1e pouco conhecldo. em:O~ra já. à'l'l.lc
te·tempo os grandes matemáticos con-
dderas!;:em-:1o das maiores autorA~<!c5

na dtedra - ainda na vell11r!~ "'cne
l'anda bc:;;co.va nas livrarias o:; l.lutc:
res mais modernos, f:lzcnd,~~~ ~4m~

p:-e famíliarlzado c bem \ r:.tttaltzadú
com tõ~:lS as C011Qt:istas d'J. cl~ncia

que ministmva.
Mas o traço marcante da vid:.l. elo

lnohr:1dável b:asile1ro foi a llUo:l. mex
c~d!vcl bond~de.

Lauro Sodré podia confundlr-se com
deis Ot1tros br~slleires, aos quais desejo,
:leste momc:nto, também tributar ml~

1.1H\~ homc:::,.::rens: l\i!igucl Couto' e
C:iélvU; Ecviláqua.

Era uma trlndatlc divina: - 'Lauro
;"::.Cdl'ê, :\!!:.!gucl Couto e Clóvis Bevll~~
(lua. ~:;c~ses três gr;mdes brasileiros
l:in~uém sabia que mais aprecial·;· se
n. srli.JGcoril1 ou a bondade dos santos:

Tal o vulto que ora homenageamo5.
A "es~ns minhas palavras, Sr. Presi

dente, alinhavadas à última hora, ao
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SCl·ta enaltecido o gI"~nd-e vulto àu. Ré~
pública, peço n. V. Ex.ll. que acrescente,
como delas fazendo parte intcgrlJ.:Lt,e,
r.. blcgral'1a, 'feita com a. maior pel..tel~
~ão por um dos granel,es jornais destri.
Oaplt~~l que 5(!roprc honraram o 1l0n1f~

e a memória ele Lauro Sodré. r:.,:Zi~

rO-ffi'C :::'0 ti:'3i,mll1o elo .. Correio .a::J.
M~nbú" sõbl'e·o grande ,bra.silciro,
public:ldo no dia seguinte ao do seu
l'a.lccim€uto.

Que o cx€nlplo ele Law'o Sodré, que
~eu loncro apostolado, que sua vida
nurif.:sirn:? sej~m o aJ)an~3io dos Cons~

tit.uintcs incumbidos de elaboL'~r a
~,:ande ki que h6. ~e con'tlUZir os áes~

tinos do Brasil à .a.ltura elos sonhos do
. inclito '::.'epubllc~no. (lrfuito 'bem;

1RU.ito bem. Palrnas).

O SR. PRESlDENTE - Está f~nd:l
a ho:-a 'dc::ltinn.da à Ordem do :Dia.
Mnc.nh~ continuará. ao mesma de hoj2
e ma.is l/I--lomenngem a ilustres br:M~!

leiras desaparecidos durante o inter
regno do Parlamento NaoCional".

(Levanta~se Cf. sessão às 18
1I.orac e 10 m:i1~utoS".

DoCtl'MEN~O i\ QU'.E s::: r:.E:"r.X.-RE o PISe:t1RSO
DO SIt. IiuClO CArJ'1'ELRO PRONIJUCIADO
NA SESSÃO PE 11' DE F'""....vr.:m:::rno D:: 1946.

4<x:'oi um dos maiore:; ,-ultos (,1:1. Re
pública - Faleceu Ol.1tem nesta Capi
t..'Ll o General L3.Ul·O sodre. '

Há loneo ter.apo enfêrmo, veio 9
falecer na manhã de ontem, nest:l
Cap~ta1, o General L:turo Sodré.

Com ocIcsapnrecL.-ncnto dêsse em~

ncnte brasileiro perde a :República
um dos seus últimos S'l'andes propa
gandistas e a Pátria um dos seus ;mais
icr:.1se mb~dos servidores.
La~o Nina ~odré e Silva nasceH

na capital da antiga provincia do
Grã.o Pará a 17 de outubro de 1853.
Aos dezoito anos de idade matriculou..
se na Escola Militar da Prai~ Verm~

lha, onde logo se impôs à :ldmiraçfio
e estima de mestres e condisci!lUl<I~~,

pelos dot(;ls de inteliGência, inteireza.
moral e devotam.ento aos estudos.
Benjaní.in Constant, que foi seu pro
fessor e ele perto pôde aferir~lhe o
valor, consagrou-lhe sem.pre especial

afeto, tanto assim que, ao proclamar..
se C) reslrn.e republicano, vai buscá-lo
para s~cretál"lo ao investir-se êle rux.
dil'cçiio da pasb da Guerra e postc~

riOl'mente na da :rnstrnção, durante
o GO\'ónlo pi·ovisór!o.

f ...!i,~::;s·~li1l1o· em clczembro cl~ 1ô79,
sC2:undo-tenel1te em. maio de 1880, Pl'L~

m~iro-tener1te, quatl'o anos devo;:;,
Lam'o Sod.\"~ pelo. tradição do CUl'ffQ
l:ll'llh&.nte que nzera, ·era já entre os:
moços ciaq!.!el::. época uma pCl'::lona.li
d:;;.dc 1.i:'ada.

A Escola da Praia Vermelha teve,
não se ignora, ação importante, de
cisiva me$mo, na história da nossa
evoluçã.o pol!ti.ca. Foi do selo de!a.
que o "ideal, republicano irradiou com
mais vigor por~ "tOdos os âns'Ulos do
país.

l-1cr.ub!1cano desde tempos cscola~

l'CS, ninsu~1. mais âo q-cc O eminente
D~meIU:C, entre os l10mcns da sua gc
l'O.Ç;40, abraçou com. I!lalor fc:."Vor :l
c",-tlli8. da propD.z~nda. Dado 0.0 trato
<la.<; idéia:;, a?rl1n~rando cada dia o
SClt c:mírlto, o. tribuna d~ conferên
cias e a tribu..'U da jmpl"ensa. -foram
os secores que escolheu para a açãú.

No jonlal~mo ela ~ua prc'",incla m4~

tal teve Lauro Sotlré atu::..çr.o c1esí.;:.
cs.-ci::i., lr.~"::ltcl'ldo arclcntez pol~mic2s de
carâter filosó!ico e político. Súo dessa.
época. as discussões que travou pel.a.cs
ccltmp.s da imprensa com D. Antônio
M~ceclo Costa, ent~o bispo do Per.á_

Proclamada a Rcpúbl:cJ., d':'.pois de
secretárIo de Bcnjar.niri const:me. er~

cscolh~do pelos seus conterrâ.r.eos p~ra

representar o Estado na Constituinte
Federal, se:ldo indicado para a COI:1U;

wO dos vinte· e um, cncarre~o.c1a de
dar parecer sõbre o projeto da Con:J
t:tu!ç~o.

Naquela Assembléia em que se rcu!ú~

ram os mais altos valores do. i:ltc~

ligênéia e aó saber do tempo, n:10 fol
peq'uena a parte que tomou o repre
sentante paraense. Prêso embora t"..

ur..s tantos compromjssos de ordem
ideológica, jo:mn~s se deixou desvai
ra.r pelas paixões, tão expliclÍveL<i no
momento, e a contribuição que trou
xe aos t!"abalhos da elaboração da
no.c;.,~ Carta. política. fo1 das mais va
UQsas.

-H8-

SCl·ta enaltecido o gI"~nd-e vulto àu. Ré~
pública, peço n. V. Ex.ll. que acrescente,
como delas fazendo parte intcgrlJ.:Lt,e,
r.. blcgral'1a, 'feita com a. maior pel..tel~
~ão por um dos granel,es jornais destri.
Oaplt~~l que 5(!roprc honraram o 1l0n1f~

e a memória ele Lauro Sodré. r:.,:Zi~

rO-ffi'C :::'0 ti:'3i,mll1o elo .. Correio .a::J.
M~nbú" sõbl'e·o grande ,bra.silciro,
public:ldo no dia seguinte ao do seu
l'a.lccim€uto.

Que o cxenlplo ele Law'o Sodré, que
~eu loncro apostolado, que sua vida
nurif.:sirn:? sej~m o aJ)an~3io dos Cons~

tit.uintcs incumbidos de elaboL'~r a
~,:ande ki que h6. ~e con'tlUZir os áes~

tinos do Brasil à .a.ltura elos sonhos do
. inclito '::.'epubllc~no. (lrfuito 'bem;

1RU.ito bem. Palrnas).

O SR. PRESlDENTE - Está f~nd:l
a ho:-a 'dc::ltinn.da à Ordem do :Dia.
Mnc.nh~ continuará. ao mesma de hoj2
e ma.is l/I--lomenngem a ilustres br:M~!

leiras desaparecidos durante o inter
regno do Parlamento NaoCional".

(Levanta~se Cf. sessão às 18
1I.orac e 10 m:i1~utoS".

DoCtl'MEN~O i\ QU'.E s::: r:.E:"r.X.-RE o PISe:t1RSO
DO SIt. IiuClO CArJ'1'ELRO PRONIJUCIADO
NA SESSÃO PE 11' DE F'""....vr.:m:::rno D:: 1946.

4<x:'oi um dos maiore:; ,-ultos (,1:1. Re
pública - Faleceu Ol.1tem nesta Capi
t..'Ll o General L3.Ul·O sodre. '

Há loneo ter.apo enfêrmo, veio 9
falecer na manhã de ontem, nest:l
Cap~ta1, o General L:turo Sodré.

Com ocIcsapnrecL.-ncnto dêsse em~

ncnte brasileiro perde a :República
um dos seus últimos S'l'andes propa
gandistas e a Pátria um dos seus ;mais
icr:.1se mb~dos servidores.
La~o Nina ~odré e Silva nasceH

na capital da antiga provincia do
Grã.o Pará a 17 de outubro de 1853.
Aos dezoito anos de idade matriculou..
se na Escola Militar da Prai~ Verm~

lha, onde logo se impôs à :ldmiraçfio
e estima de mestres e condisci!lUl<I~~,

pelos dot(;ls de inteliGência, inteireza.
moral e devotam.ento aos estudos.
Benjaní.in Constant, que foi seu pro
fessor e ele perto pôde aferir~lhe o
valor, consagrou-lhe sem.pre especial

afeto, tanto assim que, ao proclamar..
se C) reslrn.e republicano, vai buscá-lo
para s~cretál"lo ao investir-se êle rux.
dil'cçiio da pasb da Guerra e postc~

riOl'mente na da Xnstrnção, durante
o GO\'ónlo Pi·ovisór!o.

f ...!i,~::;s·~li1l1o· em clczembro cl~ 1ô79,
sC2:undo-tenel1te em. maio de 1880, Pl'L~

m~iro-tener1te, quatl'o anos devo;:;,
Lam'o Sod.\"~ pelo. tradição do CUl'ffQ
l:ll'llh&.nte que nzera, ·era já entre os:
moços ciaq!.!el::. época uma pCl'::lona.li
d:;;.dc 1.i:'ada.

A Escola da Praia Vermelha teve,
não se ignora, ação importante, de
cisiva me$mo, na história da nossa
evoluçã.o pol!ti.ca. Foi do seio de!a.
que o "ideal, republicano irradiou com
mais vigor por~ "tOdos os âns'Ulos do
país.

l-1cr.ub!1cano desde tempos cscola~

l'CS, ninsu~1. mais âo q-cc O eminente
D~meIU:C, entre os l10mcns da sua gc
l'O.Ç;40, abraçou com. I!lalor fc:."Vor :l
c",-tlli8. da propD.z~nda. Dado 0.0 trato
<la.<; idéia:;, a?rl1n~rando cada dia o
SClt c:mírito, o. tribuna d~ conferên
cias e a tribu..'U da jmpl"ensa. -foram
os secores que escolheu para a açãú.

No jonlal~mo ela ~ua prc'",incla m4~

tal teve Lauro Sotlré atu::..çr.o c1esí.;:.
cs.-d::i., lr.~"::ltcl'ldo arclcntez pol~mic2s de
carâter filosófico e político. Súo dessa.
época. as discussões que travou pel.a.cs
ccltmp.s da imprensa com D. Antônio
M~ceclo Costa, ent~o bispo do Per.á_

Proclamada a Rcpúbl:cJ., d':'.pois de
secretárIo de Bcnjar.niri const:me. er~

cscolh~do pelos seus conterrâ.r.eos p~ra

representar o Estado na Constituinte
Federal, se:ldo indicado para a COI:1U;

wO dos vinte· e um, cncarre~o.c1a de
dar parecer sõbre o projeto da Con:J
t:tu!ç~o.

Naquela Assembléia em que se rcu!ú~

ram os mais altos valores do. i:ltc~

ligênéia e aó saber do tempo, n:10 fol
peq'uena a parte que tomou o repre
sentante paraense. Prêso embora t"..

ur..s tantos compromjssos de ordem
ideológica, jo:mn~s se deixou desvai
ra.r pelas paixões, tão expliclÍveL<i no
momento, e a contribuição que trou
xe aos t!"abalhos da elaboração da
no.c;.,~ Carta. política. fo1 das mais va
UQsas.
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o Pará o elege em seguida seu pri
mell'O govcrn:ldor constitucIonal, Nr~o

Cl'[l. fácll a empi:êsa, mcw o jovem ma
jOl' de enlZenhelros, animado sincera
mel1te aos belo!:; principios por que se
havia hn.tido, cW,-lhc cabal desempe
I"!.l1o, P'~l't'l~rb:;\.r.J.~~~ cs horizontes da
Pljlit~C:l, O c:I:,.'~ídio ·:mt:'c .!) CCr!r.;r!:~:;o
Na.cional c Deoc1ol'o, nr;m....alldo~zc ca
da. vez mais, tel'mh1a p~lo golpe de
Estado que dissolveu o POC1Cl' 10131::5
Io.tlvo,

.11: nessa hora de aprec11r:õcS e ]J:;~

ri:;os que a í1guro. dr: LCl.l.1l'o SodJ:é
avulto. no lal'go cenário cl2. politica
nacional. Todos os governadores es
t.~u.tlr.i:; ap61?:tn a rncdld,~ violen.ta que
importava na nl01'1:e dros instituiçooss
r.~public::l.!1a.s, Somente a voz do go~

vc~a~or do P:.l.l'á Sl: ergueu contra o
:J.tentado, j06amlo :J.ssim com êtse :lto
....-3..01111 a p:::ópria sorte pclitico.,
. Sonrcvém a rea.çela e ao renuncia (]e

Deodoro, Assumindo o gO·,TC:no do
p:1.is, Floriano (!â ~o republicano que
tão dignamente sou~r~ defender ao
cllgnicla..1e do rc31me todo o prestigio,

.c .nêle wm u,'D ciCJs seus ma.I~ lc:J.1s c
dcvot.'1.C.l.os cvlaboraclores, .

A fre:lOO dos destino::: do P<':.:'i, L:!.tl
:'0 Sodré, em meio das nntm'tlÍ.$ a~~

tnções do momento, sottbc conserva:.
sempre um espírito zcrcno, procumn
<to imprimir clevada c:ientnção n,.'j
fôrçaspartid:.írias que lheobec1eciam,
Corno administmctoZ', !ora:.n asslne.!a
dos 05 serviços que :;,?restou. O:> pro
blemas econôm1cos, jigados ô. cx:ploft
rw;ão dD borracl1a, a riqueza prlncl"
paI cio Estad.o. mereccrn.m-Ihe acul'a
da .atenção, As suas m:msascns gOft
vcrnaIncnta.is rCV'clam vistas &eguras
de ~staclista, Remodelou (I Museu Pa
r:lensc, com sábics como Emll1ô Goel
di c JD,cques Hubcr, tcil'Ilnndo-o mo
odHo no gênero, E P'f.ra o mesmo cou
tr~tou ai.nda, para a seção de Geo
logia e Mineralegia, o dI', Fricdrick
Kat7.cr, professor dessas ciências na.
Academia de Minas em LcolJell, }....-rn
parou nos seus últimos tempos Car·
1(1.5 Gomes,fazcndoftQ diretor do Con
servatório ele Música do Pará, Tratou
da lnugração, melhorou os serviços
d~ :i.ro;uas, rcsulou j). alienação cl~ ter
l'as devolutas, con.,iderando que err"
da. indole das próprias instituições pú~

m!cas rlifi~ult:lr n. com:tltuiçüo d:1S.
I!l.'rmclc~ propl'if:d.n.dcz territorial:. e fa
cllitar, ao invés, ,. fi, c1emocl'r.f,LZc,ÇD.O
do 5010, isto é, Q seu retalham,onto em
pequenas pos.~es; que mais vale p::l.rí~

garantia do futuro entregar 05010
aos qu~ a êle te têm 1'bmeto, aplic~:l~

elo ê. indústria agrícola, cl'iadol'::\ GIl
e:;·;tro.tiv.., a fôrça de seus br~,ços, c~m

veze.~ cuperior â do d.:nheiro, do que·
t'oIi3ervá-lo como tesouro csMril", etc,

:2spíl'íto tolerante, Laul'o SOc1Té, no
Pm':?, I:.:>.quclcs primeiros ano::: da RCft
pública, tão agitados, pôde propor
cionar ao:::; seus conterrâneos uma c:r:a
de ).Ja.z, de trabo.lho c de lib~:i.'cl:lde.

.l?~zal'!.do o govêrno em 1.307 ao seu
sucessiJr, o dr, Paes de Carvalho, como
êlc republicano hkitórico, foi eleito
para o Senado Federal, na 'lagoa abzr"
ta pelo. renúncia de AI1ton~o NÁcolaa
Montcb:o Baella, que aClll::c.Vo. de ser
eleito vice-governador .

Poucos homens públicos no Br:lsít
conheceram popularidade ig''Ual, r~~u

ro :3octr2 dczc~u as escadas elo govêr
no c.: ~l'': aclam3.çÕ~s E: bênçãos do
povo, TodO::: rc::m~h:::clllm núJc o 30
V(1'!lo.ntc cquântroc c jU:ito que !=t'O
C'1,1r:t.v:J. ~cnlr com s~pe:-iorida.cle c
cteslntc't'ih:sc à c:tusn pública, De m:1.os
j~tcmc!'atar" geriu os din:heiros do Tc
scta'o com a rnnis rlzoro:m. e m~dcb.:

::;cvcr1~adc ,

PClllCO depois de eleito 3"nador, no
va c:1~c. pol1tiC9. pCl'turba a vida naR
·cio:n.al. O rort1!Jimento do P:.I.l."tido Rc
pttb1i.cal'10 Federal .com o p:c:;i<1cl1i.C
?:-l.1.tlcnte de Moro.b divide OE homens.
c c);tr'"ma as paJ.x&c:::, PIel aoo :>CU5
compromissos, Lauro SCdl'C não vacf
1.'., c fica com 05C01'rCUgIont:.rios,em
O::Kl3iÇ~O a Pruc.1entc. A poHtica le
co'!, por sua vez, cindc-se também..
Pn.cs d~ C:::.rva!ho, que pl'ctendcra fi~

cal' :lcima d03grUPOS lecais em con
flito,o.cn.ba levado pela fatalidade dos
acontecimentos ao decidirftse por um......
das partes em luta, Lam'o Sodrê e
seus d~votados amigos sã.o cOl1dena~.

do~ ao ostracismo, Fora das graças
à!J poder, nem por isso é menor o
seu prestígio no seio das populações
parnen:se.s. O seu nome torna-se' a
bCl.l1dcira de guerra contra ri. situ:lção
dcroinante 10co.1.
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A política. federal conhece ent~o

sua.., horas mais a$1tadas. A sucessão
de Pr\i.dent2 de MoraiG, que é dura..
mente combatida, exalta ainda mais
os b'TUPOS políticos. Surge ~~ candida
tura de Campos Sales, amparada pc
los Estados que .apóiam o gcvGl'llo. A
Campos Sales contrapõem os dissi
dentes o nome de Lauro Sodré. A:~

paixões cada. vez mais e:{:lcel'bactas
culmint::.n1 no atentado que vitimou o
marechal Bittcncourt. Sendo eml:lom.
estranhos ao ato desvairaelo de. Mar-
cellno Bispo, os políticos dissidentes
sofrem dêle as conseq~ênclas. Arm:l
do de poclercs extraordinários Pruden
te de Morais vibra contra os advC1'
sál'los l;'olpes profundos, de moela que
ao se l'cal1zarem as eleições estão mais
ou menos dispersas as forças oposi
cionistns. Mas, apesar de tudo isto, é
Lauro soctré sufraS'ado em alguns
Estado:;, '1ue lhe ficam tiÉ:is, como o
Rio Gr~mde do Norte c Paraná.

'!'crmina.do o mandato. ::;enl'l.torial em
1902, o Pará pro!)creve· da. reprcsen~
ta.~ão federal o· seu grande filho; o
Senado, porém, não se priva dessa
colaboraçáo. O Dl.")trito Federal, num
pleito que se tornou famoso e ao qual
conCO:1'~ram Andrade Figueira e 1.0
pes 'l'ro.....ão, dá-lhe signif1cnttv:l vota
çilo c o Senado da Repúbi:lc!l. o re~

connece 3en~v:!.or.

Não fillo.co a pnrtidos oficiais, man~
.. tém L:luro Sodré uma atttudc de in
dep~ndéncia no seio do Parlamento.
A revolta de novembro de 190~, con
tra o govêrno de Rodrigues Alves, te
ve~o como chefe. Já havia ~ntes em
punhado o lába.ro da re"/isã.o consti
tucional. A nrát"lca lhe demonstrarli.
que urgia modificar-s€: o estatuto fun
damental, adaptando-o àS cxíg't'mclas
da vida brasileira.

A po1iClca. paraense torna-se imprc ~

vir,Lamente agitada.. Com o velho che
fe do parLido situacionista Antônio
.Lemos, rompe o g'ovemador do Esta
do, João Coelho; e ·ambos os gTUp03
em conflito voltam~se parDo Lauro :So
dré. A Provfncia. do Pará, que tanto
o combatera, lança-lhe, sem ouvi-lo,
a c~ndidatura ao sovêrno do Estado.
J:: (:lc o árbitro da sItuação. lt eleito
unánimcmente senador federal. Os

acontedmentos paraenses tornam cur
so revolucIonário, reghitrando-sc ex
cessos ele tôda. naturc?,;a, mas a verda
ele é que, se não fÔl'a a 1ntcrvençiio
de: Lauro Sodré, m~lol'c:) males se te
rin.m verificado.

EncOl1trnda uma. fórmula concll1a.
t6ria. com fi eleição de Enéias Mnrtins
que, tendo zido embora :leu o.migo PO"
lítico, viVia afastado da~ competiçõc,!;
locais, volta. a cn.lma ao Pará. Em
b~vc, .porém. novos lutas abalam os
Estados. Enéias, dissentindo dos seus
antigo::; correlig10ná,1'1os, supõe pOd.el'
impor para. suceder-lhe umcand1da.
to pessoal. Contra êste é levantado
o nome de Lauro Sodré, dando~se a
dispersüQ imediata entre as hostes go
vernamcn.tais.

Como seu primeiro govêrno, 10i des
sa vez Lauro Sodré um pol1tico e um
administrador tolern.nt<l, procurando
por atos justos apagar as dissensões
e rearmonizar os espíritos. Ao ter..
minar o eovérno; deixou ri Pará pa
cificado.

A.,revolução de 30 encontrou..o :re
nador . Nã·o se ignora. o interêsse que
tomou pr.ra que se evitasse a. luta dll.
Succ!isão presidencial, sugerindo aos
chefes responsúveis do momento fór..
mulas de conciliaçáo. Os dissaborer,
e as ingratidões da vld& púllIlca nun
ca lhe envenenaram a alma. No 1'0
dert jamais scdlmínulu, praticando
um ato de vingança. Sabia esquecer
e perdoar, com uma deliclldeza e dis
crição quetransfol'mavam velhos ad
vcr~á.."Í.os em admir::l.dorcs leais.

Colaborou Lauro Sodré em vários
jornais e periódicos do pais. MUitos
dO:i seus trabalhos da época da me··
cIdade CfJeão enfeIxa.d.os nos livro';
C:\1{~ r;uhliCou, sob os titulas: Crença:~

c Optidões e paZavras e Atos. A me
nJónn. que apresentou ao Congresso
de En';?;cnharia de 1900, Sõbie as In..
dústrtas E:r:t.rativas 'e a funç(i.o do
Govêrno é ainda s6bre a questão d:c1.
bOlTJ.cha um estudo de atualidade.

Foi r...nuro Sodré president:: do Clube
Militar c grão mestre da M<l.Çona:ia.
Tenelo no Exército atingido opõsto
de coronel, re!ormou-se como gene
ral de brigada com graduação de ge-
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ncraJ, de divisão, junto ao corpo do
:Estado Maior. 'l'lnha o curso de enge
nharia, era doutor em matemática e
ciências físicas, e lente em disponl~i"

J.idadc da :Escola M1l1tar.
No Senado da Repúbl1clL fol sempre

das vozes ouvidas com mais respei
to. Todos lhe reconheciam ao autori
<1a:de. Se erros, porventura, os te"te

foi sempre supondo ~cm sClt"Vir ao sua
Pátria. Passando por altas posições,
tendo desfrutado de UlD, prestfBio
como poucos políticos do: tempo, ja~'

mais alterou os seus hãbitos de mo..
dés't1a. A sua honestidade tomou":;"
mesmo proverbial. Com a sua morLc'
pe:r.'de sero dúvida o Brasil um dos
05'1:1.1.';: altos valores morais".
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3/ Sessão, em 12 de fevereiro de 1946
Presidência dos Srs. Melo Viana e Otávio Mangabeira

As :H horas e 15 :r.n1nuOOs, o Sr.
Presidente assume a presidência.

: ~

o SR. PRESIDENTE- A lista
de presença acusa o compareclment,o
de 148 51's.' Constituintes.

1 "

Está aberta a sessão.

Abre:

Hugo Carneiro.

Amazonas:
i

Alvnro Maia e Manuel Severlano.

Paro.:, .
Alvaro Adolfo, carlos Nogueira, Nel

son ~ar1jós, Costa. Botelho, .Agostinho
Monteiro, Epllogo Campos e Moura
Carvalho.

:Maranhão: 
I

Lino Machado e Creporl Franco.

P~au1:

Matias Olímpio de :rJ:el0 e Aurélio
Correia.

Cearâ:

PI.íIlio Pompeu, Egberto Rodrigues,
Fernandes Teles, José ele Borba, Al
meida; Monte e Frota Gentil.

I
I

Rio Grande do Norte:

Geoi-gtno Avelln0J José VareIa, Val
!redo i Gurgel, Mota Neto; José Au
gusto,; Aluisio Alves e Café Filho.

Paraíba:

Roclngues Ribeiro, Vcrgniaud Van..
d.erlci, . .:randul Carneiro, samuel
Duarte, Erno.ni Sátiro e -Plínio Lemos.

Pernambuco:

J'..gameInnon Magalhães, Ger(;,{no
Mnlagueta de Pontt,;::;, Gregório Be
zen... Agostinho Oli-",e1ra e Sousa. Leão.

-.
AlagoaS:

Tch:eira de VasconcelosJ Silvestre
Pér1cles. Medeiros Neto, Lauro Monte
n~gro~ :Farias Júnior, Monso de Car
valho c José Maria de Melo.

Sergipe:

.Amando Fontes, Leite Neto, G.raco
CarcIoso c Leandro Maynard Maciel.

Bahia:

Pinto Al€:ixo, Otávio Mangabe.tnt,
Manuel Novais, Jurac! Magalhães,
Carlos Marighela, Vieira de Melo e
Aluisio de Carvalho Filho.

Espírito Santo:

At11io Vivaqua, Henrique de Novais"
Eurico Sales, Asd1'úbal Soares e LuiS
Cl§.udl0.

Distrito Federal:

Rui Almeida, Ben!cl0 Fontene1e,
13aeta Neves, Hermes Lima, Euclides
de Figueiredo, Jurandir Pires, Mauri..
cio Grabois e Fontes Romero.
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· Rio de Jane1:l,'o:

Pcrch'r. !'into, :Heitor C"l1~t" B:l8tos
'l'íwarcn, Acúrcio T6rrt's, Prado Kelly,
Homüo Jiln1cl', Jecá r.lcomil. Scar~z FiN
li.l0 c Alc!dcs SD.bcnc;a.

Minas Gerais:

Melo Viana, LevZndo Coelho, ECN
necUto Valad:lres. P~~ro Dutra, João
I!cm'ique, Jncí de Pigueiredo, DanizI
CarvnL'lo, Jazê f ..l!urJm, Artur BernarN

dcs Filho, Gabriel passos, Celso Ma
chado, Má::ia Brant, Ler! Santc3, Wcl
lington Bral1dú.o, Jozé BorJficio, Lllir
Testes, Jos{: Rodr1eues Sp.abra. Israel
Plnheiro c Ezequiel Mendes.

sã:, Paulo:

Costa Neto, Flíni0 Barret,o~ Gun:,aci
Silveir:t, ?cclroso Júnior, José M:ll'ia
Crlsplm O::;valdo Pacheco da Silva,
Jorge Ámado, Milton Brito, Má.r1o
M'asnr;ão. Ci;il0 Júnior, Gofredo Teles,
Noveli Júnior, César Costa, Horâcio
Lafer, Antônio Feliciano e Lopes
Fcrr:lZ.

Golãs:

Pedro Ltldovico, Magalhães SilvcU'a,
.João d'Abreu, Ón.:ado God61, Galeno
Paranhos, Domingos Velasco, Mrú:ha-
do Siqueira. .

Mato Grosso:

Vespaslano Martins, Ponce Arruda
e Martiniano de Araújo.

Paraná.:

Roberto Glasser, Lauro Lopes, Ara
mis Ataides, Go01Y Júnior, Mtinhoz da ,
Rocha, Erasto Gaertner e Melo Brnga.

Santa Catnrina:
Nereu Ramcs, ,rtcira da Costa, Ta

vares d'fu"naral, Tomás Fontes e Ader
bal Silva.

Rio Grande do Sul:

Teodomiro Fonseca, Manuel Duarte,
Sousa. Costa, B1ttencourt Azambuja,
Nicolau VergueJro, El61 Rocha, Pe
dro Vergara, Abíllo Fernandes, Gli
cério Alves, Daniel Faraco, Flores da

Cli.l1h~J :rtal'll FHa c: LuI::; Mél'cio Tül N

%ch·o,.

O SR. PRESIDENTE - Palise-se Íf,

lc!turn. da ata.
O s...~. LAURO LOPES (2.0 Sec-rcté.

rio) - proceàe à leit1Lra. da ata.

O sn.. )?RESIDEN',rE - Est!~ em
di.ecussã.o a a ta.

o SR.. AGOSTnU-IO MONTEmo .
(Sõ'l:rre a ata) - Sr. Pl'esiclentc. da
leitura. da ~,ta verlficr..-se que 1'01 mar
C:lê.2. p&ra a. S~3Zí1o ele hoje or.tIem r.10·
c:.ia icHlntlc:l à da dc ontem.

Pnl'ececoica de n:l.lmol' 1"lIl1).Qrtância..
Conv6m, entretanto, ressaltar. o íato
(rue conl0rova o acêrto üa aeliberaçíiQ
de V. Ex.lI. ~o -c:~tcrrtlinn:r o Pl'ON
grama de hor.o.en~en5 à raemór..:l de
notivcis vul~s n:t.{;Ionais, e o civis:11o
dos Sra. Con..~t!tuintes, qUe se imcre·"
vcr~m em gran<le número, a p:mt'O
de ter sido ao Mesn. obrigada. a preITo,
gar ao ordem elo dia para a sessão se
guinte.

Era nccessãrio, mesmo, Q'l1e nntes·
éf> inic!::.r ai) atlvida-des p:-ôpri~rnentc
constitucionais, roelembrálizemc:3 aqui
o:; valores C011stitUintcs, recorüando
lhes a vida e os fatos histórIcos de que
partldpo.ram. alertando assim a N~çãl.)

para fJ. gran::l:o::;1da<1e dos p1'oblcr.:'HlS
que aqui nos consrezo.m.

1'1:, pois, digna de eIcglos :lo atu~.Í;ão
dessa. Pres1dência, tanto mais qu~nto

me parece que o momento atmtl b::-a
sl:eiro exige o maior esclarecimento
ao povo. A campanh..1.de ~.smoml1z'l

ção do Parlamento Nacional, cleterm~~

D:ld!L e efetivada. p::]a ditadura, e que
talvez alnd:l. Se pretenda re~t1r, en"
contr.a. na deUbe!'nção dc V. Ex.lJ, r:!s
posta magnWca e o n'lt1Js e!i<:az l:l.nti·
doto. Relembrar a ação· dos Constituin
tes Republlcfl.nos, ncste momento de·
c1sivo paro. o. redemocratizaç§,p do :Br~

211 e até de outros países, é llçrLo que
V. ~.l' dá ao povo e, ao mesmo tempo,
advertência. acs espíritos ainda toca.à~:)

do vírus cUtatorial. Constitui tamoom
remédio e é o tônico admirável ?S:':\
os espiritos fracos, desalentados e des N

c,entes de que reaUzaremos a verda
deira rcd.emocratização dopais.
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'!'õda ao Naçtio d~ve e~:altâr a atituda
sàbh~, de V. Ex,l\' oontrariando crí
ticas pou'Co judiciosas que cons1dc:m.m
cetas seszões comemorativos S(:m u1;i
lidade alguma, quan.do, entl·etanto..
elas :cnresent:lIn verdadeiras lições de
cclucaç~o moral e cívica de que t3.nto
anda nccessit::.-do () PDVO brasileiro,
sem dúvida.

Receba V. Ex.11 Sr, Prcsid'2nte,
minhas eongT3.tulaçóes pela mngnitlca
in!c:w.tlva, de cujo acêrto todos se
apercaberão eril breve.

Deputado pelo ?!Ll'á, Sr. Presidente,
C:4be~ni.C eVocal' os constituintes pa~

ra.Ó:J1Ses -de 9)', todos Ugndos à. história
política do meu Estado, sobretudo
qu~n<lo da proclamo.ção CU Repúbli
ca, s~ndoxnesmo que alguns tiveram
o seu nome projetado de modo deei~

slvo n:l viela da nttcionalictadc.
F'.!'e.ndsco Nina Ribeiro, Antônio

Bae:la, José FerNira Cantão, !Y'!ata
13acel:;r, I...ranuel:6arata, Artur :tndio
cC> Erasll e Sllva, e outros, vivem na

· história paracnsc, Jos~ P:l!s de Car
....:l~ho, senador, governador, segundo
zecZ'ct5.rlo d~ .Assembléia Constituinte
de e"l, foi ~igura marcante, tllntõ na
prCp:'if;!l.:lda, como na proclamação da
Rel~:),bll<:::...

Serzwelo Correia jamaIs será. es~

· qucc-:'c.c: inteligência fulgurante, ge
né:.:~l c.o no3SO Exército, ministro de
vl':r:~;<;; p~tas 110 govêrno Floriano
PCiX";;OO, prefeito do Distrito Federal,
ligo':,). ~eu nome à história pâtria, atra~
vês dos dolorosos dias da revolução da
Arrr.::?d::. ..

Mzs, entre todos, meus Senhores,
avulte'. a figura inconfundível de Lauro
Sodre,

La.uro So::lré, quando chegou à
Ccnstituinte de 91. já' vinha aureola
do pelos trabalhos, e sofrimentos ex
perimentado:s na sua heróica e since,;.
ra propaganda rept:.bUcana. Sua per
sot?s!idade política está perfeitamen
te assinalada. tanto· na MonarqUia.,
como n9. República. No combate ao
:regime moná.rquico. organizou, em
companhia de paraenses notá.veis~

· como JustoChermont, Um dos pri
meiros ministros do Exterior do Go
v.êrno ProVÚiório, Pais de Carvalho e .
outros, o Clube Republicano,. de tão
alta repereussão no pais, que deter-

minou o imediato chamamento do en..
tão tenente Lauro SOdl'é que foi
transferido para a longínqua lJuarnL
ção de Mato Grosso.

Constituinte, Lauro Sodré fêz parte
da COl:rUsrzão de 21 membros incum
bida de apresentar o projeto da nova
Constituição. Os Anais registram a
sua colabora<;üo entoientissima.

Logo em seguida, eleito primeiro
governador constltucional do Pará, e,
pouccs meses d~pois, apesar de major
elo E,:ército, amicíssimo do .genera
lisoi;:no Deodoro, Presidente da Repú
blica, não trepidou em protestar con
tra o golpe de Estado e contra o sitio
decretado pelo ?resldente para esta
Capital e para Niterói. Fêz declara-·
ção peremptória, juntamente com Jú
lio de C~stilhos, de que est!lva. dis
posto a reagIr, a manter a ordem no
nóssoEstado e uté defender a' sobe~
rania da Constituição estadual.

Lauro Sodré tem vida parlamentar
muito interess~nte.

Senador, várias vezes, pelo Pará.•
apresenta, na sua carrelrn- poUtica,
significativa vitória, ressaltada, on
tem, desta t:I;ibuna, por um dos ora
dores. Atasto.dà de seu Estacto, em
ostracismo polít!co, o Distrito F~der1l1

fêz questão de trazê~lo novamente ao
Senado da República, e a conseguiu·
em um pleito m~morável.

O SR. PRESIDEN'rE - Lembro ao
nobre Peputac10 estar ,findo o tempo
ele que dispunha para filIar sObre
a ata.

O SR. AGOSTl.tGO MONTEmo
. - Vou conelu'r, Sr. Prc.c;idente.

Senhores. Lauro Somê. ao lado de
Floriano, ttabaIhou pelo apazigua
mento dos espíritos no Brasil, e su:::.
atuação foi de tal modo projetada na
nac!onal1da.de, que dessa data em
diante del::'!:ou de ser político paraen
se, para. se tarnar t.un nome nt:.cional.

Ainda ontem, desta tribuna o ilus
tre Deputado pelo Acre, Dr. Hugo
Carneiro. dizia que era uma honra
ser "laurlst~", porque isso correSlJon
dia a procla.'llar virtudes civlcas e
morais.

De tal modo Lauro Soc1ré gran~

jeou a estima da mocidade e dos ho..
mens de l'csponsabilldade, que Mau-
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r!cl0 de Medeir~ afirmou em um dos
seus trabalhos: .1 A biografia de Lau
ro Sodré será. uma admil'ávcl lição
cívica, página do estilo das biografia.s
de Plutroco", Austregésilo de Atr.íde,
arremat:mdo apJ:cclações sóbre o so.u~

doso estadista, decl:::.=ou: ,I Com a vida
de Lauro Sodré. poderemos csc::cvcr
a hist6l'1~ (ia República no Brasil'.'.
(Muito bem, 111.u·ito bem. PaZm(U;)

O SR. PRESIDENTE - Peço per..
mi8s~0 p~l"a ponderar ao nobre Cons..
titv.inte que seest:5. ~sgot~do o t,em
po .de que, dispõe paro. falar sóbre ~

ata.
O SR, PRESIDENTE - Continuo.

em discussão ti ata.

O SR. Bl~...'l1.RETO PIN'I'O - Peço
a p::4lavra, Sr. Presid:mtc.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa~

lavra o SI'. Deputado Bal're::o Pinto.
sôbl'e a ata.

O SR, BARRETO PINTO (JIl) (S13
bre a etc) - Senhores Constituintes, é
com a mais viva emolj5.o que ocupo

'e. trlbuna, neste momento, para con~

gratular-me pelo término da g:"CVI~

dos lJanc~·rtos.

O Sr. Soares Filho - Pensei quc
V. Ex;l\ ln. cong'l'a.tu1ar~s.e pela bo~
redo.çãv dn. ata.

O Sr. l!ermes Lima - De fato, que
tem isso com a ata.?

O SR. BARRETO PINTO - Agra
deço os apartes de V. Ex.::'. Vou talar
sõbrc os b~ncãrios,

O Sr. Hermes Lima - Repito: que
tem isso com a ata?

O SR. BARRETO PINTO - F..'3tou
abso!uta.mcnte dentro da ata, ao :!al:lr
sôbre cs bancários. V. Ex.tI. é contre.
os bancá~'ios '}

O Sr. Hermes Lima - Dentro da ata
por que? Não sou contra os bancários,
!nas sou a tavor da ata.

O SE. E~~ETO PI.:."'iTO - Clle
garoei lá. Peço ao nobre .colega que,
com a simpatia de sempre ...

O Sr. Hermes Lima - Não se trata
de simpatia... I

($) Não 1"Ol revisto pelo orador.

o SR. BR-..RRETO PINTO - ..•
me ouça, porque oportunamente rc.3"
ponderei à, sua observação.

Venho à trlbuna, Sr. Presidente, pa~
racongratulo.r..me com a AssemlJléia,
por haver tcrminado, de maneira bri~

lhante paro. os bancários, que estavam
passando fome, o movlmento que
tambem vinho. aca.rretando sérias con..
zCCJ.U~nc12f.j pP.ra o economia nacionaL

Coube ao Partido Trabalhista Bra..
sUeiro, por intermédio de uma comls..
são, composta de seu Presidente, 51'.
I..)a.ulo Baeta Neves, e de ilustres cole
gas de bancada J Srs. Benjamin Far.a.h
c Gurgel do Amaral, levar ao GOVêl·"
n.o apl'oposta que, coro pequenas mo~

illf1cações, após reunião de .mais de
cinco horas, concorreu para0 fim do
movimento, com êxito para os bancá.~

r10s.
Não reivindico a vitória apenas pa..

ra o Partido Trabalhista :Brasileiro; e
assin2.10, com jt1stige, o grande cmpt?..
nha demanstr...do, desde apr1J.neira
hora, pelo ilustre Uder da maioria,
Sr. Nereu Ramos, que ainda ontem,
em minha companhia, perante o Sr.
Ministro do Trabalho, plelteo.va o reco
nhecimento das pretensões dos 'bancá.
rios. Néo esqueço i[l;ualmenl.e. a po.r
ticipaçáo da União Democrática Na...
clO.'lal c a do Partido Comunista Bi'a
sileiro.

Poi, afinal, uma conquista doe lnn
cários, e cstou certo de que, na revl
são a que se vai proceder, nos têrmos
do acórdo ontem assinado pelo Sr. Mi
nistro do Trabalho e representantes
de ambas as !:lcções - bancârios e
lOanqueircr: - aquêles obterão o reco~

nhecimento de seus direitos postergo.
dos, o que· será. da mais rigorosa jus..
tiça. (PaZmas nas gaZerias) •

O SR. PRESIDENTE - Não ha
vendo mais quem peça a palavra sõ"
ore a ata, vou dá...la por aprov~a.

(Pausa).
. Fo1aprovada.

O SR. PRESIDENTE - Ach~.ndo

se na Casa os Srs. Constituintes rIo
racio Lafer, Helvecio Coelho P..odti,~
.gues e Rafael Cincurá, convido os Srs.
3.° e 4.° Secretá.rios para, em comissão,
introcluzir·:.:m no recinto 6. Ex.&~ a
fim de prestarem o compl'omisso.
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(Comparecem. S. Ex.A" c pres
tam comrn:omlsso.)

OS?.. DA.'I"J'XEL DE OP...~VALHO (.)
_ ,<:<" t"J""s'ticllte V E'~ ~ C'uc mr.
conh~~c -h~ -tanto~ rJ.l103 ~. Ínc~ ho-nr;
com t1r"1.t~ mnizacle que tem resistido a
tódc.s as vl<:~r-;siLuc1es ele. nossa viela po
-litlc~"b:.;m pode r.v:-..linr o con.:;tl';:"n8'~
ra::!lito com q.uc v:m.ho à tr.l.bun~ pU1.':t

tratar de o.szunto cj.t\c, o,!,)o.:.'cm!=;mentê.
n~.o interessa ao debate constitucio
nal.

Hesitei bastante em, falar Lõbr~ m~

t<:l'la que f,odcria levar alguém. e. acoi.
mal' <; otaciGl' de tr~~wr p~rn ê~te re
cinto, questões municipais ou recionais.

'rn:nbém tiv,~ d~ Veli.C2r-0 J:'r~cclo de
c:esagrndar ll. amigcZi. dlletos, qu~, l:.'PC
sal' de mílitarcln em campo ?,dn:rso,
5emlire me rem líonrado com a sua
~feiQão, PersL!:ldi-me, porém, de que
qur:.isq,uer ccnsiderações de ordem PC!)..

&0:1.1 devedam ~der dian~;e d:s 1m
pOSiÇÕfS do m:mcláto rc~~blao -elo povo
e cad.a vez mais me afervoro na con
v1cçg,o de que não pcdc:'mo5 ddx~r cc
desem.penhar o nosso mandato c de
cumpl1.r os nossos comp~·o;.nsrsos.

qua.i,';qt~E!' que I:ej~:m os percalços ClUC
dai nos aGvel1ham.

Eis pc:que Srs. Const'tuintcs, v~..
rulO tl'at~ de ~ssunto, cujo véu fOI
2.qui lcV~.11~ado pelo noore col.::r,o. Df>
pu~;a~;1) G3.brlel P::!Ssos, mas qti<> ;j6
teve sua:; co~e:::.liências c é pl'eciso
t'lU2 &2 denUI1-Cl.e à Naçúo a m:'.r-~i':'a
ir"~idio:;a com. QU~ ~c vem prc-çur~nclo

rnlnm- e dt'::tru1r n obra s:1ne~dcrll co
golpe de 29 de outu\)ro. (!'.íuito
bem) •

EsSD Questão de reposIção dos pre
feitos não tem caráter meramente Te..
r;íonal ~u mt1.nlcip~l: é qu~st&O n~r;io
no.1. (~.r-uf;to bem, Palmafj nas (,'aZc
1·[C..s). ~ nos municípios oue est~o as
fontes (Ia soberania nac10nal O mu
nicipio é a escola da democracia E,
U: conspurcarmos a.s fontes tlonde
em3.nam as vozes da· 8oberani~, esta
Tem.os faIscando toçlo o regime.

De que valerá elaborarmos, aqul, uma
Constftu.!.ção democràticamente perfe!..
t,a, se, nos municípios, já. ;e l'.Q.con
t.ram os mesmos antigos agantcl:l da

(",.) Não foi revisto pelo OJ'adqf

·ciltJiclura, para cxecft'tá-la ditatorial..
l';lente? (Pa2mets nas galerias) •

O r,o:lpe de 29 ele OUtt.l~:'O não foi
t,;m goil)e contra <J. pessan. do ctitador
- p.~::soalmente, eu nOlda tinha CO ltr~

o Cil~fc ~o Gov6mo - foi f';CllDf:' C011
t:~ o l'cr;im~ que &10 emCl\r:W.ve, C'
c:")n~,-r'o1 os aàuEos que ti. :::,ombrr.. d&lc se
perpetrr.valn.

01'0., ::;e esk.va~l". ã testa :ic:J lt:.~r.l

cip10s prefeitos qu.e se1'lam encarre
gados fi~ faZf:.T a eleição, c fornm afa~

t:::.~os pclo~J'udicl~.rio p...ríl Q,u~ d,~COl'

I'esse o pleito sem vlolênc[as e SCJn
fraudes, como, erctivamcnte, uconte
ccu- como vamos, íl1'lJedb.tnropnte.
r;,por ~::;tes m23m.o~ agentes e implan
tar em todo o Brasil a descrença na
ctenlocrac1a? !

Sr. Pre.~!dente é fl':J.S~ que se :;;.u.ct~

surrn, ql.e se- aiz ao ol.lvido do::: Cl12f:!5
!ocr.-i.'>, a de ~er inútil d::ll' murros em
ia~2. de ponta porque o Govêrnonunc~

pnrde eleições! O que estamcs v:.:ndo,
Srs. Conzt'tuintes, é n:tda m~ic; cio
qne rcprcduzÍl'-se nos dias de hoje
aquêle sorites do discurso de Nabuco,
fJ.O t..:mpo do lmpé:'Io: - o Govêrno
nomeia os prefeitos, os prefeitos fazem
a eleição, a m:l.ioría faz o Govêrnn.

Já. ~'I}em os nobres co!ega.<; qu~ mi.
nha palavra descolorIda está. dando
':.lIr.a impressão t!o que é c dos efeitos
que tem a questão aqui levantada
polo nobre coleaa. Vir2.m os Sé'::thol'<."s
Constituintes o que, em Minas Ge
rais, se seguiu à reposição dos prefei
tos, substituindo os funclonárics es
tranhos às lutas locais, e que haviam
sido nomea.dos pelo honrado Desem
b9.r~a.c1or Nízio Batista de Oliveira,
c,q,u1 acoimado de .faccioso, desta mes
mo. trlbu.l'la, mo.s que rec.lizou um Go
vôrno de absoluta imparcialidade. Não
devemos desprezar, por.tanto, esta
questão, mas encará.-Ia como das mais
graves, que se situam e se apresentam
à. nossa consideração. Não podemos
fic~r, dentro da Constituinte, como
puma tÕITe (1e . martim, a procurar
fórmulas mais perfeitas de Constitui
ção, quando, lã fora, subr4ti~mente, '
se procura desmanchar a obra rea
lizada pelo golpe de 29 de outubro e
l'estabelecer o reg1mc de 10 de novem
bro nas suns formas menos ace.itáveis
e mai.') perniciosas à. vida nacional.
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E,I preciso lembrar aos senhores
Constituintes qU2 os prefeItos que vol~

ttJ.n1, agora, aos seu:; caraoa são nquê~

lc:s mesmos que dispunham do sal, do
nt;'Úcar, do querogcm~, da. ga;;olina;
qU~ djspunh~m elos cofres púlJllcos,
G~ fôl'ça pú11líca, (;;l1filn, de todos os
l1'lstr'U."!1entos p:'.r~ CCiu~il' e realizar o
desejo dos chefes detentores do poder.·

O Sr. Vitorino Freire - E ao meu
Est:!do, onde 05 prIJfeitossão corre~

lígionúric3 de V. E=c.a, CC!l'10 se vai
])ro.~eà~r? !'To :r~rar[:nhfio por e~empl0.
3. maioria dos prefeitos foi afastada
do P.S.D. e sU9stituida por elemen~

tos da U.D.N.

O Sr. Lino llIacha(lo - N~o apoIado!
No y",:,axo.nhão, os prefeito3 não foram
nf~tados em. ~'U~ maioria, e os afas~

taC:os só o foram por partidarismo,
por ligações com o. ditadUl'a..

O Sr. Vitcrino Frei.re - Eram cor~

:rcli::rlon~r:!.os .de V. Ex. ;
O Sr. Lir..o Meclzado - V. E:~. não

tenl razão na sua afirmativa.

O Sr. Vitorino Freire - Lá, foram
dc7'~'dl;idas até profcssôras.

O Sr. Ga.briel Passos - Os prefeitos
devem ser z.fastados, d~sde que pcr~

tençam a quaizquer partidos.

O Sr. Lino Jr.acnado - O que r...avla
era o. máquina dItatorial, csb~nj:::.ndo

muito dinheiro, cerca de oito mil con~

tos, nas eleIções!

O Sr. Vitorir..o Freire - Deve, en~

tão, ter sido o inter....~ntor correligío
nt.rio de V. Ex.a. que terminou rom
pendo com o partido. O Senador Clo
doz:air Cardoso é um homem de pro
bidade inatr.câvel, V. Ex.o. bem o Gabe.
:Nlnguêm, em nosso país, atê agora, o
acusou de improbidade. S. Ex.lIo foi
um. magistrado no govêmo. Não de
mitiu, sequer, Uln correligionário de

V. E"...ccia.

O SR. PRESIDENTE - Atenção!
Está. com a palavra o Sr. Daniel de
Carvalho.·

O SR. DANIEL DE CARVALHO
Ao nobre colega do Mafo.nhão pedll'2i
quê a.guarde o f1m de meu discurso;
a r.=:.'SPOsts. nãõ deve ser dada pelo
humilde orador, mas, sim, pelas altas

au.tcúdadcs da República, que têm,
hoje, um gl"o.mlc compromisso com a
Nac;!lo, confol'me teremos ocasião de
"'Iez.

Senhores Constituintes: retomando o
i10 c.1:l~j ntinhas cOl1zidernçõcs, solicito
que l'P.m~am comiso sôbrc n necessi
dade de mudar a mentalidade dos de
t~ntcrcs elo lJocJcr, em tôda3 as esfe
ras da. D.dministl·aç~o pública, quer na
UnIão, quer nos El3tc.c1os, quer nos Mu~
nlclpios.

OS,'. Lino lI!achaclo - Muito bem!
A começ::'.l· pela 110mco Ção dos intel'
v:.m~orC3. V . :.e:~~.(I. faz muLto bem
em trazer n plenâ~'io êsse caso.

O 8~:'. DANIEL DE Can,VAr..HO 
!nútil s~l'í'l. fz·~~!-:no.a, aqui, a mais per~

feit", Con.stituicf.o democr{J.tlc:r. do
mundo, l"iC ·~la 1:6:- executada com o
p~l1Zn.nle:nto ele dc~vIrtuâ~J.n, com o
propõs:to de Wi't: a!-i l'egal~z.s demo
cràtir.:a~ pare cs mistérios do conti~

nulrzmo.
J~ o [~r:mde l:oeta latino Eorâcio

perguntavn: "quiã. Z~rJC[) sz:te mori
bUS?"

De que ,rc.lCl·ão as leis se não mu~
darmos os costumes? E é por iliSO,
prlncipa!mcntc por isco, que o El'i~
v;adciro Eduardo Gomes nilo foI mero
pretendente a um alto cal'go, :'llns
gl'ande prcg.:.dor clvlco, porque cl~

queria a In21horia do futuro :Jolítico
do Brasil. (Pa.Zmas).

Eu, que tive :i. honra d2 batalh~r

ao ludo dêsse intrépido brasileiro, guar
do das horas vividas e seu Indo, ou
vindo a sua pregação, incequecÍ\'el
lembrança. E só lamento que a .sua
pl'egaçâo não tivesse penetrado em
t6da. a massa do povo brasileiro, pcr~

que êla foi scberbo em tOdas as lutas
políticas. Se nós, políticos, tivemos aI..
gumas talhas, êle foi perfeito, e per
feito ainda no momento cm que deI..
xou o :Brasil, com largu crédito no so
vêrno, para que êsse se servisse de Qua
pregação e desse ao Brasil aquilo que
o povo espera: liberdade, justiça e se
gurança. (l'!uito bem).

Sr. Presideilte e Srs. Constituintes,
em Minas já tem corrido sangue, e
sangue generoso, sangue de correUgio~

nários que acreditaram na palavra do
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Brigadeiro Eduatdo Gomes, sangue de
João Cordeiro dos Santos, para :fnln.r
apenas ...

O Sr. Jaci Figueiredo - Não s6.
na palavra do Bl'igadeiro Edunrdo GD~

mes, mas ta.mbém na p:llavro. do awal
Chefe do Govêrl1o, que afirmou seria
o Presidente de todos os brasileiros.

O Sr. Lino Macl~ado - Mas 0,5 par..
cial1dades estão ai a cada momento,
na d1stri'buição das Interventorias no')
Estados aos adeptos da. ditadura de..
posta,

O Sr. Jaci Figueiredo - MUito bem.
O SR.DANlELDE CARVALHO

O sar~!$ue de João Cordziro d.as SantClS
há de escrever uma pz.lavra de ad..
vertêncla a todos os min~lros, a todos
os bra.,>i1e~os, pal'a que se unam na
rea1i~ação dos ideais pregado~ pelo
Brigadeiro e aceitos e proclamados
pelo atual Presidente da RepúbUca,
conforme acaba de lembrar o nobre
colega Sr. Jacl F1gu-e1redo.

Com efeito, o Sr. Presiàente da Re..
pública, Boa tomar posse, declarou:

"Afirmo a propósito de receber
com simpatia as sugestõ~s que v.e
nh~m de qualquer setor decidido
a concorrer pnra uma obra de cs..
treita e proveitosa. cooperação en
tre o povo e o govêrno num. clima.
de ordem moral e material,1ndis
pen:3ã.vel ao trabalho fecundo."

AnterIormente já. tinha dito:

..Não aspiro a ser. no exercício
de meu mandato, senão o Pre~l

dente de todos os t ''1ilciros, em
tudo qua.nto se refira ao 1nterês~e

l'laciona,l,ao deferimento da justi
ça, ao tratamento imparcial dOf;

meus compatriotas, pelo reconher::'
mento de seus direitos egaran
tias. "

Pois bem, o Sr. Ministro da Jus
tiça. apundou nas mesmas considet'a
ções, e, no seu discurso de posse, após
fazer idênticas afirmações e torná.-~~.~

mais explícitas, declarou:

IIE o povo brasileiro não será
decepcionado"•

E pergunto, Sr. Presidente, se 
Sr. Carlos Luz, se o senhor Prestde1l
te da República, a quem dão o mats
decidido apoio, estão de acôrdo com. a
orIentação tomada em Minas pelo It1~

terventor João Beraldo.

O Sr. Benedito Valadares - O c'an-
,didc.to de V, Ex/lo à Presidência da.
República cleclo.l'ou, em discurso, !'lHe
governaria de acôrdo com o seu pat'..
tido'. E' o que está :fazcnodo o Inta.r..
ventor de-Minas Gerais.

O Sr. Jaci Figueiredo - Isto é unl
contra-senso1 Deve governar de acõr..
do com o bem pú1Jllco.

O Sr. Benedito Valad.ares - Estl\o
em desacOrdo com o pensamento de
seu canctic1ato à Presidência da' Repu
l::>11ca - Major B,rigaãeiro Eduardo
Gomes. ' ... -

O Sr. José BOnifácio - Saímos da
ditadura de um só para passar Do dl"
tadura de um partido. :Isso falseIa a
princípio da repre:;entação proporcio-
nal. ' .

O SR. DANIEL lJE CARVALHO 
Governar cozn o partido é ou,tra. coisa.
Ma:; pergunto ao nobre colega que
me aparteou: quer S . Ex.a. ~ volta
ao reeime a...1"1tlgo ou ditatorial? Quer
que voltem os prefeitos que dispu
nham da gssol1na, do açucar, do sal
e dos cofres públ1cos? .

O Sr. Gabriel Passos - O apartean ~

te a V. Er..3 naturalmente quet isso e
nlals alguma coisa...

O Sr. Duque de Mesquita -. O que
não queremos é cair nas mãos' de
V. Ex.n.

o SR. DANIEL DE CARVA!.J!i:O 
)1: uma b~le!a que precisamos desfazer.

O Sr. José Bonifácio - O Sr. Va
ladares que1.· voltar ao govôrno.

O Sr Juscellno Kubitschek - Di..<;..
punham da. confiança do povo n'linei
ro.

o SR, DAJ."iIEL DE CARVALHO 
Estou respondendo ao Sr. Benedito
Valo.dares. Depo:s me entenderei com
todos os outros.
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o 81', Bened.lto Valadares arirmou,
daqui, que o seu Partldo bavla ven
cido em Mlnas. A sua aritmética está
errada. Tenho em mãos o Diário
olicial do Estado, com as cUras /lUf.I
ponho à dlsposiç5..o d-e S. Ex,n, peço
que S. Ex,o. mesmo leia.

O Sr, Juscelino KubitsclLelc - E'
desnecessárla a aprcsentaç:lo dêssc dj
cumrmto.

O Sr. Benedito VaZadares - Qual o
núm~l'o <la bancada de V. Ex.ll.na
Constituinte? Sels .?U sete Deputado'.i.
Evidentemente, o Partido de V. Er..n
nUa venceu a::; el~19ões.

O SR. DANIET... DE. CARVP...LHO 
Somos doze do Pnrtido Republicano.
Mas não é a questão. Quero diZer qUe
V, Ex.a ~jrmou que o seu Partido er~

a ma;orla no Estado. Não é. Fez
quinze Deputados e nós somos trinta
c cinco.

O Sr. Benedito Valadares - Somos
vlnte Deputados.

O Sr, Duque de 1.!e3quita - O 51'.
Deputado José Bonifácio venceu a.
eleição em sua terra?

O SR.. DANIEL DE CARVALHO 
O,~ números que estão aqui desmen
tem V. Ex.A.

A questão é outra. Não o. desvie.
Não rabulegc. V. E:~.11 não quer que
eu leia os números que estio aqui.

O Sr. Juscelino Kubitschek - O
Part!do Social Democrático maridou
à Câmara vinte Deputados. Os que
V. E:c.1l, não quel' rccon..'lec~1' vieram
de acôrdo com a lei eleitoral.

O Sr. Gabriel Passos - :eles estão
fazendo com V. Ex.l\ o cme os Pr.e
.feitos fazcr:J. com o povo 'em Minas:
fOgO de barragem. Aliás ê o que sem
pr.c fizeram nos último::; o.UOS.

O Sr. Juscelino Kubitschek - Esse
fozo fei suficiente para vencermos.

O Sr.' Benedito Vala'dares - E só
agora o nobre Deputado se lemprou d&
protesto.r!

O Sr. G!ô.brieZ Pa.ssos - Comprim1
ram e con'ompcram, o que é fácil àe

. ~e provar.

O SR. DANIEL DE CARVALHO 
Os voto::; apurados p'l::10 Tl'ibunal Re-

gional foram os seguintes: 985.600.
O P.S.D. teve 451.143. se 451.143 é
maioria de 985.600, então, a aritmé
tica que aprecU é diferente da que
...,. Ex.ll. .estudou. (Risos. Multo b(ml..
Palmas) •

O Sr. Juscelin.o Kubitsc1LecJc - Pela
tese doe V. Ex.lI. e::;ttl.o d2~tituidos cinco
d~putados da bnnc~da.

O Sr. José Boni/elcio - Cinco De
putados re:~icl1.i.o.is.

o SR. DANIEL DE CA.RVALHO 
Cinco Deputados res~dua1s e um clc-les,
foi, qUClS::!, elc;ito peJo Partido Comu
nist.a que i(!st~ve pró~dmo ci.:; alcnnça!'
o l1uocicutc- elcitor<;t.1.

O Sr. Paulo Sarasate - A prr:·/a
Ieccr a teoria. do nobre Deput~do Be
nedito Valadares, no Ceará, o Inter
ventor nomeado deveria ter s1doum
elemento da U.D.N. quo ali venceu'
per mais ele quarenta mil votos.

O Sr. Lino ]!1a.clLado - T:a.mbtm
no Piauí '= em vários outros :Est:ldos
c1a Fcdcr~ ção.

o SR. DAN!EL DE CARVALHO 
O que c~tr:.mos vendo é uma tentativa
de reg:-csso àquela época negregc.nda.

O Sr. Benedito VaZadal'es - QU~.

V. Eí:.~ apoiava..

o 82. DANIEL DE CARVALHO 
Apoiava a V. Er..:l. no Estado? Em que
época? Apres.:nte as prov28. .

O Sr. Benedito Valadares - Apol
ava o Govêrno da RepúbUca. :J:: sabido
em tócla. Minas GeraJs que V. :Ex.~

nunca deixou de apoiar o govêrno.

O SP.,. DP.1'."IEL DE CA'RV!~EO 
ApoIei (\ govêrno de V. E:c.lI.?

O Br. Benedito. ~·aladares - .l\polou
o 'govêrr.o ela República. ...

O sa. DANIEL DE C~'\...'q.VAL~!O 
Dê-me UDl:l. provo.,

O Sr. Benedito VaZada.res - Os
.cargos que V. E:·:,~ ocupou.

O SR. DANIEL DE CAEVATJ:l:IO 
Quais foram êsses cargos? Há, ::t.qUi,
quem pode responder que <l~rgos

ocupei.
O Sr. Art1tr Bernardes Fm~o 

Permita-me' o orador um o.pai:te.
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Vou prestar o meu ~stemunho. O
1Ínlt;o C"l'r.O CllW V. Ex.tI. ocupou
1'01 o de Diretor da· COmr)f1,nhia Sl~

tl-er úrfjk:~~ l'bc:io!laL ..

o Si. Ecnc:J,;to TJr.(l!t(!r.rea - ri:
cnt5.n~

o f:r. /J.rtu.r lJm'r.arrles Filho 
- •.. e oU'li do D!'. GuHh:!l'mc
GuinlfJ, prczic:cntc d;:-, rne:;llla, qu!: .a
h1'cID,lh·n. do r.:onv!Lr.: r~ V. E,.:.n. p••r"
tira. d.~Íi:: (~ n[o do Govêl:n:), que o ho"
l11~.ll:l(:l).(,: t:rU':!l':.a h/tal' po.ro. a. Co:n.prc:."
nh~3. nl'C: dll·ig-i::l. !;!'[! V. :re:~.r~. bi
sIm narla devo V. E=-:(;i~. ao OCtvêrno.

. O G!:~,' VAN'IE1... DE Cl...?:.VALHO -
Melhe: dtpclmc:ltc que o qUI:: Vos.~a

Ey.cclflncla prc~ta pode da.r o S~h01'

Som·;n. Costa. o qual, naturo.lrncntc,
n5.o r:1H:rcrá. fal:lr nc:~~~' momento.

o S1'. Bcnc(llto Vetl!uZarc.'f - Se
S. Ex.r. fal~sa :::c:la bom.

O Sr. Gabriel Pas::03 '- O or~:lor

r:ào precIso. C!ofencIcr-5c porque é, no
tàdctucnte, hClm~m d~ bem.

O Si. firtur Bcn:a:-c!cs Filho 
O Sl". Sou~a Cozta é hC::l.e~n SC~'cno

e justo para não ncr;:lr a V. Excc"
lf:nci::. o ~eU testemunho.

o sn. DANIEL ·DE Cl':r::VALI-rO 
S. El':.~ }j(Dl sabe como- (·ntrel c
<;omo sa,1' da Ccm.-panhi:l SlctcIill'
glca.

O Sr. Artur Bcrnardes Fillzo 
V. Ex.a não pr.d~ ~cr, aqu':', c::cus,ldo
sem m~i5 ne.m m(:nos.

o Sr. sousa. Cesta - O orade:...
:foi convidado para P..'isumlr o ea:2'o
de diretor da Companhia Stdl!l'Úr~

gica c. posso a<:rcv.:ent,n:r, foi C')ln
,grande pesar que vi a suo. retlr.wa.

(Palmas) ,

O SR. D,i\NIEJ.. DE CP 'J:1.VAL!10 -
(Dirig!ndo"ae ao Sr. Benedito Va~
ladarc:;) - L11 está. Do :rc~JPo.';ta n
V. Ex.n• Se (:SSo, era a pro"'a, c1:l
está. dC.:lmt:>ltida. Apresente outra.

O Sr • .Bcncai~o Valac1are:; - Evl~

dentementc, não podia cei;<::lI' àe ser·
2.?Jlrn. Se V. Ex.R colaborava tão

b~:m CCim o GC','ôrno, é 16Z1co que o
~~r. Ml1ü::;!;ro ela l"n,zC:l1rl::. c1cvl~ iJcn
tlr pc;:;m' com o seu aín::.:tartlcnto.

o SI". Barreto Pinto - A Oo~

"'~1').1CJ nua l110 presta n[40 s~ d6. co
l~;Jo~';'~(i~Of

o .sR. DAN:mr... DE OA...'l:ê~"JU,r:rO 
SI', P1'l~~.lê.(;ntC:', n:~o C;;,,:!,<;cj:W:l da:- um
c:1r~t!:Jt pé:.;~;o~1" C1 ôst~ c~(;b:t.lé.:. Con ....
6m;Ín...tr.t.:: rlc1o. forma que todl)')
vl~m..••

o Sr. GabrilJZ Passos Mas é
que [1 S~~l'eniaL1.(le não convem :J,rJS

110::::0::1 n.d'JCr~.\rloS.

o 311.. DANIEL D)1: CARVALno 
. .. co!o~f)r)do fi. ClUC5tão num tel'IlcnO
di!c!'.mt.e: do.(!'i;ld:: P:.1.~o. o qu::c.l r.:uerin
m·r~:á:~r·n·w {} ::;;r. :Bo::ne(}ito Va:arl::."
rcs. Dccl.:ro, pot':::n, ~ S. n:xa. que
tJ<lcito em qu~lq1.ter terreno, qua1qu!:r
(jiec~s[Lo com S. Ex.A • N'ú,o t'~nho
rncl'u:-:!lhac1a.s nrt V~Q~I" 'l~m temo
-dev;:l..Í:;41:~ :::C,bl'e o mC11 p::,.~Jlado. (PC1.l~
ma..~). V· {.11ho da. mlnh:l. pobrc:~

honrada. c do meu traiJalho. 'l'enho
vid:l l~mt>a. {IU~ 'tesnfia t..c~lúnta., à
Jnjú1}:l,vc.nha cln. de onde vJ.;:r. (Pc.Z
'l:W:; nas [/c:.ler~a:;) •

M:a,5 a eo!r::!~','Uldão eom que o Sr.
Benedito Vnlo.darcs ,e ao :ma ~amar1

lho. .. , (PcZmas 1L~ fJCi.7.CTLa.s). (Pro
tc,r;lOfJ no r(Jcinto) •

•.) Sn..PRESID~'I'E- Advirto ao
ilustre const:tu1ntc qu:: n(l.o .deve se
rcfc:-ir llCC:X:S térreos l), seus colegas.
(Palmeu;) •

O 81(,. DANIEL DE C/:.RV.l\1;gO ~
Retiro a exp:'cssão, Sr. Pr~sidcnte.

. O Sr. Duque de Mesquita - Vossa
:Ex." nem deverIa receber :resposta,
porque a c:Y-P:'c~cãO ná<> é pr6p:d.a do
x:'n.:r:l:l.Ulcnto.

O Sr Nereu Ramos - O orador tem
um nome a zelar e não deve perder
asc:crúdade qu~ sempre o 9ocompo.~

llhou.

O SP...' D1i.N!EL DF.: CAI~VAI;r:rO 
Já retirei a. expressáo.

O Si. José Alkmim - V. Ex. 11o não
pode compreender a. sens1b1Udade
dD.'.l m1nelros, pCl'que vIve em Copac~-
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lJ~j1n. c tÓ sc lembro, de Mil1a.~ nas
vé~;pcras das cleiçõc~.

O Sr, José AtlOWlto - O or~d01' é
um mjllC~.l'O W',c hcm:'~ () D:;';ELL

o ,';r I ,lr;:;,~ li_ll:'I1J,~'i;1~ - ~\üo r.L:j:.;Íln
(JUf.r.11eZc Or~':ll{lc l.~nla b'~ln~tf.,ti~ i~ltcil'a.

o Sr. JOfié l'..u(Jn:~to - Não h:l
ofr;nr;::l., desde que retirou n, C::j:prl::if,::'O,
p:: i'larr.cmt~:.rm~ntc.

o Sr, Prcu.:o I{cZly - 1:101' cr:l'to que a
cxprc:.õr,;iio usada pelo llobre dõ;")ut:ldo
nt.:o :;:c :lpl!c:lv:4 n m~1nbro:: d:~ b~n
crl,do, m1nc!.~·:L. 1\/::o.s, que o fô:;:;c. Ain
Cl!, <l:~'m, S. I':r..'\ retirou .;l. .r:xp:rc:~;

s:.\o, dêntro do.~ hí\\:)1tm lJ:~:::l:lmcnt:n'cs

rIo rú~!hcr cst11o.

o SE. PRESIDENTE - AtCl1!'ií"W!

(Trocam-t:e vccmenle.s a]Jw·tes
em;lrc os ,~r8, J)cp71t'~clos ./.):;f'.
Marie:. J.l1~mzm, .IIrl,;.r !3cr7L!Lrde.'1
["ilJUJ, José All[J'I4:-:lo, JU'<;CCli1W

Kubit~chelc e B!mcdilo VaZadem:::I.

O 3rt.. PRE0ID'F~N~)."E (F'(/zr,ndo .':O'l't
iil:.i:;lc71lr:mcntc 03 t~mpano:n - Est!...
SLl~~)~L1Srl a ze~5ão.

(O Sr. President.e rcabre a 'fC:S
são>.

o SR. PRESIDENTE - Peço ~I.;'S

Srs. Deputados e Senndorc.'J que me
ajudem no m~ntcr a ordem, ouvindo o
orn.dcr, Sr. Daniel de Carvalho, n
quem volto r~ conceder n p3.lavra, pa.a
que prossigo. em sua oraç;io. (Paw:a).

. O SR.PJUtIEL DE CARVAI,r-rO 
(Ctlntinuendo) S:-. Presidente,
tInha cu raz:ío de vaci!ar em vir à.
tribuna porque poderiam nconl.r:!c€r
r;[,isas tão dCSnbl'ttdávc:i:5, ~obrC".;udo

m~ra c~;s'es companheiros C1~ se m,;:
llndral'nm com umn. éxpressão Cfl.:c,
imedJatamilnte, .rctiJ.'\!i, po=que pro
nunciada no c:llor d:l. or3)';~o. como
tC)do~ silo tcztcmunhas, quandv eu
c·;t.~wa s:mclo nt::I.I~..'\do no único patl'l
mên'o que t'2nho - a hon:o.dcr. pe~
1'.1):11. Cada um d~!ende o que P02sul.
IHí!uns têm riquc~as. Bu, jJorém, só
te nho o meu nome, .•

O Sr. r.ino Machado - Aliás "otm
grande nome.

O SR. DANIEL DE CARVALHO 
. ,. Era natural pois, que pCl'de?ise um
PI>UI:O o cOlltrôl~ dos nerv-os; mas,

imscJir.tmncnlie, n~lucla palavJ'V, im
P(!l1!;:ld~J. foi l'ttll'atla, porque eonhf:\Jo
rJrj eo~J.t1nK![j pt::l"lumc;ntlU'C:-I .c :;cria
im:r.[.i;"'Z ch} iJ:to[(,r'.1· aos meus co1r.:r!~I.!:i
âa ·bi1;"wudn. mln2;:a uma rj~;Jl.. {rl':~
l' :'.1 O~· ~1.L.i. '.'ll.,

O, SI'. I..rlur lJcrnardcs Fil7w
V, E~.II. t:;l'ln. 1l;~:rldo ::e![;r1:--11C í~ c:.
1n,~l'i111a. de pl'dcltuz, porque cIlta r.::-:l~3

te, H{t homens c11~nrm t~O c::el'cfr.:lo
d~~s l)l'c!cltul'a~;, l,'lUS O;) llli. t~~m>':! ...
n.:lUS c:: cl<:.5onr.~tos.

(Troc:am-,';(~ tJár'Í.o~ cl'!Jarle:i. O
Sr, Prc:siCZenlc, fa.;~rmà.o {iOar os
tímp'Lno.'i, 'lHJaC atenção}.

O'~~~, DANl1:r... DE CAT(VAL}i.O 
r-jl', ;~.t·r~~~d::ntz,~ 51'3. Conf.;tJtulnt~s,

'V..rU concluir. porque nao quero. de
1i:~odo [~lg1.:m. provocar novos incld.m
tcs ncsto. CnHn..

O Si, Gni"tcl 1'CS80:1 - P{mr.it~
me um a.p~rtc. A!m:t:<.do o calor elo
cl~bat~, V. Ex.1I. csti pr~5t<J.nc.~o um
f~r~ndc sr~nril;O. b d~mocr:lcla não
exl~tc, aC:id~ que hD.~a comnrcssfloo do
povo; c: (;:>lamus ju!.t.~mente nos Oí:.
temc10 pela à(;1':10Cl'~\tizaç[~o do P~tts.

O St. Lino Jltacha40 - A tribuna.
desta Casa. é jm.tamcntc p3.ra i~so.

V. EJ:.a deve cm1tinu:lr.
O Sr, .losé lJo1lifácfD - Multo hem.

E c~~;1 ra~~cnclo um lJclo Cl1sClll'SO.
O SR. DANTEL DE OL\R,VAL:HO 

AgT.a(lec~ndoos apnrt~s do:, noórcs
col~(5as, Jx~rs'sto no propósito tir. C0:1
clulr, certo d~ que outr03 t~1!lh~m te..
l'fLo d:íJojrn~ntor; o. Dr-t:,<;L:::r. "

Estou clnccr::.m:m,tlJ convcõ1cido de
que 50 t~ri burlado o :lobre movimen
to das r.ôr~.:l5 nrmatlas de 2D de nu
tubro, se lhe dermos p.ssa interm'o
taç:io restrltlV:l, que dimInuiu o s~u

zcntido c nlc~nce, pnnsando-se que
fIe v1sava ap:mas a pCl'soa do dl
tador, NÚo. :E:ssc movimento, que
ficará na l'lo!::sa História, tinha jJor
objetivo r.cabnr com a. ditadura. com
o re~jme ent&o existente, encamado
na p~:,;soa do ditador,' extinguir os
abusus que se processavam II sua
~ombra.

Por l~so, comildcro· do. malor gra
vidade a reposição dosant1go~ agen
tes, em Minas e em outros .Est:l.ctos:
porque - para l'csun1ir - o que f 5
tou vendo é nquclo. cena " descrito.

- lGl-
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1YZ10 poeta João Paulo, que procura..
rei traáuzir do alemão: - "Perdu
ram as 8,ngústias noturnas. Os ~SpC"

tro5 se movem, nas trevas! Os pás·
saros da noite desferem os seus v(los!
Os vivos sonhaml"

E' o que estamos fazendo, dentJ'o
dcsta Assembléia, embalados por '1m
sonho de constituição. de legalldade
dcmQ{::,.ó.tica! .E o que devemos pectu:
é flue venha. quanto antes à luz essn.
]ega_lid~de! Essa a essência da p':"e
gaçi5.o do Major Brigadeiro Edua.rdo
Gomes. (Muito bem). O que êle que
ria !I:l.r:l. o Brasil era o J.·cgíme da let,
a cessação de todo arbítrio, a ".0...
rantla de todos O!:i direitos e l1J:;or6'1.
des.

o Sr. Lino Maclu!à.o - Voss~ Ei\:
celência pe:mite u:n aparte? Eram
cl~içõcs livres não só para Presidente
dI). Repüb11c:l, como, t9.mbém, para
Presidentes dos Estado.3. Como tere
mos eleições livres com IntE:rventore;)
parcIais,nomeados desde já?

O Sr. José Bonifácio - Vamos ter.
outr.l vez, eleições a bico de pena.

O Sr. Lino Machado - A pregaçao
de Eduardo Gomes era no sentido de
que houvessem eleIções livres em tõ
das as SUZl,S fases e náo só em 2 de
dezembro;

O Sr. Acúrcio Torres - Não era s6
a palavra do Brigadeiro Eduardo Go
mes. Isto, telizmente, também está
nos propó3ito5 honestos e nunca. pos
tos em dúvida do honrado Senha)"
Presidente da República.

O SR. D.~.NmL DE CARVALHO 
Aceltnnclo o aparte do Sr. Deputado
l-..cúrclo Torres ..•

O Sr. Ac'ii.rcio Torres - Enouanto
V. Ex.no não provarem o contrário,
l·~lati.,t.mp.nt.~ às infcIm~çõês que !êz
o Sr. ?residente da República Gaspar
Dutra, l'-a sua. posse, nfio podcr-:mos
falar a sério.

O SR. DANIEL DE C:\RVALHO 
Aceitando o apr:.rte elo nobre Depu
to.c1.o Acúrcio Tôrres ...

(Trocam-se apartes entre os
81'S. Lino Machado e Nereu .Ra
mos) •

o SR. PRESIDENTE - Aten~ão I
Está. com Cl. palavra o Sr. Deputado
Daniel de Carvalho.

O Sr. ACltrcio 'J'ôrres - :No to
Ctmte :la ponto de vista do seu dls~

curso de há. pCJ L1CO há o segtúnte:
não devemos discutir questões de or~

ciem pessoal, porque a honradez c o
bl'ilbod a vfeIa ~ pública de V. Ex/io,
tliglJ-o il15uspe~tamente, já passara.-:n
em julge.do. (Palmas).

O SR. DANIEL DE CARVALHO 
Ag'!'adeço a V. Ex.A êst<! depoImento,
que tC:lltO me conforta; e ace:to,
tambcm, o seu apílrt'c, que vem :efor
C,'rlra,,; palavras aqui proferidas p::l0
110bre- 1íd~r da maioria, Sr. Ncreu
R~mos. 1::12, também, assegurou qJ~e
o Presidente G,aspar Dutra; irta-:;::l.
rantir todos os direitos e tôdns :.s
Jib:.::r~.ndeso n~D :-;ó ::l.qui como nos ~s
tacios.· Pol.'l b!:m, ai está urn:a. OP(I:"
tunidfJ.de ll~ra S. E:!.a provar a ;:~n~

ccrId::;.dc d.:;· S:;U$ propósitos.
O Sr. tiHO Z.fac7wdo - Os !a.:os

j{L estão provando o contrário. l-Iaja.
vi.'ito o easo da nomc.-ação do Inter
ventor maranhense.

o SR. DANIEL DE CPo.:RVALHO 
O caso de M:nas Gerais está aí gri
tando por justiça, pela execução das
palavras proferida.'> por S. Ex.ll.. o
Sr. Pr~siclente da Repúi211ca, pelo
Sr, Ministro da Justiça, p~lo Senhor
Precidente dseta Assem.bléia e pelo
nobre lider da znaioria.

AguP.rdcmos . as providências, da
~r. Presidente da República e dos
chefes que o acompanharam e, en
qU~l1tcestamos na espcJ."ança de ver
realizadas as promessas, ouçamos e
tenhamos sempre presente a palavra
de Eduardo Gomes: "O preço da li
berdade é a eterna vigilância" .
(llfuito bem.. PaZm~).

O SR. PRESIDENTE - Cabe-m.e,
com grande pesar, vir comunicar à
C~S2., conronn~ participação que' aca.
bo de r~eber do Ministério das :Re
lações Exteriores, o falecimento do
Emba.ixador do Chile, acreditado jun
to ao Govêrno do Brasil, SI'. Ra.ul
~orales. 1

O entêrro terá lugar amanhã, à.s
15 hora.."i, saindo o féretro da.' rua se
nador Vergueiro.
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AssDCID.n'do~me ao luto da nação
chUem:.,manl!eato a minha mágoa,
'lue será a de tôda esta Assembléia,
pdo dcsel}lace do grande represen
tante do país amig-o, no :Brasil.

Em aditamento no essa comunica~

Ç:.... D, per sugestão do nobre lider da
;::~(.ioria, vou nomear a segUinte CO~

n::ssão pal'o. representa!' a Asse.mbléia
n(,.<j funerais do ilustre diplomata:
Srs. :BenedIto Valadares, Daniel de
carvalho, Arruda Câmara, Carlos Ma~
righcla e :e:u~o Carneiro, 1'epre5en~

tanda a Mesa.
. .

?roponhc~me, mais, que se cooog-
ne em ata um voto de pesar e que
se man-de um telegrama de condolên
cias ao Govêrno dO" país amigo, em
nome Mo Assembléia. (Pausa).

Levo, ain<Ia, ao' conhecimento dOIS
51's. Constituintes oferta. feita p~.lo

Grêmio Paraense, de medalhas com
a ef~gle do saudoso ex-Semador Lauro
Sodré, destinadas à distribuição en
tr~ S. Ex.llo •

ComI)' o número ci.as mesmas não
é suficicnte para a entrega a todos
os 51's. Constituintes, vou encaani
nl1á-las aos 51's. lideres de banca<l.as,
aguardando que, possivelmente, ou~

tras sejam en-vladas.

A hora do expediJente estú finda..
o SR. CAF:r:: FXLRO (.;.) - (Pela

ordem) - Sr. Pl':;sic.entc,· V • E>:.'l,
em reunião anterior. nomeou uma. 1,10
mü:são paí.'a elaborar o Reg1mcnto da
Assembléia. Nessa ocasião, porém,
V. E=:.ll. não fixou prazo para entrega
do trabalho por parte da mesma co~

missão. Esta.mos atravessando pe
:~o~o de sessões especiais.

De.'iajaria que V. Ex.ll. fixasse pra~

zo pa~:a essa entrega ou indagass~

se o trabalho se acha pronto, de m(l~

do ti. poder' ser encaminhado à Mesa.
para. a devida publicação. Assim, pall~

sado o período de sessões especiais, o
plenário estará. habilitado a. debater
o projeto..

("') Não foi revLsto pelo orador.

o SR. PRESIDEN'I'E Devo ln~

formar ao !lobre Constituinte quI;' c
trabalho já. está pronto" tendo sido
envio.do o. lmprenso. oficial, devent;lo
oportuna.me:ntc, ser distribl.l1do aOn
5rs. Constituintes.

1'. Com.i:s~rtO, portanto, já se desempe
nhou da lncumbf:ncla. que lhe havi<l
sido cometida.

O SR. CAF'S FILHO - Sr. Pre
dente, minh~. indagação encoutra
justificativa. exatamente. no fato t;l.C

não ter tido conhecimento da con
clusão dêssetraoalho, cuja publicaçãlJ,
segund.o a praxe parlamentar, pa.rr.~

cc-me, depende de prévia apresent';l.~

ção à Mesá. E por nüo haver disso ti
do noticIa, como Dcputo.do que assiste
ao todas as sessões, levantei a questão
ele orcl~mj que V. Ex.a acaba de l'e
SOIVCl.

O SR. PRADO K.ELLY (Pela or..
dem) - Sr. PresIdente, não ignora a
Casa. que sou um dos membros da Co~

missão incumb~~l.a de elaborar o pro~

jcto de Regimento' Interna. Devo,
assim, infor:rn.nr que essa Comlssilo
estêvc reU11ida, hoje pela manhã, das
10 ntc meia hora depois do meio-dia,

_tendo cor..cluido a l'edaçü.o final de seu
tl'abalho. que se enCO:ltra, em ori;ina!,
nas mãos da funciont1.rla enem:rcgo.da.
de til'ar as cópias, a serem !irmadas
pela. Comissão c apl'escnt!liclas à M:?sa.

V. Ex.a. talvez não est~ve5Se a par
clêstes detalhes. Por iniciativa, en
tretanto, elo nolJre Senador Ncreu Ra
mos, e no intuito de facilitar o cODhe..
cimento e o exame do assunto pelos
51'S. Constituintes, foi deliberado que,
na intcrcon'ência, ze imprimissem
avulsos especiais, com os dispositivos do
Regimento antigo e do projeto atual.
Destarte, quando V. Ex.r. tiver na
mesa o parecer assina.do pelos mem~

bras' da CO!Ilissão, já se poderão cUs
tl'ibuir, para julr;amento e cr1t1ca dos
51'S. Constituintes. os referidos avul
sos, com uma comparação entre os dois
textos.

. Era a explicação a dar a V. Ex,llo.
para satisfazer à indagação do ilustre
Deputado, Sr.. Café Filho. <Muito
bem) •
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("') Não foi revLsto pelo orador.
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o SE. PP.,ES3DEJ.'n'E - Ptlrece-me
QW2, conl essa explicação, o nobl'e
:Dep'Jta.do 51'. Café 1"11ho d';.ve estar
satisfeito.

Eztr.ndo f1nC:~, c.cn:.o anuncieI, _a
horDo dcstin:lcl:.'t 0.0 c:.p~dl:!nte, n~o
me foI possiv,el dar n. p:llaVra no Se
Ilhar D:putado 'FJ~óres .d~ Cunha, que
havia solicitado lnscnçao paro. ~
momento.

Passamos à. ordem do dia.

Compareceram mais se Srs. Cons
tituintes.

Acre:

Castelo Branco.

Amazonas:

Valdemar Pcàrosa e Leopoldo Peres.

Pará.:

AnibalDuarte de Oll~!eira c Deodoro
Mendonça.

Maranhão:

Clodomir Cardoso, Pereira Júnior,
Alarico Pacheco, Antenol' Bogêa, VI
tormo Freire e Luís Carvalho.

Piauí:

Esmaragdo de Freitas, Areia Leão,
Sigefredo Pacheco, Adelma:r Soares da
Rooha, o José Cândido Ferraz, Mauro
Rcnault Leite e Coelho Rodrigues.

Ceará:

Fernandes Tá.vora, Paulo Snrasate
e Moreira da Rocha;

RIo Grande do Norte:

Ferre1ra de Sousa.

?a.raíba~

José Jofill, João 'ú.rsulo e Osmar
Aquino.

Pernambuco:

Novais Filho, Etelvino Lins, Jarbas
Maranhtio, Os~r Carneiro, Osvaldo
Lima, Costa POrto, Ulisses Lins de Al.,.
buquel"que, Pessoa Guerra., L1ma Oa
valcantl,Alde Sampaio, João eIeo!as
e A;rruda. Câmara.

i'Alnzoc.s:

Ismar de 06is Monteiro', nlIàr10 Ga·
me::; e li'l'clto.::; Cavalcanti.

Sc::gipe:

VAlter Franco, DUl'val CrU2: e Dan
taG Vieira.

Bnhl.3.:

AUamlrando Req,uiã.o, Eunáplo de
Queu:oz, Guilherme Marback, Lauro
Farani Pedreira de Freitas. João M:cn..
eles e Luis Laso.

o Esp1rito Santo:

V~ch'a de Rezende e Alvaro Cas..
telo.

DIstrito Fc.:deral:.

fIamilton Nogueira, BenjamL.""l Fa·
ra11, Vargas Neto, Gurseldo Amaral,
Sesn.das Viana., Antônio José da Silva,
João .Amazona.s; Jonas Correia, Bar
reto Pinto c Batista Neto.

o R10 de Janeiro: ,

.Alfredo Neves, Eduardo Duv.ivier,
Paulo Fernandes, Getúlio Moura, Brí
gido Tinoco. Miguel Couto, Claudino
José ds. Silva e Abelardo Mata.

Minas Gerais:

Juscelino Kubitschek, Duque de
Mesquita, Noro.1dino Lima, FeUpe Bal
bi Artur Bernardes e Milton Prates.,

São Paule:

José Armando, Paulo Nogueira e
Hugo Borgh1.

GoIás:

Guilherme Xavier.

Mato Grosso:

Argemiro Fialho e Agrícola di:; 'Bar~

ros.
Paraná.:

Fernando Flores, Munhoz de IllIeLo
e João Aguiar.

Santa Catarina:
Ivo de Aquino e &ns J'oreül.n.
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Rio Cl'nnc:c 'do Su.l:

Dâmoso Rocha, nat~sto. Luzardo c
.t\ntm~o Lcivas.

O SR. PRESIDENTE :- Ach:ml-Sc
sóbre a Meso. 3 requerimentos:

Senhor Pr.en:dcnte. A Repre.<::mta
ção Fed~rc.l do ::P~.rf.l.:nCt. cn'/1,: ü Vo:s:;1,!.
r::l~celêncL~ -o :~e:;tUnlie rcquer;mento, n
1'!m de que 5~ja julgado otjeto de
consideração, nos têrmos abaixo:

Requer seja consigno.c!o em at,~ um
voto Ue profundo pesar p~!o faleci
mento, ocorrido no ano de 1911, do
ex-Scnadol' ela Rcpúbllcll e e,:-Gove::t
.:l~dor do Esto.do do Paraná, Dou:\)r
C:lc~no Mu.rlhoz d::L Rocha.

Sála das Sessões, 12 de fcvere:iro d~

1946. - R.oberto Olasser. - G07nll
Júnior. - Aramis Ataides. - Erasto
G~ertner. - ,Ruõens de 1'4elo Braoa,
- Joáo A!JUiar. - F. Flores. - Jot;é
Augusto. - Lauro Lopes,

.--
A Bancada Amazonense na Cl,msti"

tuintc Nacional ~s:;ocia-se às homcTI?
gens prcstades aos egrégios Cons
tJ.tuintcs de 1891 e 1934, bem a5s1:n

.?, memória dos bro.slleiros ilus
tres desaparecidos no período do.
recesso parlnmentar, e menciona,
com particular consideração e sauda
de os nomes dos deputados Luis TI
reU e Alrrcdo Augusto Ribeiro Jú
nIor, constituintes de 1934, .Aluislo
Araújo e José Francisco de Araújo
Lima, que, igualmente, honraram a
representação do Amazonas no Ccm
gr~sso ~acional.

Saia de.s S~5óes, 12 de fevereiro d~

1946. - Alvaro Maia.. - Waldemar
Ped'iosa. - Laopolda Peres. - Ma
nuel SeveTiano Nunes.

Requeremos seja inserido em ata
um voto de pesar pelo falecimento
de Irineu Ma.chado e Adol!o Bergn
mini ex-deputados pelo Distrito Fe
deraÍ e pelo pass~.mento de Antch'l10
Dormund Martins e de João Clap
Pilho, ex-intenclentes carIocas.

Sala. das Sessões, em 12 de !evert.!iro
de 1946. José Romero. - JOnas
Correia. ,

(Assume a PJ'c&icZéZncict o Sr. Otávio
Mal1!JabelrlL) •

O Sr:.. PRESIDENTE - Vou sub R

n:cter a votos os recJuerimentos que
for:lm lides.

Sáo aprovado::;,

o SR.. LAURO LOPES _ (li') 
Sr. Pl'::l:iiclente, Srs. Con:;:titlúntes: se
renado!l os õ,nimos, a hora é propicia.
!)~ra um ato cte justiça, ne~ta Casa,
onele Se reuncm os l'cpl"cseniantes do.
sobcl'ania nacional.

A bancada do Est,'J.do do Paraná,
ntL'l'Ja s!gnlf1cativa unan'midade, - os
repre.eentantes do PartJ.do Social De
mocrático, os da União Democrátlca
Nadollal, os elo Partido Tra}:)alllist.a.
Brasileiro - numa legítima expressão
d.ot sentimentos ci.o povo paranaense,
requer a. esta. Assembléia faça Inserjr,
na at:l de fleus tralJalhCll), um voto de
p!!sa:' pela morte de M.'l.nuel RIbas, o
:;audoso governador e interyentor.

Todo o Brasil conhece essa figura.
impressionante de administrllr.or. Nas
cido no Pa.tllná, muito cedo Manuel
Ribas. se ausentou e foi formar sua.
personalidade em meio à brava gen.te
dos pampas. Intendente da Santa
Maria e organizador da Cooperativa
dos Ferroviários daquela cidade sulina,
dali seu nome se irradio\:. e 1e ~l

prestísio se fêz C~;I'car, como admi
n!strador hábil e probo, que o S'ovêruCt
da República foi buscá_lO, em 1932,
para serir o Estado do Pa.raná..

Por melávos diversos, o Paranâ atra
vessa"va, na. ocasião, um período tor
mentoso de sua vida, com as finanças
desol'ganlzadas, funcionallsmo publico
cem quase um ano de vencimentos
atrasados;, e Manuel .Riba::>, ponao
mãos à obra de reconstrução do '&5
to.do, se conduziu de modo que, rea
bert~s es urnas em 1934, o povo do
Paraná o sagrou seu governador cons
titu.::lonal. I.uterrompido êsse govêrno
pelo golpe de Estado de 1937, foi, em
seguida, mantido à frente dos des_
tinos paranaenses e pôde, até o dia 5
de janeiro último, quando o golpe mi
litar de 29 de outubro pôs fim à sue.

("') Não foi revls~o pelo orador.
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profícua administração, realizar obra
de tal vulto que o tornou credor da
be:nerncrência de todos osbrasl1eiros.

Eis porque, Srs. Constituintes, a re~

presentac;âo federal do Paraná abate
suas bandeiras partidárias e vem, pela
unanimidade· de seus membros, pedir
à Casa uma reverência à memória do
eminente conterrâneo, à memória
dêsse homem que, no govêrno do Es
tado do Paraná, semeou escolas, cons
truiu portos e hospitais, ligou todos
os quadrantes de sua terra por magr;í
ficas estradas de rodagem, pÕs ordem
nas finanças públIcas, transmitindo o
govêmo ao sucessor com todos os com
pro:nlssos do Estado rlgoro.&amente em
dia, com um saldo em bancos locais
de cêrca de cinqüenta milhões de cru
l.eircs, e possibilitando a continuação
de sua ciclópica obra administrativa.
Para essa memória, que ncs é tfto
cara, solicIto as homenagens da As~

sembléia Constituinte, porque Mal1uel
. Ribas, engrandecendo o Estado. do Pa~

ral1á.. muito trabalhou pela nossa
gl'anc.e pátria. (Muito bem. Palmas) ... 

O SR. PRESIDENTE - Tem a
Mes~ os seguintes

l'tEQUImIMEN'1'OS

A bancada °do Paraná na Assembléia
Nacional Constituinte requer, na ses
são destinada à comemoração de gran~

des brasileiros mortos, que ~-e insira
ein ata um voto de profundo pesar pelo
1Js.ss~mento do ex~gove!nador e ex
interventor federal no Estado, Sr. Ma~
nueI :RIbas, ocorrido em Curitiba no
dia 28 de janeiro QO corrente ano.

S. S., em. 12 de fevereiro de 1946.
- La.uro Lopes. - Roberto Glasser.
- João Aguiar. - Aramis Ataides _
José Albuquerque. - Gomy Junior. _
Rubem de Melo Braga. - Bento M1l'"
nh02 da llocha :Neto. - Erasto Gaert...
ner. - F. Flores.

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
meter a votos o requerimento da re~
presentação Paranaense.

Estâ aprovado.

Estão sôbre a~esa e serão subme
tidos à deliberação, posteriormente, os
seguintes r~querimentos:

Requeremos se dIgne a Assembléia
Constituinte lançar na ata. um voto de
pesar pelo faleclm:-:nto do grande bra
sileiro Alc:lntara Machado, líder da
bancOoda. da Chapa única. de S. Paulo
na AssCn-lblé1a Constituinte de 1934. 
Horacio Lajer. - Antonio Felic:ano.
- Benedito Costa. Neto. - J. Lopes
GuJmaréf.es.

Requeiro que se lance na ata das
trabalhos de hoje da Assembléia.
Constituinte um voto de profundo pe
sar pelof~lecimento do Dl'. Armando
de Sales OlIveira.·

Rio, 12 de f~vereiro de 1946. - Plínio
Ba.rreto. - Má.rio Ma2agão. - Paulo
Nogueira Filho. - Otávio Manga~
beira. .

A representação paranaense a esta
A~semblé1a Nacional Constituinte re..
quer a inserção na. ata dos trabalhos
de hoje de um voto .de pesar' pelo
desa.parecImento do Dr. Carlos Cav:lI
cânU .de Albuque=qu-e, antigo parla~

mental' e que exerceu também a pre~

sl<Iência do Estado do Para.ná..
S. S., 12~2~946. - Erasto Gaertner.

,.Yunhoz da Rocha. - F. Flores. 
G01n'l/ Júnior. - Aramis Ataiães· 
João Aguiar. - Munhoz de Melo
- Lauro Lopes.

Requeremos à Assembléia Consti-'
tuinte um voto· de profundo pesar e
reverência à memória dos Deputados
Má.rio Dcmingues da. Silva, Arnaldo
Bastos e Augusto Cavalcânt!. ex-mem
bros da .Constituinte de 1933.

s. Sessões, em 12 de fevereiro de
1946. - Oscar Carneiro. - Gerano
Malagueta. de Pontes. Guarani
Júnior.

A representação paranaense nesta
Assembléia Nacional ConstItuinte pro
põe que se insira. em ata. um voto de
pesar pela memória ,dos antigos par~

lamentares Alencar Guimarães, I.ln
dolto Pessoa da Cruz Marques e Otôni
Maciel, que honraram as tradições
desta Casa. e elevaram o prestígio e a
dignidade da República.
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. S. S.,12 de tevcreiro' de 1946.
Erasto Gaertner. - La'u.ro Lopes.
Munhoz da RoeM. - F. Flores.
Gomll Júnior.

;. bancada po.rannense requer que
seja. inserido na o.tc dos tralJa1hos de
hoje um voto de p2::iar pelo faleci
mento d,o antigo parlamentar Dr. PU
n10 Marques qu,e foi 1.0 Vice-Pl'esi
d.el'1te da Câmara. dOi) Deputados num.
l'cr!odo a.gitado ela. na:-:::.n vida politica.

Em. 12 de !evercil'o de 1916. - Bento
U:.mhoz àa ;Rocha Neto. - Lauro
Lopes. --:- Erasto Gaertner. - F.
Flores. - Gomy Junior. - Rubem
MetIo Braga. Aramís Ataides.

/J. bancada da União Democrática
Sacional requer a' inserção em ata de
um. voto de saudade e aprêço à me
m.ória, do Dr. José Joaqc.im Scabra,

,. Constituinte de 1891 e de 1934. e fi..
gura entre os que mais honraram, pela
singular combatividacte, o Parlamento
Brasileiro, ,numa longa vida de ilÍe:;ti
máveis serviços à causa da Democ::::I.~

ela.
Em sessão da P-..ssembléia Nacional

Constit.uinte, 12 de feverel:o de 1D46.
Reo..ueremo~ que a Mesa telegrafe

à :Exma. Farn1Ua do Dl' ~ Júlio Prestes,
er.viando-lhe os sentImentos de pesar
da Asse.:nb!é1a Constituinte por seu
fal~cimento, e a inserção, na ata, de
um voto de sincero e profunâo pesar
pelo mesme.. motivo.

PJ.o, sala cas sessões, 12 de teve
:reiJ:o de 1946. - Artll:ur Dcrnaràes.
- 1>íario Brant. - ArlhuT Berr.ardes
Filho - Eurico de Sousa. e Silva. 
Amando Fontes. - Paulo Nogueira
Filho. - J/llch'io Mazagão. -- Pli7/.io

i Earreto.· - ..TaC1j de Figueiiedo. 
Bento 1!Iunhoz da .Rocha Netto. 
Liífo :Machado. -- Daniel Carvalho
- DurvaZ Cruz.

O SR. PRESIDENTE - Acha.-se
ainda sôbre a Mesa. c será julgado

,obJeto ele d.eliberação, oportunamente,
a seguinte indicação do Sr. Café
Filho: .
Ccnsi~e::.'ando que a. Constituinte

possui poderes incontrastáveis e so'"
beranos; e, portanto,.,

Consiclcra.n.clo que à Constituinte é
l~<lito lcgisl:lr .sóbre qualquer m-edlda
de emerg~ncla, fora da alçada elo
?oder Executivo;

Considerando que o art. 17'1, já
rcvo&ado, aplicado injusta e arbltri4
r'lamentc a funclonárlos do pp.is, ci..
vi,:; e militares, sem que fóssem êst~s'

conven.cldos, por processo rcgt,lat',' da
prática de qualtI,uer falta iun<.:1o~
n:.'.l;

Considerando a necessidade pública
de apa.sal', para sempre, a mácula
de2sa izn6bU medida da legtslaç!i.o
.brasileIra, de cuja aplicação, por
vlng:mça ou ódio politico, resultaram
m~le5 incDntáv~is .a centenas de fun
cionr.ril.:s, a1stUls dos quais homf;lns
de gi:a.ndc valor mor~l;

Consider~ndo ser imperiosa. a l'C;,
hu:-açUa dos direitos de quantos 50
frcrám a apll<m,çô,o 4essa medida,
imprópria e contrária aos sentimen
tos do povo brasileIro:

Indico que a. ~>\ssembléia Na<:ional
'Constltulnte, no exercício de sua. so
b~ra!Úa, decrete:

l'..rL 1.° Os civis e militares, apo..
sentn.dos ou ~'eforl:1ados pelo art. 177,
da Carta outorgada em 1937, po:"
"eo!lvcn1ênci~ cio regIme ou do ser
vIço", i::ldepcndentemente d~ qualquer
inquérito, serãIJ, imediatamente, rein
tegrados nos carZ05 ou postos que
ocup,::wg.m, (;001 tOdas as vantagens
concecUdas, lY.Jsteriormente, aos mes
mos C?.Tgos ou postos.

§ 1.\1 Se, computado o tempo de
rdl'ltegr::'l,çéo, o apurado n~ aposcn
hdoria ou reforma, resultar tempo
::mpel"ior a 35 &nos de serviço, o a.po
sent~do ou re!ol'mado, ~c o requerer
no prazo de trinta (30) dias, a con
tar do. publicação desta lei, será
aposent~clo ou reformado, indcpm.l
dentemente de qualquer formall
c41.de.

§ 2,° Se o 2,oosentado ou reformado
houver atinzfdo (ia anos de idade,.
continuará r.a mesma Inatividade,
independente de requerimento.

Art .. 2.° Os civis ou militares, ~po

sentados ou reformados pelo mesmo
art. 177, em virtude, porém, ele in
quérito, terão os· seus processos re-

, - 167-

. S. S.,12 de tevcreiro' de 1946.
Erasto Gaertner. - La'u.ro Lopes.
Munhoz da RoeM. - F. Flores.
Gomll Júnior.

;. bancada po.rannense requer que
seja. inserido na o.tc dos tralJa1hos de
hoje um voto de p2::iar pelo faleci
mento d,o antigo parlamentar Dr. PU
n10 Marques qu,e foi 1.0 Vice-Pl'esi
d.el'1te da Câmara. dOi) Deputados num.
l'cr!odo a.gitado ela. na:-:::.n vida politica.

Em. 12 de !evercil'o de 1916. - Bento
U:.mhoz àa ;Rocha Neto. - Lauro
Lopes. --:- Erasto Gaertner. - F.
Flores. - Gomy Junior. - Rubem
MetIo Braga. Aramís Ataides.

/J. bancada da União Democrática
Sacional requer a' inserção em ata de
um. voto de saudade e aprêço à me
m.ória, do Dr. José Joaqc.im Scabra,

,. Constituinte de 1891 e de 1934. e fi..
gura entre os que mais honraram, pela
singular combatividacte, o Parlamento
Brasileiro, ,numa longa vida de ilÍe:;ti
máveis serviços à causa da Democ::::I.~

ela.
Em sessão da P-..ssembléia Nacional

Constit.uinte, 12 de feverel:o de 1D46.
Reo..ueremo~ que a Mesa telegrafe

à :Exma. Farn1Ua do Dl' ~ Júlio Prestes,
er.viando-lhe os sentImentos de pesar
da Asse.:nb!é1a Constituinte por seu
fal~cimento, e a inserção, na ata, de
um voto de sincero e profunâo pesar
pelo mesme.. motivo.

PJ.o, sala cas sessões, 12 de teve
:reiJ:o de 1946. - Artll:ur Dcrnaràes.
- 1>íario Brant. - ArlhuT Berr.ardes
Filho - Eurico de Sousa. e Silva. 
Amando Fontes. - Paulo Nogueira
Filho. - J/llch'io Mazagão. -- Pli7/.io

i Earreto.· - ..TaC1j de Figueiiedo. 
Bento 1!Iunhoz da .Rocha Netto. 
Liífo :Machado. -- Daniel Carvalho
- DurvaZ Cruz.

O SR. PRESIDENTE - Acha.-se
ainda sôbre a Mesa. c será julgado

,obJeto ele d.eliberação, oportunamente,
a seguinte indicação do Sr. Café
Filho: .
Ccnsi~e::.'ando que a. Constituinte

possui poderes incontrastáveis e so'"
beranos; e, portanto,.,

Consiclcra.n.clo que à Constituinte é
l~<lito lcgisl:lr .sóbre qualquer m-edlda
de emerg~ncla, fora da alçada elo
?oder Executivo;

Considerando que o art. 17'1, já
rcvo&ado, aplicado injusta e arbitri4
r'lamentc a funclonárlos do pp.is, ci..
vi,:; e militares, sem que fóssem êst~s'

conven.cldos, por processo rcgt,lat',' da
prática de qualtI,uer falta iun<.:1o~
n:.'.l;

Considerando a necessidade pública
de apa.sal', para sempre,a mácula
de2sa izn6bU medida da legtslaç!i.o
.brasileIra, de cuja aplicação, por
vlng:mça ou ódio politico, resultaram
m~le5 incDntáv~is .a centenas de fun
cionr.ril.:s, a1stUls dos quais homf;lns
de gi:a.ndc valor mor~l;

Consider~ndo ser imperiosa. a l'C;,
hu:-açUa dos direitos de quantos 50
frcrám a apll<m,çô,o 4essa medida,
imprópria e contrária aos sentimen
tos do povo brasileIro:

Indico que a. ~>\ssembléia Na<:ional
'Constltulnte, no exercício de sua. so
b~ra!Úa, decrete:

l'..rL 1.° Os civis e militares, apo..
sentn.dos ou ~'eforl:1ados pelo art. 177,
da Carta outorgada em 1937, po:"
"eo!lvcn1ênci~ cio regIme ou do ser
vIço", i::ldepcndentemente d~ qualquer
inquérito, serãIJ, imediatamente, rein
tegrados nos carZ05 ou postos que
ocup,::wg.m, (;001 tOdas as vantagens
concecUdas, lY.Jsteriormente, aos mes
mos C?.Tgos ou postos.

§ 1.\1 Se, computado o tempo de
rdl'ltegr::'l,çéo, o apurado n~ aposcn
hdoria ou reforma, resultar tempo
::mpel"ior a 35 &nos de serviço, o a.po
sent~do ou re!ol'mado, ~c o requerer
no prazo de trinta (30) dias, a con
tar do. publicação desta lei, será
aposent~clo ou reformado, indcpm.l
dentemente de qualquer formall
c41.de.

§ 2,° Se o 2,oosentado ou reformado
houver atinzfdo (ia anos de idade,.
continuará r.a mesma Inatividade,
independente de requerimento.

Art .. 2.° Os civls ou militares, ~po

sentados ou reformados pelo mesmo
art. 177, em virtude, porém, ele in
quérito, terão os· seus processos re-



-168 -

victo.::, 11D prazo ele secscnta (aO), dias
a contar da publ1c~çâo desta lei,
para apuraçã.o da proccdC:ncla ou
1mproce:dência da aposcntadona ou
reforma.

§ 1.D Se, trc.nscorrido o pr~Z'1) 1n
dtcado, não se prc·:::essar a re.,Jfi!io,
os ::I.poscntaclcs ou rerorm~dos vol-·
tal'ão, automâ.ti~nmente, áo f:%r:rc:~jo

de seus cargos ou postos, asse::;l.lrcn
d<J-sc-lhes tõd::.s ns vantl1.S'ens atuais.

§ 2.0 Sco, do proc':'.5so de revLsão,
resultar a procedência da D.posen
tadorla. ou reforma, mantC'r-se-à a
inatividade, a.post11ada. no respectivo
titulo essa clrcunstf:.r..cla.
• Art. 2.° A presente lei é e:{tensiva,
nos seus e~atos têrmos e conseqUên
ci~s, aos funcionários civis " OU' mUi-.
tares, estaduais e municipais; e a
tOdas as aut;::.rqu1as, de qualquer
espécie, inclusive o Banco do Bra
sIl.

~ 1.° Aos· funcionários aposcntados
pelo aludido art. 177, ou por dis
posição regulamcnt:lf análoga ao
mesmo artigo, nos seus efeItos, os
quais tenham recorrido à Justiça do
Trabalho e dela hajam obtid.o ga
nho de causa, f1ca assegurada a
volta imediata ao exercício do c~r

So em que foram aposentados ou
demitidos, com ressarcimento de
todos os seus d1reitos e vantagens.
, § 2.(0 Verificada a hipótese' do pa
râ:;rai'o anterior. se a .reintegração
não se fizer imediatamente, respon
d~!'ão, cvii1 e sol1dàriamentc. pelo

'desres.peito à presente leI e à Jus
tiça já recorrida, o Ch31'e de Serviço
e o da Rep:lrtlc;âo, autarquia, depar
ts.mento bancário ou de qualquer
outra esp ~cic, a que pertencer Q

funcIonáriu titular do direito à posse
de 'seu cargo.

Art. 1.° Revogam-se tõdas ~.S dis
posições em contrárIo.

Sala das Sessões da Constituinte,
aos 12 de fevereiro de 1946. - João
Café Filho.

O SR. ARAJ."V!IS ATAíDES (*) 
81'. Prc.s'd<mtc r Nobl'CS ConstituiD,tes!
A banc~d::l. ,do Paraná, por um dos
seu,s mais expressivos represéntantes,

c,",)' Não foi rev.1sto pelo orador.

~caba de requerer à Assembléia seja
consignado um voto de profundo pesar
pelo falecJme1.1to do ex-Intcrvento~'

Manuel Ribas, l·equc:rí.mcn1:o que todo3
sub:icrevcmos, ;"cm qualquer restrição
ã. sua notG.vcl ohra. administrativa.

Agem, :lo mcsm~ bancada vem so
lIcitar que t~mbém ~e inscreva na ~t3.

d~ .scs~üo de hoje outre voto não :ne
nos sign1!1catlvo, refcrcnt~ à. pczsna,
há 'pouco falecida, do eminente tJO
1'.lem público que fo! Munl1ez da r-:.o
c11a, que teve a ~ul:l. rota polítiça e ...d
mlní5trativa marcad::!. em outro ambi~

ente, foro. cIos quacll'os que mcclcir!.n1
de 1530. a esta parte .

Não obstllnte, Srs: Constituintes,
l'.1:unho7. da Roclla, nos testos da. his
tória .politica de meu Estado, se nos
apresenta com atributos próprios. De
mocrata por indolc c filiação pslco...
lógica, respelt~dor da lei, soldado da
lei, administrador dos mais complet.os
que o Paraná já possuiu, Munhoz àa
Rocha participou da pl€:idade de ho
mensque viram desde o berço, na
causa pública, o motivo maior do H'U
idealismo.

Cultura.. pem orientada, feita em ,lm
dos redutos hUtóricos do humanismo
nadona.l, - o velho colégio de Xtú,
quc, corno o d~ Caraça, contribuiu
para. a .vIda pÚbl!.;a do país com fi
guras das mais. dl;stacadas, das -mais
c::tPazes - veio tra~r paro. o cenário
pc!ftfco nacional as .carnctelisticas da
'€ciu'cs.çfi.o formada. num ambiente de
::;ob::-'<:dadc, compostura, :respeito e
idealismo.

Tenho a máxima henra em consigo...
nar, presente a esta Assembléia, fi
gura outra que, para prazer de todos
nós, ainda faz milltar a sua ativid::Jde
pública, trazendo para aqui, cemo
ae:.uêle, o mesmo cabedal de cultura e
Do mesma orientação no trato dos pro
blemas nacionais. .

Quero re!er1r~me ao DeIJU,tado Fe
deral e ex-Presidente da Rcpúbl1ca,
31'. Artur Bernardes, a cuja velhice
e experiência. todos prestamos as mais
respclto5as homenagens.

Munho?; da Rocha veio dessa escola.
Formado cm medicina posteriormente,
fêz .parte de uma geração de gran
des e notâveis médicos, daqueles que
matares o foram nos iastos de nossa.
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história médica, tenham sido ôles Gnr
1'leld de Almeida, Manoel Rabelo, Car
los Chae05 ou ~h..{!l8nor PÓl'to, que atnda
vive.

Loeo após ~ua Zormatura, tornou ao
seu E~taclo, onde toi ocupar, jovem
ainda, o posto de Prc3I.dc-nt(;! da. As~

semblela Legislativa, para, enl seguI
da, tor;;:Ul.r-St Secretário c, depois, Go
vernador ,do E:lt~do, no pel1odo de
1920 a 192U. Mais tarde, ocupou uma
cadeira na câmara alta, o Senado ela
República, trazendo para a metrópole
a colaboração que sua c:·:p:1r.l.C:nc~a e
esp!rito públ1co podiam p:'oporc1onar
no cen:5rl0 nacional.

E nesta Casa há que .re;;lst:.-nr um
dos eplZód10s ma.1s marcantes de sua
v1da pública. Qt:.ando, em 19::0, o ce
n2.-'1o pol1tico sat1.4rado pelos aconte
cImentos que não vêm ~. pêlo dlscut~r,

se propunha o degolamento da banca
át1. p2.raibana, 1'01 Munhoz 'da Rocha
quem, no Senado, e pela voz de seus
correLIgionários r.a Câmara, impug
n~u ê.llze voto, em e~:prc.'~s1va opinião
da bancadn. paranaense.

No meu Estado foi o precursor dos
sernços de as:::istência médico~soc1nl.

tendo construído o Leprosário de $.
Roque, que se crsueu antes do de
Snnto Angelo, em 55.0 Pauto. T:)m
bém fêz levantar na lcgendá.r1a. cida
de da Lapa um .sam.tórl0 pa.ra trata
mento da peste branca; e, em Curiti
ba, o E:o.'lp.ltal ele Isolamento.' Abriu
mr.ls de mil quílQmetros de cst.adas;
construiu eseolas prlmárlM e secun
dâr!as. F~l um dos fatóres do estabe
lectmento da un1versldaàe do Paraná,
tendo :~ido um dos consolldadorc5 do
ensino superior em nossa terra. A sua
morte abriu uma lacuna 1mpreenchi
'''el e por isto, o testemunho que a
bancada do Paraná. oferece a. esta
Constituinte, de seu profundo pesar
por êsse desaparecimento, por - certo
receberá a. aprovação que se faz mis
ter.

assIm, ·l1oiS, Sr. Presidente, requeiro
seja inserielo na ata dos trabalhos ,de
hoje um voto de pro!unuo pe~ar por
essa marte tão sentida c pelo d~apa

reclmento dessa figura que de todos
nós sempre mereceu em vida, mere
cendo, muito mais atnda depois de

sua morte, o nosco rC:Jpclto e a nosz:J.
saudade. (Palmas.)

O SE. PRESIDENTE - Os Srs. que
aprovam o voto de pesn.r requerido ]y.)lo
nobre Constituinte, Sr. Ara:rnls Ata1
dcs, queiram 3e conservar ccnt::.doz.
(Pausa) .

Aprovado.
H<l, também, sôhrc ~ M~sa requeri

mento que já ío111do, o.o.sinado pelo
Sr. Jonas Correia, pedindo seja. inse
rIdo em ata um voto de pe~ar pelo !a
l~cirnento dos 51'S. Adolfo Berg::1tnini,
Irineu Machado, JoúoCI:1p Filho C:
Antonio Dormund Filho.

OS 51'S. que o '"pr~,..nm que1ro.rn ~e
con9Ervnr :.:cntados. (Pausa,).

/).1J1'ovaclo.
Tem a palavra. o Sr. Deodoro de

Mendonça.

O SR.. DEODORO DE MENDONÇA
(Lt: o seguinte discurso) -,Sr. ?rc;
s~dentc, o povo do Pará cumpre co~

migo o grato dever de tomar .parte
na.s homenagenS aos Constituintes
mortos, prestadas hoje pelo ConSTcsso
Constitu.:.ntc Brasileiro, para render o
preito ct~ admiraçã.o e rcs;Jc1t.o que
merece a memória do Brande c impa
luto republicano Senador Lauro Sodré,
:l:aleciclo nesta. Capit:l.l no 16 de junhc
de 1944.

Vid~ generosa e idealista, plasmac1~'

nas vIrtudes privadas e na dignida.de
pública, de Lauro Sodré pode-se a!Ir...
mar. ter sido uma. personalidade coe...
rente com a filosofia. que adotou, prc..
gou c levou à. práttca em tOda. ao sua
longa vida de político c estadista.

Nascido na Capital do Parâ, cursou
, com destacado brilho a F.scolaMilitar,

anele: ~e fêz o discípulo predlleto c
am1g-o de Benjamim Constant, juntô
de quem completou a fo..."'In.ação do seu
espírito para a luta da democracia.
que não mais detTia abandonar, que:"
rendo-a pura como penS:ll'am os gran
des instituidores trancêses dosécuh>
XVIII, nomes e idéias que jamais !a
leceram na pregação do inolvidável
cidadão. Propasand1sta repubUcuno
ao tempo do império, funaa, com
Justo Chermont, Manuel BaJ;a.ta, pajs
de Carvalho, Inácio Nogueira. Vieira
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da Fontottl'a c outros o Olube Repu
1:>l1cano do Pará e csp:J.tha. coro.joso.
ment2 a zemcnte das nos.::a.s llberdo.c.1~s

em comícios e conferências' que em
po1zarmn o DOVO de sua t~rra. '

Da~a de:::sa época o grande pl'cstí
g~O popul~r de Lauro Sodré, pois, ora
dor oficial do Clube, S0\15 discursos
domiruJ,To,!'.J. a alma da então provll1cia
c st1as atIt'ltdes desassombradas na sus
tentaçã.o dos princípios rlemocr!l.ticos.
A êG:;e tC'.nipo visitou o Pará. o prin
'cipe co:r.sortc d~ princesa imperIal
D. rsojb~l, o !l::r:~rechal Sr. Oonde d'Eu,
sendo o Tenente Lauro Sodré, co
nhecido republicano, designado propo

slt:ldamente p::tra comandar a. Guar
da. que devia prestar honras 'ao prín
cip~ marechal. CumprIda a ordem mi
lita.r, lc~o à noite Lauro Sodré !êz
rnemcrfLvel confert':ncia no Clube Re..
1iub1ic~.no, o que lhe valeu remoção
'1mediat:i. pr..ra Mato Grosso, ficando
':no Rio por influência de Floriano.
Dc bordo, levantando para a multi-,
cão que o desped.ia sob p..clamaçócs
de!inmtes, o primogênito de poucos

.meses, jurava por êle que defenderia
a Republ1ca. Essa cri~nçu. ele 89 é
hoje o provecto dcsem.barg~lilor Ema
nuel Sodl'é, i1u:3tre membro do Trlbu
Dal de Ape1=:.c:.áo do Distrito Federal, I

portador das virtuães, inteligência e
cultur3. do meu. inesquecível mestre.

O Sr. Ba.rreto Pinto - E' uma das
maiores figuras da justiça brazi1eirFl.

O SR. DEODORO DE ME..1\fDONCA
- Obrigado a V. E:-:.a. -

•
Proclamada a República veio como

seu pri1r.eiro representante ao Oon
g-resso Constituinte e atuou com gr~n

de, prestígio junto das maiores figm:as,
que então organizaram o magnífico
documento d.e 91. Filiado à Escola Fi..
loscJflcZl. Ccmteana. Inuito fêz pelo

, ~ábl0 equilíbrio dess-'\ extraordináriZl.
peça ju::idica e social. Secretário de
:Senj~mim Constnnt no gO.....~l·no provi
sorio nas pastas da Gt:erra e da Edu
caç5.o, ê notâvel a colaboração que deu
às l'e!ormas produzidas sobretudo na
Educação, pelo preclaro ministro, fun~
dador da República. Chamado ao Go
'vêrI?o do seu Estado Nata! fo~ o or
.eaIl.lZador do parã Republicano, pra-

tlcando uma a.dministração honrada
protil'csslsta.. Com o golpe de Estadc
não deu al:'oio a êste e permanece1
1'101 à Const1tuiç!lo, atitude que o pô
em, bl evidência que seu nome deve
rio. ser pouco depois fh~lldo para can
d1dato à Presidência. da Rcpúbl1c:;l
por grande cOrl'Cl1tes pol1t!cas nacío
11a1s. O próprio Marechal Florianc
em. vlcl~, teria declarado que Laurl
Sodré era o' verdadeiro candidato ~

Presidência do Brasil. Seu Doml
~coz. de ,norte a z~ll do país, em todc
os Estad:os L3.1ll'O .sodré tem admira,·
dores e correligionários, no P:lraná E

Rio Grande do Norte t~m ver:dadeiro:
po.rtidos. A mocidade, especblmenti
3., milltm-, consagra~o como ~CU!ad(

d;:mocr?ta. Os ,estuda.ntcs do ~cife

pela pal::-.vra do então acad~m1co Jos~

At:~U!;to B!!zerra ,de Medeiros. levan
tum. st.a candi·datura à pl'es~dência Ij~

P..~públ!~~,. e em seu Esro.rao é verda
qci=o id.olo. Delxnndo o Govêrno de·
pois de G~nos de !ecund~e toler.lnt(
ac!roin!str:lção, Lauro Sodrê vem paI'a
c Seno..do Fe-deral, onde se destn.'C~ na
ce!e~a intransigente do regime e, per
üid:l a situaç:io política paraense, pos
ta pela m:llfadada política' elos gover
nadores .em rnãc5 D'l:l1s obedient~st €
o próprio D!strIto Pcdcral <1t:~ b cle~ll
seu re!,resenbnte no Senado em m~~

rnorãycl pleito competindo ccmLopc~

Trova.o e o Conselheiro An-drade Fi
gU;;ll'~~ candlt1:ltura Ie'Yant~da apenn:::
cito alas antes da elf:lf)ão pelo hCOl'
reio da Manhã".

O sr, Barreto Pinto - ~ que o DI,';
tr1to F.;deral se se:ltia bon:'ado com
:flzura tão brilhante na sua r<mr"-
sentação.. . • ...

O...SR. DEODORO DE M:E!\~ONCA
- ...,Ot1 muito crrato às palavras 'dev.. ~x,r" 14 apos ele ostracismo nâo
cl1mmuíl'~m a devo:,5.o do Pa.rá ao seu
gra;me f~lho; em 191,,7 é eleito govel'
nac.or pela s,egu.'ldn. vez e, findo o
pI:nodo,_ttnad02' ~té 1930, quando a
P..evolur;:::o dissolveu o C011"""'''S''O"':r ...; ..... '~ '" •
.1.'; e.:.Sl:l r~l'-odo veio as~r,und<:l. c~ndi-

d:ltum fie.Rui Barbosa à P.rcsidênci3.
~:l. .r;,eI;Ublicp.. As fôrças politicas mEl
Jorltar.:J.s n~o fc·rmarnm em .npôio ao
mestre supremo c não restava dúvida.
sObre mais llm:l. derrota gloriosa do
sxande baiuno. Tinha o m~u partido,
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mestre supremo c não restava dúvida.
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o Republ1can'o Federal, chefiado pelo
DI'. Lauro Soc'!:ré a situação politica
do Pará; a cposfção apOlo. o Dr; Epi
tl:.c!o 'Pessoa c Lauro Sodré fêz o Pari
ofi.c;i.al aeomp~nhar Rui Bar.bosa na
derrota, eem r:~co ele perder para o
~·zu partido a. ljr6p!.'ül. sJ.tU:1ç5.o ecta.
ciual; mns as homenaz,::ns que os
n03SCS votes repol'02Scntnrnm serviu à
nossa cOr'.scWnci:l. cívica de e,rompIo
InOde!o.l· ele clev,;;:r cumprido.

Secz:et6.ri,o do E:-:ecutivo do P. n.
:Ff:deral; doutor Lauro ccnfidc:l~iolt

me, junto{) do nos.$o inesqur.'CÍvel C'hcfe
Senador Cipriano Sl.'.r.t'Cs: "Doutcr
Deodo::,o, o nome do Sel1ador Rui Bar
bosa. precisa receber a maior vo:aç[o
poss~vel do Pará, pois tem. contr:~ .si
enormes fôrças eleitcrais no resto do
país". Era ordem p:::.ra que, redobran,do
esforços, n6s lev~~semcs, como leva
mos, um contingente honroso ao in
frg;n~ candidato. Rui Barbos~ e Lc.u:-o
Sodré foro.:n, aliás, duas p~l'so~lida

.. des sempre aproximadas pala paixão
cl:J.S liberdades públicas, patronos per
.manentcs de nnisttas, vozes scmpl'e
prontas aos protestos contra as Violên
cias e os processos políticos divorcia
àos da moral e da razão. .

Após as notá.veis lutas entre o nar- .
tido de Lauro Sodré ~ de Antônio Le-
.mos, culminadas na vitória .daquele
após o b'ovêrno de Enéias Martins, foi
Lauro Sod~é(j acclhedor de!icado e
cheio de tolerância da facção lemisto:
chefIada pelo Senador Artur Lemos,
i!ustre pal'lamentar por duas v2zes
ainda, até a dissolução de 1930, enVl~
.odo ao Congresso Nacional pelos vetes
dos amigos de Lat;ro Sodré.

Se nÓoS, :::eus amigos e discípulos, te
tlc:lva a J:oUtica o meu g::lnde con
terrâneo, Nunca viu no advers~rio

'Um lnimi~o e tudo fazia paro. lm~cUr
o despert:ll" de ódio e vinganças.

Se nós, S2US amigos e c:llscípulos te
mos a veneração que êle nos inspirou,
seus advers:ll'ios scmpr~ o admiraram
e nenhum se: se"Jtlría acanhado de o
procura.r. Chel'mont de Miranrla,
chefe ilustre e denodado da oposIção
para~mse, à beira do' tú."Ilulo de Lau
ro Sodré pronuclou palavras de jus~
tlça ao grande morto, preito honrado

que dignifica o mOl'to insigne e oca..
ráter do or~dor.

Com a ditadura, Lauro Sodr6 de..
via ficar nfo.sto.do, circunscrito 4\0

ámbito de sua cuHura político. con
:wUdp..da em pl·.lncipio~,: i!·j..:.::dut~v~ls de
doutrina, onde pOder::l3 ilc~ítimos

não t6m li.1[';'z,r. Q1!~ndo, em lG2!~,

sob a égide da Cons'Jtuição dêssc ano;
o PEl,ró, reagiu para I'i2adqwrlr a :0.01'
mal1dade de sua vida jur1dica, o
eminente bl'asileiro, embora ean5ttdo,
:roi levar· a palavra ungida de civismo
paro, concitar seus ccnterrâneos fi,

retomarem o caminho que. êle sem
pre Íl1dlcou às gerações paracnses, da
liberdade, da ordem e do direito. En·..
cc;rcu assim, depois dos '75 anos, uma
gloriosa carreira política, podendo
olhar para ela sem o vexame de uma.
l"Jcocrência, sem a nódoa de um ar~

liíf'1"):>, .él~m ::t. lertlbr~nç,a de umo. D~r

frdia. Morreu· aos 85 anos de idad~,

como Unh:). vivido, leal a seus prin
cípios filosóficos, puro no pensamento,
virtuoso nas ações, respeitado e que
rido pela tolerância permanente c
pela bcndade constl?ntc de sua pa-
lavra. .

O Sr. Sct'rre-to Pinto - V~ne=ado
pelo país inteiro. '

O Sr. AZvaro Lopes - sein f~:;or,

gloria do Brasll.

O SR. DEODORO DE MENDONÇA
- Felize.s em \71.da, Senhor Presicten
te, e benditos depois de mortos os
homens que permaneceram idênticos
no rum:) espiritual. A expllcação do
prestigio duradouro de :"auro Sodré
estã nessa telicidade !ilos6!1ca, 'pela
qU:ll êle nunca chegou a se tra..TlSfof
mar num dêsses dolorosos e· comuI'!-s
exemplos de homens póstumos, so
breviventes do próprio ideal e , que
terminam a vida vazios e so1itãlios.

Admirei e segui Lauro Sodr~ da
j!.1vcntude à velhice. Estive politica
mente contra tôda minha íaml11::".l
pc,ra ficar com êle. E nos momentos
de maior 'Vicissitude nunca me arre
pendi, como ainda agora não me
arrependo, antes me orgulheci e or..
sulheço, pOfq,ue Lauro Sodré con
servou-se a vida inteira cheio de enl0"
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ção liberal como um adolescente que
,aDabasse de ler o Contrato Social.
Uma tal unidade, Senhor Presidente,
ainda o ,faz maIor depois de morto.
<1.futto bem ,Palmas).

O SR. JOSll:AUGUSTO - Sr. Pre..
sldento ! Senhores Constituintes ! Du~s'
palavras, apenas, em apoio ao que,
~caba de dizer, desta, tribuna, o emi
nente Deputado pelo Estado do Pará,
Senhor Deodoro de Mendonça, em re
lação à, figura ãe Lauro Sodré.

A geração acadêmica. a ~uc p.ert~nci

e que freqtlentou a Faculdade de
Pireito do 'Recife, entre 1901 e 1905,
teve como modêlo duas altas peJ:sona
l!dadcs ~ Clóvis Bevilá.qua e Lauro
Sodrê.

Clóvis I3evnáqw. .a um tempo santo
c cf.bio, era aquéle grande homem,
cheio 'de imensa. lJondade, que a to
dos ,irnpression~va, .e de saber inexce
dível, que honrava não sOmente aquela
Elscola e a cultura do Brasil, mas, tam
bém, , as letraS jurídicas universais.
(Muito bem.). .

Lauro Sodré era a nossa fascinação
poWJca.. Nós, os jovens daquela éPOCll,
\i.....mos na sua. p~eza imaculada, no
seu devotamento pelo lJem público,
nos Sel.1S iI,rdores e ,no seu idea.lismo. a
indivióualldade que noscteVia seri'ir
de gUia e .exemplo, de lição c ensina
mento, p~a que bem servíssemos à
democracia e ao :Bra~il.

Um dos li'deres da Faculdade de
Dh'eito do RecUe, na. época., CoublH.ne
a honr:J. de escrever um manifesto à
Nação, meupriméiro documento po
lítico, em maio de 1905, - e já. se vão
c;.uarenta e um anos ...... aIlresentancto
a. candidatura de Lauro Sodré à Prc-

, sic'lêncla da República. Nós, os moços,
achâvamos que. aquela figura de idea
lista, aquêle discípUlo dileto de Ben..
jarhim Constant era o ;homem que de
via guiar o Brasil, encaminhando'-o
definitivamente para destinos cada, vez
mais democráticos e livres.

...
Tenho aqui" Sr . Presidente, o IPa-.

nifesto que naquela ocasião esc;evi P.
que tõda a mocidade acadêmica. de

:i?ern'ambuco subscreveu. Desejo recai'..
dar, dentre os que o fizeram, os no..
mes de João Barreto de Menezes, 'Ira..
jano Chacon, Carlos Pontes, Castelo
Branco Clllrk. Nesse documento aua...
Usávamos a personalidade de Lauro

.Sodré e P. comp~l'á:vamos, nos arroa..
bos de m01}os, a Washington, dizendo
ser êle o maior dos homens honestos e
o mais honesto dos gl'andcs hom!)I.\s
de nossa Pátria.. (Mui'to bem.). .

Mas não falo aqui apenas em nome
ela geração aca.dêmica do meu e do
seu tempo, mas, também, no de meus
conterrâneos, porque, na campanba.,
presIdencial de 1904, nós, riograndenses
do norte, ti'\llemos em Lauro Sodré o
nos~o caüdidato, e, juntamente com os
paraenses, fizemos sua candidatura
vitoriosa nos doIs pequenos EstarlOb"
sob a chefia; respectivamente, de' Pc-:
dro Velho e V1cente Macbaclo e, sob a
inspiração dos ideais que devia,mre:'
juvenesc::er_ a alma brasileira.

Não quero deixar a tribuna, Senl:o"
res Constituintes, sem acentuar' um
traço da. vida. de Lauro Sodré que Pr2·;·
cisa. ser fixado. Quando do primei.ro
golpe de ~ Est::ldo, pelo qual Deod.oro
dissolveu o Parlamento" .duas vozes
governamentais se ergueram, em todo
o Brasil. para lançar protest,o, viril e.
enérgico. Essas \'ozes foram-as de Jú
lia' de Castilhos e Lauro Sodré.

'Era, Sr. Presidente, ao a!i."maç~o uB .
fé inabalável nos destlnos da Repúbl1
~a e na democracia -, e essa. fé acom-'
panllou Lauro Sodré até o túmUlo~

Dela. jamais desertou aquela grandt> e
varonil figura de republicano e demo- '
crata.

Li, há, muitos anos, um artigo de
Lauro SOdl'é. que 'tinha a segUinte epi~

grafe - "Fides imutata". .

Realmente, Sr. Presidente, era ê,:)'jc
o traço caracterist!co da persona.lidade,
de Lauro Sodré - fé inquebrantã.·/el
nos destinos da. democracia, amor In
superável pela c3,uso da Repúpllcn.:
"tides imutata". (Muito 'bem: 111/Uito
bem. Pa.Zmas. O orador e cumprimell.-
tado). ,.
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o SR. LEITE NETO ("') Sr.
.Presidente, venho Do esta tribuna no
c~primento de·um dever. cívico.
Repres~ntDondo UIntl. parcela do povo

'brasUe1.ro, o menor Esta:d.o da Fc
de~ação, confio em qu~, nesta .Assem
'bléií\., nfi.o existam Estados grandes
:t1em pequenos. Grandes serã.o somente
os íntcrãsses superiores d~ nacion<1!i..
do.de.

Q:uero, ne.ste instante, relambrar a
figura. de alguns Constituintes filhos
de Setgipe. que deram a. sua contri
buição na feitura das Cartas Mag
nas de 91 e 34.

EVoco aqui os nomes de Manuel
Pr~iUano de Oliveira Valadi'i.o, Ch~

ie de Policia do Govêrno Provisório
ele Poodora da. Fonseca, mais tarde
Presidente do meu EstM!o, eleito vá
rias vêzes Deputado e Senador e que·
prestou relevantes serviços ao Estado
e ao pats; Ivo do Pra.do,' grande es
tudioso d.gs questões terl'itoriads de
nQ:;:ja pátri::t; FeIisbelo Freire, dedi
cado aos prob2emas ··econômicos e fi
nanaelros, historlador àa República,
.M.inist:-.D da Fazenda, coisa rara, Se
nnores, em se t:-ata.ndo, como disse,
de um f·llhc do menor Estado da .Fe
deraÇão.

QUero relembrar, também. a figura.
de Rodrigues Dória. pro!~or das
duas gloriosas J:i1aculda.c1es, de Direito
e de Mediéina, da, Bahia; D~ato

Maia, devc>tado às questõ~ ti'aba.1h1s
tas de nosso" país.

CompaJ:'tilhei, Sr. Presidente, das
jUstas homenagens que esta Assem
blêia. 'Prestou ao .vulto inolvidável de
Antônio Carlos Ribeiro de Andrada,
inoontestà.velmente uma das maiores
figuras do nosso país no setor da
mOeJda, do c:édito e da técnica ol'ça
mentárla.

Mas' eu desejn:ri.a que semelha.."1.te
homenagem também fôsse e::<tensiva
àqueltl. expressão maior do Parlamento
br:>..sileiro em. todos os tempos, ao
grande ccr.ml)cão da Clmnocl'c,cia no
.Br~i1. ao arauto supremo da. def-esa
do c!reito, da liberda<ie e do cLvismo

(") Não foi revisto pelo orador..

- R'Lll Barbosa., sem dúvida, uma Ütl.S
culm1n:lncias da cultura. nacional.

Eui .aarbosa. foi uma. grande voz;
cIo Par1s.mento Nacional, que sem
'p~e se iêz o'Uvh' ero defesa da àign1..
dade do pais e dos princÍiplos funda;.,
m~ntais do direito. Rui Barbo.sa, ain
da no tempo do Império, legou à pos
teridade monumental estudo sôbrc'
o ensino no Brasil. 1'101 dos maiores
o.l:::6stqlM do reglme representativo e
f,edcra.tivo, dos mais notáveis estru..
turac!c:res da. Pvep'Úbl1c:l., pois toi o
autor prIncipal j.a. C<mstituiç.ão de
91. m, diga-se de p~5Sa$em, se hoje
ela já não atenc.e aos anseios, o.s as
plr:Lções do povo brasileiro, porque o
mundo evóluiu bt'.Stant.e- e, depois de
seu tempo,' novas conquistas foram
cbtidt1.5 no Oireito púbUco Constitu
cional e novas rea.lld~des sociais sur
giram, a Constituiçã.o de 91, todavia,
to! um grande monumento jurkt1co e
po1itico para a sua. .época.

Eu! .B~:t'bosa, Senheres, represen
ta.ndo o Brasil na. Conferência. de
!:raia, !2z~se pregador dn liberdade
política e defensor da soberania das
pequen~ nações, e dali salu engran~

docldo, engrandecendo o nome do
Brasil.

Na époc~' em que o pnn-germanls..
mo. ameaçou fazer soçobrar o mundo,
Rui ergueu a 5113. voz, não a voz na.
cional, mltS uma voz continental. que
foi reboar, ,em te>dos os r~antos da
Améri~a, na defesa da llberd3lde, da
democracia e do direito.

Su!-,onho, SI'; Presiãente, que êste
ca..-npeáo das lii>el'óades cívicas do
nosso pais tem direito também a. uma
homcnacrem especial da Assembléia.
Constituinte, que, assim, também es
tarn. 'rr~stiIDando o culto elo direito,
da c:1emocr~ia. d(l, l1'oerd3Jde e do ci
·J1~mo C".n1 no;<:1"n pát.1"'a. C;',fuito bem;
muito bem. PaZmas no recinto e nas
!JaZerias. )

O 8P.. •. l\,~ANUEL nuf..RTE (Lê o
se!l~~'!nte discurso)' - Sr. Presidente.
n!!:st'J. e::~écie de simb6lico. romari::\.
c:ívic=,-, de respeito e admiração à. me
mória de com:patriotas insignes, fa...
leciclosdurante o colapso da demo~

cracio. - jt.1StO. é que se- evaq,ue a ?Gr..
sonalldacl.e sugestiva. e fort~,lJr11h3.n-
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(") Não foi revisto pelo orador..
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· te e cl'udlta, de Joaquim Mauricio
Cardoso, tràgicamente desaparecIdo
nas águas do Atlântico, pela manhã de
22 de ma10 de 38.

Inteligência de 1'1no prol, madru..
gana Maur!cio Cardoso na conqm.l37.::l.
de gcnuinn. cultura seral, e aprimora..
ria a !ol'maçp.o de seu lntrnn5~2'e11tc

c:uátcr .sem jaça, de bem eleito, Sun.
aSCCl1dêncio. intelectual e pati'::rnc. Z2
filial 'c1iretamente, nas reservas 1nes
sotâveis 'dêsse pequeno e predestino.
do be1'Go de grandes tnJer..tos da, na
ciona1id.ade, que, é,o indisput:i;velmen:"
te, o glorioso Sergipe. (1!~uito bt;m).
, Nascera Mau:icl0 Cardoso em Sole

dadc, na enco~ta meric':ia do maravi
lhoso planalto nordestino do Rio
GranQe âo Sul, lã onde guaia, rispido
':: açoitante, o l\:Iinuano das invern1o.s
merenc6rins, e onde trepida, à pleni
tude, a luz solar dos longes 2St10S
serr::.nos.

C~à.o adquiriria Maur!cio Cs,rdoso
prlvilegiada cUltur:l. universal. E1-1o:
humanista e":iIn;io, jurjsta de, enver
gadura, erudito cc.tedrático de Dil'c1
to. jornaUst~, irônico e clegant::, de
prosa tersa. e vi!;orosa. Ao me::;mo
tempo, ':rorj~ria a têmpera inamol:;6.
vel à~ sua ret111nea índole poUtica, de
homem ele convicções e princípios, d~

ação, àeclstio e firmeza de atitudes
definidas. No precoce anseio seu
insatisfeito de sab~r Mauricio Oar
doso, adOLescente ainda, só se inscre.:.
ver1-o. nos exames preparatórios, depois
q,ue a fundo conhecesse cada m~té)'lfl,

e soubésse os sezredos do idioma, cuJa.
.aprovação ia disputando lentvlento,
na Instrução Pública, onde 5uaes
sivas distinções o exn.lçariam. De
feição que, ao pCl1etrn:r na Faculda
de de Direito de Pôrto Alegre~ com
a turma quinta, já veterano famil1ar
na literatura clássica e culturas bá
sicas, possuía Mauricio Cc.rdoso 5611
dos conhecimentos, superiores à sua
própria. juventude.

Em meio de seu currícUlo acac'!êmi
co, aprovado ·com distlnç5.o em tôdal;i
as cadeiras, e, finc10 o qual, com êle
se inauguraria a galeria dos alul'lO~

la.~eados, espantaria 110 Rio Grande
do Sul formidável agltaç(lo policlca,
contra o. qual se estrearia Mauricio

Cardoso, incorporado, pal'll sempre,
nas legiões do Ca:3cilhlsmo. Ei-l0, n,.') ..
siduo na tribuna.. dos comícios, na 1m..
prenoo. clit.ria, peles colunas do .1 De..
bate", prestigIoso 6rgão do :Bloco Aca..
dêmlco CastllhiBta, onde, de lnopino,

, se l'evelaria radiosa plê100e de intn..
!igGnclas e valores, destinados a 22:'
ga projeção e anrmc.~ao de té cíV1cn.,
n::.vidil -púb1ie~ da nacionalidade:
?aJm:Fllllo, Mi'uI1,::io Cardoso, Joã.o
Neves, o Getúlio Vargas, G6is MonLcl
1'0, Odon Cavalcântl Jacinto God61.,.
Cl~r1nada vibrante de idcolosistas,

~pari<;ã.o lnstantünea de lidimcs t!l
'lentos e zonh:!.dores de prcz, que se
v.1tariearlame se imporiam, de chofrc:,
no vértice temerário daqueles acon
teci!r.Lentós rUInorosos, a cuja míst.L
ca de renovação dlsso1vcnte. se. a.nte
poriam. em fremente defesa do 1d~á

rio ameaçado. M:l.s. partidário, 'de
finitiv~I:'lente êle o fOl. por inspll'J,
ção do próprio destmo ambiente, onde
a sã pol:t1ca, até 1930, divididas M

atividades militantes em dois graadr,:::;
partidos hist6:icos. e2l:erCE:u' a. mlssD.o
providencial d2 a!ort'l.mado ag~Ilt'2 de
disciplina. 50ci~.J nas m~ssas eleito
rais.Era a,' escola. cívica de vigilância.
e tidelidade aos principias tutelares,
que modelariam e entusiasmar1a.m ge
rações, sob ll. assistência. incessante
dos graneles dirigentes e elos valores
que à prõprifl. iam surgindo. NesSQ,
d1uturna' compita de civismo, espmto
público e aperfeiçoamento coletivo,
seria o pranteado Maurício perfeito
e'f';IDplar de abnegação, desinterêsse
pessoal e absoluta identidade l'ellgio
nári8,. E sê-Io..ln, se necessário,. até
ao sublimaçâosoorática do saclifício
sem recompensa.

Sem embargo, juntamente e ac1ma.
de tudo,· MaurícIo Cardoso níJ,scen
pel'lsecl.or, e :foi, llnzwsta. e ccns~mado

pol~grafo. Em verdad·e,n ca~actcrls~
ticaprepcnderante em suo. privilegí:t.
da mentalidade se lhe situa na perc-.
ne angústia de sab::lt, com s.quels.
admirável facilidade· de apreender e
assimilar, servIdo de memória pró,:U
glosa, de vontade disciplínada e in..
flc.:dvc.l, e de sua dié.fana compostura.
moral, •de r..utêntlco, PU1'O e bonissi..
mo cort>.ção bem form~do. Era bem
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o senso do equilibrio benfazcnte: ti
nha intuição divil1atória, na p!'óprin.
antevisão da semi-obscuridade indo
flnid9., entre COl'l'ímtes de idéias' con..
taglosas. rechcias c.1c m::mese c utopía
ícitiça. .• Dn.í, da vcrticn.lido.de tl'ans
parente C!Z seu fsitio imr:oluto, certos
lz.nccs apt'.rcntemcntc contractitól'los.
na deC01'1'Gl'lcia de sua meteórica e
agita.da. viela. públ:c:l.. de estadí$t~L c
homem de rJartido.

Fatos citados' no léu d$sta síl1ce1':L
evocação de s=:.uda.de, mais o ~ompro"

vam e, ã jm:ta, lhe definem a próprjv,
significação da. pc:t;!lonaUdade f'asci.~

nante c intransigente, na b~lcza mo
ral elo gesto viril. Deputado est3.
dual, 10:;0 de inicio renuncia. ao m~m

dato, para dcZenc!er, no Pretória, pre
celtas do Estatuto cie ~H de fevereit'l~,

dcsadvcrtidos pelo E:-=ecutivo gaúcho.
E C!.U~ a cOl1vic~,io do juricta nêle se
s.cbrepunhn. à !Jl'óprüt' conformIdade e

. asp1raC;É.o l-:.a c~rrcir;l. do polftico, em
cujo dizsidio se lhe eclipsarIa a es
tréIa bem nn,scido.. Obrigacl.o a aC~l-'

tal' (obrigado é bem o têrmo), o 1:11..

nist2rl0 de. Justiça, em 1931, p.lra
aparelha.r o retõrr.o da Rcpúbl1ca à.
vida constitudonal, éle nos dizia, tt
despccHdo.: - "Ou a reestruturação
constitucIonal, ou a minha volta, nes
te mesmo auto e pelo mesmo call1l
nho ·por onde hoje sigo .• ,"

Ora, bem sab~ls das ocorrências
::obrev:ndl:'.s. De maneira que M.aurí
cio .. Ca,rdoso, em principias de 32, ·re
gressaria pat::l. Põrto Alegre. no ::na~

missimóe :nodesto automóvel de sua
,propriedade.

Denutado à ConstitUinte de 33-34,
diante dos dizeres do Código Eleito
ral Ciue a seus ingentes esforçJs se
esboçara, através de sabidos obstá
culos, ap:mas ultimado o E.,;tatu~o de
~4,Malirício Cardoso c outro cspl::Ho
iJrilhante e li.!npido caráter, meu ~lus

tre amigo, Adroaldo M:esquita da
Costa, aba.ndolla,'am ambos a AS~(lm

bléia Constituinte, por julgal'cm.l fin
do o Si:U mand.ato.
~ scr.:.n::. atuação de Maurlc~o

Cal'tioso, no memoráv:::l Consresso: d:l
notória eíicil1ncia àe sua colaboraç.5.o
arsuta' c le~lissb:n::1., na feitura do
magno E;;tntuto; do b.rilMnt1snlO e

elcgü,ncia de suas atitUdes, - melhor:
direis v6s outros, constituintes c CO::I
'liem.:aoráneos do inolvidãvel ccmpa..
tricio, cuja c"istCJncla luminm:a pre
maturamente a eliminaria. aceS'o. fa
talidaele sem l'cm(;cUo.

Certo, o h'rep~dl.vcl des::.stre de
Santos trul1COU, súbito, grande destI
ne, n~.qtH:la 'int~ligência de escol, ':115::'..
culti.ll':l, poliéC:l'ica e cujo carát~t' :::ertl
blhas. de homem ele ação. dcscol'ti
110 e incUvidual1ciadc superior, deve..

.1·as honram a nacionalidade, da qll:l1
:fol nítida ezpresst.o repreScl1to.tiv:l..
(!.:t'U.ito bcmj muito bem. Pa.lmas).

• O SR. DANIEL :FARACO (f.<) -
81'. Presidente, na 50:::5[:,0 de 15 de
d::::zembro de 1033. um deputado à S~

guncto. Co~stituinte republicana, hon
rando a memórb. de destacad9. figura
doe con~tltuint2 da primeira Re:púbhc~

c f:.:nin~o ac perigo de deter-se ~rn

...~~:ts c imprecisas generalidades ln.u
cI~térins, esmerou-se por extrair. da
Vlda. do homenageado e de palavJ.'')S
por êle outrora. proferidD.s, luzes e en
s~I1amentos para a grande missão q1l2
lhe pc~ava sóbre os ombros.

Já cr..tü.o atingia João SimpUci"
Alves d,!; Carvalho 3. culminância de
uma vida dedicada, quase por inteiro,
M b::m público, Militar, jornalista,
advogac'i.o, pl'ofessor, fôra êle, com mais
um pugllode leais companheiros, o
~undc:.dor da Escola àe Engenhar1::l. de
Põrto Alegre, a quo.l havia de ser. no
futuro, o mais belo m011umento que se
lhe poderia erigir. E.~cola que tem

- cado ao Rio Grande e ao Brasil' tantos
homens ilustres, úteis, p.l'tifices e cons_
trutores da pujançs. e da grandeza
material da pátria, pujança e gl'au
dcz3. cue ora podemos ver ~p2na~ es-
boçadãs. .

Deputado estadual, Secretãrio da
Fazenda e, sob:ctudo, deputado fe;'
ctcr=:.l. tim1J:ou, sempre, João Simplícl0
em ser fiel, durante tõda a vic:h, ao
lema. no binômio que t11c, do alto
c.esta mesm::l. tl'ibuna. elogiava em
Júlio de Co.stilhos: açrl.o ,e pC::l~:;'''

monto.

(r,a) Nüo foi revisto pelo orador,
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João Slmplicl0 foi 'sempre um 110..
mem de ação, homem prático, preo
cupnao com as reais necessidades do

'povo c com o dar..lhes oportuno re
médio. Mas a ação 'não a entendia.
João Simplícío como valendo por ~i

mesma, vazio. de conteúdo c de fina
lidade ou pior ainda, com í'inalidade
demagózica elmpatrí6tica. Ao con.
trário: afirmava êle, do alto desta trl..
buna: ~~A ac;ão deve ser sempre pre..
a.ed1do. e acompanhada pelo pensa..
mentaH

, porque só o pensamento iegl
tima a ação, e se o pensamento que
a inspira não tôr nobre e decellt~, a
ação resultante não poderá, tampouco,
ser decente ou nobre. "

"
Bateu-se pela liberdàde em todos os'

quadrantes: liberdade rellgiose., nber_
dade politica, liberdade contra a .Ig
norância e contra a misériDa.

Foi êle, na Constituinte de 1931, lu
tador impcrtérrito pela populal'izaçáo
e democratização do ensi:q.o. Declarava
então: "~ necessário popularizar e
democratizar o ensino". Homem "rá
tico, indicava como: ~jlsso, o Estado
só pode fazer i'ac1lítando que tôdas as
fôrças sociais ministrem o ensino in
dispensável, e concorrendo com a
bõlsa e com o internato plrn. êsãe ob
jetivo, permitindo que tôdas as cape...

'cidades qce se revelem possam clevar-
. se da mais hum1lde à mais . elevada

posição do pais". ~ :lo educação ~le

a entendia, não restrita apen::ts à mera
instrução, ao mero ministrar de co
nhecimentos .ma.is ou menos tumul~

tuados; Queria educação inteira, ~du

cação total, e proclamnva.: u A for
mação do jovem, nos cursos elementar
e secundário, deve ser intef,ral, não se
cuid~ndo si;n!Jlesmente da parte 1n_,
t'.:lzctual mas, ta.."l1bém, da parte fi
sica e moral clQ individuo".

Ao obscuro Constituinte de 1946, q'le
cU.lnprc, nesta tribuna, o dever de h~

menagear-lhe a memória, nenhum
meio se lhe afigura mais condi($no que
o de imits.r-lhe o e:;emplo. Que o ~s

pirito de João Simplicio, seu acen
drado. patriotismo, sua dedicacão ao
trabalho, seu desejo de acertál' em
tudo e em tôdas as ocasiões nos S!.Í'~I~,

a todos, de exemplo. Porque, Srs.
Constituintes, grave, tremendamente

I

Sl'ave, é a responsab1lldade que pesa
sôbre nos:Jos ombros. Devemos de~

clicar-nos à nossa tarefa I gigantesca
com tOda a sel'iedade, com· tOda a
slncerlclade, com tóda a 1I E.icI'Jznidade,
porque há um povo que I espera, que
~ofre e que confia em nós, e· a. (lonfi
nnç.a do povo não pode não d-eve ser
traída. Cumpramos o nosso 'dreve.r de
dar ao país, quanto antes, uma bem
elaborada. Carta Constitucional, e 'cem
isto estaremos honrandD, Id~,maneira
mais digna possível, a niéinória de
João Simplício AlVies de Carvalho.
(MuitD bem. Palmas}. I

I

. O SR. PEDRO VERGARA (Lê o
scguf:nte discurso) - Sr. i Presidente,
Sr:J. Constituintes: Estamos aqui, para
pedir, também, que o vosso pe-nsa:rnen
to se detenha, por um instante, na
memória de outro homem'! ilustre, de-·
saparccido: Augusto Simões Lopes.

I '

Foi éle u~ crisol ele virtudes excel
sas e, por Isso, mere<:eu ai est1zr.a e o'
respeito dos seus contem·porâneoo.
(Muito bem.>. I

I

Po5slÚa como est:,utura da SU:l. per
sonaJ.:dade moral o mais:' sochl dos
sentirilentoli: a ··bondade do coração,
c ó mais alto requisito da I cidadania:
o c.spirito público'. i

Sõbre êsses alicerces pl'ofUn<!os, mer
gulhados na a.ncestraUdade, cons
truill sua. vida privada fi sUa vida pú-
blica. i

I

Soube, assim, plasmar, no lar, com
o seu eXer.:"..plo e a sua direção da. pro
le, uma !amma perfeita; e consegu1u
atl'air, para o seu' nome, na. sociedade,
tull p:cstlgio de que nunca desmere-
ceu. • i

Descendente que era, em linha. reta,
de nobres do Império - os Viscondes
da Graça, seus pais - c sendo o irmão
mais novo de lJ..."::1 pugilo de Iirmãos que
ZOi:am propagandistas da i R.cpública,
receoeu, de uma. outra vertente, a be
néfica influência plasma<iora de SUIl.
personalidace. i

Os pais . monarquistas, como tonos
os· titu!ares c.:l. Mon~!'o.uia, no Rio
Grande, 'cncarm~'i:lm, apesar dos seus
titulas, o c:;.pfl'ito democrã~ico do sé-
culo. 11 •

Nã.o tendo, de um lado, ascendência
de origem monárquica, ou foros de
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nobreza, na sua' árvore genealógica,
foram êles, em. geral êss<:smonar~
CjlÚstas da iclad'e madura, 05 cidacHlos
do pc-vo, na sua. rnocidadc; haviam
começado, obscurament~, a sua; vida,
nas cstânci~, nos qU~rt(;.io, nas chm..
qceac13.ts no comérc!o, nas academias
e, de rep::nte, por seus méritos ou POl'
lleus soC·rviços, se alcanUoraram aos
condados, aos marqucso.dos I~ aos ba
:ronatos.

Postos, de outr<> 1acto, num meio so
cial e geográfico propicio à. UiJerdade
e à convivência íraterna entre os· ho
mens, esses nobres de índole e:Kpansi
V~ e patriarcal nunca se desprenderam
de suas matrizes populares e, dia a dia,
desenvolveram as suas tendências li
berais.

PermaneCia nêles, vivo, latenta, o
espírito dos modestos tmiemntes n.ço
ritas, seus avoengos de um século
atrás, desCLlb:?rcados na Lagu.'''1(l, e
iniciadores do povcamento, com os
seus casais.

Era. natural que êsses sentimentos
igualitários, de que as al!orrlas es
pontâne\l.s, numerosíssimas, e a pouca
densidade do elemento servil, na Pro
vinda, davam prova, se sublimassem
na educação da prole.

Só isso explica o fato, por demais
e~ressivo, de que oa nlhos dos barões,
tr'.a.rqu~ses e viscondes, riograndenses,
eram teclas oU quas'e todos partidários
em República, a. pllrt~r, pelo menos, de
1870.

Nascido nesse ambiente, educado
num lar em que· a tolerância. e o mú
tuo respeito ocupavam lugar do poder
paterno. apsoluto, Augusto Simões Lo
~s haur:t.U nessas raÍZes famillais a
seiva. de que se alimentou a sua in
vencível aspiração dem~rática. À'Ias,
a conviv~nc:a com os lrmão.s mais ve
lhos, todos republicanos. o espetáculo
dos seus entusio.smos. o estimulo das
SUQS lut..'l.s, haviam, ainda, ,de influir
e influiram, poderosamente, para o
de:iencadeamento do.quelas tendên
cias generosss.

ti: que a bonda.de no trato pessoal e
. as atl"'idad~s construtlv:ls de homem

público, em AUf>usto Simões Lopes,
tiveram a mesma fonte geradora:
no sua. consciência democrática.

Lamento, Sr. PresIdente, não me
seja }:'crrnltido expor, nesta simples
evocação, a. vida e:-:emplar dêsse ho
mem ilustre, na.s suas divers~s ativi
dades públicas.

D1rei, apenas, que, em tõdas, nas
mais l1mit.:l.cias c nas' mais eminen
tes, sem.pre se conservou fiel a si mes-

'mo, nunca violou os seus compromis
sos morais, jamais se desviou da hon
ra, da tolerância, da justiça, do ín
tcrêsse comum. (Muito bem).

Quandef o Partido Republica.no RIo
grandense lançou o seu nome para.
cand1dato à pl"c!eitura de Pelotas, sua.
te:ra natal, em 1924. os seus adver
sários, na esfera política, - e s6 .8.1
os Unh~, - l!.le prestaram a I!'.als gra
ta homenagem que pede merecer um
cida.c!ão, nos prélios civfcos: absti
veram-se de ir ~o pleito, e não o fize
ram por temê-lo, mas por desejá-lo.

Sua fecunda administração edHí~

cla, seus enormes empreendimentos,
nos domínios, sobretudo, da higiene,'
da instrução, das vias de comunica
ção rural, fomm a melhor recompen
sa que podia dar e deu ã. confiança
de seus com,1.Ulícipes.

l1:sses, ainda, uma vez, unânime
mente, lhe renovaram o seu apolo, re
elegendo-o.
Deput~do à Constituinte de 1933

1934, su~ ação de lider da baneada
foimcdclar; agindo com extraordiná
rio t~to psicol6gieo e político, para unir
e conduzir os companheiros, sem mal...
entcnãidos, e pa:'a pôr os ir..terêsses
da bancada e do Rl0 Grande em ;rela
çã('l com' os interês~s de outr3,S ban
cOidas e do Govêrno, não tardou tôs
.sem sua presença e sua palavra.
dis!,utad:ls em tôdas as reuniões e en
tendir.1cntos de carái,~r nacional que
os llCc11te:cimentos bom tornlL"ldo nc~

c~ssários.

Senador em 1935 e presidente do Se
n~do. nZ:.;s2' mesmo ano deve-se, por
certo, em grande p:lrte, f~ sua ponde..
r:lção e :i. sua serenidade, a l::.usência
de torroent:ls e violências. nos deba~

tcs,que, :lO tempo, mar·caram a vida
daquela casa do PQ.rlamcnto.

Com essas bl'eyeS palavras, Sr. Pre
sidente e S1's. Constituintes, a ban
cada cio Partido Social Democrático
do Rio Crrn.nde do Sul exprime, aqui,
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nesta hora, sua sau<1aõe ao preclaro
varão desapareCido. (Muito be11~;

Palmas) .

O SR. RA'lJ"L PILA(I,.i2 o seguin
te d,tscur:;o) - Sr. Presidente, 81's.
Constituintez: Entre os membros do.
lj rimeira assembléia constituinte d~.

República, um 'há .cujo nome não po
acria ser esquecido nesta homenagem
que lhos eztt',r.li,OS prestando. Quoro
referir-me a Assis Brasil.

:E1:opago.ndista da República, foi
:mais do que simplesmente l'epublica.:.
no, porque fundamentalmente demo..
crato.. Não tardou, por isto, ~ divor
ciar-se da n'Ul.iorio.. dos seus compl~

nheil'os ele c:'UZo.cla. N:lo findou com
a instauraçõ.o elo nO'/1) r2gime II suu.
~vang'f:ll.zuçüO. Cobrou, pelo contráXio,
novos motiv::s, porque à sua aguda
visão nio eseapr.vaI:l OS vicios cons
tlt'lfcion::l.ls com que nascia a Rcoú-
blíca. •

Originaram-se dai dOls livres no
táveis pela originalidade do pens'l.
mento, pela profundeza. da doutrina,
pela. clareza e elegância do estilo, dOi&
livros que seriam clássicos e se en
contrariam em tôd.as as estantes, se
o interêS5C pela literatura politica, em
nosso Pab, não se hotwcssc limitaüo
0.05 comentários do Alcor:io republi
cano, que toi n Constituição de 24 de
fevereiro.

Em Dem,ocrClcia Represe1'l,tati'Va ex
pôs êle, como mestre que era, os
fundamentos c10regime e apresentou
um sistema orl~inal' de representação
proporcional. Deu-nos um verdadeIro
catecismo democrático, mais do que
nunca oportuno nesta época de con
fusões e ~t1ficações.

No livro Do Govê;no Preaidencic.l
na República Brasileira, publicado
em. 1836, .apresentou-nos Assis Brasil
um admiráv61 plano de reforma do
rcgL.-ne instituído em :L891. Pode-se
af~ar"quc tõd::r.:; as ca."npanhas re
v1s1onlstas verifi~'adas posteriormente
obc~eceram à mesma inspiração, pro
'pugnaram pelos mesmos principios.

Há nestes dois livros, Sr. Presidente
páginas imperecíveis, tanto pela for~.
ma. como pela doutrina. Tais sâo as
em que se define a verdadeira natu
reza da função presidencial, se prc-

coniza o mínistério eomo 6rgãocole~

tivo, ou se defende o comparec1mcn..
to dos ministros perante o parlamcl'1"
to.

Mas Assis' :Br~si1 não foi apen~s

um liensa.dor, .um doutrinador, sentio
ta:L1b~m um político militante.

M2!r.bro, dos mais eminentes, da
cHesldência republicana logo nos pri
mórdios do regime, fundou mais tar
de, çom Fernando Abbot, o Partido
:O~mocrãtico, de t1mblto estadual. Em
1924 constitUiu, com o tradicional Pa~
tido Federalista, ao Aliança Lijjertado·
ra, algt:n'i anos mais tarde tl"ansfc:-·
m:ida. no :l?artido, que cu tenho a hon~
ra de representar nesta Assembléia.
Foi, também, um dos fundadores (lo
Partido Democrático Nacion.al, <'.0
qual os L~bcrtadorcs constitUíram ao
;;:,l~. mcridlo:~al c que, como tallt:?_'i
outras coisas, foi tragado pela vor~

gem abcrtn. com II re·,tolução ele 1930.
Nesta pusera êlc crandes cS!Jeranç:).5:
dela levou par:J. o túmulo apenas de-'
GCngallOs.

Mas, Sr. Presidente, éste doutri
na.dor c este criador de p::l.rtidos não

. foi todo o polítIco, se houvermos de
tomar a palavra na sua acepção
mais ampla. Assis Brasil serviu mul
tos anos à Pátria na diplomacia e o

. !êz com o brilho da sua· forte Perso-
nalidade. ~le nunca pôde :fugir à sua
vocação de homem público. Não o
deixava de ser, nem quanào as cir
cu..'"lstânclas o obrigavam a recolher
se ao solar àe Pedras Altas.

Nesta homenagem que se rende
hoje aos antigos coxr,tltuintes, o que
importa considerar, sobretudo, é o ho
mem público. Mas, tratando-se de
.Assis Brasil, não se poderlam esque
cer as múltiplas facetas da sua ror..
te e cO!l1ple~:a personalidade. Além de
grande oraàor e prosador correto con
ciso e elegante, foi também poeta..
Se o tivesse querido, pudera h..'1.ver-sc
notabilizado tanto nas letras como na
politica. Foi também o grande mcst;e,
o mestre sem par, dos a&rricultores do
Rio G~'ande do Sul. Assis Brasil en
sinavasernpre, e· ensináva tanto pela
palavra. co~o ~lo e:-:cmplo. ..
~ Sr. Presld'mtc. Vamos iniciar, por
estes poucos dias, a m~.1s importante,
a ma.1s gl'ave das tarefas a. nós come-

- 178 -'

nesta hora, sua sau<1aõe ao preclaro
varão desapareCido. (Muito be11~;

Palmas) .

O SR. RA'lJ"L PILA(I,.i2 o seguin
te d,tscur:;o) - Sr. Presidente, 81's.
Constituintez: Entre os membros do.
lj rimeira assembléia constituinte d~.

República, um 'há .cujo nome não po
acria ser esquecido nesta homenagem
que lhos eztt',r.li,OS prestando. Quoro
referir-me a Assis Brasil.

:E1:opago.ndista da República, foi
:mais do que simplesmente l'epublica.:.
no, porque fundamentalmente demo..
crato.. Não tardou, por isto, ~ divor
ciar-se da n'Ul.iorio.. dos seus compl~

nheil'os ele c:'UZo.cla. N:lo findou com
a instauraçõ.o elo nO'/1) r2gime II suu.
~vang'f:ll.zuçüO. Cobrou, pelo contráXio,
novos motiv::s, porque à sua aguda
visão nio eseapr.vaI:l OS vicios cons
tlt'lfcion::l.ls com que nascia a Rcoú-
blíca. •

Originaram-se dai dOls livres no
táveis pela originalidade do pens'l.
mento, pela profundeza. da doutrina,
pela. clareza e elegância do estilo, dOi&
livros que seriam clássicos e se en
contrariam em tôd.as as estantes, se
o interêS5C pela literatura politica, em
nosso Pab, não se hotwcssc limitaüo
0.05 comentários do Alcor:io republi
cano, que toi n Constituição de 24 de
fevereiro.

Em Dem,ocrClcia Represe1'l,tati'Va ex
pôs êle, como mestre que era, os
fundamentos c10regime e apresentou
um sistema orl~inal' de representação
proporcional. Deu-nos um verdadeIro
catecismo democrático, mais do que
nunca oportuno nesta época de con
fusões e ~t1ficações.

No livro Do Govê;no Preaidencic.l
na República Brasileira, publicado
em. 1836, .apresentou-nos Assis Brasil
um admiráv61 plano de reforma do
rcgL.-ne instituído em :L891. Pode-se
af~ar"quc tõd::r.:; as ca."npanhas re
v1s1onlstas verifi~'adas posteriormente
obc~eceram à mesma inspiração, pro
'pugnaram pelos mesmos principios.

Há nestes dois livros, Sr. Presidente
páginas imperecíveis, tanto pela for~.
ma. como pela doutrina. Tais sâo as
em que se define a verdadeira natu
reza da função presidencial, se prc-

coniza o mínistério eomo 6rgãocole~

tivo, ou se defende o comparec1mcn..
to dos ministros perante o parlamcl'1"
to.

Mas Assis' :Br~si1 não foi apen~s

um liensa.dor, .um doutrinador, sentio
ta:L1b~m um político militante.

M2!r.bro, dos mais eminentes, da
cHesldência republicana logo nos pri
mórdios do regime, fundou mais tar
de, çom Fernando Abbot, o Partido
:O~mocrãtico, de t1mblto estadual. Em
1924 constitUiu, com o tradicional Pa~
tido Federalista, ao Aliança Lijjertado·
ra, algt:n'i anos mais tarde tl"ansfc:-·
m:ida. no :l?artido, que cu tenho a hon~
ra de representar nesta Assembléia.
Foi, também, um dos fundadores (lo
Partido Democrático Nacion.al, <'.0
qual os L~bcrtadorcs constitUíram ao
;;:,l~. mcridlo:~al c que, como tallt:?_'i
outras coisas, foi tragado pela vor~

gem abcrtn. com II re·,tolução ele 1930.
Nesta pusera êlc crandes cS!Jeranç:).5:
dela levou par:J. o túmulo apenas de-'
GCngallOs.

Mas, Sr. Presidente, éste doutri
na.dor c este criador de p::l.rtidos não

. foi todo o polítIco, se houvermos de
tomar a palavra na sua acepção
mais ampla. Assis Brasil serviu mul
tos anos à Pátria na diplomacia e o

. !êz com o brilho da sua· forte Perso-
nalidade. ~le nunca pôde :fugir à sua
vocação de homem público. Não o
deixava de ser, nem quanào as cir
cu..'"lstânclas o obrigavam a recolher
se ao solar àe Pedras Altas.

Nesta homenagem que se rende
hoje aos antigos coxr,tltuintes, o que
importa considerar, sobretudo, é o ho
mem público. Mas, tratando-se de
.Assis Brasil, não se poderlam esque
cer as múltiplas facetas da sua ror..
te e cO!l1ple~:a personalidade. Além de
grande oraàor e prosador correto con
ciso e elegante, foi também poeta..
Se o tivesse querido, pudera h..'1.ver-sc
notabilizado tanto nas letras como na
politica. Foi também o grande mcst;e,
o mestre sem par, dos a&rricultores do
Rio G~'ande do Sul. Assis Brasil en
sinavasernpre, e· ensináva tanto pela
palavra. co~o ~lo e:-:cmplo. ..
~ Sr. Presld'mtc. Vamos iniciar, por
estes poucos dias, a m~.1s importante,
a ma.1s gl'ave das tarefas a. nós come-



"

179

tidn.s, como repr~:Jcnt::mte5 cio. Nw;(io:
ade lhe dar instituiçõe5 ctcmocl'áti
c~,s vCl·dade1:l.·o,mellte dignas di:ste no
me. Pois bem: no lJe~1=::amcnto pol!
tico de A.',;:;1s Brasil, que 1'01 'UU1 dos
.... ultos r.1:.l.is eminentes do. primeir~1.

cúrlstltuinte republicana, muito pod;::
r!:unos haurir ;;nl.l·:l, p~r.:l ct::mpl'ir n.
nO:::,3:l rrJ:::são, porque, à m':ltUda. q,ue
c~·~tre nós ãegeneravc.m as lnstituiç6w
Y:fipr0sentatlvas, mais oportunas e ne
c.::~ária5 se imn fazendo ~.s SUCLS
lulfias. (l'rI1Lito bem. Pc.lm~[J.)

O SE. CELSO MACrL'\DO - 'S:-.
Presidente, c:~perimcnto, nesta ho;:~l.,

si:l~era emoção, ao fálar, em nome ela
banca~a a que tenho x honra de per
~cncer, sôbre :lo persc:'lrtlid:lde incDn
lundivel, e por tantos titulos ilustres"
do· Dr. Jo~o :N'ogu::lir;J, Pcnido Filho,
cujo des:l.par::!címento,oeor::ldo em ju
lho do ~.l.l10 pn.ss~do, C?USCU a maior
conste:::nnção no Estado d~1VIlnas Ge
rrtis c mesmo n:::. República.

Const~tuintc3 de 24, ao ccnte:mpb.lo
mcs Dste recinto, sentimos a llusêllcia
do co::npanhc1:::,o querido, cujE'. pl'.:lsan
ç~~ era sem;Jre agracU:.vel, pelo trato
ti::lD, peb intcli;~nc1abrilhal1tee tan
tos atl'ibutos qu~ lhe ornavam a in...
ctiv!dualidadc d2 escol.

O Dl'. Joiic N'ogcci:ra Pcnido Filho,
n~::cido em Buiz de Fora; veio, muito
meço uinda, p~ra. a Capital da Repú
bi.!ca. Aqui inIciou 05 ~et1s estudos

.na :?aculda.de de Mac1icína, por Dnele
se diplomou, tendo sido, depois, Ur.1 elos
fundadores da Policlínica do Rio de
Janeiro, c chefiado uma d:ls m:lis i:n~
pOl't:mtes Clíllic:ts. Após algum tempo,
realizou uma viagem de estudos pela
Europa, fl-cqü~ntando l10spit~is ele P3.
ris, B~rllln· e Vicn:l., e, c.z::>lm, o.vril:no
1'01:. sua. cult~.I'::l {'.ien:ifica. Ao rc2'l."CS
sar 2. pât:ia, fixou residência. em Juiz
dC' Fora, e ao lado de seu vencl'o.ndo
pa:', o saudoso parlamentar João No
gueÍl'a Penido, abrIu consultório no.
imr.crtant~ cidade mineira, cor...quis
tnndo, desde· 10:;0, o apr&r.o e ae.st.:ma
da população. •

Tantos os relevantes s~rviços pres
t:l.QOS por Joio l?enido à pop.ulação de
Juiz de Fora que nã.o demorou :fôss'..
seu ...10me ilustre apontado para a mais

n1t,[l, investidura do Município: a
P.:'(:siGC:nci:lo d~ Cám~'.l'a Municip~l.

Abl'iu-:::c, cnt5.o, para Juiz de Fora.
um camh1l1D ele pl'o:.r,rcsso e ele de
senvolvimento, atac::tdos que' fo!~:n
.serviços de maior 1mpo:::tfmcia com L1m
B'l'D.n:lc dlna~~igmo c com o mülor d'.!-·
seja cl.::: s::1'vlr à. causa r-úb1!ca.

I'jj,o t::trdou, entretanto, que seu
nome fê5SC lemb::-acto p:lra a Câmara.
Coos Deputados e, pouco depois, o povo
mineiro o elegia seu repl'C5~ntantc.

N'~~tc cenário, o Sr. João Nogueira
?cnh~o continuou sua trajetória brí
lh:l.nt~ e, atzlm, prestou novoz e rele
V:ll1tes sel'Vlços a Minas e :i. :Repú
blica.. S1.10. o.ção, no P~rlamentD, foi
d:::.s mais laboriosas, e de sua p~s5~gcm

por esta Casa con!ltanl, nos "An:::.is",
inúmeros tl'ab::r.lhos nas Comiss;,jes,
pl'lncip~lmentc: na 'ele S::.úde Pública,
a qual semp::o p8!'tcnceu.

Quando da campanha da vacina
obrl:;atõrlrl., o Dl'. Jo:1o Penido reve
leu-se Ur.'l oatalh<:.dor intem~:ato ao
lr,do do sibio de M.:4nçsuinhos, tendo
sIdo st:o. at'.:.açf.o das mais ardorosas
apoiando Osvaldo Cruz, qUi~ se batia
pela obriz::'.tcri~d:::.dc (l.tI. vacintl., para
cn1'rc:1tar o m:11 que :lszo1:l.va n. C:l.
pital dz:. R~púb1ic;l..

O Sr. Sales Guerra, em .5eu iivro
··Os....aldo ,Cruz", relata 05 epis6d:os
d~ZS3 él)OCa e a c!:rt:L a!tt:r:L diz:

·'Romvcu o debate o Dr. Joüo
Penido, pro!e:::indo brilhante dis-

Icurso em que des1índa c pulveriza
impugnações e objeções ao plano
de saneamento de Osvaldo Cruz.
Prof!ssicno.l cistinto, c3tudavo. aten
tamente e pat:làticamente o pro
blt:ma amarílico e o acompa..il1ou
l€m tódM suas fas,zs, bem como
os progre.3S0S r~c~ntes da higiene.
Assim ap9.:clhado, tornOU-S2 pala
dino e:li:usi:lsta das rcfo::n1as de
Osvaldo Cruz, se~undado por
Eduardo de Abreu e por muito
poucos mc.is".

Por duas vezes o Govêrno da Repú
blica mandou o parlamentar João Pe
n1d'o à Europa, sendo, numa delas, ao
Congresso Illternacional Contra a Tu
berculose, realizado em Paris, e, em
outra, à Exposiçáo Rural- de Palermo,
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tendo ciclo bri1~lante sua colaboração
em ambos os certames, col".forme rela
tório apresentado na época,

O Dr. João Penido tinha especial
pendor para a jorn~,l1~mo. Redatorlou
o "Paralbuna" e ao "J:)crnocl'acla", e,
ao latia ele seu Sl'~ndc amigo, o in01..
vidávcl e saudoso Presidente Antônio
Carlos Ribeh'o de Andrac.1,a, fundou e
cUrigiu o 11 Jornal do Comércio" e o
-'Diária Mcrcant1l", importantes Ó1'''
gãcs da imprc:nsa mine1:oa, que ainda
se publicam em Juiz de Fora,

Amante da liberdade, paladino r,a
República, foi um dos seus grandes
propagandistas, e de sua ação deste..
merOS:l e do seu esfôrço pela Repú..
bUca. ainda encontramos traços nos
Anais c!esta Casa,

. Na Constituinte de 34, a ntuaçf<.o
de João Penido foi, também, como
lll1tcrio:rm-cnte, patriótica, engrande..
cendo cada vez mais o seu nom-a, tra..
baLi)ando assiduamente e conqUlstan..
do sempre maiores louros,

Assim, meus Senhores, temos ho1e
de reverenciar uma.· das figuras mais
ilustres de Minas Gerais e antes de
terminar minhas breves palaVl':;'s
quero salientar um dos traços q'.1.e
mais destacaram a personalidade de
Joã.o Penido= o seu' espírito filant1.'ó"
pico,

Possuidor de avultada fortuna, desde
moço amparava os pobres e as fa ..
mllias neces:,itadas de Juiz de :.:tora,
Conta-se, mesmo, que havia longos
anos João Penido distribuía, mensal..
mente, Cr$ 30,000,00, entre as famílias
desvalidas, legando, no seu testamento,
dezeru:ts de milhões de cruzeiros a ins...
tituições pias daquela importante f!.í..
dade de Minas.

Assim, pois, meus Senhores, bem
merece o' Dr. João PeDido Filho as
nossas homenagens de veneração à.
sua. memória, pelo qu:. Toga ao iSe
nhor Presidente consulte a Casa sôbre
se concorda em ser inserto na ata dos

"nossos trabalhos de hoj.e um voto de
profunda saudade ao mineiro ilust1.'e
que tanto trabalhou pela. nossa terra
e pela nossa gente, <Muito bem; muito
bem. Palmas),

'O SE. ALOíSIO DE CARVALHO
- Sr, Presidente! Srs. Constituintes!
Comnnnhelro de bancada do Dr, José
Joaquim Senbra, na Assembléia CO:ls..
titulnte de 1934, venho, em nome da
União DcmocrMlca :Nacionnl, prcstal'
homenagens de apréço e 5auclaclc ~

que faz jus a memórb dêssc lnsig'l~c

liberal.
. Seabra foi uma vida tão longa qun~l-'

to cheia, Raras vêzes, mc:>mo, uma
vida tão longo. te'l.'á stdo tão ch(li',l.
Longa de quase 90 anos, dos quais 70
de atividades públicr4S sem Boluçâo de
continuidade; cheia, nesses ,70 nn':J:i,
de um mundo de episódios, contrnst.cs
C.â mais clivcrsos e violentos, o poder
e o ostracismo, a pátria c o cxUio (',
em tOda: parte c a todo momento, umn.
bravul'z, pessoa1, uma comb~t1\'ldn.dc

singular que fazIam honra à. sua ilus..
tre I,lerscnalidade,

Sôbre luna vida assim t!lo )oug-n.
e tão cheia, o elogio r::aborln em poucal!
palavras, Para o lcuvor d~ SC:I\bl'r, bllfi
taria fix-ar-1l1e o de5tlno de luta, e]11e
foi o seu destino e crn n ln~p!r...ç!l.o
das suas horas de trlun!o, n rn~ilo

d: seus inst:mtes de nclvcraldnc1e, de
sofrimento e de perigo.

J::sse destino de luto. rea.l1zou-o
Seabra através de três oportunlclndes,
de três tribunas que se lbe orere..
ceram: a cátedra de professor, n tr!"
buna do Parlamento c ao tribuna. po
pular.

A c:ltedra do professor, nlcnnçcm~n.

através de memorável concurso, cujo.
a.provação distinta era li consngrnQ~o

pelos mestres do jovcln cologn, Que
;Córa discípulo dos mais 1!ustrcB, que no
gloriosa Faculdade de Direito elo Re..
cife já havia conhC{l!do,

Seu destino, porém, na.o crn é1 ct\tc..
dra. de professor, porque p~qucno Q

restrito o círculo de seus ouvIntes,
Era o Parlamento, e, nesLl\ homonn
gem que estamos prestltndo n. notfl.
veis brasileiros, Seabra n\'ult:\. :linr,u..
larmente, como homem nlu;<:ldo J}t\fl\

as lutas parlamentares (Multo r>~),

quer camo líder da GovGrno. no. llrnn
de presidência Campos Sn.leli, Quer
como homem de oposiçA.o, combl\ten
do os governos pela liberdade (l pelA
causa pública.
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A tribuna do parlamento, todavia,
,aludo. era como que :riP.lJtrita para o
seu gênio c para o seu talento. E na
tribu..'1a popular encontrava Seabra a
.arena de seus maiores t::lun!os. Era
'L1tn esp~n.culo solJrebo assisti-lo nos
comícios, ralando ao povo a l1ngunsenl
slmplzs, mas capa.z de convencer c de
comover o~ ouvlnt~s.

Por :sco mesmo, raros políticos,
neste pais, conseguira.m as <:onsagl'a
çõcs eleitorais, que assinalaram a vida
pública de S-eabra. Constituinte em
1891, constitUinte em 1934, sufragado,
cel'ta vez, neste DIstrito Federal, por
duas zonas eleitor~is, Seabra foi um,
homem que acreditou no voto pO;pular
e tLí.ha razilo para crer, porque êsse
voto lhe deu, espontânea e consagra
doramente, as melhores situações e
posiçoos.

Srs. Constituintes, é à memória do
preclaro m>eral que, neste momento,
a bancada da União Democrã.tLca Na
cional presta as homenagens de seu
apréço e de sua admiração, em breves
pa:.a.vras de recordação de uma vida
tão cheia e t6.o bela, tão longa e tão
pr.oveitosa, uma das vidas públicas
mais expressivas que temos tido a
fcrtuna de apreciar e de apl9.udlr no
Brasil. (ll-ítLito bem; muito be1n. PaZ
mas no recinto e, -nas galerias) •.

O s.."q.. CAIADO GODO! (Lê o se
guinte discurso) - Venho hoje
ocupar a tr1bunf\. a. fim de, em nome
da. bancada goiana,' sem distinção de
partidos, pres~ar a nossa, homena
gem à. memória de um vulto que no
pas~ado, quando ensaiava a RepúbLi
ca os primeiros passos, fêz ou-n,r a
.su~ voz na Constituinte de 91.

E CSS:l voz, Sr. Presidente, se não
provinha de um espil"ito amadurccl~

do pelos anos, ou por uma longa ex
periência no traquejo da coIsa Pl~

'bUca, era, entretanto, a de um jovem·
jurista, equilibrado e de boa for
mação cultural, cujo fascfnio pessoal,
cuja independência de atitudes e
dotes 'de inteligência despertaram
desde logo a atenção dos seus pares.

Eu me refiro a Sebastião Flenri
Curado, que até há. menos de dois
ar.,as €ra u mdos últimos sobreviven
tes dessa plêiade de notáveis no"

meus públicos c c:JtadIstns, mu1t<>s
dólcs vjncios do Império e que nos
lce-o.r3.m esse monumento de r.;:l.bedo~

ria polLtlc:l, que é a primeira Con8~

tlt111ção republicano..
N::lScic.1o, na cldo.dc de Goiás. a 22

de janeiro de 1&61, ali féz Fleur1
Curado os ::;cus ,estu.dos básicos e,
aos 15 anos, se tr~nl:lportava para S.
Pa.ulo, onde se bacharelou em Di
reito.

Quando estudante tol emp01;:;l,l.do
p~la campanha abolicionista. e .na.
"Onda" e no IILlbcral", que então
Ge publlca.vam no. Pn.ulicé1o., escre
V2U combatendo coso. manchJ. - a
c:;cra','ldfi.o qu~ tanto empanava o bri
lho d.:l. no!.iSo. civilizaçáo em mar~

cho..
Formado; retornou a Goiá.s. Dom1r

nava, então, o Partido Conscrv.:l.dor.
Liberal adiantado, nU montou na
oposição, desassorobl'osamente, a sua
lenda ~e trabalho como advogado.
Com a subld~ de Ql.1ro Preto, foi.
nomeado promotor público 0, Ioga

depoLs, juiz substZtuto da capital ela
Província.

Menos ele dois anos, . entretanto,.
exerceu as funções dêstcs cargos. fJ()is
o voto popular foi buscar o jovem.
magistrado para o exercício do man
dato de deputado à CO:lst1tuhlte fc~

deral. •
Como se sabe, a eleiçã.o do pr1~.

melro presidente do. República de
terminou c:sáo em tOdas as bancadas.

• Por pou.cos votos foi conseguida 3.

vitórb de Deodoro, dentre êstes
conto.ndo~sc o de f.lleurl Curado, qu~

acompanhou o Marcchnl,
Com o golpe de Estado de 3 de·

novembro, pelo qunl 1'01 dissolvido o
Congresso e o contrn.·crolpe ele 23 de
novembro, que depOs Deodoro" assu
miu Floriano o S'ovêrno. De norte a'
sul, com exceção de Lauro Sodré, no
Pará, que não aderira ao golpe, fo
ram varridos os governa.dores e pre
sidentes.

FIeuri 'Curado continuou fiel fi.
Deódoro, arcando, por isso, com as'
conseqüências. da sua firmeza, de 8oti-
tude nesse momento tão cheio de
perigos da vida repubUcaná.
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Na Constituinte desempenhou pa..
pel sr,1icnte, sempre pugnando pelas
providências de ordem liberal, tal
corno foi, em vlc1a, Do caracteristio~

do seu grande eSpira0.
E' dfIe ti. emenda preconizando I"

eleiqfto direta do presidente da Re~

lJúbllc.:l., rejeitada pela Comissão tios
21, Imas, afinal, aceita ero plenário,
t'X'aças ao intcrêr::se, à. pu~no.cid~dc (l

ao brilho com qUe a d~fendeu entre
os SI;.us pares.

Fleurl Curado foi pela nacionallza.~ ,
ção ela navegação de catotagem (1

deu a su~ assinatura e o seu apolo
à emenda 'conferindo o direito de
voto aos estudantes maiores de 18
anos.

Termlnl1dos os trab:llhos parlamen..
tares, fixou domicilio nesta Caplt::l.l
e aqui se casou, lo~o depois, com
u~a. í~lha elo :~onse!he~ro André áe
Pidu~ 'FIcur!. Retornou mais tar~e

ao s::.u Estado nato.l, onde exerce'J,
por m~is de quatro lustros, à. parte d~
rnúltípl~s ~tii'idad(:s, o C:l.::go de ?l'O~

cUl'C',do: ela República.
Foi u..~ dos íu.'"ldadores e diretor da

Fr.culclaclc de Direito de Goiás, àep1J,~

tado e5tadual e presidente da Assem
bléia Legislativo., sócio· fundador do
Instituto Histórico e Geográfico de
Goiás, membro destacado da Acade..
mia Golc.no. de Letrl:.s, da ;"ssoclr::.ção
Ooian.:l. de Imprensa, do Instituto

dos Advogados e sócio correspondente
dros AC:'l.de::nías de Letras de' Mato
Grosso e do Rio Grande do Sul.

Jomallstaimpen1tente e ardoroso,
fundou e concorreu pa~..a a fundação
ele jomo.is co:no "0 Goiano", "O Pu
b1icador Goiano" e a "VOZ do Povo",
colaborrmdo també:o n.so!:ld1.lamcntc em
outroR, como "O G01&'5", "Cidade
de Goiás", neste estr.mmmdo os seus
último::; artigos, até as vésperas do
dia em que a:morte o veio colhêr em
Goiânia, aos .80 anos de idade.'

Devo recordD.r que em 1912 retor N

. nou Fleuri Curado no R~o, agora. no~

vamcnte como representante de eeu
Estado naOâmara. Federal. Como
membro,· que foi daCoInissão dos 2:1,
en·carregada da revisão do projeto do
Código Civil, coube-lhe relatar o
po.rccer que mereceu a aprovação do

Con[:resso, referente à importante
matériD. 'compreendida entre os al·ti~

B'os 1.080 e 1.195.
Deücou publicados vários discursos

e tl'abalhos esparsos sôbre assuntos
jw..idiêos c literários. E' de sua lavra
o llv);"o "Tl'GS Memól'ias UJstóricas",
erudito trab:.lllo de pesquis::J, e de
dcvotamfmto às coisas do p:lssado.

Escl'aznollc :Dól'ia, em artigo publl
c::.do n::. /'Rcvicta da Sem::4na", disse
de :Pleul'l Curado mais ou menos o se
suinte~ Sempre se colocou dcsteme
rosa.mcnte à frente dosgl"andcs de..
DJ.tes p~rlarlllmtal'es, defendendo con
victa e cruclitamçnte os magnos in·
tcr~sscs cta nossa democracia."

Enfim. deputado à ConstituintcJ

deputado estadual" e federal, prceurg,..
dor d~ R~pública, professor, advog:J."
do, polft!co e jornn.lista, afirmou' 11m
seu blo~'Tâ:fo, C!ei~mu o Dr. FIeuri
Curado uma esteira de intensa l:Jz
em tôda a sua longa trajetór1a de
l1om'Jm público.

:El' êsse, em rápidos traços, o pe!'!fl
do constituinte an-eoatado à vida no
intcrrcr;no elas sessões, ou melhor, da
exil:;tência 'do Parlamento no BIa..
sil.

E hoje, que aqui nos achamos reu..
nidos para II tarefa magna de· dar ~o

p2.is umc. nova estruturação política,
é jUt:o evocar no memória. de um
vulto como Fleuri Curado, que hon
rou esta. Casa com o fulgor de sua
inteHgência, o liberalismo de sua
iOl'mação me:1bl, a cultura do seu
eS!Jír1to e a nobreza de suas atitu.
des, (~li'uito bem. Palmas).

O SENHOn JOAO BOTELHO
Sr, Presidente, Srs. Constituintes, há.
hcm(;)ns que passam sObre a sua. época
~ S~ lanc:.am na opinião dos con~empo

râneos e dos porvindouras como ver':'
tiadeiros gigantes do meio em que vi
Vl:ram. Hã homens que vencem o tem
po por suas ações, por suas t\titud~s,

por seus gestos\ em favor da coletivi-
'dade.

Entre aquêles que muito traba.lh:l.~
ram pela pátria,. entre os cstacUstas.
podemos dizer assim. que ,enobl"leCe
rnm a nacionalidade, entre os vultos
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proeminentes de nossa história repu~

hl1cana, pontIlhada dliS ações mais no~

bres e mais austeras, :figura por sem
duvIda alguma o eX~5enado!' da Repú~

bllco" general honorário do Exército,
falecido ·Em 194,1 - L:l.ul'o Scdré.
(MZL'lto bem). "

Sébre z(;.u r.ome já vátrios orador.es
S!! !lZ~ram ouvi:'; sê-bre seu passado
já d.l.vc:sas pCl'sonalldadcs teceram 05
1llnos nlais jtlStos e mais procedentes;
sóbre sua vida púbJ.!.ca, toclos que es~

tais aqui tendes ouvido as provas mais
Eloqüentes e sobcj&.S de uma existêncl..l.
11'l.CeirZI.mente dedi-cada à grande:;:;a da
pit:111. Rc::\.vlvamos a memória d~ to
d~, sen.he-res. Lauro Sodré tinha, ~e

Sttndo os seus contemporâneos, e pos
suía. na. opinião dos seus intimas, a
tendência. pa:a o ctUtlvo das let.ras Ju~

ricilcas. ImpoS:llb1Udades de ordem f!
:'lance1ra, no entanto, interromperam
a vocação désse gigante, defensor dos
postulados democráticos na Rep1Íbl1~

ca e defensor, ainda roais,dêsses '0.5
tulaàos até antes da República, por~

que o foi na monarqUia. Lauro 50
aré, então, veio para a Escola :M:illtar
e ai, ao calOl' do seu talento ::lO SÔPfO
elo seu gênio, cons~gulu que o nome
que f6z r..o. .sU3. c:lrre-~rll de aluno f:
cas~e ate hoje como a prova do melhor
estudante que j~ passou pela Acade
mia Ã!ilitJ.r dn. nossa pátria. Seus co
le3"',s de turma, nquêles que tão bem
lhe m::1~'l::.m as luzes, sabem que Lauro
SodI'é semr..re representou, em tõda
""!d~, aqullo quo disse no seu testn- .
me.,"lto filosófico e nas páginas de
crença c opiniões: "SOU, hoje, o que
semp,re fui c l-spero' ~er amanhã 
i.m1.tonne nr. conduta, vertical nas atl
tudes, perpe:r.dicubr nos gestos".

Lnu:,o Sc-dré" na Constituinte de
le91, 2r..tr~ cs mctlvoS maic;es de de
:csa da nacionalidade, teve, como sa
beis, pape·l saliente na Comiss5.o oha
m;;.da dos 21, em que, por vêzes, a sun.
personalidade eiitravn. com caráter de
cisivo, m:!~jm2 na .defesa. CÜL autono
mio. dos munic!pios.

Lauro Sodré, em 1891 Constituinte,
nos 41 Anais" desta CD.sa deixou os ras
gos mais eloqüentes do seu talento e
as prov:l,S mais sobejas de sua. dedIca
ção aos altos interêssss da .nacionall~

dade, E' 56 recorrer a êsses "Anais",
e 156 verJJ1<:ar nas páginas vetust2.S dos:
livros que el1.chem a bi'bUotecn. desta
Casa os seus discursos, tersos no es
t1la, apurados na forma, perfeitos nas
idéias e' profundamente amantes do
clVlsmo, para que toclos tenhamos a
cert~za absoluta de que a vida de
LaU1'O Sodré 1'01 s~npre dedicada ao
Bras1l e às' suas causas justan.

Logo c:.cpois de 1891, veio a fase em
que Lauro SocLé teve necessidade de
11' à sua .terra. E lá, primeiro gove:::..
dor constitucional do Estado, mimado
por seu povo, a-carinhado por suo.
gente, ccnscg'l.:tiu estabelecer e estabil1
za.l' ép~a que ·ficou marcando um go.. ,
vêrno boníszimo, cheio de ação prof1~

cua t: oportuna, p:l.ra grandeza da. co~

letividade paraerlSe.

Falo, Senhores, em nome do Partido
Social do Estado do Pará, 1alo em

. nome dos parael1ses que se agremiam'
nesse Partido, falo sõbre Lauro Sodré,
sem demérito para aqu81es outro~

Const!t'l.1!nt~s, todos merecedores das
nOS53S Im',is profundas reverênci~s,

porque êle no:) diz de perto: falo sõbre
Lauro Sodré, porque. seu nome é lli'n
c::mtóch~o de bs,udactc e foI sempre
llrtlr!. bandetra de civismo, foi sempre
um estanuartt! dns boas causas, :foi
sempre uma g~·a..."'ltia elos direito:;;, foi
sempre uma espécie de esperança
pcrr.1anznte para todos os habit:.ntcs
ct., Pará. Nas causas mais justas, nas
lutas mais á.rduas, n:lS pelejas m~.is

com.:tantes e mnis rudes, Lauro Spdré
smepre <estêve à frente do seu povo,
dos Sei.13 conterrâneos, absoll1t:.>.nl::nt~

co:::rentc com as atitudes.
Q~ando do a~vento do E::;tado No'/o,

L::l.....ll'O Sodré afn$tcu-sc das lides r.:a~'

liticas, m:l.5 não deixa.va,vcz em
qmmdo, de ser· ouvido sôbre os pro~

blernas de sua te:i.Ta; não deixava, de
vez ezn quando, de dar seus conselhos
mnigos; não deixava, de ve~ em
qUP.l'ldo, de ol'ientar seus conterrâneos'
c lj:~triclos, que 11, n!l.quela. glebr.
aOel1çondo. ds. ...4~mm:ônla, prodUZem c
trebalham pela grandeza de nossa.
pátria.

Assim fol que em 1933, Lauro Sodrê,
pela última vez, se dirigiu à terra
~b:mçoadfl. onde nascera, justamente
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para ver .se podia conseguir uma har~

mania entre a.s correntes pol1t1cas que
se digladiavam.

Lauro Sodré voltou de lá, como é
sa.bido, sem ter alcança.do o que pre
tendia, mas de1:x:ou nesse seu gesto a
provtlo última e exuberante de seu
amor à terra natal. '

Lauro Sodré, Srs. ConstItuintes, por
~eu valor e por sua projeçáo no Par·
lamento de 1891, onde conseguiu impor
~uas idéjas' justissimas de nacionali
dade, !o1, em conseqüência das suas
atitu::les, em conseqüência do seu pró
prio valor positivo, candidato, - vede

. bem -- naquela época. s1xnples nortista,
sem bancada numerosa, mas defensor
e apóstolo das idéias bons pela. gtan- .
deza da Pãt;;1a, foi candidato à suces
são ele Prudente de Morais, que, con
1'orme nos mostra o painel neste re
cinto, era o Presidente da Constituin..
te de 1891. .

Bâstará. isto, por certo, para justiti
·c ar, melhormente que minhas pa.la;.
vras, li. justiça da homenagem que
presto, em nome do Estado do para,
20 vulto ins1gne de Lauro Sodré, tron
co de uma e::;tirpe que, aqui pelo Sul
da República. e lá pelo Norte, apre-

. senta rebentos IIlag.tú!lcos, C0Il10, l'ti:o:
exemplo, o Desembargador Hermano
Sodré, no nosso Tribunal de Apelação,
e Benjamim Sodré, alta. patente da.
:;.ossa marinha de gUerra.

Estas sessões, entNtanto, Srs. Cons
tituintes, de iniciativa da ilustre Pr~

.sldência, têm efeito ma.ior, talvez aquê
le que é principio e essência.. da. pró
pria democracia, porque ela não v1v:;
56 d,e realldades. A <1emocracia vi.'ie
multo do abstrato, do espírito, pois é
êsse cspiri:to que preside às nossa~

reuniões; o espfrito do patriotismo, o
espírito de dedicação a Pátria, o es
pírito de grandeza do Bra.sil, o esp~-

I rito de fraternidade de todos nós, o
espírito de coesão em tõolo das idél:.\::i
justas, o espírito, enfim, de orlenta
çf.o do nosso povo em favor de seus
reais interésses e anseios.

A idéia d/l. Presidência desta Casa
com as comemorações que se vêm fa
zendo desde a última sessão deverá.

fIca.r perpetuada, nlío só em nosso~

..Anais", maa em. um l1Vfo para. dis
tribuiçáo farta e protusa, Estado por
Estado, em tôdas a:s unidades da pe·
deração, a fim de que possamos, tam
bém, dar àqueles aos quais represen
tamos aqui, àqueles que nos con1'el'1ram
05 mandatos. a prova eloqüente de
que somas defensores dos seus anse~o::i,

de que somos defensores das suas von~

tad'e::l, de que propugnamos sempre.
aefender, acima de tudo, os nomes 3U~

reola.clos dos que trabalharam e vive..
ram p21a Pátria, dos que pugnaram
pelos lnterêsses do povo e viveram
para o povo .

1:: por isso, SI:. Presidente eSenho~

res Constituintes, que, como remate a
êste rápido improviso, cujas palavras,
por melhor que fôssem tecidas, nunca
terIam o condão de dar realce e de~

buxo perleito ao vulto histórico de
republicano e democrata que toi Lauro
Sodré; é per isso, Srs. Constltuinte:t..
que peço vênia. p2.I'a apresentar - e
o faço com muito prazer - o reque
rimento que faço chegar às mãos de
V. Ex." Sr. Presidente ,Era c que ti
nha a dizer. (Muito bem; muitobetn.
PalTTUL8) •

Vai à mesa o seguinte:

conside::-ando que as justas e pro~

ce:l.entes homenagens prestadas, pela
Constituinte cle 1946, aos legisladores
faledciosquc horuraram as Consti.~

tuimes de 1891 e 1934, rene'tem a.
m{::nt9J.1dade absolutamente democrá
tica do povo brasileiro.

Consldc:oa.."'ldo que, muito embora
os An~.1s desta Casa perpetuem ditas
home:lagens, se torna indispensável·
o conhecimento mais pe~e.1to e com
pleto, por parte dos prasileiros dos
vários Estados de nossa Federação,
de molc3e a interessá-los na. major e
melhor defesa dos ideais democrá
ticos, o que poderá ser, feito me
diante a compilação de todos 05.
discursos aqui pronunciados, para
cUstribuição gratuita necessã...-ia, Es..
ta.do por Esta.do, quer os que reme
moraram serviços e reverenciaram.
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~eu valor e por sua projeçáo no Par·
lamento de 1891, onde conseguiu impor
~uas idéjas' justissimas de nacionali
dade, !o1, em conseqüência das suas
atitu::les, em conseqüência do seu pró
prio valor positivo, candidato, - vede

. bem -- naquela época. s1xnples nortista,
sem bancada numerosa, mas defensor
e apóstolo das idéias bons pela. gtan- .
deza da Pãt;;1a, foi candidato à suces
são ele Prudente de Morais, que, con
1'orme nos mostra o painel neste re
cinto, era o Presidente da Constituin..
te de 1891. .

Bâstará. isto, por certo, para justiti
·c ar, melhormente que minhas pa.la;.
vras, li. justiça da homenagem que
presto, em nome do Estado do para,
20 vulto ins1gne de Lauro Sodré, tron
co de uma e::;tirpe que, aqui pelo Sul
da República. e lá pelo Norte, apre-

. senta rebentos IIlag.tú!lcos, C0Il10, l'ti:o:
exemplo, o Desembargador Hermano
Sodré, no nosso Tribunal de Apelação,
e Benjamim Sodré, alta. patente da.
:;.ossa marinha de gUerra.

Estas sessões, entNtanto, Srs. Cons
tituintes, de iniciativa da ilustre Pr~

.sldência, têm efeito ma.ior, talvez aquê
le que é principio e essência.. da. pró
pria democracia, porque ela não v1v:;
56 d,e realldades. A <1emocracia vi.'ie
multo do abstrato, do espírito, pois é
êsse cspiri:to que preside às nossa~

reuniões; o espfrito do patriotismo, o
espírito de dedicação a Pátria, o es
pírito de grandeza do Bra.sil, o esp~-

I rito de fraternidade de todos nós, o
espírito de coesão em tõolo das idél:.\::i
justas, o espírito, enfim, de orlenta
çf.o do nosso povo em favor de seus
reais interésses e anseios.

A idéia d/l. Presidência desta Casa
com as comemorações que se vêm fa
zendo desde a última sessão deverá.

fIca.r perpetuada, nlío só em nosso~

..Anais", maa em. um l1Vfo para. dis
tribuiçáo farta e protusa, Estado por
Estado, em tôdas a:s unidades da pe·
deração, a fim de que possamos, tam
bém, dar àqueles aos quais represen
tamos aqui, àqueles que nos con1'el'1ram
05 mandatos. a prova eloqüente de
que somas defensores dos seus anse~o::i,

de que somos defensores das suas von~

tad'e::l, de que propugnamos sempre.
aefender, acima de tudo, os nomes 3U~

reola.clos dos que trabalharam e vive..
ram p21a Pátria, dos que pugnaram
pelos lnterêsses do povo e viveram
para o povo .

1:: por isso, SI:. Presidente eSenho~

res Constituintes, que, como remate a
êste rápido improviso, cujas palavras,
por melhor que fôssem tecidas, nunca
terIam o condão de dar realce e de~

buxo perleito ao vulto histórico de
republicano e democrata que tol Lauro
Sodré; é per isso, Srs. Constltuinte:t..
que peço vênia. p2.I'a apresentar - e
o faço com muito prazer - o reque
rimento que faço chegar às mãos de
V. Ex." Sr. Presidente ,Era c que ti
nha a dizer. (Muito bem; muitobetn.
PalTTUL8) •

Vai à mesa o seguinte:

conside::-ando que as justas e pro~

ce:l.entes homenagens prestadas, pela
Constituinte cle 1946, aos legisladores
faledciosquc horuraram as Consti.~

tuimes de 1891 e 1934, rene'tem a.
m{::nt9J.1dade absolutamente democrá
tica do povo brasileiro.

Consldc:oa.."'ldo que, muito embora
os An~.1s desta Casa perpetuem ditas
home:lagens, se torna indispensável·
o conhecimento mais pe~e.1to e com
pleto, por parte dos prasileiros dos
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de molc3e a interessá-los na. major e
melhor defesa dos ideais democrá
ticos, o que poderá ser, feito me
diante a compilação de todos 05.
discursos aqui pronunciados, para
cUstribuição gratuita necessã...-ia, Es..
ta.do por Esta.do, quer os que reme
moraram serviços e reverenciaram.
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memórias. de vultos proeminentes de
nossa vida político-republicana, quer
aquêles que tributaram o nosso apr~"

Ç() imorredouro aos bravos ~oldados

d?. Fôrça. Expedicionária Brasileira
(F. E. l3.) que, nos campos de ba..
t~1ha da atormentada Europa e nos
limites do nosso território, !oram as
:;entinela.s vigllantes das aspirações
dos povos amantes da Liberdade, do
Direito e da Justiça, vJ.sando a hú.r..
mania social preconizada e pregada.
pelas Nações 'Unidas:

Requeiro à. Mesa, consultada a
Casa, se digne provlctenciar junto fi.
llllprensa Nacional para a o:::gani..
~aç!lo do liv;o que condense as ho"
me·nagens de referência com a. fi ..
nal1dade objetivaria neste requeI'1
m~nto, S()O a direção de comlssáo
parlamentar nomeada pelo alto cri
tério da Presidência.

Sala das Sessões da. Assembléia
Nacional' Constituinte, 1:'. de fevereiro
de 1946. - José João da Costa Bo
telho. - Alvaro Adolfo da Silveira.
- Nél.r;on da Silva Parfiós. - Luís
Geolá8 de l~oura. Carvalh.o. - Ant
bal Dua.rte de Oliveira. - J(){j,o
Café Filho. - C~erD Teixeira de
VasconcelDs. - Gabriel Martiniano
de Araújo. - J. ponce de Arn.ula..
Olinto Fonseca. Hugo Car
neiro. - Epi/ânio de Campos. 
I:.(Jostinho Monteiro. '- Agostinho
Oliveira. Mauricio Graboff;. 
Jorge A.?nado.

O SR. ALDE SAMPAIO (.) - Sr.
Presidente, a .Assembléia reverencia a
memória de brasileiros ilustres que de
fiapro;eeeram do cenárIo da vida. .J::
louvável essa ação dos ilustres cons
tituintes. Nenhum povo pode en
grandecer-se sem o culto às suas tra
dições. aos seus beróis, aos seus mo
delos humanos. Associo-me. por isso,
n essas homenagens em conjunto c
t.~o re!Jresentativas do dever que cabe
a, cada um de nós, brasileiros, relem
brando os grandes vultos da pátria.

Quero, entretanto, por ligação .de
afeto, destacar um vulto proeminen
te; entre os brasileil'OS que se foram:
Sampaio Correia..

(.) Não foi revisto pelo orad.or.

FÔra seu nome Sebaf;tião Matoso de
Sampa10 Correia, :mas ficou na. roemo
ria dos br::l.5lleiros, dos seus discípu
los, dos SC"m:i colegas na política na
cional, como sendo, apenas, curta. c
sugestivamente: Samp~o Correia.

InIciara-se na vida ativa como en
gC~leiro; formara-se r..a então Esco
la Poi1técnlca e partira para o inte
rior do Brasi~, no exercido da pro
n~;::<'io. I-utlJltuara-sc ao tral:lalho· fi!

nêla, pouco a. pGuco, tol"se revelando
o homem. inzigne que havia de nJ.0C)
Lrnr-se no cenário político do Brasll.

Trabalhou como simples engenhei
ro ferroviário e passou a diretor de
con~truçoo de estradas de rerro, c~r

go que desempenhou na Noro~te do
Brasil. Foi alllp!o o campo cle ntlvi
cede p.ro.í:!s:;ional de Sampmo Correia.
Em todos os ramos, sempre desenlpe
nhou trabalho fecundo.

E~pecializado em trabalhos urbanís
ticos, colaborou ?-ti\'amente, sop a su
prema cbclia de Paulo de Frontin, na.
n.bertura da atual Aveni{Ja Rio Bl'3.n
co.

Foi O diretor que idealizou e cons
truiu um dos serv!ços mais notáveis
da Pre!eitura. do Rio de Janeiro: a
capULção das águas do riacho :X:erém,
as quais, por espaço de cêrc:l. de 30
anos . .satisr1zeram as neccss.idíld'~sda
popuraçáo carioca.

Sampaio Correia dedicou-se também
a.os e~ãos de hidrá.ulica, c, como di..
retor do Serviço da.s Obras Contr,,,
as Secas, no pequeno Estado do Rio
Grande do Norte, deixou o sulco be
néfico de sua passagem por ali.

Nessa atividade de engenheiro. nesse
trabalho cotidiano que tanta. têm
pC1":1. traz ao caráter huma.no, Sam
paio Correia consolidou-se para a ,'ida
pública.

Antes, porém, de nela inçessar,
ainda como que atingindo a. culmi
nância de ~ua vida pl"'ofissional, por
concurso, voltou à Eacola. Politécmca,
de onde havia s&fdo, como prof~oX'

co.tedrãtico da cadeira de Estradas de
~crro, onde rcvclcu os seus grande.s
dotes de mestre e de expositor, qu~

mais tarde havíamolS de <:onhecer no
Congresso. Brasileiro.
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Permaneceu' no ma2'istél'io, até en~

Botar o pl'o.zo legal ,que o levou a ver
comemorado seu jubileu, em homena
gem solene do. :Escola Politécnico..
quando foi premiado com o título ele
PrOfeS::lOI' Emérito da Universidade do
Brasil.

Nesse momento, já era So.mnD.:o
Correia o político e o professor. Satis
fci~/-, ou consciente dos serviços que
haVl3, prestarclo à pátria. dizia, no dis
curso de agra.decimento feito }J01' oca...
I'.ião daquela honrosfssima solenidade,
qu~ a p~.rtir do momento devia con
~iderar encerrado o ciclo de suas ati
vlcta.clcs. :M:J.s, Sr. Presidente, homens
como Sampaio Ccrrcia não de5<::.:m
13o.r.1; C! nó~, os Constituintes de 1934,
th'em1:ls a ventur:l. de vê...lo novamente
no Parlamento Brasileiro. E com que
adm1raçâo para todo~ nós o homern.
jul:>lla-cio por bons e leais servlÇ(1s,
veio a demonstrar-se o mesmo cida
cUio 111!atigâvel d.e sua juventude.
Aqui neste cenário t~dos o ouviamos,
encantados, XUlosua habilidade de líder
e no seu fino trato de político, no
conhecinu:nto perteito de todos O~
setores da vida nacional. Nesse parti
cular pocl.e~::ie dizer, mesmo, que Sa.ul
p:J.io Correia foI tipo exemplar. In M

grf:SS~U em nossa política quan<io nela
amda perduravam os resquícios da eS M

cola. que vinha da Monarquia, <mele
os homcr~ :.ie digludla.varn por. motivos
lJollt1co,S. tl. (;voluçãc social veio mos
trar ql1C os Parlamenta.res não .se de M

'iam cingir exclusivamente àquele
debate indivi'Clual de acusações er,tre
gIgantes, tal, como havbmos visto no
Parlaniento Br:J,sileiro no ,regime an-·
terior a 1889.

A Re!iÚblica, partindo dêsse ponto,'
partindo dos debates poUticos, f 01
poueo ao pouco se adaptando as novas
e:dgências da socieda.de.

O Congresso, do debate pessoal, foi
passando mais a fundo ao exame, (1o.s
questões poUtlca.s, ao estudo das ne...
cessi-dades do pais, vamos dizer, à ob
servação das questões sociais.

O Sr. Café Filho - Em tudo 1sSQ,
Sampaio Correia toi um mestre~

': r

i'
O SR. ·ALDE SAMPAIO - Em

tudo isso, diz V. Ex.1I. muito bem, ::i0
.brcssaía 'a J:1gura de Sampa.~o Correüt;
k;crnprc à frente elas doutrinas modC:r.~

naB com o espírito de ,evolução .e eto
pl'o:;::csso, c em nenhum de;,;,')'!::; seta..
l'~~ c.~.i.}:ou ete SUo o rnestl'C. !

Sampaio 'Correia atingiu, no Parl~
mc."Illo 131·a.si1<:1ro, aos ma1s altas cUl
minâncias, pelo juizo elos seus pares.
No desempenho de seus mandatos ter~

tOda:;; as honrarias, e é mister salien-:
tar uma delas, aquela cm que .foi indiM

C<1.uO chc:Ce da delegação brasileira aO:i
Cvngresscs Parlamentares de Havana.
~ do México. A galhardia. com que s~
saiu dêsses conclaves poucos a CO:.
seguiriam. A habiUdade polít:C2., [o
ccnhechnento da vida económlca nQ.
cIonal, demonstrados nessa missão, .t1;'
Zf'ram com. que S&.mpaio Correia pa.s
sasse a ter a admiração do mun-do
latino-americano. ,i',

Mas não se restringe a isso a ro .... 
sonal1dade de Sa.mpaio Correia. Como
orador toi brilhante, não ficando atráS
dos mais insignes vultos do Parl~,:,

mentoBraslle1ro. I •.
O Sr. Hugo Carneiro - Foi dos que

rr...1.is honrara.m esta Ca~a. :E::a ti.P,;..
moctclar de cultura. I .

I '
O SR. ALDE SAMPAIO - ZSpídto.

construtor, fêz suas campanh~:; com
lX4tando os -erros econôm1cos, :J.S fé,.
lhas financeiras, que quase sempre
ucom}1'naharam .ao vida &o',c.:~'nat1·.r~~
'brac;ile1ra. Como csp1rito ~I'guto,
porém, nunca deL....ou de lado o n.::pecco
polít1co das questões: toi um grande
u,,/fel"-sor, no Congresso Nacional, em.
todo.::; os tempos, da política elevada;
dos direitos individuais e da l1berdade
e dignidade hUmanas. (Muito bem):.·
S2.mpaio Correia defendia os seus prin
cipios, que eram os princípios doutri~

nários do universo, pregados por to..
dos os granàes estadistas. i .

I
No Parlamento dava sempre o exem-

plo p::ât1co das suas doutrinas, e n~o

se deixava levar: pela fraude. i:
Certa vez, após pleito realizado no

D1strito Federal, em competição com
Irineu Machado, - entã.o lider da
oposição, o homem que então domi
nava as massas, - Sampaio Correia.,
ao f1naU~r as ele1ções, teve votação

I. I

, I
I;
I

I"I'
-186-

Permaneceu' no ma2'istél'io, até en~

Botar o pl'o.zo legal ,que o levou a ver
comemorado seu jubileu, em homena
gem solene do. :Escola Politécnico..
quando foi premiado com o título ele
PrOfeS::lOI' Emérito da Universidade do
Brasil.

Nesse momento, já era So.mnD.:o
Correia o político e o professor. Satis
fci~/-, ou consciente dos serviços que
haVl3, prestarclo à pátria. dizia, no dis
curso de agra.decimento feito }J01' oca...
I'.ião daquela honrosfssima solenidade,
qu~ a p~.rtir do momento devia con
~iderar encerrado o ciclo de suas ati
vlcta.clcs. :M:J.s, Sr. Presidente, homens
como Sampaio Ccrrcia não de5<::.:m
13o.r.1; C! nó~, os Constituintes de 1934,
th'em1:ls a ventur:l. de vê...lo novamente
no Parlamento Brasileiro. E com que
adm1raçâo para todo~ nós o homern.
jul:>lla-cio por bons e leais servlÇ(1s,
veio a demonstrar-se o mesmo cida
cUio 111!atigâvel d.e sua juventude.
Aqui neste cenário t~dos o ouviamos,
encantados, XUlosua habilidade de líder
e no seu fino trato de político, no
conhecinu:nto perteito de todos O~
setores da vida nacional. Nesse parti
cular pocl.e~::ie dizer, mesmo, que Sa.ul
p:J.io Correia foI tipo exemplar. In M

grf:SS~U em nossa política quan<io nela
amda perduravam os resquícios da eS M

cola. que vinha da Monarquia, <mele
os homcr~ :.ie digludla.varn por. motivos
lJollt1co,S. tl. (;voluçãc social veio mos
trar ql1C os Parlamenta.res não .se de M

'iam cingir exclusivamente àquele
debate indivi'Clual de acusações er,tre
gIgantes, tal, como havbmos visto no
Parlaniento Br:J,sileiro no ,regime an-·
terior a 1889.

A Re!iÚblica, partindo dêsse ponto,'
partindo dos debates poUticos, f 01
poueo ao pouco se adaptando as novas
e:dgências da socieda.de.

O Congresso, do debate pessoal, foi
passando mais a fundo ao exame, (1o.s
questões poUtlca.s, ao estudo das ne...
cessi-dades do pais, vamos dizer, à ob
servação das questões sociais.

O Sr. Café Filho - Em tudo 1sSQ,
Sampaio Correia toi um mestre~

': r

i'
O SR. ·ALDE SAMPAIO - Em

tudo isso, diz V. Ex.1I. muito bem, ::i0
.brcssaía 'a J:1gura de Sampa.~o Correüt;
k;crnprc à frente elas doutrinas modC:r.~

naB com o espírito de ,evolução .e eto
pl'o:;::csso, c em nenhum de;,;,')'!::; seta..
l'~~ c.~.i.}:ou ete SUo o rnestl'C. !

Sampaio 'Correia atingiu, no Parl~
mc."Illo 131·a.si1<:1ro, aos ma1s altas cUl
minâncias, pelo juizo elos seus pares.
No desempenho de seus mandatos ter~

tOda:;; as honrarias, e é mister salien-:
tar uma delas, aquela cm que .foi indiM

C<1.uO chc:Ce da delegação brasileira aO:i
Cvngresscs Parlamentares de Havana.
~ do México. A galhardia. com que s~
saiu dêsses conclaves poucos a CO:.
seguiriam. A habiUdade polít:C2., [o
ccnhechnento da vida económlca nQ.
cIonal, demonstrados nessa missão, .t1;'
Zf'ram com. que S&.mpaio Correia pa.s
sasse a ter a admiração do mun-do
latino-americano. ,i',

Mas não se restringe a isso a ro .... 
sonal1dade de Sa.mpaio Correia. Como
orador toi brilhante, não ficando atráS
dos mais insignes vultos do Parl~,:,

mentoBraslle1ro. I •.
O Sr. Hugo Carneiro - Foi dos que

rr...1.is honrara.m esta Ca~a. :E::a ti.P,;..
moctclar de cultura. I .

I '
O SR. ALDE SAMPAIO - ZSpídto.

construtor, fêz suas campanh~:; com
lX4tando os -erros econôm1cos, :J.S fé,.
lhas financeiras, que quase sempre
ucom}1'naharam .ao vida &o',c.:~'nat1·.r~~
'brac;ile1ra. Como csp1rito ~I'guto,
porém, nunca deL....ou de lado o n.::pecco
polít1co das questões: toi um grande
u,,/fel"-sor, no Congresso Nacional, em.
todo.::; os tempos, da política elevada;
dos direitos individuais e da l1berdade
e dignidade hUmanas. (Muito bem):.·
S2.mpaio Correia defendia os seus prin
cipios, que eram os princípios doutri~

nários do universo, pregados por to..
dos os granàes estadistas. i .

I
No Parlamento dava sempre o exem-

plo p::ât1co das suas doutrinas, e n~o

se deixava levar: pela fraude. i:
Certa vez, após pleito realizado no

D1strito Federal, em competição com
Irineu Machado, - entã.o lider da
oposição, o homem que então domi
nava as massas, - Sampaio Correia.,
ao f1naU~r as ele1ções, teve votação

I. I

, I
I;
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i

aproximada daquel,a que havia' obtido
c candidato popular. Convidado para
disputar a. cadeira; apesar ele ser as
sunto resolvido pelo próprio Cong1'es~D

Nacional, Sampaio iCorreia, homem d~

e:;pirito elevado, homem que doutri
nàriamente não transigia...

o Sr. Hugo Carneiro - Que nunca
t!'nnsigiu, mantenao~:>e sempre nos
nobres principios que nortcarar..'l su~
yida. I

. i ,

O SR. ALDE iSAMPAIO 
recusou·se a. d1sputar sua. inclusão
como Senador, alcg'::mclo que (:onheci~,

CJmo as palma.') de su~s mãos, o el{li...
tOl'::l.do cio Oi~tlito ;Federal e sabia
que o seu comp~tjàoI' tinha, rea.1...
n'Aenv.:, levado aquela pequena vanta·
~cm de vtoos. Consci·::ntc diszo, 0:1::
):(i!itlu cl·?', compet:r i })l~itcanclo .3€:U re
conh~Clln(;nto no Congresw.

I

O Sr. A.luisio de iCarvalho - E' um
dos maiores gestos da polít1ca bra-
sileira. i

O sr..:.. I~LDE SAMPAIO - p·c:'-
feitamente. i

São êsscs gestos, que enaltecem e
servem de ~J:emplo~ que devem ser re
lembrad..J$ hoje, 4Ul1.11do rcvc:::cnc:l.a
mos a memória' de uma !fgura. imp(.l~

luta, como Sampaio Correia.
Outro exemplo ~ltarei, - eu que

pouco tive a ventura de conviver com
êle, - que o representa como modêl0 .
de atitude polltica.1

I

Ainda no Govêmode Waslúngtcn
Luís, Sampaio Correia toi conVidado
a aeeitar o ca.rgo o.e Prefeito do Dis-
trito Federal. !

i ._

Aquêles que conhecem a ambi.;ao
J)olitica federal, bem podem ava.llar o
.sign1!icado de um convite desta ordem.
PoL~ bem, dentro: dos .seus princi
plo.s, respeitando! aquela dignidade
qu.e êlesempre colocou em primeiro
plano em todos os atos de sua vida,
Sampaio Correia agradeceu ao :Pre~

sldente Washington Luis a lembrança
de .seu nome e fezi ver a S. &'<:.1' Clue,
proprietário de ~a usina de açúcar,
tendo sido forçado a levantar em
prés~1mo:s no BanCo do Brasil, a fim
de completar e rerr..odelar suas insta
lações arcaicas, não se achava. com
o direito dç; aceitar o pOsto, visto que

i

considerava. o Ba.l'l~o do Brasil repar
tição ligada ao Govêmo da. Repú
blka.

O Sr. H1l.'IO Carneiro Nc~sa

mc,~ma ocasião, o çrande mestre da
engenharia na.cional seguiu para. o
EspÚ'lto Santo, ir..clo ali fazer medição
de terras, mediante a remuneração
de 15 contos de réit. Era. esta a 51...
Ll1~ção ele S:tmpaio Correia, no mo~
mento em. que recusava. o ca:go que
lhe ha.via. sido of,ereci~o no Banco
do BraEH. Por a.i se pode avalfar
o caráter do gránde br.asUeiro.

O SR. ALDE ;5AMPAIO - R!?Sis~
.tro com ~n.t.lsfaç::;.o o a:parte de Vossa
E:-:ce1(mciEt, que 1.:10 depõe ~Ó a tavor
d::t fjr;ura. e~cclsa d.e Sampulo Con'e!a,
mas do pr6prio Pnrlnm-;:nto Brasileiro.
t"::'o mesqu:nha e injustamr;r.tc o.CUS:J.
do, vez por outrn.; atravt:; d:! ,'Seus
vultos notâvfis, qut: B~O numf:'I'OSOS e
estão ccnetantemer.t.e d:;l,ndo c~'~mplos

de honrude'1. c d'~ dc.c;prcndim:mto.
Regfstro~o como íat.o politico da vida
na.'Clong,l, que dicn1flca. o homem que
o prat~cotl, m~.s aclInitc, irr.ualnlente.
rE-flexo ele gestos desta ordem, que
servem p::ra mc~trs.r a elcva.ção do
Parlam~Ii.to Nacional.

81'. Presidente, a figura insigne de
Sampaio Correia merecia, bem certo,
estu-do mais àprofunda.do, feito por
quem ti'/esse acompanhado sua vida.
desde tempoll'.a.!S remoto. Vim a co
nhecê-lo na Constituinte df1 1933, e
minha aAimiração por êle e meu a!~to

de discípulo nasceram nesse per!odo.
Reconheço, por isso, que outro colega,
com maior conto.to nnte:ior com
Sampaio Correia, e mais nivelado in~

telectualmente com êlc, deveria pre
ocupar-se com a .'lU:J, vida, para apre..
sentá-lo ao Brasil como umd~ seus
varões insignes.

O Sr. Hugo Carneiro - V. EX,IIo
o est&. fazendo, brilhantemente.

O Sr. Hermes Lima""";' E creio que
o está fazendo com a solldar1ooa<de
de tôdll. fi. representação do D1.'3trioo
Federal nesta. Constituinte.

O Sr. Café Filho - Com ao sol1d.~

neda<1e e de acôroo com o pensa.
mento de tOda II represcntaçM na.
cional.
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o Sr. Jltt(JO Carneiro - ~ a. con..
sagração de um' ~a.nde mestre.

O SR. ALPE SAMPAIO - Faço-o,
DCO só como amigo, que fui, de Sam
paio Correia, mas por incumbêncja da
União Democrática Nacional, que o
venera, como se estivesse entre os
seus componentes, porque sa~os

que, se êLe vivf$se, seria. um <los seus
chefes eminentes.

O Sr. José Augusto - Nós, os
110rdestinos, temos um dever de gra
tidão especial para com SaJIlIPaio Co:-
reia. ele foi um dos primeiros chefes
de ccmissã.o, que examinou in laco o
.problema das sêclL'3, aconselhando ')0-

.luções prá.ticl),s e cientUicas.
O Sr. Ferreira. de So'iJ.fM - E

era um dos grandes conlleceaorcs
do problema, tanto assim. que o p1:ln:J
das obras contra as sêcas nas legis
laturas passadas· foI tTaçado por êle.

O SR. ALDE SAMPAIO - Sam
paio Correia ioi, indiscutivelmente.
uma das grandes fiSuras brasileiras, e
se tornou proeminente como politico
e como profisSional, merecen<1o pela
sua :ltuaç§.o os aplallsos' dos homelld
da cada região do pais,

Foi um:l dessas persona.lidade:!:
extraordinárias, que enchem uma. épo
ca. Homem culto, sem vaidades, bon
doso e tolerante, por isso m~smo S2
,,"chegavam a êle os politi~o5 quepre
tcnd.!.:l!Il adquirir o conhecim~nto dos
!Jráti~os parlamentares. NunC2. recusou
o:~r.s1namentos, nunca deixou de Indi
car o caminho acer~do. Eu mesmo
~onfcsso perante o Parlamento Dra
sileiro: no Lnicio da minha vida par
l:.lmental', não dei um passo polit1i:o
.semI primeiramente, consultar Si~m

'1>~io Conela.. Sabia que o seu COnsCU10

era o conselho de um amigo V~l'd!t

rleil'o, que não falsearia ramais seu
pensamento visando quaisquer vant.a
gens políticas.

O Sr. Ca./é Filho - TI: se fêz V.
Ex.a brilhante ,parlamentar.

O Sr. Hugo Carneíro Foi
sempre u."U aluno que esteve à altura
e em correspond.ência com o mestre.
Sei do con~erto de Sampaio Correta
a respeito do cra.rlor ,

o SR. ALDE SAMPAIO - OLrlga-.
doo aos nobres colegas: Seria a mlnha.
máx.i.:na aspiração alcançar, um. dia,
ne Pal'lamento BraslleIro, a altura a
que chesou Sampaio Correia.

o Sr. Café Filho· - 1:: a aspira.
ç~o de toclos nós.

o SR. ALDE SAMPAIO - R,.;peti-,
ria, então, a :frase que proferiu ce~'La

ocasião Sampaio Correia, quando pro
clamado professor emérito: - "Acho
que nada mais tenho .a. fazer senão
encerrar o ciclo da minha atividade",

senhores, dizia eu, quando 1nter
rcmpido pelos apartes aglomerados
r;os nobres colegas, que outro que hou
ves.',e tido contato mais prolongado
com a atuação política de Sampa~o

CorreIa e se tivesse dedicado ao estu
do de sua obra, certamente propor
c~onaria à população brasileira me
lhor dezcx'lça.O de sua vida.

Tão lógica é, entretanto,.essa apre
sentação que, aqui, no Rio .de Ja
neiro, e]em<;:ntos dê' destaque social.
admu'udor-as de st&a. oora, 1'undarauL
tuna assoc.1aç5.o para o e:.tudo ue sua
pc:,sonulid<::.a.c, tão vasta é ela - a So·
cieêat'ic dos P....:r~igos de Sampaio Cor
rei2. E espero que, dentrt: êssc.:> ~I.I:::Ú.

~:o:;, fig"'~lr~s de notávelsnber, conhe
ccdo:es profundos da vida polit!ca na.";
clon::ll, surja. al~um que se inClUnb.:l de
cscreV.:lr o. biogralia dê:::se grande nome'
nacional.

o Sr. Hugo Carneiro - l~l:ás,..o C!t:
b~ ~c l:.'llgenl1aria já prestcu SOlC,IC
hOlnCl1ag2Jn ao me~trc, pu.blicando
'Uma vc~d.o.ctcll·n pol1améia I ccnt~ntio as
principai~ fases da vida brilhante de
Sampaio Correia.

o SR. ALDE SAMPAIO - SCob~
tudo como engenheiro.

Sr. Presidente, toi longa e. frutuosa
ps.rn. o Branll a eÃlst8nc1a. dc;:;sa ne
tável :indiv!dunlldade. Sirva~nos eID.
de exemplo. Saiamos d:lCiUi cultu:m
tio-lhe a memól'la c tendo-o. como p::t
radigma lla vida pública do pais. (Mui
to bem; r,;:u.ito bem. PaZmas. O oraàDr
é cumprim.entad.o) ,
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o SR.. SOARES FlLHO ("') - ar.
Pre-..sid·ent.c, $rs. Constituintes, a Mesa.
reservou três sessões par.a que esta
Assembléia reverencia.s.5e mortos ilus
tres, lnclwndo nas hom;enagens os que
ugural'am. nas Constituintes de 1tl91
e 1934,

Os instrumentos de homenagens des
sa .nature:l:a, que vão desde o elogio
hist6rico ou perfil literário até o ~s

corça biográfico, em que os ingleses
têm sido mestres tão eminentes, do
estudo polltico ou parlamentar ao mer
gulho psicológico na p3.tsagem ond.u..
lante da alma numana, se socorriam
multa vez da emoção decorrente da
perda próxima. do vulto desapare<:icto.
Desaparecidos há bastante tempo
êsses VUltos, desaparece também a
emoção. Entretanto, a recuada pe!~..
pectiva do tempo permite sob out'!'es
aspectos melhor avaliar as suas per-
sonalidades. .

Na. Constituinte de 33 figuraram na
banca.da. do m~u partido aoi5 homens
emtnentes: l"emando de Magalhães c
:EuarQ.ut: de Nazaré.

O prlmelro, grand~ professor, mem
t:o da Academia Brasileira àe Letrll.S
e médico e orador ilustre, deu às SU:lS
ativida.des profissionais e socials um
cunho que t<Jma sua memória bendib.
e imorredoura. (Muito bem).

O segundo, vindo d~ Faculdade fio
RecUe, trouxe viva :::.queb cultura a
que estiveram prcsente~, presidindo·;l,
mestres como 'l'oblas :Barreto, Sil\1:o
Xtomero e Cló.....is :Ccydaqua. E ,' no '::::rl
taào c'.o Rio, onde :;c locaUzou d.esde
mOÇ<J, lei u:n l:xcmplo de p·robidade:
pessoal e politica, adquirindo 0.0 mo=>
mo tempo, no contato da nossa (;ente,
o timbre próprio da gl'ci Uumínense
- o equUbrio, a moderação, a sereni
dade no trato das coisas públic:lS,

Desapm'ecitlos, se tivéssemos de me
dir, tra:l$C01Tidos os tempos. ~ 'otlr:l
d~sses homens, o valor das suas
realizações, talvez entendêssemos 4.t~C,

de certo modo, suas vidas em nlsumns
.das feições das atividades que e:cel'-

(*) Não 1'01 revisto peJo orador.

. cera.m não teriam correspondido ao
. gra.u de suas Inteligências.

Fernando de Magalhães, home::l de
letras, que pertenceu à Academia Bra
sUelra., 1'01 contemporâneo durante
vinte anos das mutações l1terâr1aô as
mais bruscas e ao mesmo passo as que
mais profundamente se projetaram
para o futuro, da renovação dos nOSS08

'processos l1terârios. E durante ~sse

tempo manteve-se dentro do espírito
clássico da sua eloqUencia, como pro..:.
:ressor, parlamentar e conter-:n
cista., não acompanhando essa evolu
ção ,sobretudo naquilo que tinha de
útl1, isto é, na renovação dos te:nas
e dos processos literários.

Bua.rque de Nazaré, neste par
lamento, nos anos de 18 a 22, ~L

!11e1rou-se entre .:lS que, quando ::0

I4eçou o combate aos princípios libe
rais da Constituição de 91, formaram
na coorte dos seus defensores.

Vitorioso, :Buarque de Nazaré na.
campanha polittca de 1914, ~In que
NUa r'eçanha seu eminente chete as
c6ndeu à. presIdência do EstadO,. can
dif.1o.to de oposiC;lo numa luta. n:lemo-

ri'wei, ele e seus companheli:os de jor
naúat jornada que liderou na Assem
bIela Legislativa c.!.o }:;Stado, puderam,
~ vésperas dl:!. orgs.niza.çà.o do govêr
110 flw.n1nense, declarar ao pre5ldent~

eleito, que a. convulsu.o politicapol:'
que haVl::L p::L~s::l,(1{j o ~stado lhes im
punha li. ~UtudfJ patriótica de afir
mar (l!.:C tlnhrl. ~s mães livres ps.r<lo
(:::;colll~r seus :!.:~;.~ií1:.Lrcs ue c;ovérIlv
fo::a c.o !lmbito po.rtidário. Dc.í surgiu
U G'O\'::!l'l.O que l'iH'J Feg::mha organi
zou no ~tu.úo elo g10, naquela. época
e cujos membros, - secretário scro.t,
chcIc:: ClC po1i.c;ia e preZelto do. Capital
- C:l'~:m fluminense::; eminentes, e in
teil'amente .liVl'es de qualsqu~r co:r:
prom!s~os partidários.

Se pudéssemos, neste instante, res
suscitar Buarque de N:l.Za:'~, estou cer
to de 4UC ele estal'la do lado daqueles
ouc não têm nas máos 05 instrumen
tes de govêmo, e sim 'do l2.do dos idea
listas, porque os debates que esta Casa.
tem pres~nciaào, em tôrno da orga.
nização de governos c dos pr1ncípios
que deVE:ln orIentar esta organização,
são inteiramente contrál'ió3 àqueles
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'que Buarque de' Nazáré sustentou em
tôda a sua vida. Por 1sso, um e outro
talvez fôssem lnatuals. Entretanto,
;souberam honrar no Parlamento a. dlg~
mdade, dos seus mandatos. E se qui~

15ermos ainda encontrar um traço ma.ls
'profundo, mais geral, mais bumano
d.as suas personalidades, poderemos
dll::e.r que Fernando de Magalhães lns~

cr'eyeu seu nome para sempre numa
Ci:'.s mai~ 1;enernêritas campanhas que
já se promoveram no Brasil e que
hoje precisa se: continuada e ainda
em muitos ano::; no .futuro, em bene
!feio da nossa raça, em bene!íéio das
classes 'populares, em benefício,enf1m,
daqueles que dão hoje a contribuição
maior à rlat:mortalidade c à. morta
lidade infantil.

Fernando Magalhães 1'01, como pro
fessor e médico, o pregoeiro dessa cam
panha 'de defesa c amparoâ matemi
dade e infância, ~realizando nesse seu··
tido Yerdad~iro apof.ltolado, que h~ de
tornar bendita a sua memória.

O Sr. Lfno 1I1ac1l.ado - Grande c~e~

!~ de uma r-':"0!n. científica brasileira.

O SR. SOARES FILHO - Buarque
de Nazaré foi sempre um d'~rensor
dOs mais sad:os princípios aa d·emo
Cl:'acia no E1'asil.

Por um e por out:.-o, em nome de seus
compar.he1ros ele Partido que a seu
lado esth'eram na Constituinte de 33,
deixo aqui estas palavras de evocação.
'\Muito bem.; muito bem. Palmas. O
O'i'aMr é cumprimentado) •

O SR. PAULO SARASATE - Sr.
Presidente! Senhores Constituintes!

Homem de imprensa, habituado à
agitação dos jcrn2.i:s modernos, acre~

dito te:!' a noção ehata. do qu~ siglli..
rica o adiantado da hora. Nest~s con
dições, para emp;egar 'lL.'1l lugar co-
mum. muito 1tulg3.1'lzado nestas come
morações p::.-&-constltucionais que es
L..'1mos rc~llz!U1do, venCo cumprir um
dever espiritual e afetivo, associ:l..."1do
m.e às homenagens que esta Cas:l vem
pres:ando àqueles que por ela tran
sits.rnrn. e já desapareceram do nosso
convívio. :E:,rcalmente, no cumpri
mento de dever indeclinável que aqut
estou neste instante, para reverencia:-,

em meu nome e no da bancada ude~ .
nlsta do Ceará., a memória de Joào
Jorge de Pontes Vieira, constlWinw
de 1933/34 e cearense que soube seI
dtsno de seus conterrâneos e daque
les .que o elegeram, pautando os setls
atos nesta ca~a com absoluta !ide.t1~

dade aos compromissos assumido5
para com o seu povo.

Quero lembrar também, nesta rá
pida mas sincera evocação, o lloml~

de outro morto ilustre que não foJi
constitUinte, mas deputado à Câmara.
de 37 - Demócrito Rocha, o quai,
representando o Ceará, soube igual..
mt:nte honrar as tradições libertárias
de nosso. terra no P8.1·lamento Nacio~

llal.

DcLxo, aqui, consignado, portmlto,
$1'. Presidente e Srs. Constituintes, o
mel.: -,roto de saudade à memória dês
GCS dois brasileiros e patriotas, cert~

de que represento, nesta singela m<l.
nife::;tação de aprêço, o próprio pen
sam'ente do Ceará e dos~ cearel1S'~s,
ql.i.C êles tanto r'uznlfica..am e enalta~

ceram. <lI:fuito bem, muito bem••
Palmas.)

O SR. OSVALDO LIMA (Le o se
guinte discurso) - Sr. Presidente,
nós, constitumtes de 1946, homena
geamosnesta. .bora os mortos ilustres
da Constituinte de 1934, aquêles bra
sileiros incsqueciveis que, confiantes
em Deus e nos destinos da Pátria, de
cr-:=UL."'a.Dl e promulgaram a Carta. rle
.Julho, que !ixou os principias cruc1s.is
da Segunda República.

Da nossa. bancada. finaram-se Máno
Donüngues, Arnaldo Bastos e Augusto
Cavalcanti.

De Mário, ã. borda. do seu túmulo,
numa manhâ ensolarada de Reci!r:,
eu dIsse da tl'ist~za e no mágoa. de seus
companheiros de partido, ao vê~lo p~l.t'

til' ~'\o cedo e t~o ap!io, do nosso con
vivia.

Evoco nf:ste i':1sts.nte a sua ~igu:'a

serena de gcntll~homem, que formou
a personalidade na região da mata
pernambucana, embebendo fi, infânclt'l.
e a !3dolescêncla' nas evocaçõeQ d<Js
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.grandes estadistas do Império - um
Nabuco, um Rego Barros, um Sousn
Leão.

Formado em direito pela :Pacudadc
de Recife, Mário Dom1ngues ascendl;U
aos postos culminantes da v1da púbU
cu., não pela. irradiação da cUltura ou
pelos lampejos de uma 1nteligênCl:A
excepcional, mas pela. fõrça do cal'â
ter, pelo prestigio· de uma bondade
cativante, pela retidão plutarquiana
de atitudes, pelo senso da medida. e
aquêle espírito apaziguador e ben
fazejo, que o fazia deslizar na socie
dadE:: do seu tempo. insinuante e irrc'·
sistfv.el, como a aragem. do !pojucã,
embalando a selva escura e o Cana
vial ondea.nte da Escada e àeAma
ragi.

Deputado estadual, ou federal, cons-
tituinte, governador interino num
grave e dramático instante da pol1ttca
do seu Estado, quando as armas d~

Nação d1sparavam sem cessar sôbre ~

resistência tel'llária 'cios p~rr.:lmb~l

canos que defencUam acirradamente a
seu direito de auto-determinação e dp.
liberdade, f01 sempre o mesmo cava~

lheiro. acolhedor e justo. simples 1;lt6
a hU1I'J.ldade, em cujo peito cristão ns
dores e sofrlmentos alheios ressoavam
como as próprias angústias.

Não o tenta.vam pompas, não o tO:l.
teararn riquezas. .

Viveu para a !amill.a - um pouco à
maneira do caboclo otimista de 19ua
raçu, crendo que o Deus e 9. terra
que o sustent~am· seriam os mesmos

que manteriam os seus tllhos - para
os amigos, no clima ameno e patrla.r
C'l) do seu temperamento, sem cor
tejar tiranos, nem d1sparar insofrido t:.
cata de ganhos materiais.

Amou, porém, como os' da sua es~

til'pe, a graça e as boas maneiras, ~

vjrtude imortal casada à beleza. lrre~

pfoohável das mulheres, cultuando ciO
bretudo os princíp10s da lealdade e dn
honra, como os velhos ancestrais per
munbucanos.

Que ninguém S;z, el1gana!:.'iC. todavia,
o.l'lte aquela bono~nla contagi::mte, P0l'
que sob ela. dormiam resistências indo
máveis.

E o mo~trou em 1922. Qu:mctCl os
supremos poderes da República, des
galTados dos liames da lei, tentaram
esmasar sob o tacão do arbitrro a au·
tonomin elo seu Estado, Mário; ao lado
de Borba, foi o antemural ele bravura.
chica, diante do qual se quebrar.am
os a:Tem2S~CS de um lntcrvcl1c~onls:nv

insensato e criminoso.
Por tudo isso, por ter sido nobre .e

hmuano. pm,· ter sentido e vivido em
consonância com a sua terra c a sua.
L'aça, senhores, Mârio Oomlnl;Ucs fê'~

jus ao nosso reconhcê1mento, de q'ue
ài~se divino parlamentar do :rmpério,
que é a memória do cOfn.ção.

O SR. ·PRE5IDENTE - Esgotada ::.
hom ela sessão de hoje, dou por en
cerrada, marcando para. a Ordem do
dia de amanhã.: Homenagem aos brn
si:iclros mortos na guerra.

Levanta-se a sessã.o às 18 horas.
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Levanta-se a sessã.o às 18 horas.



6.1' Ses!:G:o, ern 13 de fevere~To de 1946
:Presíd.éncia do Sr. Melo Viana

As 14 horas e 15 minutos. o Sr. Pre~

.sld.ente assume a presidência.
Comparecem o Sr. General Alcio

Souto, representando o Sr. President.e
da.Repúbll.cll, os Srs. Ministros ele

, Estado Ernesto de Sousa Campos.
Neto Campelo. Gilberto Trompowslti,
~dmundo Macedo Soares, Ca.rlos Lu~,

PodsWorth Martins, Canrobert Costa,
l·er.resentando o Sr. Ministro da Guer..
ra, Pereira de Sousa, represt!ntando
o Sr. Minístro da Fazenda, Otn.cmo
Negrão de Lima e José Pereira. de Lifa.
chefe do Dêpartamento Federal J1e
Segurança ·Pública.

A lista de presença acusa o co:n..
parec!mcnto de 145 Srs. Con:;títuintes.

O SR. PRESIDENTE - Está. abertJ.
~ scsstlo.

C:l.stclo Brti'.nco c Hugo Carneiro.

Amazonas:

Manuel Sevc::iano, Nelson Parijós.
.10:10 Botelho. Agostinho MonteIro e
E!J:logo Campos.

Ms.:t!.r.h.ão:

Ala.rico .Pacheco. 1\..utel1o::' :Bogé~ e
Creporl Franco.

Piaui:

.Esm:lr~gdo de Freitas, Matias Ol1m...
pio, Antônio Correia, Adelmar ~ha,
José Cândido Ferraz e Helvécio Coe..
lho Rodrigues.

CelJ.rá.:

Fernandes Távora, Paulo Sarass.te,
Egberto Rodrigues, Fernandes Tel~,

José de Borb~, Almeida Monte e Mo-
reira da Rocha.. .

Rio Grande do Norte:

. Georg1noAvelino. José Varela. 'Val~
Credo Gurzel, Mo~ Neto· e Café Fi...
Ulc.-

Pnraiba:

Rodrigues R1~eiro, Jandui Carneiro.
Samuel Duarte. José Jofll1 e Ernani
Sátiro.

Pernambuco:

Agam~m:).on Ma~all'1ães, Geremo
Mal~gl.teta àe :Pontes. Costa. Pôrto,
Ullzses Lins de !~buquerque, Gregório
Dezerr~, Agosti::1ho Oliveira, Arruda
C:lma~:~ c Sousa Leão.

Al~goas:

Teixe::lra de Va.sconcelos, Medeiros
Neto. Lauro Montcncgro, Farias Jú..
r..lor, Afonso de Carva.lho e José 1VJA
ria de Melo.

Sergipe:

D:lnt~5 Vicire., Leite Neto e Gtaco
Cardoso.

Bahia:

Otávio M::m3ab~ira, Manuel Novais,
Juraci Mo.salh§.es, Carlos Marlghéla.
Jo:io Mendes e Rafael Clncurá.
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Espírito Santo:

Atílio Vivaqua, Henrique de Novais,
Eul'ico Sales, Vieira de Rezende e Luis
Cláudio.

Distrito Federal:

Rui Almeida, J3enicl0 Fontenele,
Antônio José da Silva, Euclides de Fi
gueiredo, Mauricio Grabois e Fontes
Romero.

Rio de Jan~1ro:

Pereira Pinto, Amaral Peixoto, Hei
tor Col1et, Bastos 'l;'avares, Acúrcio
Tórrcs, Brígida Tlnoco, Prado I~elly,

P..omâo Júnior, José Leomll, Soares
Filho, Claud1no José da S11va e Al
cides Sabença..

,Minas Gerais:

:...!clo Viana,· Benedito Valadares,
Juscelino Kubitschek, Duque de Mes
quita, Daniel Carvalho, Alitur Demar
des Filho, Gabriel Passos, Celso Ma
chado, Mârio Brant, Felipe Balbi, Az
tur :Bermudes, Ler! Santos, Vlel~

lfngton Brandão, José Bonifácio, José
P..odrlgues Geabra, Israel Pinheiro c
Ezequiel Mendes.

Sito ?:auI:; :

Cost!L Neto, At~liba. NOgluüra., Pru;lo
Nogueira, PUnia Bmreto, GU:ll'aCl Sil
veira. Pedro.:;o Júnior, Berta Conde,
J'csc Maria Crispim, Osvaldo Pacheco
da Eilva. Jorg-e Amado, Milton Erito,
:M6.rio lV!~.sagão, Noveli Júl1io:-, Cés:J,;:
Costa, :E-!orâclo Lafcr, Antônio lõ'ell~

ci:::.no e Lopes Ferraz,

C::;iás:

Magalhães Silveira, João d'Abrztl,
Caiado God6i, Galena Paranhcs e Do
:n.!ng'os Velasco.

Mato Grosso.

Ponce Arruda, Arruda Fio.lho, Mat'~

tiniano de Araújo e Agrícola de Bar
ros.

Paraná.:

Roberto Glasser, Munhoz de Melo,
I~auro Lopes, Aramis Ataides, Goroy
Júnior, Munhoz da. Rocha, Erasto
Gaertner e Melo Braga.

Santa. Catarina:

Nereu Ramcs, Ivo d'Aqulno, Vieira.
da Costa, Tavares d'Amaral, Tomás
Fontes, Aderbal Silva e Rogério Vieira,

Rio Grande do Sul:

;Batista Luzardo, Manuel Duarte,
Sousa Costa, Nicolau Verguelro, Elói
Rocha, AJJfil0 Fernandes, Glicério .Al
ves, Flores da Cunha. e Luís Mércl0
Teixeira.

o SR. PRESIDENTE - Passa-se à
leitura da ata d:3. s~ão anterior.

O SR. LAURO LOPES (2.0 Secre..
tário) procede li. leitura da ata da.
sessão anterior.

O SR. PRESIDENTE - Está em
discussão a at:J.,

O SR. FLORES DA CUNHA
Peço 11. palavra, sôbrc a ata.

O SR. PRESIDEUTE - 'rem a pa
lavra o nobre Constituinte.

O SR. FLORES DA CUNHA (Sô'bre
a ata) - Sr. Presidente, devo obser
vaI', de inicio, que não fui feliz nos
primeiros d~a5 de comparecimento a
esta ./lo.sscmbl(:i~. Em sessão ant!:rlor,
d(;u-m~ "'l, E:i:,'L a tia'a.\'l'3, Ol1ando
cu ni:":.o a tinha solicltado, e, ontem,
o.cn.mclOMI:le inscrito p:>.ra falar, V,
li)~.1> :::l~O rr.~ !J6~~ cClnNde·::- pelo
t~l'mir~o (in, hora do expcdiel1te.

[lcont~:::e, pO:'é::r.., que hf:. três ou
quat,;o dias, c.p~rcccu na brilhante
ó, F6L.~n. Carioca" artigo assinado por
IJma Fi~~::.cil"2do - quero crer se trate
de i1UStl'C r..úlita.r. -oficial do Estado
Maior do J2:->.ército - ao qual terei ele
rcferlr-mc .

..l\.ntes, entretanto. desejo relembrar
.e.pi:;ódio ocorrido entre Eça. de Queir6.s
c Camilo Cnstelo Branco.

Tendo o velho e clS.ssico C::l1n110
tent~do ::lo literatura naturallsta, sa11.\
lhe ao encontro Eça de Queirós fa-
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zendo reparos ao livro IiEuzébl0 Ma
cáno". Camllo, ofendido, revldou com
azedume. Eça, porém, em. carta que
lhe dlrl~iu, declarou-se um de seus
grandes admiradores, embora desco
nhecendo sua. imensa. obra.

No entanto, Camllo aludira aos anl
m~1s que habitavam em Cacílhas, de
!rO:ltc de Lisboa, onde os veranistas
os tomaVllIn de aluguel :para passea:
nas praias.

Eça, sentindo-;:e ofendido e apal
pando-se todo, raciocinou: animal de
orelhas compridas, que ameia e tem
anca pelada - pelo e barro. Isso é
comigot (riso.)

Venho repetir o episódio. O artie-o
do Sr. Lima Figueiredo fala num pai
da Pátria sullno, de costeletas. (!liso)
As costeletas que trazIa na minho. :no
cidade e desde os primórctios da vida
acadêneca,a ditadura mns aparou
.(lUso.)'

Mas, Sr. Presidente, o ilustre S:'.
Lima de Figueiredo, depois de comen
tar as. sessões da Constituinte, diz:
que isto é llttl.9. democracia. que fede! ...

São' suas expressões. Preciso, po:-
tanto, d2clarar, pereI:lptõtiamente, ao
Sr. Lima de k"11guCll'ec!.o, que esta As
sembléi:l repre::enta o anseio do' povo
brasileiro, (Muito bem. Palmas no re~

ctnto e nas !JaZerias), p:ua !lue s::
pl~sme uma Con.stituição 'fm que
se,1am gOlrantlcios seus direitos.
(Palm.as) •
N~o serão, por certo, essas ameaças,

gracIosas ou fo,tultns, que intim1dal'ão
os Srs. Constituintes; e é preciso dI
zer, de uma vez por tõdas, que est~

Assembléia llão se há de encerrar poli
cialmente. CMuilo ôem.. Palmas. )

E19. tem, por 51, a vontade soberana
do !?OVO bra~Heil'o, que estava a exiglr
o termino ao regime dItatol'1al; tem
por si D. simpatia popular, e, até, no
dos gran:lde~ros do Sr. Genernl Góis'
Monteiro. (M1tito bem.)

Mr~s, ditas estas palavras, permi
tam-me ainda alg-umas para demons
trar qUão invcridica ~oi a propalação,
:feita t~mbém pela "FOlha Ca.rioca",
de àlssentimentos, entre mim e outros
companheIro::; da União Democrática,
entre os qU::Lis o nob...e Sr. Otávio
Mangabc1~·a. Quero afIrmar que nunca

foi tão coesa e perfeito a harmonia
re1rum~ entre os udenlstas. (palmas).
Entre nós não há ambições desmedi..
dc.s, náo há ciúmes, não há espírito
de coqu.cterte. O que pretendemos é
que, quanto antes, a Assembléia Cons~

tituinte discuta. e aprove a nova Cons
tituição da República.

O Sr. Paulo Guerra - :esse o
desejo dc todos nós.

O SR. FLORES DA CUNRA 
Arro:.-a, uma referência à ilustre ban
cada. comunista.

Quando da. propagallàa parn as elaI
çõ~:; de 2 de dezembro, o Sr. Luis
Carlos Prestes, na praça pública ela.
Ca.pital elo meu Estado, proferiu dls~

cu=so ~m que fêz alusão ao velho e
venel'atlo Dl'. Borges de Medeiros e à.
minha peS3oa, chamando-nos, aos dois,
r~a.clonáj ..lcs .

O!'a, sempre fuI liberal, no passado,
e, 1'lo.1e, proclamo-me soclallsb cris
tão. (Muito bem). Nunca fui reacio
:nári::>, nem po::!erla ter sido quem,
ten:Io curtido dez meses de cadeia na
!lb9. Grande, dali saiu batendo-se pela
anistio. dos condenados polítIcos.

O Sr. Erasto Gaerl:n,er - V. Ex.1I,
tamc-ém não aplaudiu a. ditadura.

O SR. FLORES DA CUNHA - De
moào algum a aplaudi.

Fui o primeiro, devo recordar, no so
llc~tal' anistia para o Pl"ÓPl'1o Sr. Luís
Carlos Prestes.

Quando de minha prlmeir~ entre-
. vist~com o Sr. Marcondes Filho. no
E:1i!k~o S~?bra, em apartamento d~

um p:tmo-irmão do 51'. Getúlio Var
gas, depois de 14 anos em que não
nos v!amos, disse-me Sua Excelên
cia: - Aqui estou, em nome do Pre
sident~ cI~ República, para ouvi-lo e,
0.0 r::.Cl:mo tempo, tomar o depoimen
to, QU2 de!:eje pl'estllr.

Desfiei, então, as 'Contas do meu
1'03:1.1'10. Comecei d!zendo. e isso jâ
vai para dois anos, que, primeira
me::ltc, c;a eu p~la 'convocação d~

um~ Ccmsti~ulnte; depois, pela anh;
tia: finalmente. e com tôdas as mi
nh:Ls fôrç~fJ, p2I~ rnanutençf1.o Q::l- for
ma l'ecterativn no Brasil.

Respondeu··me o Sr. Marcondes:
- Ah, Florc~! Nã.o voltaremos rnalS

a ouvir aqueles debates do passado!
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- Ah, Florc~! Nã.o voltaremos rnalS

a ouvir aqueles debates do passado!
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(.Ri:;os). Trataremos de constituLr
uma Câmara eleita pelos slndlcat.o5.
Ato.lhci: - Um!!. Câmaro. corpol'a
tiv::l.! ...

E S. Ex.rl .eufórico. de gestos lul'~

go:,;, COl1t~::>tcu, levantando-se: - Nilo
v:\mcs !a1:lr em corporativismo!

Retl'uCl\"'~l: - ?alo eu, porque cor
pcl'tLtivismo e fa.scismo sf4.o uma e fi.
mC:Sfflil. coisa. Cíllu.Lto bem..)

• O SE. PR,ESIDENTE - Advirto
ao ~1ob:~ D.:lp...ü:lclo qUe? o tempo de
que dispunha para falar sõbrc o. :l t~

. já .5:! ::l.cha e:.. t:edicio.

O SR. FLORES DA CUl\"F'...A
VoutJerminar, Sr. Presidente.

Prec!sava.. referIr êsse episódio.
Quando f:ll~! em anistia, o Senho:

Marcondes Filho declarou que o Se
nhor Luís 0:1.:-105 Preste;; não podl\],
s~r anistiado, porque estava conde
nado por crime comum, ao que pon
derei t.l"2.tar-s~ de cl'Íme cone:i:O, pn\s
não era. de acre:;1ita1' que êle e sz~s

camaradas tivessem praticado o cri
me que 52 lhes atribuiu, levados por
sent~me::ltos de maldade ou pCl "p.r
sidaue.

SaÍt:c c:,:t. prisfi.o ela Ilha GraIH.J:-, ful
eu (r.ler~1 lcva:1tou a tes~ da cone:.[~()

do crime comum com o crime '[>,)11
tico. Núo é, pois, um reaclon:it'W
aquêle que ora t::m :lo honra ele fa.lar
à CO:1stltu!nte ..

Pa:'a tel'mlnar, Sr. :i?residentt:. de
vez qne. ontem nfio pude obter :::J. pa
1::1.Vj'a na hora do expediente, vou clei
xar pal'a os debates ess:nciahnent~

constituci011ais. outros pontos de vis~

tn. muites dêles pessoais, que deseja
ria. tl'aze~' Coa COi.lÍl.ccimcnto da ..~s
scmbl~ia.

Mas, esteja V. Ex.1I. certo e .segu~

ro de C1:':~ as 'll:l~n.ças elo Senll.o1"
Li::l:J. de Fic·ueir.:!do em nado. ~ntj

bia m n. em'agem daqueles que querem
ver o B:-J.sil cli~!le~do. <Muito Dem.
PaliilCls. )

O SR.. PRESIDENTE - Convl<1o a.
Assembléia a receber, de pé, em ho
menagem à nossa terra queri.<la. a
;bandeira que tremulou nos campos
da Europa., empunha.<ia pelos herói-

cos soldad.os do Brasil, em derer>a da
c;.c;:.noc:41ci~ e da liberdade! (Vibrante
salva ele pa.lmas.)

O SR. PRESIDENTE Acllan-
,,:o-se na. Casa os 61's. Constltl.1inLes
Toledo Plza e Rogério Vieira, convido
01> 61·S. 3.° e 4.° Secretários para, em
comissão, introc1'.mircm no xe:c1nto S.
Ex.:~·· a fim d·~ prental'er.o. o compro
n'li~.so.

(CCll~r.zrecert:.?í1. S. Ex.C. e praa
latam .c0l1~'Promi3S0) .

O 6R. PRZSIDENTE - Está apl'O
vada a ata.

Nas pUDUcações das atas de Ontem
e de anteontem, por enp;ano, deixa
ram de constz.r 05 'nomes dos Senho
res Constitulntes Rui Palmeira, Cas
telo Branco,' Valdemar Pedrasa e Ma
nuel 6everiapo.

O SR. PRESIDENTE - sendo ao
,s!lss:io de hoje destinada a homena
geaI' a:'i fôrçes de terra, ar e mar, que
se bateram pela causa do Brasil e do
luundo, penmto-me a liberdade de su
~~l·i1' à ~8embléia suprima' a hora
elo c~:p~dietnte, pHssnndo, imed~ata

n1(;l1tC. á comj;l!loraçv.o que pretende
mos re:.'! UZllr.

Não l1av(;ncio quem se mani!c::tasse
em s,mtlcJo eonCrL.l'lo, consl·dcro apl'o
v:lda. :l Sugest5.".

o SR,:BENJ..~ FARAR - Se
nhor Presidente, Egrégia. Asseml:llét~:

o J?~l.1'tiao T!:nbftl111sta Br?silciro não
,ocUa ficar lndifcr:mte n êste e5pi'!r.á~

curo mm'aVilhoso em clue os Cons
tituintes de 19413 transformam esta
Casa num templo sagrado. numa. hora
ciíficH, mas numa hm'a, 1'\'.!ligiosa, em
qUe e'/ocames' os nossos bravos pa
tl'íc1os, que clc·rmem no cemitério ele
:?~stói~..

QU2.l1do o mundo cstavc. com a sua
c1\'llização ame~l.l;a<la, e o tacáo ilazi
-fasci.'lta parecia. qu~brar todos os
sasr:ldos princípit)s do Direito, o .3ra~

sll ~ntl·ouna. luta, E:: mandou os .seus
JJr:lVOS filhos à. Europa. Foram, luta
r::l1ü e venceram!

:E o seu heroísmo nUa diíCl'C do da
qud('s ,que se batel'am exr..StalinB'rado
ou em EI-Alamcin, ncn'l no longinquo
Pacinco, nem na epopeiaextraord1nâ-
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1ia. da. Frente OCidental. A História
do Brasil terá outras pãgln~s, tais
como as do Vale do Cerch1o, de Monte
Castelo, de Castel Nuevo, e, principal-
mente, Montese. Muitas tropas, mui
tas unidades, se bateram com denõdo
e. entre clns, merece :mençã.o llonro:::a
c 6.° Regimento de Infantaria, que co
l11eçou a luta e acabou cercand.o a
148.0 Divisão italiana, remanecentes da
90.0 P::mzer e :l. DivIsão de Itália.

Os nessos soldados, que se bateram
na Europa f.!zeram a repetição daquilo
que vem <io fundo da História do Bra
sU, vem da noite do passado, de:;d(;;
a invasão dos holandeses. A pra'/ur~l,

a abnesação, o heroismo dos nossos
milit~rcs, estão bemã. altura daqueles
gloriosos episódios de Dourados, de LEl.
guna, de Tororó,· de Iiumaitá ~ Ui&.
chuelo. Aqui estamos hoje, orgulhosos,
reverentes ante os expedicicnáricíi .
:Esta é uma .demonstração de fé 0:\

bravura. de nossos homens - é ti. grati
dão, é a própria Pátria agradecida que
enaltece os seusheró1s!

Precisamos, como Constituintes que
somos, estar vigilantes na defesa. das
famílias dos Expedicionários. O Par~

tido Trabalhista Brasileiro eDca.mi~

nhou já. à. Mesa um requerimento no
qual pede para constar dos ,.Anais"
dêste Parlamento os nomes dos sol
dados que tombaI"'d.m na Itália, e, ainda
mais, para que se crea um monu
mento ao Soldado Exoec11cionárto:

Legaremos, &ssim,· à posterl...iade
uma. página., que será sempre relem
brada com. basta.nte afeto e a.ctm1ra
<tão. (Muito bem, muito bem.
Palmas) •

E' lido o seguinte requerimento que
fica sõbre a Mesa para ulterior deli-
beração. .

Os representantes da Bancada Trtl.
balhista na Assembléia ConstituL~te

requerem:
1.° - Fazer constar nos Anais da

Constituinte os nome5 dos El'asUe!roz
qUe tombaram na defesâ da Demo
cracia;

2,° - A nomeação de uma cou1issão,
que estudará ti. poz.':! om,jade de 03er
erguido um mOnUlm!l~to ~m homena.
gem ao Soldado Expedicionário, aos
Marinllciros e Aviadores tombados no
sagrado c~pr~entodo deVer.

:Rio de Janeiro, e.m 13 de fevereiro
àe 1946. - Benjamin Faran. - RU1J
Almeida. - Ezequiel da Silva lrfendes.
- Manoel DeniC'i.o Fontenelle. - A.
J. Silva. - 1?eàroso Junior. - Paulo
Baeta Neves. - M .do N. Vargas
Netto. - Francisco G1Lrgel ào Ama
ral Valente. - Rubens de Melo Braga.
- GuaraC1J Silveira. - Bertno Conàé.
- Luiz Lago. - Hugo B01·ghi. -
Levy Santos. - Ed.munào Barreto
Pinto.

o SR. ANTERO LEI'VAS (.) -
Sr. Presidente, 61'S. Constituintes,
apcnaG poucas pa.lavras.

P...s30cio-mc, em nome de meu Pa=
tido, il. homenagem de respeito, ve
nel'ação e sa.uciadc: aos mortos da
:=;'ôrça E~:~edieionárla Bl'&.silclm.
. V. E.~.l>, Sr. . Presidente, patriota

que é, compreenéIe c justlflca.a como-
"ida cmoç'.j,o coro que 1'0.10 neste ins
tante. Esta Assembléia assume mag
nitude sem par, transforma-se, trans
figv.l'a-se ante nossos olhos, e, aqui,
todos 0$ homens de boa vontade po
dem. estender as mãos, esquecicia~

ns divergências pol1tic:lS, as difercn
cls.çÕ~s de doutrina, para pensarem
apemls nos supremos interêsses do
Erasil.
• País de indole e:rJnentemente pa
cifista, que inscre....eu como postula
do, na consciência jurídico. nacional,
o pri_'1.cípio da arbitragem, viu-se en
volvido nesta guerra, quando a bar
bari~ nazi-fascista atacou seus na
":ios. dentro de seus mares, nns pro
ximidades de suas costas.

Quando as gloriosas fôrças brasi
leiras cruzaram os mares, pela pri
meira. W"ez na história, para lutar i'ora
do Continente Americano, a bravura
dos nosses solda.dos e a. tradição len
clária dos nosses homens do ar, da
terra c do mar inscrevera.m, no acêr
,,"o àe sutis realizações, novos élos de
glória, como :foram postos em de:.;ta
q,ue pí!la palavra dos' chefes militares
t: C!O~ estadistas do Velho e do Novo
!v.:undo.

F..ecordo-me a.gora, Sr. Presidente,
do que de público dl.::;sc essa figul'l'L
solar da democracia americana., e que,

N~o foi revisto pelo orador.
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hã. pouco, desapaxeceu da arena, o
grande Presidente Franklin Delano
Roosevelt (paZmas) , classiflco.ndo de
preciosa a colaboração da Fôrça E>:
l'edicionâl'ia Brasileira.. Nossos guer
reiros fel'am, .lá. íól'a, dignos dos en
sinamentos de Caxia.s, de O..õdo, de
!3aITOSO e de tantos outros. A melhor
hom:mageln que poderemos pref:tal' t:.
memória dos bravos, que tombaram, é
SClrmmi, de fato, nós, c::: Constituinte.:;
de 45, uma fôrça moral ac:redit~da no
concc1to público; dedicarmo-nos, po;.·
in~cjzo, â feitura C:c um código verda
deiramente d.emccrático, cnã~ estej~tm

8::l.rantidos todos os dirl:i toa e rcssal
v:l.do:; todos os principios ac lib::r
dado.

Só ~5it:l, Sr. Preside.")ts, toremo::;
honrndo a memória de nossos solda
dos; que perderam a vida, sonhando
com um mundo melhor, onc.le houve,:;
se maior fl'aten1idacJ.c entre os ho
meI"'..s, menos des1gu..'\1:Iac4c social, tudo
em llarmonla cem os sentimentos e
as tr:Ldições cristãs da nossa terra e
da. nossa gente, <Muito bem.) ,

E.>ta, Sr. Presidente, ao maior e. a
r.1ab expressiva homen;lgcm que po
deremos prestar aos nossos bravo.:;
"pracinha.s", caldos nos campos da
Europa. Ela constitu!, também, U-"l1
tributo de respeito e admiração peles
Gloriosas Fôrças Armada::;, que vivem
:no c:l!'i:lho e no coraç5.o do povo bra~

sllciro.
. Er~ o que cu Q,ue:la. dizer em nome
do Partiao Social Democrático. (Mui
to bem. Muito bem. Palmas.)

Compareceram mais 88 Srs. Cons
tituintes,

Amazonas:
Alvaro Maia, Valdemar Pedrosa e

Leopold.o Peres.
Parâ:

Alvaro Adolfo, Lameira BitencoUl't,
Carlos Nogueira, Epilogo Campos,
Aníbal Du~rtE: e Deodoro Mendonça.

Maranhão:
Clodomir Cardoso, Lino Machndo,

V!torino Freire e Luis' RamallJo,
Piauí:

Areia Leiio, Sigefredo Pacheco c Re..
nault Leite.

Ceará:
Plinio pompeu e Frota Gentil.

Rio Grand,E) do Norte:
Ferreira de Sousa, José .Augueto e

AluMo }.lVC5,

Paraiba.:
Vergniaucl Vand.el.'lf:i, PUnia Lemos.

e O~mar Aqwt'lo.

Pernambuco:
Novais' Filho, Etelvino Lins, Ali>U-·

quel'que Maranhão, Carneirc da SIlva,
l?essoo. Guerra, Lima Cavalcanti, Alde·
Sc.mpaio e João Cleofas.

Alagoa~:

Rui Palmeira, Mário Gomes e Frei"
t.'1.S Cavnlcnl1ti.

VilLer Fr::mco, Durval Cruz, Amando
Fontes e L<;:mdro Maynard Maclel.

Bah.i.a:
Pinto 1.olC'ixo, Altamirando Requiáo,

Vieira de Melo, Eunápio de Queiroz..
hlu!sio de Cnrvalho Filho, Lauro de
Freitlls e r~'J!S Lago.

Espirito Santo:
.!tsdrúbal Soares e Alvaro Ca'1telo.

Distrito Federal:
Ee.m!1ton Nogueir:l, Vargas Nct,').

Gursel do .A-'"I1aral, Seg3,da~ Vian~~

Baeta. Neves, Hermes Lima, Jurandir
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Leite. LrliT Tostes c lV'illton Prates.

São Paulo:

José Armando, Hugo :Borghi, Cir110
Júnior, Gofl'edo Teles e Toleào Plza,

GOHis:
Pedro LUC:OVICO e Gul1berme Xa

vier.
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Mato Grosso:
VcspasinnoMnrt.lns.

Paraná:
!"f;rnando Flores c João Aguiar.

!-t.io Orande do Sul:
'l'ccc1mn!ro ffOl1SCCn; Dâmaso Rocha,

Eittf.'ncot:rt ,LI.~~am.'buja, ,Antero Lcivas,
l'cdl'o VCrzc.l'a., Danit:l Fnraco e Raul
1:"'lil~•

O SR. PRESIDENTE - Acabo de
recebei' o ~e:?:uinte requerimento do
Sr. Com:tltull1te Barreto Pinto:

Requeiro QU2 a Assembléia, neste
gl"ande dia, se mantenha de pé, por
um minutc, como u.rnn grande home~

nagem às FOrças de Terra e de Mar e
-do Ar, aqui representadas pelas suas
mais altas autoridades.

Requeiro u:,gência.
13~II~46 - Barreto Pinto.
Consulto a. Casa sôbre se concede a.

urgência. (Pausa).
;Foi concedida.
Os Srs. que aprovam o requerimento

queirtom lcvantar~se, (Pausa)
Foi aprovado.
Nos têrmos da deliberação ela Casa.

convido os 51's. Constituintes a per~

manecercm de pé, em silêncio, cturante
um mh1uto, em homenagem às fôrças
de terra, mar e ar do :Brasil.

(A As~c1ítbZéia conserva-se de 1J6
e em silêncio durante 'um minuto) .

O SR. ·PRESIDENTE - Acha-se na
Casa o 51'. Constitllinte GastonEn
glcrt; convicto os Srs. 3.0 e 4.° Secre
tários para, em. comissão, introduzirem
no recinto S. E~.ll, a fim de prestal'
o compromisso.

(Oompc.rece S. Ex.a e presta.
com.promisso) .

O SR. Jl.TRACr MAG.o\LH1iES: _
(ProZongada salva de palmas - Le o
seguinte discurso): - Sr. Presidente:
Srs. Comtituintes: A mInha vida pú~
bl1ca não me poderia proporcionar
maior nem mais grata recompensa do
que e~ta, de saudar o:; soldados expe
-dicionários do Brasil, em nome do meu
glorioso partido, a União Democrática
Nacional.

Pagamos, os constituintes de 1946, 3
mais justa de tõdas as homenagens. E

esta Casa, onde, tão bem se acentua
o sagrado direito democrático, de di~

verglr, nunc:l. terá sido, nem será j~

mais, tão un1n1me, como na r~ndiçao

d8ste preito. Preito aos bravos soldtl"
cloro, aoviadores e m:l.rinheiros do Brasil,
cujos ingel'ltes sacrifícios, na Itália, no
Atlântico e no NOl'd~ste brasileiro, co
briram de g16rias a bandeira da Pátria,
e tac1l1to'rr.m o processo de l'ecupera~

c.[o democrática em nossa terra, com
uma campanha eleitoral em que os
1105505 votos .tra taram de ser dignos
das a:ms.3 c::nedicionârias~

O préllo das urnas, travado em estilo
inédito e em plano superior, entre dois
eminentes chefes militares, se não re
dundou no f;';xlto que buscava. o nosso
partido, constituiu, sem dúvida,. uma
grande vitória do Brasil democratlco.
Afastou de nos:;a terra o regime, que
combatemos em terras alheias. E pos~

sibi11tou a vida desta. Assembléia, que
dará certamente, ao Bras11, uma carta, .
institucional genuinamente democl"a-
tlca, em exata correspondência à. he
róica abnegação de nossas fôrças ar
madas.

Sr. Presidente!
Um partido como o nosso, que ~utou

::iob n bandeira de um grande e 1nSU~

p2:~vel so1clndo, o tenaz comandante
do "corredor da vitória", emociona~sc

ao homenagear 05 companheiros do
che!e 1mnoluto, que, se foi sempre um
zolciado ~='.:emplar do Bl'asil, não foi
mano::;, um fiel .3erviãor da democracia.
(Palmas)

Esmagado o fas'cismo, despedaçado o
n~ismo, desmantelada a tirania nipô~

nica, linl2 o Brasil da in1âmia totali~

tária, a reação, todavIa, trats. de rear~

tlcular-se por tõcla parte, sem excl11~

s:?o de nossa terra. Por todo o canto,
c a todo instante, sopram os reacioná
rios ~5 su::!.s pe:fídias soezes e, como
sabem que, nas democracias que êles
abominam, os parlamentos, com tOdas
as suas falhas eimperfeiçóes, consti~

tUEm os pulmões oxigenadores da 11
br.rdac1e, tratam de insinuara 5t1a inu
tilidade e fingem-se alarmados com
episõdios e incid.cntcs corriqueiros nos
debates entre homens livres. (Mutto
bem) •

Contudo, Sr. Presidente, se atentar
mos bem, verificaremos que a .proce~
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rlencla desta campanha de. intuitos
desmoralizadores, mas que não nos há.
de desmoralizar, parte exata.mente da..
queles mesmos reacionários, que prepa..
ram o telTeno pan a implantaçrLo da
nefanda c:>.rta totlllitárla de 10 de no..
vcmbro (ptr.Zmas no recinto e nas ga..
lerias) e desejo,ram ntrelar o Bra.sil à
lúgubre 'farând1.tl:l cixist:l.

Cumpre-nos, Sr. Presidente, o dever
de demmcial' pÜblicamente os inimigos
da. democracia c vigiar-lhes atenta..
mente cs p~ssos traiçoeÍl'os, etn honra
cJ.o livre mandato que nos conferiu o
'povo brasileiro. (Mu.ito bem. Palmas).

Aind.a bú quo.tro dias, pela:: páginas
de um jornal carioca, o Sr. Lima FI
gueiredo, em propositado insulto a esta
Oasa, perguntava: "Hoje tem· espe..
tâ.culo?"

Sr. Presidente:
Srs. Constituintes:
- Hoje tem espetáculo?
Tem. sim, senhores!
Não será o espetáculo de ch'co c.om

que a voz d~ um nipofascisto. re-cnl
cltrante e contumaz tentou apodar
~sta Assembléia sob~ram\. (Pa,7.mr.s
11as galerias. O Sr. Presidente reclama
atenção) •

Não scr:'i. uma. pantcmima circense
em que aut6matcs totalitários cnla
malequeiam. ante os todo-pooerosos do
m.omento. Nem scrr.., t.ambém, o espe
táculo dantesco do campo de concen
traçú.o de Dach'1u ou dalú~1brc mar
cha de Batann. (Palmas).

-- licje tem espetáculo?
-- Tem sim, senhores.
'E o espctiozulo é esta mem{)rá."'~l :10

menagem elos leg!t1mos repl"esentantt's
" do povo hrasileiro aos heróicos solda

doS, av!::.dorcs e marh'lhef:-os 'd~s nes
sas g1crios:l.s fôrças a!'mad~s!

Não poderia, nem. poderá. existir, Ex
pedicionários do Brasil, nenhum mais
puro manancial de inspiração à tarc
ta dos constituintes de 1946, do que, ao
:ie inidarem os no~sos trabalhos, for
talecermos os nc~zos propósitos ao ca
lor do pa.trlotis1no, da abnegação e do
sacrificio, que todos os democratas ver
õa.delros st:ntiram e sentem ante 0<;

\'OSSOS feitos e às nossas glórie.s. (Mui ..
to bem).

Nada poderâ, nem poderia enrijecar
mais e melh-oJ: 05 nOS.50S intuitos sin
ceros cl~ dotar o Brasil, e no. mellor
prazo possivel, de uma Constituição,
de contúdo genu!no e legitima
mfnte democrático, da que, allt2 O~

nossos bra.vos comba.tentes, comal'ld.an..
tc~ e comandados, invoc~rmos 03 n,:: ..
lnes dos que dormém o sono derrade1~

ro em Pistóla, e daqueles que deITa·
maram o sane;ue e fizeram o supremo
sa'crl!Lcl0 n~s águas do Atlântico e nas
céus da Itália. ( Apla:'a()~).

Sr. Presidente:
O Ex~rcito Nacional, !ilho legrtímo

do povo brasileiro, nunca teve nem
deverá jamo.is ter outra tradição, que
não seja a da libel1dade e da. àe:mo~

cracia. (Muito bem).

Envolto o mundo pela onda totaU·.
tária, gravem-ante ameaçada a. humtl,
n1dllode intefra pelo despotismo, não
toi sómente porque a 2nconsciê11cla
r.rcdatórla dos bárbaros afundasse. os
110SSOS b~l"cOS e matasse miseràve2
lr..ente (lS nossos patriclôs, que "as :1C'.~"
~D.S !ôrçns ll.rma,dlls se enqua.clraram lU)
'bcrr. e justo comba~. Foi, ~obretud'O.

o nosso próm'!.o destino de homens
Ih'Tes, fei a1'undament:l.l vocação de
mocrática do povo brasileiro, que coa
~!U, impel'aU'/o.mente, aos que s;: ~n ..
t1.ls1~smnva:n com a Itália fascista. 1.0S
que :;~mn.rnvn:"avru!1 com a Alernl.\nh~

r.az!zta, c :lOS que decD.ntl~vam a tira
nia nipônica; foi no nossa irresisth·t·!
vocação p:a:a a liberdad~, quP. colocou
t,:; nC:iSo.s fÔ~'~r,s o:n;n:lfJ2.S, l~sit1mas

filhas do povo, ao lado dos que lt\t~~

'.mrn pela caus~ do povo em t~:ros O~

recantos da terra. (Palma.~).

So1da.dús br:lsileírcs:
Se curnmist~sem ncS50S marez c {'m

CP.US e terras alheios o vosso d~w~!'
S~gr:lld:o, nós, civis e militares, tod"'~s

O~ que não tivemos a SO!tc de ~com

p;mhar..v(:s na. ~uta cruenta Í>clo ~SM

m~S'2.mento eto nazismo, também tra
tamos de imitm'-vos, cogitamos de :,.~

gcir o vos~o exempl'O ma.S'n!1'ico, reaU~

zando, dentro de nossas fronteir3.s, fl,

nessa guerra ant1!ascista, incruenta.
mas bmbfm heróica., pela im1Jbnt,9.~

cão d·efinitivll da democracia em noss9.
terra.. U!1:u'i.to bem). Caíram vá.rios
pelo caminho, so!reram muitos, atra-
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vês do aclive árduo de llllÍa luta desi
gual. Ao têrmo da jornada não é!"a
mos tantos quanto desejávamos. Nn·=ta
obstante, fomos mais de dois m1U"õe3,
dI" que somos os legítimos manda~á

rios neste egrégio parlamento. Em :lO
me dêles, e sob ~ invocação do nosso
jmaeulado cl1nodi<1ato, Br:!.ga.deiro Edu
ardo Gomes (Palmas prolongadas no
recinto e 7UJ,S galerias), com o ma!s
firme propósito d.e fraterna coope;:~\.

ção democrática para o bem comum
e ele cbstina.da vigilància contra os
inimigos da lib~rdnd.e, ~:.L tenho a hon
ra <le trazer a esta homenagem a de
eid'i:da. e calorosa \soUdarloed3.de da
União Demo-crâtlca Nacional. (Muito
bem; muito bem. Palmas. O orador é
vivamente cumprimentado e abraçado
peZo& seus colegas).

O SR. ABELARDO MATA - Sr.
Presidente. Srs. Cor.stituintes.

O P.T.B. associa-se às homena
gep..5 que o povo brasíleiro, pelos seus

.legítimos representantes, tributa àque
les que em terra, no .mar e no ar lu
tar:::.m pelos sagrados ideais democrá.
ticos.Quero, entretanto, Sr. Presl
den.te,por ter. de perto acompanhado
as U{1es c canseiras da nO:isa S'loriosa
marinha de guer:ra, exaltar êste pu
gilo de iorasUeiros, gue, desde setem
bro de 1939, soe entregou a 'árdua ta
refa. d:l proteção de nossos mares.
(Muito bem).

A .conduta da, ma'I'1nha de guerra
.. do Ere.sll, no. sltuaçi:i.o em que estêve
. o mundo civilizado, rea.firmou a 5\,'3.
gloriosa tradição de vontade firme em
bater-se em defesa dos grandes ideais
humanos. (Muito bem). A esquadm
brasileira .que, desde 1939, se achava
no mar empenhada em manter nossa
exemplar neutralidade, a 22 de agôs
to de 1942, passou a colaborar nobre· e
'Valentemente, para a vitór1a de 7 de
maio. A aliança sobrcv1nda - e bem
~'inda, estreitou profunda e decisiva
mente os laços da velha amizade en
tre os Estados Unidos r.: o Brasil, re
",orça:ndo, sobremodo, os que nos liga
vam ã Inglaterra, à França, e demais
Nações Unidas. Embora seja do do:",
minto pú;,l1co a conduta. da nossa Ar
mnd?o - positivamente brilhante --
desejo lembrar a esta Egrégia Assem~

b!éia os louvores de alguns estrang-el-

ros ilustres - certa.mente insuspeltos~

os do ministro F'rank Knox; os reite
rados elo almirante Jonas Ingx,-am; os
de Cordell BulI; os do Almirante' Er~
nest I{ing, cDm~ndante em chefe das
Fôrças Navais Nortc-American:l.s; os de
Lord Strabolgl, antigo membro do Al
mirantado Britânico; os do Presiden
00 PrankUn Roosevelt; os de Sumlner
Weíls; os da Imprensa Americana; os.
do Almirantado :Britânico. e POl"

tim do construtol' da vitória 
Wim;íton Churchill. A todos êsses oh...
servadores notáveis não passou des
percebida a ação sODrancetra, e com
bativa dos nossos marujos. Dou meu
testemunho J Senhores ConstitUintes"
dos sacr1f1cios praticados pelos ho
mens que tiveram a tarefa de m.anter
11vres as n03sas linhas vitais. de co
municação e abastecimento.

O moc!esto Deputado, que ocupa es
t~ >Tribuna, teve a ventura e a su'Ore
ma honra de comandar um navio'pa
trulha em serviços de guerra. E afir
mo erante meus nobres colegas que
um só desejo inflamava o peito de
todos os marujos brasileiros: o entre...
vero.O serviço de comboios desde que
o Brasil entrou em guerra até 30 de
abril de· 1945, abrangeu a escolta de·
quo.se 3.000 navios de 18 nacionalida
des diferentes, representando mais de
14.000.000 de toneladas. E de tal ma
neira, se condUZ'.tl"anl estas escoltas,.
que ao terminar o primeiro ano de
nOS$a beliserância, o AJ...'1Jirante Ernest
King. Con:.andante em Chefe d~ 'E:s- .
quadra American~, anunciava: "Ne
nhum dos 840 navios até agora escol
taõos' pelos VaiiOS de guerra brasileiros
no percurso Rio' de Janeiro-'I'r1nidad
e vice-versa se .perdeu" . E acen
tuando ainda aquêle ilustre Almiran-·
te a cooperaçâo da Marinha Brasi
leira, éUzln: "Um modêlo de eficiên
cia, regularidade e boa execução".

Rendo neste momento homenagem
.o. 11os::;a. gloriosa Fôrça Aérea, que no.
litoral se ocupou na colaboração difícil
e perigosn,.. de fornecer a necessária
cobertura, São' palavras do Ab-Jrante
J ones Ingram.: .. Limpamos .a :nossa
zona. de submarinos inimigos, estando·,
anavega.çã.o aliada mais segura do
que nunca. Devemos essa eficiência
à .intrepidez dos marujos brasileiros,.
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bem. como a dos aviadores, cuja. cola...
lJoração tenl sido inestimâvel". Não
parou 0.11, entretanto, a ação proteto..
ra e combativa da Armada Brasileira.
Não ficou restrita às aguas das Amé..
:ricas. Bem cedo ela se deslocou, até
molhar as suas quilhas no Mediter..
r:lneo, chamada que foi a escoltar as
noosas gloriosas Fôrças Expedl<:iona..
rias. Elas iriam pela primeira vez, em
solo europeu, escrever as fulgurailt~~

páeínas de suas façar.üJas.

Srs. Constituintes, a Armada ;Sra...
.sileira. pagou um pesado tributo em
vidas ofertadas herôicamente em de
fesa de sagra.dos princípios. !VIais de
meio milhar de oticiais;sargentos e
marinheiros· perdeu a Marinha de
Guerra do Brasil, no afundamento do
"Vital de Oliveira", "Camaquli," e
"Bahia". A abliegaõa Marinha :Mer
~ntc, coirmã da Marinha de Quer
t2., teve também os seuS heróis mor
tos no cumprimento do dever. .Co..
mE..ndantes houve, que preferiram de..
;;aparecer com seus bal'COS. Mesmo
antes de ser reconhecido o estado de
bcllgérãncia, já a Mar.lnha Mercante
assegurava ointercâmbl0 comercial
com os Esta-dos do Brasil e entre
êstes e os Estados Unidos da Amé
rica do Norte. São eloqüentes suas
perdas em homens e material: 31 na
.. ias e 985 homens. Mas, que a lem
brança desses mortos nâo punja a
alma brasileira, porque feliz é a Na
ção que tem heróis a exaltar. Os he
róis não morrem, por isso mesmo
vivem eternaI1'umte na alma de seu
povo. Por isso mesmo, elevem ser
5antifica<los pela perpétua gratidão
da Pátria. De que forma, senhores?
Amparando suas famílias; não dei
xando jamais faltar o pã.o às viúvas
e aos órfãos daqueles que partiram.
Mas, longe estamos ainda, senhores.
·de lhes· dar o devido amparo. Pes
coalmente estive em contato com
alguns tristes caeos e nada ou quase
nada foi possível fazer. Nesta êpoca
de dificuldades sem· conta, é oportu:
no e é justo que o Govêrno estude
melhor forma de amparo à famillu.

,l(iaqueles que desfilaram no C(1rtejo
das âncoras - rumo da glória e do
dever. A bancada do P.T.B., na una-

niml'tia'Cle de OOUti mcm!.wos, confb em..
que o Govêrno nG.c c:.el;:ará de
reajustar as condições .t:~ vida <1essas
famí11as, ;;:'.: t' ;. ~-: uma divida de hon
ra. contraída pala Nação.

A fo.m111a do trabalhador do mar.
morto enl seu põsto, deve ccr :""1elhoz:
amp:l.raaa.

Não quero te:rminar, Sr. Prc2i:lcní c,
sem antes repetir ao resposta de um
iluztre almirante, quando lhe foi per
gunta.do, ao ser firmaoda a p~z, se
estava termhlada a ação clanossa
!\1:;1rlnha de Gucr.-c.: "Nunca ter:rn.i
:na a ação de uma marinha de guer..
:::a, respondeu o almirante, pois não
param as. nações a que elas servem.
Continuará a nossa a Dl'estar os ser
"iças de que o pais llão pode prescln..
di1' e progredirá na medida do pos
sível a prospel'itladc nacional. Onde
a política do Brr.sU a levar, saberá a
Marinha aesempenhar clevota'Clamen..
te o seu papel, mantendo a sua tra-
diçã,o." .

Senhor presidente, Senbores' Cons
tituintes. A Marinha de aU2rra do
Bro.sil, através da ação decisiva e im-·
.pávida de seus homens --- <=omo sem..
pre - cumpriu o S2U dever. (Palmas.
O orador é cumprimnetaeZo).

O SR. CLAtJDINO JOOl:: DA SIL
VA - Sr. Presidente, Srs. ConsU..
tuir..~s .

Antes de inkiar o meu discurso
desejo participar à Casa que o nosso
comp?.nheiro de bancada, Luis Car
los Prestes, não tem comp2:,~cido por
motivo de enfermidade.

O SR. PRESIDENTE - A· Mesa
fica inteirada e agradece o. comu..
nicação.

O SR. CLAUDINO JOSE: DA SIL
VA - (Lê o se!luinte discurso):

Sr. Presidente, Srs. Constituil;ltes:
E' com justificado júbilo que a ban
cada comunista partic1pll, d~sta ho
menagem, tãQ merecida ·e táo just~,

da Assembléia Nacional Co:ns~ituinte·

nos heróis das Fôrças EXpedicionárias·
Brasileiras, das Fôrças Aéreas e da ::Ma..
rinha de GU2rra do Brasil, que de
ram suas vidas generosas e jovens
para que fôsse assegurada a inde
pendência da nOssa Pátria, contra

- 201

bem. como a dos aviadores, cuja. cola...
lJoração tenl sido inestimâvel". Não
parou 0.11, entretanto, a ação proteto..
ra e combativa da Armada Brasileira.
Não ficou restrita às aguas das Amé..
:ricas. Bem cedo ela se deslocou, até
molhar as suas quilhas no Mediter..
r:lneo, chamada que foi a escoltar as
noosas gloriosas Fôrças Expedl<:iona..
rias. Elas iriam pela primeira vez, em
solo europeu, escrever as fulgurailt~~

páeínas de suas façar.üJas.

Srs. Constituintes, a Armada ;Sra...
.sileira. pagou um pesado tributo em
vidas ofertadas herôicamente em de
fesa de sagra.dos princípios. !VIais de
meio milhar de oticiais;sargentos e
marinheiros· perdeu a Marinha de
Guerra do Brasil, no afundamento do
"Vital de Oliveira", "Camaquli," e
"Bahia". A abliegaõa Marinha :Mer
~ntc, coirmã da Marinha de Quer
t2., teve também os seuS heróis mor
tos no cumprimento do dever. .Co..
mE..ndantes houve, que preferiram de..
;;aparecer com seus bal'COS. Mesmo
antes de ser reconhecido o estado de
bcllgérãncia, já a Mar.lnha Mercante
assegurava ointercâmbl0 comercial
com os Esta-dos do Brasil e entre
êstes e os Estados Unidos da Amé
rica do Norte. São eloqüentes suas
perdas em homens e material: 31 na
.. ias e 985 homens. Mas, que a lem
brança desses mortos nâo punja a
alma brasileira, porque feliz é a Na
ção que tem heróis a exaltar. Os he
róis não morrem, por isso mesmo
vivem eternaI1'umte na alma de seu
povo. Por isso mesmo, elevem ser
5antifica<los pela perpétua gratidão
da Pátria. De que forma, senhores?
Amparando suas famílias; não dei
xando jamais faltar o pã.o às viúvas
e aos órfãos daqueles que partiram.
Mas, longe estamos ainda, senhores.
·de lhes· dar o devido amparo. Pes
coalmente estive em contato com
alguns tristes caeos e nada ou quase
nada foi possível fazer. Nesta êpoca
de dificuldades sem· conta, é oportu:
no e é justo que o Govêrno estude
melhor forma de amparo à famillu.

,l(iaqueles que desfilaram no C(1rtejo
das âncoras - rumo da glória e do
dever. A bancada do P.T.B., na una-

niml'tia'Cle de OOUti mcm!.wos, confb em..
que o Govêrno nG.c c:.el;:ará de
reajustar as condições .t:~ vida <1essas
famí11as, ;;:'.: t' ;. ~-: uma divida de hon
ra. contraída pala Nação.

A fo.m111a do trabalhador do mar.
morto enl seu põsto, deve ccr :""1elhoz:
amp:l.raaa.

Não quero te:rminar, Sr. Prc2i:lcní c,
sem antes repetir ao resposta de um
iluztre almirante, quando lhe foi per
gunta.do, ao ser firmaoda a p~z, se
estava termhlada a ação clanossa
!\1:;1rlnha de Gucr.-c.: "Nunca ter:rn.i
:na a ação de uma marinha de guer..
:::a, respondeu o almirante, pois não
param as. nações a que elas servem.
Continuará a nossa a Dl'estar os ser
"iças de que o pais llão pode prescln..
di1' e progredirá na medida do pos
sível a prospel'itladc nacional. Onde
a política do Brr.sU a levar, saberá a
Marinha aesempenhar clevota'Clamen..
te o seu papel, mantendo a sua tra-
diçã,o." .

Senhor presidente, Senbores' Cons
tituintes. A Marinha de aU2rra do
Bro.sil, através da ação decisiva e im-·
.pávida de seus homens --- <=omo sem..
pre - cumpriu o S2U dever. (Palmas.
O orador é cumprimnetaeZo).

O SR. CLAtJDINO JOOl:: DA SIL
VA - Sr. Presidente, Srs. ConsU..
tuir..~s .

Antes de inkiar o meu discurso
desejo participar à Casa que o nosso
comp?.nheiro de bancada, Luis Car
los Prestes, não tem comp2:,~cido por
motivo de enfermidade.

O SR. PRESIDENTE - A· Mesa
fica inteirada e agradece o. comu..
nicação.

O SR. CLAUDINO JOSE: DA SIL
VA - (Lê o se!luinte discurso):

Sr. Presidente, Srs. Constituil;ltes:
E' com justificado júbilo que a ban
cada comunista partic1pll, d~sta ho
menagem, tãQ merecida ·e táo just~,

da Assembléia Nacional Co:ns~ituinte·

nos heróis das Fôrças EXpedicionárias·
Brasileiras, das Fôrças Aéreas e da ::Ma..
rinha de GU2rra do Brasil, que de
ram suas vidas generosas e jovens
para que fôsse assegurada a inde
pendência da nOssa Pátria, contra



202

a qual se levantava a ameáçs. nazl
fascista. Não podia, realment,e, a As
sembléia NMícmaI co:nstitu1nte, Se
nhor Presld~nte, e~c!uecer essa bo
menagem, inclusive po;rqu,e a própria
existência desta Assembléia de rc
present~ntí:!s do povo, assim como as
eleições de onde ela' proveio e tOdas
as demais conq,uistas de.mocrátícas do
povo br:::.sileiro no ano de 1945, foram,
em grande p::\rte, conseqUên-cla do
env10 elos soldados brasileiros para
os campos de lLlta, p~=a a b~t:l.!ha.

muncUnl da democrac1a contra o
f2.~cizrno. (Palmas n.as gal~).

O Partido Comunista do BrasU e
sua bancada. nesta Casa se sentem
perfeitamente credencl~os para ren
der homenagens. aos mortos daF.
E·. B., da., F. A. a. e d~ Mannha
de Guerra já que, 'SI'. Presidente,
foram os comunistas os primeiros a
clamar pelo envio dos soldados bra
sUeiros' às frentes. de batalha, foiam
os maiores lutadores pela guerra
ativa.

Nossa posição,' apenas deelarada a
guerra ao "Eixo", pelo Brasil, fol de
nos jogannos, por inteiro, na luta
pela nossa participação ativa na
guerra. Jã a Marinha, com o apoio
da aviação, fazia o' patrulha.mento
das noo!:sas cost~s, nl::..5 não nos pa
recia suficiente, para. a importância
interna-c.ionaI do Bra~il e para a
nossa dignidade de Nação, ficássem.os
nessa guerra defensiva. P..inda. es
tava o nosso Partido m:. mais rigo
rosa . ileg~,lictade, trabalhl1.ndo nos
5ubterrân.eo5. quando toi colocado o
problema de envio dos soldados b;:'3.
slleiros aos campos de lUiia da Eu
ropa. Mo.s, Sr. Presidente. a per
segu1ção e ::lo ilegalidMIe jamais foram
empecilhos a que dessem os comunis
tas o melhor do seu erfõrço em be
nefício do Brasil, do seu progresso
e da democracia.

Já, antes, havíamos estado à frente
do povo nos grandes movimentos de
massa. pelo rompimento e pela de
daTação de gu~rra ao "FJ.xc". Es~

tivemos, também, na liderança do
'Povo na. campanha nacional e po
pular pele. formação e pelo envio·
da F. - E. B. Compreendíamos, Se~

nhor Presi{{e,nte, a. importância fun..

darnental dessa participação para a
.solução do caso brasileiro. Não res..
tringíamos a. nossa visão do problema
po11tico do Br2.s11 nos tatõres da frente
il1tenlD.. Não víamos a nossa Pá.
tria como um pedaço sôlto do uni..
verso, desligado dos acont::!cimen.tos
internacion::l1s. (llíuito bem).

Naqueles anos, Sr. Pr~sldentc, a
plllr.m'a de ordem da quinr.~-c;)luna

a sôldo do nazismo, dos integ:raliseo.5,
e até de democratas enganaC:os, foi
,a de que não haVia motivo 'lua .iu::-:
tif1cas.se a participação ativa de Bra":·
511 na guerra. Que, declara'da a guerJ
ra, devia ela ter um sentido apenas
formal. E' evidente, Sr. Pr!:sídcnte:
que essa atitude nada. mais siZ:01!1~

cava do que a tra:dução dos desejos
àe Hitler e de Mussol1n1. Os' co~

munistas, porém, estavam atentos e;
sem temer passar por adeslstas ao
govêmo, que declarara guerra. ao
"ElxO'1 e a cujos atos de guerra. da-',
vam cabal apoio. porque 6am atos;
democráticos, apoiamos também, num!,
movimento que mobilizou grandp.. 1

ma..c:;sas. o envio dos soldados, a. tran::;_I,
formação da declaração de f!uer:ra:
numa gue."I'a ativa. ~ i

I

Essa rnob1lizaçé.o de massl2.s rcp,.-;
liz:::.da pelo nosso Partido, mu':,t a
qual tiveram tanta 1mpc;:t~,nc~:l or
gan1smos populares como a Lisa de
Defesa Nacional, mostrou ao Govêrno
qual o desejo do povo. E' m:üs um~

vez o govêmo de então cedeu ~o
povo, e, hoje, podemos, todos cs I)Ta
slleiros, orgulhar~nos do papel jogado
pela F. E. B., pela F. A. B. e
pela Marinha de Guerra, papel que
mocllfieou de muito a nossa posição
internacional, garantindo-nos o :-es
peito universal dos povos e um lug:lr
no Conselho de Segurança das Na
ções t]'nldas, e que modificou tam
bém, profundalnente, o panorama
político interno, apressando a mal'cha
p::LI'a a democracia. (Palmas nas ga
Zerias) •

E' que, Sr. Presidente, ao centrá
l'Lo de muitos democratas honestos,
mas apressados, sinceros mas perso
nalistas, v~amos que a batalha pela
democratização do Brasil não podia
ser des1igooa da batalha da demo
cracia mundial, ameçada pelo na.zi-
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ta."ICismo. Era a independêncIa da
nQ3Sa Pát:ia e a liberdade do nosso
povo, assim como a ln~cpendên<:la

das demais Nações e a liberda.<ie dos
demais povos, que se encontravnm
em. jógo, Sem a derrota militar ele
Rltler, nã.o era. pos5!vel pensnr-3e na
liquidaçio da ditaodura brasileira.
com.preendíamo::; que, ao declarar
guerra ao "EIxo" e ao envi~r 05
~olciado5 expedicionários, o' l!ovêrno
do Brasil dava 0:5 mais largos p~zsos

no· caminho da democracia, pois es"
t?.\'ü toma.ndo posição contra o fator
internacional, que criara o clima onde
puderam medrar os regimes :l:as\:h,
t~s e as ditaduras, est?va. tOIn~ndo

posição !lOllt:-a Hitler e Mussolini, que
eram, eIr'. realidade, os artífices má~

~\Ir.os da Carta de 37 e do Estado
Nõvo.

Eis por que, Sr. Presidente, sem
temer OS a<ljCtiV05 insultuosos n:ue
ta.nto S.9 gastaram contra nós naquele
tempo, respondíamos com a consigna

o de guerra, ativa. quando a quinta-co"
luna, utlHzando o sect~rismo de de"
mecratas que não conseguiam ver o
problema na sua totalidade, diz1a que,
jl:tra lutar pela. Democracia, não de"
viam os soldados brasileiros afastar
&e do nosso solo, deviam lut~tr atlui
mesmo, numa concitação ao golpe e
à guerra civil, sem dúvida o melhor
presente que os btl!gralistas e a
quinta--coluna podiam fazer, então,
aos seus amos nazi"fascistas.

Liquidar de uma vez para sempre
o poderio milltllr do fascismo, no quP.l
Se .apoiavam, não apenas Hitler e
Muscolln.t. mas todos os fascismos,
tôdas as ditadura..;. tôda a reação tp.r
rolic;ta e obscurantista, eis o que p,r30
básico para a democracia brasileira.

De nada adiantaria lutar aqui den
tro contra o Estado Nóvo se a Ale"
:.nanha nazista e a Itália fascista con~

tinuassem a. existir. (Pa!mas). :Na;
qU'21e momento, a qiunta-coluna cha
mava a guerra de inter"imperialista,
e dizia que nós, brasileiros. devíamcs
ap~oveitf..r o tempo ,em que os :mpe
rialf.smos lut.av.am oara buscar a r..ossa
independência. .ecõnômica, e a nossa
rEdemocratizac;ão, Sabíamos, entre
tanto, que era preciso g2.rantir primei"

ro nossa .independé.ncia politica, e que
no processo mesJno dessa luta contra
lIitler, avanc;ariamos no caminho da
.edemocratização e ela libertação ecl')
nõmlca.

Pensavarnos com o generalíssimo
Jose! Stnlln, sõbre o caráter dessa. se
gundagucrra mundial. Mirmou êlc.
ainda h.á. poucos dias, em discurso 1m"
presslonante: '1... :l segunda gueuD.
mundial apresentou um caráter raeli
calmente dü'erente da primeira. D'?;
Vt:n1oa ter em menk- f4ue os pl'jnci"
pais países fascistas, antes de ata'ln.
rem os países aliados, tinham abolido
em casa. os últimos resquícios das !1"
bcrdades democrática$ burguesas, -;s"
tabclc<:endo um cruel regime de te~

ror, violado os princípios de sobers.
nia e libert1o.tie das peQuena.s naçõefr,
ao adotai n. política de conquista de
outr~s terras, e anunciado ao mundo
4uC l~t:J.riali1 pela dominação do gloDo
e pela imp!antaçii.o cio regime fas·.:ls"
ta nos qu~t:os cantos da terra".

Eatfo al, Sr. Presidente, porque, ain"
tia cC:lformc Stalin, e!::s:\ segunda
guerra m'llndi~l, assumiu "dczde o
princjp~o, U::l cará.ter antihfascista c
libertador, tendo como um dOf; seus ol?
.letivos o restabelecimento das Ubp,:,
dades democráticas".

Isso ccmprcendemos nós, os comunis
tas, desde logo, e saindo dos esconde
rijos. jogando a cada momento a. nos
sa liberdade, mas buscando falar, con~

vencer, esclarecer. fomos .campeccs
da luta pelo envIo (la F.E.3., e nus
suas fileiras inecrcvcram-se cente:las
e centenas de mí~itantcs comunlstf..s
(Iue, nos ~mpos pa Europa. honraram
:'lo ?i1;,,:i~ c o- Partido. (Pa!mas n!t
!/cle1ias) •

Nem seria demais encarecer aqui,
Sr. Presi'Clente, o parJeI que a FEB e
nossas fôrças de mar e nr desempc..
nharam na luta contra o inir.L1igo n9.~

zlh fascista. Sua contribuição foi d~:;

mais importantes, não s6 no sentido
de assegurar a vitória - porque nos
sos soldados, marinheiros e oficia!s
lutllr::un com valor e coragem - mas
também no sentido moral, dasolldfl.
riedac1e, fraternidade·e união entre os
povos democráticos. (Palmas).
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Nossas Fôrças Expedicionárias ff'- que ficaram sepulta.dos em Pista!a.
presentava.-n na; Europa. ná'J só o ódio defensores da causa elo povoe da. de.
do povo b'raslleiro ao nâZ1-fascisrnQ mocracia, a nossa homenagem aos
r.o:as, tz.mbém, o rcpúd10 de todos os comunlsta.5 que calram ao lado Ci03
povos latlno..amerlca:nos o. tão ln!a:mc seus companheiros de llnnas c de lutas
rcSime, .:l tão infame sistiema de opres- da. Ii'EB, da FAB, da Marinha de
são. Guerra. e da Marinha Mercantc,ani-

Combatendo nos campos de batalna mados do mesmo ideal de redenção
dá Europa, era como' se combatessem dos povos e de-melhorcs dias para a
o ininligo na~i-iasc1sta. dentro de nos.. "humanidade.
sa Pátria. Somente 'assim, Sr. Presidente, .po..

Foi esta a grande contribul.c;ão d.e deremos nos, el-evar até o reconheci..
nossos Ezpedicionárl.os à. Democrac1a. mento da sinceridade e do d'esprendl.

~le5 ajudaralO. os povos irmãos:lo mente, do heroismo e da abnegação
varrer da face do mundo o nazl-fa~- dêsses braslleiros que prosseguiram a

· cismo e apl"essaram o seu aniquila.. luta contra a besta-fera nazista" tlt~
· mento. encurralá-la e sangrá-la. mortalmen-

Porque, rU'J, realidade, o que tmpu::----te-noseu própnocovll.
tava era começar derrotand'c o Exét- Foram soldados diinos, intanter e
cita bit!erista alemão, espinha dors::\l nrtllhelros, tanqulstas e se.padorzs,

- . do nazi-fascismo no universo. cabos, sargentos e oficiais da glorico;a
Os expedicionários cumpriram, Pi.il".. FEB!

· tanto, sua' grande missão, correspon- Foram avi~dores, mecânicos, rádio-
dendo, assim, aos anseios _do povo bra- tele&'1"afistos, soldados, cabos, sargen..
silelr~e dos povos irroaos do nõvo tos e oficiais da. gloriosa FAB l
contInente. Em nada ficariam a dever Foram Intrépidos marujos foguistas
aos vultos do passado, que o no')so . . "
povo ama e cultua. Herdeiros e con.. maqul'nlstas, comandantes, bravos ma-
t1nuadores de nossas. ttad:ç6res históri.. rinhelros e oficiais das .gloriosas ma-
C:;1,S de independência e libe'rdade. cu- 11nha d~ guerre.. e mannna m-ercan.~
o:;;rtos de 1316:.1:e. enfile1rz,m'-se ao lado te, uns J:1.0 .p:tn:.lham~nto ~~s mau::.,

· .,' - r F n~ pcrsegwçao aos sl:.bm~nn:s ~ni-
· de :S:ennqu~,Pias, camara:o, Jo~o cr.. micros, n~. protcçG.o r:.cs corebõios; ou..
::nancle~ vlej.r~~ Z~bi, Felipe dos s~n: tros no transporte de tropas, de armas
·tos, Tl"L"~...enws, - rei ?aneca. Oom.n de guerra, dos abastecimentos, na ba..
·gos Jose MlU"t1ns, CIpriano Barata, talha dos mares, alimentando nC3
·FJc:leno PclJ:oto, SiqueIra Campos e· continentes os exércitos <ia democra..
tanllos outros. ela.. ,

O .seu.esfôrço é di~LO do :::'econhfoc~· Foram bravos homen~ do povo quo::-
·mcnlll) o.e toctos os Sl:lceros anti-tas.. ontem cnvergo.vam uma tarda glorio-
cist~s e democratas. so., !lara que hoje os povos não tives-

Nós, comunistas. reridemosno'3')1) :::cm, ~..(ncle, de scfNr a fome, a m!s6rio.
preito de aõmiração a êsscs beró!s 3 persegu!ção e o dominio do capit::\l
da Pt.t!'ia, filhos e.o povo, q1.te sc~a.. colonlz~dcr, ·as ameaças guerreiras e
l'nm com seu 5~ngue no~a aspi:-nção, provoca6cl"as dos remanescentes elo
de sepult..1.r, pr..ra sempre. os horrores fascismo, ou o escárneo das caID.!Jo:;
de fascismo, vingar nossos mortos e de concentração do ditador Mor1nl~a,

ass~gural" a marcha pacífica da de.. .0 a fútio. sangrenta de F1'aDCo, o C~,.·

mocra.ci:l• .sempre par?. a frente, sem- rasco do povo espanhol.
prc vitQ;ioea. (Palmas). Foram heróicos filhos·' do povo, nos-
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t1'o. as &l'UlM hitl.eristas, quer -em lsdo doe soldados nas Nações Unl~as,
Monte C~stelo, Castelnuovo, Montesse l'eunidos todos pelo ideal comum dI:
ou Zocca, aba.ter a bm.'barle c a escravidão e re-

E, com a. expressão de nosso senU- in1plan1;~u' 3. liberdade. homens e exé::-..
mento, pela pc:d,'l Cc tar1tas vidas, dos citos de tôda a parte, juntos ou se-

. - '2M
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''Parados' pela distância' - am.ericanos
ou inglêses, sov1éticos ou chineses, lu- •
.goslavos ou poloneses, gresos ou ·fran
ceses, guerrilheiros, IIpartlgiani" ou
"maquis", homens de MacCla.rk ou
de 'I'imoschenko, de Mó Tse Tung ou
Tito, de Montgomery ou Mascarenhas
dl: Morais.

Foram homens saídos de nossa Pá
tria, para combater em ten'as estra
nhes, homens que se apresentaram,
voluntàrlamente uns, outros que "guaI'
davam, impacientemente, o momento
de cumprir seu dever de militares pa
triotas, convocados para a defesa de
n05:5~ 5(Jberan12l. e desagrave de nossos
patrícios, traiçoeiramente assassinados
com a ajqda do lntegrallsmo - alma
e ,esteio da 5,110 coluna.

Por isso mesmo, foram homens que
(, povo não esqueceu, que o povo e as
organizações patrióticas ajudaram CJm
todo o vigor, com tôdas as energias,
na retaguarda. (PaITTúzs) ,

E' justo reconhecer. aqui, o papel
que desempenharam os trabalhadores
na ajuda à FEB. Desenvolveu o prr.
letarlado um grande esfôrço d,)
guerra, que Zoi sua contribuição mais
decisiva na retaguarda, para. o apuio,
o fortalecimento e a ajUda aos seus
Irmãos expedicionários,

Cumpre-nos destacar as atividactE's
dos operários do Arsenal de Marinha,
e ge 5:lpate!ros, alfai:l.t.es e costureirc,íi
que, aos dcmingos, enchl.nm a Inten~

dência· de Guerr:l, colaborando com
um dia de trabalho para ajudar <lo

pre~araç3.o da gloriosa F'EB. (Pal
mas). Em todos os Estados da Fe
deração, iguais eÃ~mplos se multipli
caram, em tôd.as as orgc.n1zações pa
trióticas.
. De modo geral, independente ao.
p:t.rtlclpação nos trabalhos de ajuda,
o proletarü~do se portou da maneira
mais patrIótica, compreel1dendo sua
Grande responsaNlidade no esfôrço
de guerra ce nossa Pátria, Entretnn
to a iz:co-mprecr..sáo, a sabotag.em e a
f~alláncla de muitos p~.trões antipa
triotas, e um govêrno altamente com
prometido com os tubarões dos lucros
e~:.tr:::'ol'dim\rios, sOt~j)c a classe ope
rária apertar o cinto na cintUi:':1.,
submetendo-se a.os saló.riCJS d.e fome,

quando a 'reivindicação por melhoí
,Pagamento pudesse dar armas aos
agitadores fascistas, prontos a exp~o

rar ns dificuldades do opernr190cto e
do povo, como :notivo para desunir J
enfraquecer a frente interna. (Mui.~

to bem.. PaZma3). Sabendo que to..
dos os sl1cr1ííclos se justificariam parl\
obter a vitória sôbre os inimigos do
progl'esso e da lilJerdade, os traba
lhadores do Brasii se ,portaram à ai
tma de seus companheiros dos Esta
dos Unidos, da lnglaterra, da União
So-,Tiética e de todo o mundo. (Pal
mas.)

Senhor Presidente, nesta grata ho
menagem que prestamos à Fôrça Ex
r-edicionárla. Brasileim, não podería
mos de1."Car de fazer referência espe..
cia.] a um organisI11o tradicional 11M
lutas patrióticas do povo brasileiro.
Quero referir-me à Liga de Defesa
Nacional. (Muito bem.)

Ressurgida nos primeiros meses d::L
guc::rra pat.riótica, sua. participação no
esfôrço de guerra de nossa. :Pátria fo~

um grande exemplo do mais puro e
do mais ardoroso patriotismo.

Srs. Constituintes, ainda está vl'la.
em nessa memória a in!;!dlosa campa
nha derrotista movida pela qulnta~

coluna em nossa :Pátria, fortemente
acastelada em postos chaves, lnclus1~

ve em posições de lmport~r..cla t!(1

llparelho' esta.tal. Contra a ação'do,;
a;;cntes 'intee;r2.listas, iniciou a Ligo.
gro.nde trabalho de prepar~ção psicc
lógica de nosso povo, mostrando :J

C:ll'átcr patriótico da guerra cont.r:l.
o nazismo e concl~m~l1ão os b:rnsild
1'05 no cerrar fileiras em tõrno do ~~i'

Vêl'r.O que, ~p(:s:'..r de todos os ::iC'':'i

.erl'OS e defeitos, se dispu.nna a com
bater o "Eixo" llg:oessor. Entre SU::J.5
numerosas campanhas destacamos ~:i

sezuintes, pela granàe repercussão
no seio de nosso povo:

1 ;..... Campanha. p~lo envio' de t-ro
P:ls, expedicionárias ao Norte a::t.
Africa, quando, em 1943, com o con~

tróIa d~,s colônias francesas pelos na
.zlstas, pril'lcipalmente depois dr:a.
ocupação de Dakar, a nossa soberan1a
se encontrava seriamente' comprome
tida. Nessa ocasião, a Liga de D~fe~

sa Nacional, acreiCentava à necessida-
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~e d~ uma. constante vigilância do
Atlãnttco Sul, o retorçamento do pa
trulham'ento das costas do Nordeste.

2 - ~uando dos preparativos da
a.bertura. da segunda. frente, fol,
ainda, a Liga, a campeã em prol do
envio . de uma :fôrça' e"pediclonáda,
que to::uasse parte' na invasão da for
taleza de Hitler.

S - Seguiu-se a êste movimento a
H!tt:l:sa CaUl!Jt1nOfo. ae apOlo a o.....J~ ..
nizac;ão da FEE, a co.tn~çar pelo in
centivo do voluntarlado.

4 - Foram grandiosas as cam.lJs,
nhas de ajuda e sultdariedade aos
convocados, quando de sua permanên-:
ela. aqui, antes do embarque, não sô
mente ajuda. material, como cigarros
e utillda.des e lnst:rumentos usuf1.is,
me::, c sobretudo, apoio e c.ssistêncio.
moral, nos passeios, pique-niques, vi
sita.s, palestra e todos os meios capa
zes d~ comb~er as tremendas cam.
panhas eterrotistas. do inimigo. . Foi '
graças à Liga que se desenvolveram
as inúmeras comissões de ajuda á.
FEB. .

Br. Presidente, foi, fundamental
mente, depois do embarque de nossas
Lropa.s que se agi3l:mtou o trabalho da.
Liga, através de memoráveis campa
nhas, como as eto cigarro, utilidades,
agasalhos de lã, livros, I'evistlls e do
ces. Enquanto isso, se empenhava a
Liga na assistência às famillas dos
convocados, atendendo-as na medida
de suas possibil1dades, procurando
solucionar seus proolemas e dificul
dades.

Ainda após Do volta. dos nossos he
róicos soldados, SU3. ação tem-se feito
senti: na assistência aos f~ridos, le-.
vanào-lhes visitas de comissões, pro
po::C!onanda~lhas sftows e pre~entes.

Sr. Presid'ente, não poderia deix."l.r
de re!erir-me à participação dos Cr)~

munistas em todos os movimentos pa
trIóticos, qu::r dentro da Liga, quer
nas cCn11s.~õí.!s ce !Ljuda; embora com
" no~so Partido na ilegalidade, p:;rse
!~uIdo pela policia, como aconteceu em
pll;no ano de lS-t-4, quando na chefia
,de:. polícia o Sr: Coriolano de G1iis,
souberam os ccmunistas colocar-se
nas primei:::::.s !nelras d.os meltlores

patriotas. COmo exemplo do"que se
afirma, 'COnheci<kl de resto por tOOo
nosso povo, basta citar que, em nossa
b:mca-C:a, dIversos deputados guardam
<:ornhonra e orgulho diplomas de aju...
distas da F. É. B.

E, se mais uma vez aludimos à noss,,"
concUçüo de homens que se prezam.
como' !onnandc entre 05 melhores pa..
triata.s, é porque, recordando êsses
!3.tos, contribulremos para a destrui
ção dos restos rasclstas que, até hoje,
se esforçam por evitar a aproximação
e o bom 'ent:mdlmento dos brasileiros
Que desejam o progresso de nossa
Pátl'lz. (l!~uito bem).

Ao lado de rel)l'esentantes de Par
tidos democrM.i.co::: comem.oramos, hOJe,
notU, os feitos dos bravos da. F. E. B.
E •queremos "fazê-lo, tTatando, CO:lcre-

__z~'me::lte, da situação dos ex.-com'ba-
tEiltéf.--· - '

AUtê:lticos haróls de nossa Pátria,
é::ses brasileiros, mais d'o que nunca
l'r~ciS:lm hoje -do aDl1)arO e da 308515
té:lc!a de nosso Goyêrno, uma vez que
!c:am des:nobHizacl.os. .

Sm todas 'os paSses democráticos
C;{.:c pa::ti~!,ara.m <la última guerra de
I:bc:'tação, os ex-combatentes têm sido
al'!o d~ zn2,is c3.r1nhosa aoo1h!.da e da
ms.ls afetiva as~istê~l:t.

A d1t:gs.da dos expedi:::ionárlos ao
E:a.sil deu mct!vo a expan2ões de jú
b~lo do nosso povo, mm~a. vistas antes..
Est::ls justes expa.nsões de -entusiasmo.
:!"rio e:lccn~:ar3.m, no e.nt.'l.nto, Sr. Pre
sid.ente, a necessária corresponàênc1a
n3. Rs~isttncia mo~al e mate::ial qu~

e:::L devida aos ey.~combatentes da
F. E. B. por pa:te das autorlda
ces brazileir:n. Desmobiliz3.dos aDc::tas
chC[::l.dos ao Brasil, sem direito sequer
d~ vestir a far,j::J. gloriosa, que ta.nto
h:J:1rnr:un, os scldatlos da :F. E. a.
:.6.0 se 'ccn~idera:am, ent::etanto, des
mc;'illzac!cs pa:-a as ts.refas d3. Pátria
::mt!:'ascist:t. E ~ Associação dos Ex
Combatentes. orgrmismo que reúne O:i

(.n~e S~ b:l.te:'l1.n'1 na Itili:l, levantou
1~H::ti:tt=tma:1te sua voz patriótica
contr:\ r.. r~~rticul?çã.o do integralis..
n~o. dês::e partido de traição que o
Di:part:?mcnto de Esta-do (lOS Estados
Unidos ac.aba de denUnCl2.l' :\0 :mundo
ccmo agente do nazismo, como 1ni-
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tll1fgo tio Bras1 e das Nações Unidas
8, sôldo da Oestapo. No entanto,
Sr,. Presidente, o govêrno não ouviu
Q voz tão credenciada dos heróis da
2;<"\. E. :B., e os tratdores integt'alistas,
vendilhões ela PátrIa, 05 cúmplices ao
afundamento dos nossos navios, os
assassinos de brasIleiros, puderam
concorre: às e!eIções sob o rótulo de
"Partido de Representaçã.o Populs.:"
~ ainc.a sujam a p2.~sagem política ao
Brasil cox:n sua imúnd:l. ,resença. i\
"cz dos ex-com~tentes continua a
clamar contra êsse estada de coisas.
Num docume::lto de 20 ele de~ern.b=J

oClE: 194.5 a seção do R. G. elo Sul, da
AssodaçL.o dos Ex-Combatentes, diz:

"Com um cinismo ~unca lmaginado,
rea.p.arecem em campo, e sem disfarces
:nIalC:ES, 05 inimIgos con-:l'J. os qual':>
íemoCs lutar n:l. Europa".

Conzlui com tl seguinte apêlo que
nlo foi a!n~,'?. ouvido:

"Pedimos às noss~ autOl1d~es má.
ximas o combate público e sistemático
ao intzgra,l1smo, que existe atualmenw
sob o nome de Part!.do de Re~resen

tação Popular; afronta" aos nosS<}S
morrtos, aos miL.lJôes de mortos pelo
llazi-faxi-integr.alismo"•.

esse apêlo continua à. espera de
uma resposta do govêrno, apêlo que
não é tão s6mente dos e,,--cambaten
tes ,da FEB, que é de todo o povo
b:-s.sllelro a,{iscmb:-a.C.o com o cinismo
dos lntegralletas e escaooaliZados com
a complacência do govêrno.

Essa assistência moral aos expedi
cionários fa.ltou, sr. Prel5idente, as
sim cemo de re!erência à assistência.
mater.-1a1 à situação dos ex-comba
tentes muito d~ixa a desejar.

Vivem muitos dêles doentes, 2Ipan
donad'os, sem emprego, sem casa para
morar, suas famílias a-o desamparo.

No Hospital Central do Exército
encontram-se em precárias condiçóes
de higiene, alimentaçár.l e confôrto
00 ,doentes enpa,lhl3ldcs pelas enfer
m:J.r1a.s, e alguns dêles até nas cSJdJeias
do 1-3:ospita1.

No Pavilhão ele Isolo.me~to há do
entes dormindo no chão, tuberculosos
e morféticos na' maior p~·(}IniS'Culdade.

Doentes, que na írente de batalha, nos
hospitais de campanhs., eram banha-

ctoo diA.r1e.mente, hoje, tennl..na.da a,
guerra, apenas uma vez por semana
são levados ao banho tão ne<:ess4rto.
Louccs, ne'Ul'opatas vít1mas (las tre~

mend'BS conseqüêne1as da guerra, que
mere-clam-' o maior carinho no trata
mento, dão baixa. aos hosp1tais e n§.o.
têm nenhuma assistência..

Ezs.a situação, Sr. Prestdente, não
6 sõmente d.os ex-~c>mba.tentoes na Ca..
pital da República. Pelo resto d'O.
Brzsll é a mesma, senão pior.' Pe
los ho~pitals m.1lita.res ào Brasildee
,ma a lp.gião àos ex-combatentes, sem.
ass1stência médica ,e sem a.In!pal"o.
Par:l ilustra.r e~sas a.tL."mações, peço.
vênia a V. Ex. ~, Sr. Presldent~, para
cita'!.' alguns casos: ç ex-combaten.~

!v!ondino Hamilton Ilha, tuoorculo:::.J.
teve alta do Hospital Militar de :Be
lém. Mas como não estava curado,
teve que recorrer a particula:res paTa
obt.2f o seu internamento, já que ne
g~V:'.L1"L.Í1e, as autcri<ioocs a assistên
cia nCCCss8.rí~. O ex-combatente Vzs
pio Manem, recolhido à entcrm~

tia 8-.0\ do Hcspital Centr~1 1.1
Ey.ércit<J, foi tmnsf,:.:r1do para o PNP'
(Paviihão de Neuróticos e Psicopatas)
POl te... reclamado a peuc.a assistência.
mini!itra.da MS enfermos.

O C~<l do soldado Jatobâ, Sr. Pre
si·dente, para o Qual chamo a atenção
de tó:ia a Assem.bléia, é o mais .dol<>
r~o. Vive êste herói da Pátria num
leito do Hospital Central do ZXército,
cera a espinha queb:-ad:l, a pele colad2,
no::: essas, como um espectro fugido
de ~m C2.:T.PO de cc,nc~ntração.

Entrcvista.do por U:.l jornalista~ te"'~

o so~ado Jatobá. a idéia de :e<:le,mar
as tristes condições em que se en
contra. O result~c é que um ofi
cia.l, irritllidocom as suas declarações,
teve a coragem de incultá-1Q e casti
gá-lo, como se ainda vi"és::;~rnos nos
tempos de E1tl~r e Mussolin1.

E :ainda· há mais, $r. Presi<iente,
e:~-ecmb:a.tentes f:.:ri'ô.os, rl:{!olhidos ao
Ec.sp1tal Central -(10 Exército. preci
sam em~r2ga.r êles m~Of; seus r-e
.cursos par~ a.dquirir medicamentos,
porquet)· Has!,it'-l não os pcs$Ui sufi
c:e~temente.
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As enfenne1'1'as vivem tamJ)ézn de
sM:npl:LX'llIdas, sem emprêgo e sent as~

.slstên<:ia..
E quanto aos oficia.is, aos quais fOra.

a.~egurado o direito d.e escolher oooe
:3crvir - são mandado,s de seca em
meca, como o.r.ontcce com o bravo
'Major Renr:1que Oest, her6i de Mon
tesC!, relegado no eSQUCc1nlcnto aque~

le justo prêmio aos seus sa.criffulos.
Em países democráticos e avança

<tos, os ex-combatentes têm direitos
Jiqu1dos e assegu'l"ados e tôdas as hon
rarias. Assim a'Conte-ce na. .An1éríc ao
do Norte, na !nglaterra., na União
Soviética, na Iugoslávia, na. França..
I'bs, entre nós, não há ainda uma
legislação, que ampare 08 ex-comba
tentes, e as poucas leis eTJstentes sâo
incomp2etas c, mes~o assim, não se
aplIcam.

Pennlto-me, por isso, Sr. Presiden
te, ler aqui, ante esta. Assem'blé!a
Constituinte, o programa de reiVindi
cações dos exptxU~lonári~:

1) - Assistêncla. concreta às ta-
míiias <:los expediclonfuolos mortos,
IDl1t11ados, loucos ou neuróticos;

2) -- ~prêso para tOd03 os expe
d~cionár1os que se encontram, atual
mente, em situação aflitiva, o.m;1m
como promoção nutomática dos aue
:);'0 .scrviclorc$públi.zos, aut{irquicos 'ou
tra!Jalh'Cl,m cm entld::.des do govêrno
(:tc., em reconhecimento a seu sa
(:::-Wcio;

s) •-- Crlação pelo gúvêrno dum ór
gão dé readaptnçáo dos ex-combaten
tes:

-H - C0:.1struçÕC5 de casas p:l.ra
o:; c:{-comb:ltentes a Pl"C1;OS, real
m~ntc, n1ódicos;

5) - Gratuldade . para o estudan
tc-c:!ve::Uc1onário até o r1m do curso;

O) - P..t:visão c.e tôda a legislação
v~eentc sóbre os c7.1)edicionâr1os, tar
ne:.n:Jo-a mais objetiva e maIs ampla,
bem como andamento rãpido e so
lução imediata para 05 processos mi
'lltarcs em que cstelc,I:l envolvidos os
e~pcdic1onârios ;
. 7} - Tratumento melhor par.::t os
cxpeàiclon{l.rlos feridos, mutilados,
loucos ou neuróticos, ba1Ãados .:lo hos..
1'1tats m1litares, so!Jr~tuào no que dtz

reflpelto à alimentação e à h~g1ene:
(Palmas das ga.Zer1as).

8) -' Maior confôrto para 9S ex
combatentes internados no que se re
fere a parte recreativa - 8l/,OW, cine
ma, b1bl1otectt - nos hospitaJs, com
o objetivo de' aIJ.vlar~lh~:; o isolamen
to em qu~ 'if!:icm;

9) - Crlt::l'io mais acertado quan
te; ao regime de altas hospitalares dos
c:cpe,dJciDnários, a f1m de que não
deixem os hospitais,.muitns vê1.es,
preê1sand.o 'de tratamento e 1ncapa~

.zcs de manterem sua pr6prja sUbSfu~

tência;

10) - .Prestigiar a Associação dos
Ex..combatentes do Brasil, entidade
de finalidades patrIóticas, que congre~

ga os ex-combatenten brasileiros da
'"Segunda. guerra mt!lldia.l.. visando de
tender os seus dJrc:í.tos e 1nterêsses e
as demais entidades brasllelras de
1cH~'a1t1cas finalidades.

11) - Que as grandes somas arre
c'l.dadas para o monumento do Expe
dicIonârio sejam utillzac:1fU:i em bene
.ficío dos ex-combatentes desampara
dos e de ~U:l.S fanúlias.

12) -- ~c os bens co:n!~cados aos
súditos do Eixo revertam em benefí
cio da C::"SCl. do e~f.Nccmbatente e da.
.!\zsocinção dos Ex-combatentes em
c:.v.ln. u."n COS Est9.dos.

•
Senho:- Pl'csld~nte, o reconhecl-

;mcnto da pó.t!ia àq'.tcles que .ajur.a
ram a vo.rrcr da face d:l tcrr~ o na
~~\-f~'Zismo, c que com. isso contrl
buirzm para 2.tingirmos um nôvo e
In?.!s elevado nível do. democracia em
110ssa terra, inclusive paro quc' esta.
1jr6nrla A5sem1)léi01 ConstitUinte vles
;11 "a. tr<l.nz!otnlll.r-se numa vitoriosa
realidade, e:·:lgedc nós a bomenagem
do ma.ls nrofundo respeito e adnUra
ç§.o a ês;es l1er6~co3 cl:ped1cionârlos.
(Palmas no recinto e nas galerias.)

Ao encerrnr o meu discurso, Se
nhor Pl'esldcnie, quero fazer a
V. Ex.::\' um pedldo de urgcnci!L
para a votação do requerimento que
p~sso no ler, r.. que cnvl:.lrel à to.!esa
juntalô1cnte com outros.
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li: o seguinte:

n~Q'01m!MENTo

Consid.erando que em virtude da
penosa situação dos cx~combatcntes

internados é necessário dar~lhcs mais
confOrto e al1vlar~lhes o isolamento;
considerando que c.umpre a esta. A2.
."lembléia comunicar aos ex-combaten
tel:l internados a decisão da. homena
gem. que rendemos num. ,1usto preito à.
bravura e ao heroísmo dos que se sa
crificaram em defesa da. indepen
clência ele nossa Pátria e da democl"J.
cia, os abaixo assinados requerem com
m:p;ência: ,. .

Seja nomeada pela ;Mesa desta. as
sembléia NacIonal Constituinte uma
<,omissão para visitar 0$ ex-comba.ten~

tes interna.dos e inválidos do Corpo
ExpecUcionár1o Brasileiro.

Sa.la da.s Sessões, 13 de fevereiro
de 1946. - Claudino José da Silva. 
Alcides Sabença. - Jorge Amado. 
Mauricio Graboi3. - Carlos Mari~

gh.eIZa. - OswalcZo Pacheco da Silva.
- A(losli'!Lho OZi.vcira. - Milton C(J.1/re
de .Brito. - AbiZio, Fernandes. -- Gre..
garfo Bezerra. - José Maria Crispim.
- Joaquim Bapti3ta Netto.

O SR; PRESIDENTE - Os Srs.
que concedemurgênciD. para imedia
ta. voté:i.ção do requerimento que aca R

ba de ~cr lido, qucil..am levantD.r~se.

(Pa.usa) .
:Foi concedida.
Os Srs. que aprovam o rcquerimen~

to, que''l"am levD.ntar-~. (Pausa).
Fol c.p:o\'ado. Oportunamente no

meal'ei o. Comissão que, em nome da
A!jsembléia, visitará os expedIcionários
internados e Jnválidos. rpatu.'>u>.

O Sr. Ser.retário vai proceder à lcl
tm-a. dcs demais requerimentos, que
fIem'tio sôbre ::lo Mesa para decisão em
momento onortuno.

São lldos- os s~guintes rcquerimen~
tos:

RI:c:rcr:ml:.u:m:o
Cons1dcl'ando a precariedade da. sl

tuação el03 c=t-combatentes e de suas
famUias, desamparados, sem emrrêgo
e prittico.mcntc sem moradia' .

Consldemndo a necessldnd~ de am
para1' e proteger na prática os ex
.cvn1:b:ltcnt~:

Os a.ba1xo assino.dos requerem:
Seja. nomcnC1a pela Mesa desta As

",embléla Naclon:ll Constituinte uma.
Comissão pata propor ao Govêmo me~

dldas prátlco.s no scntlúo de íac11ital,"
aos cy.~combatcntc3 c suas famílills
casas pura moral', prioridade nos em~

pregos c nos concursos para cargos
públlcos, bem. COZDDtôda a .a.ssLc;tência
moral e material que se fizer neces
zá.ria. .

Sala das Sessões, 13 de tcvereh'o
de 19.116. - Claudino José da Silva. 
Carlos J.l,íarigTl.clla. - Jorge A.mado.
- J1:fetui'icio.· Grabois. - Oswaldo Pa~

checo da Silva. - Gregorio Be?erra.
- Alcides Sabença • .:.... José Maria
Crispim.. - Milton Cavre de Brito. 
Joaquim Batista Netto.

REQtrEnIMEm:O

Considerando que durante a S\lerra.
contra. o nazIsmo, na qual participou
nossa Pátria como membro das N.a~

çõcs Unidas, inúmeros soldados, cabos
e sa.rgentos revelaram notórias qua
Hdades miUta:res e de comando:

Considerando o.t'.e é do mais alto in
tcrêsse patriótico o !orte.lec1mento de
nosso glorIoso Exército com o acesso
ao ofl:.:lalato dos filhos do povo que
melhor cctendcram a democracia e a.
i:ldc!Jcn~~ncl3. r.nclonal contra os
c:;~i.~l·cito~; hitlc:1st~.s:

05 nbn.iy.o n:~gin:ldos reej,uerem:
Scj~ elaborado n~ta f ..ssemb!él~

Constituint~. um projeto de lei deter
minando. que tôda c qualquer praça.
de pré do Corpo Expcdlclonário que
tcnh:-.. rcv~lD.do na gur:-ra contra o
n~~zismo qu:::.!icl:J.dcs millta.res e de co
m~,ndo tcrJ18. nccszo ao cur:>o secun
dário gl'n.tuito c a um C\lrSO especIal
'.1e foj:cpn:r:l,ça,o po:.ra oficiais.

!3aln d:lsSessócs, .13 de fcvereh'O
de W4.6. - Claudino José ela Silva, 
Carlos 1l1a.ri(l7u~Zla• .- .Mauricio Gra
'bois. - JO'f'(fe Amado. - O"lwaldo
PC'.checo <b Silva. - Agostinho Oli
veira. - Alcides Sabenc;n.. - Grego
rio Bezerra. - José rr.rar-:a Crismm.
- Milton Cavre de Brito. - Joaquim
Batista Netto. - Abilio Fernandes.

O 5::t. PF.,'ES!D'2~ - Antes de
conceder a. p;l.la.Vrr\ ao ol'p.dor em se
guida inscrito, CUrnpf(Hne fazer uma.
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comunicação à Casa, que reputo u.r
gente. ',Achs,..se 8ÕlJl'e 1\ Mesa o pro
jeto de Reg-imcnto, elaoorado pela X"es
pectlva Comissão, o qual !il;Urará. na
()rdcm do Dia de depois de amanhã,
15 'do corrente.

Tem ti. palavra. o 51'. Munhoz da
Racho. Neto.

O SR. MUNI-IOZ DA ROCHA NETO
- Sr. Pl'csidente, venho trazer, peJo
Part1d9 Republicano. sua emocionada
solidarIedade à homenagem que se está
presta.ndo aos mortos glotIosos da.
FOrçll Ey.pedicfonlirla. ; aos soldados
heróicos de terra, mar e a:- que S'c sa
crificaram, p~l,l'a que sobrevivessem os
nossos idelais; àqueles que. em vida,
s6 cOnh2Cel'am d::t. sU:rla. o reversoan
gustiante do~; sacrifícios, das pC1'H15 e
das canseiras.

Desejo apenas, dentre tantos orado
res que lhes 't'êm honrar a menlória,
ressalt:.Lr deis aspetos, que julgo de
fundamental importál1cia na J?órça
Expediclon~rj,:l.

O prlm~jro dêles - qU~ pude ob..
servar no Paraná, meu Estado natal,
Minha terra concorreu com grande'
contingente de seus filhos para a
Fôrça Expedicionária e, sendo, como as
demais unidades do sul, Eetado dé
irnlgraç:ão recente, éssc contingente
1'01 L'1tcgr~clo por brasileiros originá
rios dos quatl'O cantos do Velho
MU11do, E era de ver, Senhores, como
se mistura~/am b~m os apelidos por
t'l:guése~, tradicionalmente brasileiro~.

com os s.pl:"lídos alemães, )tal~ancs,

'Ucral1ir.nos e r-oloneses.
.Eram to:.1os bons bnlsllelros, per..

feitamente intc~rs.dos na comunidade
nacional. Viviam nossos estilos ele viela
e nozso5 m.odos de ser. Tinham, ~omo
nós, os mC3mos complexos de cultn
ra., 11~oi pela nossa can·ns~ncl.a que EC
lnteg:-o.l"am na com"Ulídade brasil{:lr~,

n:::~:,üas. apCt1~'.s, ma.is antil;o3. T!
nt.:.~mCSt tão só, trazido com a lin~u~

e o co.tol!clsmo duas cnrc.ctcristlc~s
fundar.J.cnt<:'.ls da civilização brasileir::!..
FIe.,:Ja o.indo., porém,llliZUmas tradi
ções de bras111do.de, diante das quais
êsses br:t.nill'!lros de origem europé:n
recente não se podiam cmpol~ar; eram
tradições muito remotas nas páginas
dcnos;;a história.

Pois bem, Srs. Constituintes, dOl'a"
vante, tôdas as nossas tradIções de
pras1l1datle são também tradições dê3
scs compatrlot:ls nossos, ti:les se em
polgam por essas tradlções, porque
p,judaram a. inscrever Monte Castelo
no nosso passado de bravura, e o cam
po",s(l.nto de Pistóla nas emoções da.
nossa saudade.

O Soldado p~ranacpse Max Wolf
Filho. um dos lnaim:cs heróis da Fôrça
Expedicionária, simboliza, a Jneu ver,
a integração do brasileiro de origem
européia recente nas Dossas t.ac.içõ'1S.
Mais do que ninguém, foram extraol'
dinários seu entuSlaiUlO, sua J:idelldfl.~

d~ e sua coragem, que fizeram a.el·~ ,
o tipo do soldado brasileiro.
. Outro aspecto, que dC5ejo ress:llt,:J.l',
:la. Fôrça Expedicionária, é o s~rltt<t.) I

de retribuiC;ao à Europa, que a Amél.'ica
c o :a"'ól:;ll estilo :::eallzando.

Foi :1 Europa que plasmou a Amérlc::\
e o Brc.sil. Fomos formados pelo c;;..
pfl'rtD_ c~:opeu. Herdamos Sila C~:l~i'r~.

:::utt c..ivil1z:lç~o· e o espírito de 51.l16
instltuições, c::n que cumpre s~lientar

os re~imes de Uberdade, baseados n:l.
n.utoncmia do homem diante da socj~.·

chde c do Est=:.do,
A ~Ui.'o;ln, hoje, não ?ode mais en..

.contrar s~u destino, não pode maIs se!
fiel 1':.0 espírltodo seu passado, sem fJ

auxilJo da AmérIca. Foi assim em
1918, e io! ass1In na guerra recente
m~nte terminada. Nestll, o :Brasil, 1~

tZf,!"ado nos· sentimentos amerlc~ncs,

também auy.iliou a Zu:opa a se:: !lel
ao ~u passado.

Nc:isCS solc.iad~s lutl:'.ram por em
mundo melhor, em que havertl., !etBl~

n1e~t(?, maio: just.iça. c mais i:f;ttfl.ldn.dc
- l'nun:lo que, dados os padrões de
nr,~,s~. dvmza:;:!io. s6 pode ser àemccrá
tlr.o. :-ro::;scs hC:~1f,ns fizer3.ro ao~ p~

\'cs o~idel1t31~ uma. promessa, qu.~ se
1:1:-::.:::::1. com so.nÇ';l.:.c. A nós, Constituin
t.es bl'asilcircs C!I2 191:5, assiste o deve~

de cumnrlí.'e5Sfl. prcmessa e· nós P.
cl.1rr.pl'ir~mos: nilo trairemcs o 530ri
fjcjl) ci~ nossos p?trícios, que morre
l'cm 110!O ca.:n1}CS da Europa, (.~:rz'if.o

cem; muito bem.. PaZmas).

O SR. GETúLIO DE MOURA (iC»_

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, o
&tP.cto do Rio de Janeiro, pela sua rn-

('" ) Nlici foi l'e"isto pelo orador.
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prcsentação social-democrática nest;t
Casn., associa-se de coração ás hom~

n8.gcn3 que o Brasil, nesta hora. gl'a.
vc, solene e. augusta, rcndl,. aos he
róicos ~oldado3 que pc1ejE:.ro.m, na vr~_

lha Europa, }Jc1:l. bo:J. cnusa, lutando
pela democt'adEl. contl':I. :;l, oPtczs~.o,

pela luz contra a treva.
Nem era possivel, 'lua tal deixasse

de ocorr~r num país, em qu~ tudo evo
ca a liberdad.~, onde o homem, pelo
temperamento e pela iD;,maçl'io mo
r~l, ame. e cultuo. ti. l1bcrtlr.~de. c o 1'1'6
prio mdo geofis1cD é um convite no
amor e à detesa dess~ mesma libcl'
dade.

Nosso terrltório, amplo, estimula 05
homens a pensarem alto, porque o ·.:lO
ração da pátrIa. está distante das (11
visas e das !ror.teb:'as. Isto, senhor'.::>.
ocone tanto na baixada como na
montanha. Na bo.l:i:c.e.a, o horizonte
parece infinito, c temos a ilusão óptico.
de c.uc o ceU. ê que toca a. terra, único
limite à. nCSSíl liberda.de 'Visual; na
montarJ1a, como, ocorre em Mina:>.
onde as sel'ra.5 imantadas parecem.
n.trn.ir a próprl:J. liberdl1de, o fcnóm~no

se T~pcte, mas. nâo é o céu, que pn
rt~~ tocar ~ ~cr:a: ~ a terr~ q~C pJ
rece tOCíl~ o céu.

.l?'aís com êste panomma, nii.o [10

deria deixar de lutar ~o lado dos qt!.e
mOl"riam pela. liberd.adc. NOS5rl. ncu~

t:aiJ.ãr,((c cgcist.l,. seria um crjrne e a
neóaçâo C!llS nossas p:-ópri:lS tr.1d!çõ'.lJ.
Por isso mesmo, o 23ra~H, desde n pri
meira. hora., colocol,1-se, e'3pil'itu~~l

m~:lt2, ao lado dos que lut:l.v~m con
tra o· fasc1smo, e, mais tarde, organi~

zads. a .Fôrça ~xpedíC!onál'lnt ]~'1011 o
l~el'oísl·no c o~:mS'Ue de seus :tTihc;;
para nju~ln.l'em Do civniza~i\o ocidenlal
:to .:;al...rl.l'-se uo caos em que a mCl'gu
lhara a bota do· 141!nO conquistador,
aquêlc5 que dcsprer.2.Vafi tôdns as li
berdadf!s, supondo conquistar o mun
do pela. fôrç.a e pela violênci~. (ApZem.
80S oerais).

Homenageamos, sobret~tdo, nesta
.tessão, aqueles que não volt..\.t'9.1t1.,
aquêles que não sei se ma.is felb:es do
que os que Tegressa,l'o,m à 'Pátria, por~

que o.lcnr:.ç~.ram, com a morte, ti. pr6
pria imortalidade,

~ que o 110mem nff.o vai todD il se
pulturo., l'lem Do sep\.lltU1'a significa o
o.niqullo.mímco, li I'AO fundo da morte,
cstfL :3. imol'taliclad-c" - di6sc-se já.
numa u..:.s mais b~la5 01'~çÕef; sa
c!'rl.';; .15. p::cclutlda~ em líf!gu::~ por
11l;;:..::"m, E vcrific:amO:1 qac o ce~n1t;é ..
l'io de Plstóin, não retém a ChamEt do"
h:.-.,.'.:Ucíros, que ali tombaram, porque,
como heróis que fOl':lm, não se ~chaln

imobilizados no. sepultura: 131(:5 se 11:'

guem C se tl'aslada.m para O:i capít'U\(,l~

m'. histüria.
~ Deve, ete certo, atll~i:, :l nOSS:L o.1r:n~

de br~:-l~LeiL'os o espetáculo c1a.quclcl'$
soldildos que. tendo nascido num ~tl

m.a troplc~l, habituados à tempcratut'n.
cáUda de nos:;rt terra, tlver~m, na SI'!
pultura, como momlm.:mto imperec1
vel de jmortaHctatl-'. apenas as neVl~5

frlas da.s .faldas dos Apeninos.
CreIo, porém, Senhores, que nossa

emoção patriótic,., nosso fervor c nossa
saudade hf\o ele ter ti. virtude mil'üira
de d~rreter aqu~l:l neve, para. que el,~s

p05sam sentir de nõvo as no~sas v1
~r:J,çõcs e o calor da nossa sauci.r..dc.

Srs. Constituinte;), s:loinvlct~s rd-j
Ul'l'i1o.S cio Bl'üSi1. Nunca c;':,1:l1'lme\1
tamos a derrota. $el';í que o bra~ii

leiro é n:ais~ot'tc. mais bl'avo qtJe
qu:::.1qu~r outro solclac.to do mU11do?
Não nos cfl.be ?1'il'mú-Io, Sem c.lúvid:l.,
por-&m, coloca-::ic el1tre OS mais V.:L
lentes.

Mc.s a rnz[o Pl'2CÍpl.13. da:; noss).s
~;16rías perenes e das nos:;a~ Vltó:-lr-t5
1nil1telTUptas reside, exntr.mente. no;;>
principias pelos quais lutu.moJ e mOl'
remos. NtJnco. a b~ndeil"~~Oo Era~il

foi hastc::td:l p~l'a guerras CC conqul.:;
t:l:i ou, sequC!t, fJ:lra campanhas coa
tl'(\ n libel'c1c.r:..:!, cont:::a o d1::-cJto Im
contra a d.emoc::acin., ~ por if,so qne
cobl'e c:.. t;"':.'I:'Jldes ideais do :l3rasil,
que Sll.O o:: da pl'ópr~a humani-dndc.
hji de voltar, Senlpl'C, aurcoladn.pcla
vitória. e plll[l. g16/.'ia, Seus soldados
lJu.t.em-se pelas bo'J.~ e G~'nnc.cs c:-m
So.s.

r-Tão podemos, n~sto. hora, csquc
ceL' quem, com esptrito objetivo, 5e~

rel10, reto e trabalhador, 110 meio u.....
descrença de all$uns e õo motejo de
m.uitos, or$aniZou a Fôrça Expedic1o
nâda po.ra lutar pela clemo<:rac1a, Re-
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prcsentação social-democrática nest;t
Casn., associa-se de coração ás hom~

n8.gcn3 que o Brasil, nesta hora. gl'a.
vc, solene e. augusta, rcndl,. aos he
róicos ~oldado3 que pc1ejE:.ro.m, na vr~_

lha Europa, }Jc1:l. bo:J. cnusa, lutando
pela democt'adEl. contl':I. :;l, oPtczs~.o,

pela luz contra a treva.
Nem era possivel, 'lua tal deixasse

de ocorr~r num país, em qu~ tudo evo
ca a liberdad.~, onde o homem, pelo
temperamento e pela iD;,maçl'io mo
r~l, ame. e cultuo. ti. l1bcrtlr.~de. c o 1'1'6
prio mdo geofis1cD é um convite no
amor e à detesa dess~ mesma libcl'
dade.

Nosso terrltório, amplo, estimula 05
homens a pensarem alto, porque o ·.:lO
ração da pátrIa. está distante das (11
visas e das !ror.teb:'as. Isto, senhor'.::>.
ocone tanto na baixada como na
montanha. Na bo.l:i:c.e.a, o horizonte
parece infinito, c temos a ilusão óptico.
de c.uc o ceU. ê que toca a. terra, único
limite à. nCSSíl liberda.de 'Visual; na
montarJ1a, como, ocorre em Mina:>.
onde as sel'ra.5 imantadas parecem.
n.trn.ir a próprl:J. liberdl1de, o fcnóm~no

se T~pcte, mas. nâo é o céu, que pn
rt~~ tocar ~ ~cr:a: ~ a terr~ q~C pJ
rece tOCíl~ o céu.

.l?'aís com êste panomma, nii.o [10

deria deixar de lutar ~o lado dos qt!.e
mOl"riam pela. liberd.adc. NOS5rl. ncu~

t:aiJ.ãr,((c cgcist.l,. seria um crjrne e a
neóaçâo C!llS nossas p:-ópri:lS tr.1d!çõ'.lJ.
Por isso mesmo, o 23ra~H, desde n pri
meira. hora., colocol,1-se, e'3pil'itu~~l

m~:lt2, ao lado dos que lut:l.v~m con
tra o· fasc1smo, e, mais tarde, organi~

zads. a .Fôrça ~xpedíC!onál'lnt ]~'1011 o
l~el'oísl·no c o~:mS'Ue de seus :tTihc;;
para nju~ln.l'em Do civniza~i\o ocidenlal
:to .:;al...rl.l'-se uo caos em que a mCl'gu
lhara a bota do· 141!nO conquistador,
aquêlc5 que dcsprer.2.Vafi tôdns as li
berdadf!s, supondo conquistar o mun
do pela. fôrç.a e pela violênci~. (ApZem.
80S oerais).

Homenageamos, sobret~tdo, nesta
.tessão, aqueles que não volt..\.t'9.1t1.,
aquêles que não sei se ma.is felb:es do
que os que Tegressa,l'o,m à 'Pátria, por~

que o.lcnr:.ç~.ram, com a morte, ti. pr6
pria imortalidade,

~ que o 110mem nff.o vai todD il se
pulturo., l'lem Do sep\.lltU1'a significa o
o.niqullo.mímco, li I'AO fundo da morte,
cstfL :3. imol'taliclad-c" - di6sc-se já.
numa u..:.s mais b~la5 01'~çÕef; sa
c!'rl.';; .15. p::cclutlda~ em líf!gu::~ por
11l;;:..::"m, E vcrific:amO:1 qac o ce~n1t;é ..
l'io de Plstóin, não retém a ChamEt do"
h:.-.,.'.:Ucíros, que ali tombaram, porque,
como heróis que fOl':lm, não se ~chaln

imobilizados no. sepultura: 131(:5 se 11:'

guem C se tl'aslada.m para O:i capít'U\(,l~

m'. histüria.
~ Deve, ete certo, atll~i:, :l nOSS:L o.1r:n~

de br~:-l~LeiL'os o espetáculo c1a.quclcl'$
soldildos que. tendo nascido num ~tl

m.a troplc~l, habituados à tempcratut'n.
cáUda de nos:;rt terra, tlver~m, na SI'!
pultura, como momlm.:mto imperec1
vel de jmortaHctatl-'. apenas as neVl~5

frlas da.s .faldas dos Apeninos.
CreIo, porém, Senhores, que nossa

emoção patriótic,., nosso fervor c nossa
saudade hf\o ele ter ti. virtude mil'üira
de d~rreter aqu~l:l neve, para. que el,~s

p05sam sentir de nõvo as no~sas v1
~r:J,çõcs e o calor da nossa sauci.r..dc.

Srs. Constituinte;), s:loinvlct~s rd-j
Ul'l'i1o.S cio Bl'üSi1. Nunca c;':,1:l1'lme\1
tamos a derrota. $el';í que o bra~ii

leiro é n:ais~ot'tc. mais bl'avo qtJe
qu:::.1qu~r outro solclac.to do mU11do?
Não nos cfl.be ?1'il'mú-Io, Sem c.lúvid:l.,
por-&m, coloca-::ic el1tre OS mais V.:L
lentes.

Mc.s a rnz[o Pl'2CÍpl.13. da:; noss).s
~;16rías perenes e das nos:;a~ Vltó:-lr-t5
1nil1telTUptas reside, exntr.mente. no;;>
principias pelos quais lutu.moJ e mOl'
remos. NtJnco. a b~ndeil"~~Oo Era~il

foi hastc::td:l p~l'a guerras CC conqul.:;
t:l:i ou, sequC!t, fJ:lra campanhas coa
tl'(\ n libel'c1c.r:..:!, cont:::a o d1::-cJto Im
contra a d.emoc::acin., ~ por if,so qne
cobl'e c:.. t;"':.'I:'Jldes ideais do :l3rasil,
que Sll.O o:: da pl'ópr~a humani-dndc.
hji de voltar, Senlpl'C, aurcoladn.pcla
vitória. e plll[l. g16/.'ia, Seus soldados
lJu.t.em-se pelas bo'J.~ e G~'nnc.cs c:-m
So.s.

r-Tão podemos, n~sto. hora, csquc
ceL' quem, com esptrito objetivo, 5e~

rel10, reto e trabalhador, 110 meio u.....
descrença de all$uns e õo motejo de
m.uitos, or$aniZou a Fôrça Expedic1o
nâda po.ra lutar pela clemo<:rac1a, Re-



- 212-

vllc brutal atentado, que a h1stó1'1a.
registra, torpedeando em águas bras!..
leiras, entre portos brasileiros, nossos
ns-v1os mercantes, sem estado de bel1~

,(;erâncla c sem avÚ30 de qualquer espé"
eie, quandQ êsscs na.yios caminhavam
repletos de ~'>Sagei1'os - civis, solda
dos, senhora~ e até cri.anças.

Dessarte, Sr .Presid.ente, sepultaram
nas águas do ocea.no mais de 600 pra~

sUelras, violando as le,i.s de guerra e as
110rmas do direito I internacional.

O Brasil pacifista e laborioso des~

pmou sc.cudido por essa agre.ssão in~ .
sóllta""injusta. e não provocada, fe
rido (;:m sua c11gnidade.

NOZS03 chefes militares e o govêmo
.agiram com patriotismq e cumpriram
ngol'osamente seu ciev€r. A nação ar..
mau-se c seus flllics marcharam re~

so!utamcnte para o campo de bata
lha, De que a nossa colaboração foi

" eficiente e valiosa, já deram repeti
do::; testO'IDunhos os che!€s ciVis e mi~

lltares das na.;ões aliadas. Nossa glo-
l'1oso.. Maríll1l.a. de Guerra ·:01'o--anJo
eustód10 dos mares e das costas do
Brasil, 'val'I'endo os corsários, com.bol
ando a heróica Marinha Mercante
patrulando dia e noite, e nessa árdua
tarefa portou;'se à. altura <ias tradições·
ele Tamandaré e Barroso.

O Exército reviveu aquêles históri
cos dias. eLe Cayjas e Osório: atraves
sou o oceano, escalou montanhas, es
parglil por tif'l...a parte r~sgos de uma
lira,\+ura e~epciona1, conquistou vi~6~

rias, e o seu glorioso cOIDand.'lnte-<:he~

fe, o S:. O"eneral :Ma~ca.renhas de
Mor:::.is <Palmas), pôde celebrar a ho~

ra da paz c' do triunfo com 'aquelas
emoctonantes pala'Vras do Natal:
Gloria a JJeu.s nas alturas e paz na.
terra aos homens de boa vontade.

/'a aviação, a.qui -e além, dignllleou o
nosso passado, E aqui, senhores Cons
t1tuintes, pe·nnlto ..me uma ü;;eira di
gress5.o. O Brasil guarda e ,conserva,
nessa esfera, a glória de uma primazia
que ninguém lhe pôde clisputar. Fol
um brasileiro, o Padre Bartolomeu de
GU5mã-o. o ldealiz::J.cior e o inventor da
navegação aérea. Foi Santos Dumoot
o real1za~o.r e a al.ll1a da av1a~ão. E
foi -:;:.q,uêle grsnde e excelso brasileiro,
o Duque doe Caxias, o precursor da
aviação xnilltal" .

:firo~me ao eminente General Eurico
.Gaspar Dutra, então Ministro da
Guena. (Palmas), S. Ex.'1., democra.ta
efetivo, não de pal::tvras boas, mas
trabalhador e sincero, soube venceI'
a onda de ceticismo e teve a coragem
de .mandar que transpusessem os 'l!U~

res os bravos sol-dM1os do :Brasil.'
Muita gente receou que os DOSSOS ra~

pazes, lJisonhos no manejo das armas,
não Be colocassem à altUl'a dos grau..
de:; exércitos internacionais. Eurico
Dutra, todavia, era firméza. e seS'~l~

rança, era crença e fé na bravura dos
nossos homens, na técnica dos nossü~

soldados, na competêncin. dos nossos
oficiais, e pádc conduzir o :Brasil à.
gra.nde vitória, ao la<:1o das Naçõ~s

Unidas. (palmas).
Encerrando mlnhas rápIdas consi~

d~l·:;:.~úes, quero dnca um::\. vez voltar
meu pensam.ento para aquêle punhaclo
de bravos, que não teve a ventura de
regressar à Pãtrla. Perderam a vida-'e-,
derramaram o sangue, pa:"a que a de
mocracia reflorescesse no mund':l,
Nesta Assembléia Constituinte, ta:m
bém reOorcsce o s:lngue dos que tom
baram no Velho Mundo. Nossossol~

da-dos lutaram pela democracia e, den~
tl'O do l3rasU, se fazem sentir os efei
tos bEnignOS desse. luta. Nossos ex..
pedicionários não têm, aind":,, o monu..
menta de bro:lZe, que perpetue sua
glória, Seus túmulos estão apenas re
cobertos pela neve. Mas a neve, em
sua brancura, é maior de todos os
monumentos e afirma, em P~stóia,
qU·e aquêles brasileiros morreram pe
los ideais puros, pelos ideais brancos
da democracia. e da l1berdade. (Muito
'bem; mu.ito bem. Palmas. O oradoi é
cumprimentado) •

O SR. P...R...1:?UDA CAMAP..A - Sr.
:Pl'csidente, falo em nome do Partido
Democrata Cristão, para exa.:Lçar a
memól'ia daqueles que mOI"l:eram para
oue nós vivêssemos, que deram sua
vida pr..ra que a· Pátria continuasse li~
vre e indc,pcndcnte. . \

O Brasil entrou na guerra em cxer..
cicio Dleno do. direito de legitima de~

fesa. Em noite chuvosa e lúgubre, os
s1<:ários <ias tl'evas e da tirania em~

bOseados nas cortinas da bruma e daS
ondas consumaram, contra nós, o mais
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Na verdade, Sr. Pl'esiüen~e, f<:li êlc
q~em, pela pl'lmeira vez, em 1866, por~
tanto antes mesmo da ~cl'ra dr"
Alemanha contra a França, em j 870,
empregou·o balão como al'ma d~ r\,~o~
nhccimento e .exploração do:; cmnlfos
:n1m1gos, em Cuntpaito, em. 01.1rw:í,
em. It:ltt e em Humaitá, ond~' tanto
se distinguiu o capitão Fr~nci.:sco Cé ~

:mr do Amaral.
Assim, Sr. Presidente, o Duque elc

Ca,xlas não ê só o pa.trono do E:<él'dtn
:Brasileiro, mas também o precursor da
aviaçã.o militar. o nume tUl e1ar da
Fôrça Aérea Brasileira. Portanto,
quando a F.A.E. se cobriu dc' glórlÇ(,
nos campos da Europa. e 11(l~ céus üa
Pátria, vencendo o inimigo ~m lances
verdadeiramente heróicos, enric;u,::ceu o
nosso património histórico no clor.rj::li:>
elo ar.

Sr. Presidente, parece dt: !'1g()ros~

justiça. que nesia hora t1"iO'lt(~mo3.

também, uma hcmenagt;m especinl as
forças do espírito, áqueles ;,aioro~;-:ls

ca})eláes m11ítares 'de todos ~s Cl'edcs,
que acompanharam as nossns fôrças.
participando das mesmas ag11u'!tI3, dos
mesmos sofrimentos; enxugando tõcias
as lágrimas, recolhendo os últimos !iue~
}J1:ros c dando a todos os ferid()5 e mo~

l'ibundos aquela grande bêm;ão a.ue
abl'e os umbrais da eternidade. E o
faço, através da l)ala.vra auttn-lzada úo
prccla-ro General Eurico D1.1tra, (·nt.:1o
Ministro da Guerra, e hoje PresIdente
da República, numa carta ao Sr. Alceu
de Amoroso Lima. publicada na "Fô~

lha da Manhã", de 27 de nOilcmbro,
do ano passado. em qUe S. Ex.:'! diz:

"Essa vitoriosa iniciativa (fue
muito em breve haveria d('o !rut:fi~

car em excelentes' resulLados na
Itâ1ia, onde a aeão dos nobres e
dedicadcs capelães milit=,rc~. no
dizer de todos que no testemunha
ram, foi, náo só fecunda. e iJen~n

ca, como pródiga em exemplos üe
altruísmo e desprentlinletl::c, l'es~
tando em Pistóla. com os nOSS(j$ •
heróIcos mortos, a assado. venerá ~
vel do capelão Frei Orlando a Jhes
pastorear, fiel, o derradeiro sono" .

Sr. Presidente: Das fôrças de tel'l":'I,
a:, c mllr, muitos brasileiras tombamlU
no campo da luta. O cm'neteíL""> do
:empc tocou ... ,51Iê:.lclo" pn.r~ aQu(Õ!es
nossos irmãos, num último ensn:l'ilhnl'
darmas, mas ao mesmo tempo, fortC's
c vibrantse; os clal'ins ctn. elcl'nidndc
soaram peranes alvoradas d~ luz na
catedl'al da imortalidade celebl'ando
a glól'ia daqueles que foram os lnãr~

tires da liberdade, do amor à Pâtria e
à civlUzação. As suas cinzas l'cpou;-;ar~'),

no Campo Santo de P1stóia. no ltmçol
das águas do oceano e até no cora
ção do solo pátrio. Mas, êles continur~
ráo a viver em rel~gioso esplendor,
atravG,s das idades, e terão por &1 I)

culto e a adm1ra..çâo de todos 0$ brn.-
sileiros dignos. . .

E' com o sangue dos mâ.l'tircs, Sr.
Pl'esidente, que se opera aressurrciçõ.o
dos povos, c que se forjam as g:'i.1.nd.~s
olJras c as glórias capazes de resi,<;tiL'
à ação destruidora do tempo.

Um pais como o nosso, Sr. Pl'f~sJr.1en~

te, qUe possui legiões de bravos c ele
heróis, como aqueles qua. tombaram. e
como aquêles que venceram nc~tl'l

guerrn., é uma nação. que pode firm~"
mente confiar no seu futuro. (Ml~ilo
bem) •

Aquêles bravos c heróIs espalhq.l'~tn.

quais sóis, pelos céus da Pátria urna.
luz que jfl.mais se há de apal5nr. Bojo;'!,
o ~co dos .:-;frU8 nomes imort:lis l'C:s~aa

pelo :Brasil inteiro, como um toqu.~ <l~

.. Sentid~" a todos os bmsUeiros. (:ID
face cte outros inimigos da liberdaci2, ':1a
!J~tría, e da civilização, que contl;...ua·
rondando as instituições, a Pátria e
a própria humanidade. (Muito bem.
.JI.i1'UO bem. Palmas).

. O SR. EUCLIDES FIGUEIREDO -i
Sr. Prcs!dente, S1's. Constitu~r.~~.:

:Bem hOUve V. Ex.A em incluir encre;
as homenagens que esta Assembléia:
vem prestando a emInentes vultos c()n-:
tempor:lneus desaparecidos, est<~ de
hoje, de QUe 5ão alvo os nossos ht>-"
róis elas Fôrças Armadas que tOn.ll~;r.~
rmn 1'10$ eliferentes campos da Grande
Guen-a. :

Quem procura sltuo.r os aconteci",:
mentos mundiais e os grandes ts.to.s·
da vida nacÍonnl, qUe maIs in11llíl'aU1
na transformação política. que v.urJC:~

experimentando com a restauraçúo das'
liberdades, de que nós aqui, nesta C9:-:
sa, estamosu.'5ufruindO uma das nLOl.lS
pr·;:ciost\s parcelas. há de reservar, com
jUDt1Çl:l, um lugar de destaque p:'..l"~ o
caprtulo da noss~~ intervençtio cfetl,\ra
no conflito europeu. '

f ..rrepiava a consciência do pO'i:O bra'..
sileiro o biíront1smo de se baterem sol~
dados nossos por princípios e àoutrJ~
nas de Govêrno, que estavam sendo.
aqui repudln..dos; de sermos democl'a
tas para etclto5 exteriores, c totali..
tál'ios para uso interno; de luta...em
nossos homen~ lá fora. pela llberda.ctc
ae outras tCl'l'as ~ de outros povos, le
vivermos nós. em nossa pátria, opr1-·
midos.
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o contl'a-s~nso não poder1a substltult
n:> rer,l'e:>sarcm vitoriosas noss~s ;fÓl'·
ças, -depois da luta' de extermll'lio elo
fascismo e do nazismo aut&ntlco par:1
encontrar. aqui, um ~:::'rcmêdo (laque.
Ies tl'istes regimes. E lJcm 1101.1.ve V.
Ex.rI , Sl'. Presidente, não só por isto,
mas também, e principalmente, porque
estamos aqui, a cantar louvor~s ~os
teitos milltares da naSt;a g'<::nte, ~ dll5
nldade com que el~ ::ie portou no es
l~l.'o.IJB'eiro, c à. bravura dc-monstl'ada em
Jn.nces árduos e difíceis, com qUe ele-
Va.l'am, bem alto, o nome do :2ro.sll,
aos 011103 do mundo clvilizz.d.o.

Eram Beldades bisonho3 qtl:lSe, pc:
que íóra exíguo o tempo reservado pa
l'a seu preparo miUtar, para o com
bate m.odcrno, de nova tá.tIca, de l'lOY~
tócnlca, em qt:e a célula principa.l é
o especialista, e que se foram ombl'Cóll'
com os v~tcranos americancs,1n:;lc~
ses, francese.'i, v1ndos de .outros cam
pos de operações, já experimentados,
de o."f')de, não raro, trouxeram aSl:lina-
lados '~rot'éus. ,

Eram ot'ielais cuja. capacidade pro
:t:lsstonal não poderia ir muito além do
que lhes haviam ele dar os estudos
te6ric~, o galoinete, e um tirocínio de
comando aclqu::rido em mancbl'~ àe
tempo de paz, em que ~. imaginação e
as concepções estr~téBict'.s nunca se
:l.pro:~imam sufIcientemente da reali
dade, e a c:-:ccução não c::;'IJarr~. nas tli~

ficuldades inge::~tes, que s6 o ínimlrro
de verdade .- o grarl.clc i~e5tI'e d:J,
guerl'a - sabc opor. '

M:w eram saídos daquela mcsm:l.
m:lssa, daque12 tipo que nos descreve
Euclides da CtL'lha nos "Sert6e.<:;" 
o "garoto hcr6:co e 1J2ITi"el", que vai
par3. o cOfnbate como Si: fôra um ~ol
ti~edo, e bl'inca cem a morte •. barate
ando a il::~vura",

.8ru o ca~oc!o, era o gaúcho, :ala!: en
tão de m,ú::;culos já enrijecido!: pelos
intensíssimos exerckios !isiccs, e com
a vontade educada na dlsclplin~ conn
ciente, a ~ã disciplina que ntl.o avilta,
nem tolhe as iniciativa3, e serve d~

argamassa â unIão moral da tI'opa,
que, na. ação, multiplic!\. a fôrça e a
capacidade de cada um, pela fôrça
e a capacidade de todos.

Foram ,OS nossos ma.rujos d:l. Ma·
rinha' de Guerra, ao comando dcs Al
mirantes Ar! Pn.1':l:'<:iras 'e ~arcs Du
tra, varrendo as águas ter:ltoria1s os
corsários nazistas, e a.ssezuraL1do a
na\"'cgaçi1.o interestadual, em barcos
obsletos, cuja foratl-eza estava me
nos nus suas velhas coul·aças. que na
.fôrça :lc vontade, na abnegação e

na cor::lgcm ele seus tl'l.pulante:s. ErItm
os pilctos do aI', mantendo o corredo!;'
da vitória abecto pelo libertador Edu
ardo Gomzs (paZmas) , por onde pali
r.al'nmas hostcs norte"a.merlcana.$, no.
ilwasão da AfrIca, para o salto u,' Pc
l1lDSUla da Itália,

E f()'l'am, depois. o Corpo Expedic:o
núr!o do venerO,1 Maticr.....cl1has de Mo·
mis e no c~o.uadrilha. do Coronel !'lere dr:
MOUI"E-., lnoo 3e cclo.:ar ao lado dOf;l ali ..
~.dcs r.m3'~o-amcl'ic~:10S, nos campos d~
batalbn e 1105 céus da Euz'opa.

Rememore..se o panorama da caro··
par111n it'nltana, ele. uma orografla ir
L'esulfu', entrecortada de rias, compar
tlmcntal'ldo, paralelamente, o ttl'reno,
c se conh~cerão as· dificuldades eno!;'
m,es da, operação ofenSIva, como o to
z'am as nÓ-Ssas,ao mesmo tempo que
era facilitada a 'defesa. Veja-se o de:;
do'bl':n das montanhas, de sul a norte,
num crescendo <.lo altitUde, para ~r

csbaterem lá em cIma, na altíssima.
CorcUlheira <los Apeninos. que barra
de oeste para leste,' tôda a progressão
para o Vale do Pó. Junte-se ~ isso
um cUma desconhecido para a nossíI.
gente, sob um inverno rigoroso, a neve'
e' a lama, em terrenos escarpados, C05
turncs diferentes e um rígido' c!:1qua
dramc1'lto por tropas americanas, j:J
afeita ã/'J.'ldas condições de guerra,
áqu~la. terra e àCluele meio, e se aqUi
latará das qualidades intrínsecas dos
soldados que mandamos à guerra e do
v~~lor pessoal dos oficiaLs, que os co
mandaram.

No desenrolar de uma sérIe ce ep!
:;6dio5 épico::;, a Fõrça EA"pcc1icionál'ia
í3rm;lleira manteve"sc sempre ativa,
no último ~emestrc das operações mi
mares, desde o Vale do Sel'c!110, anele
engajou o seu primeiro elemento" at~
o Vale do pequeno Reno, quando :;~

ap:.'csent01.,l. em tõda a plenitude de;.;
seus meior.. E dai oara o norte, só .sa
deteve ante o já léndário' Monte Ca..Cj
tele, cuja conquista deterrnlutJu a que,
da. de tôc]::l. uma sGrie de POlll.OS cl1a
ves da c",dela de- resistência aLemã. 11
n ofensiva conti."luou ao ).náo do 4.·
Corpo de Exército Amer:ca.no, para 56
terminar quando terminou a guerl'a.,
r.l.epois do ~rduo combate de Montes\:,
da limneza. do Vale do P;),naro, do do...
roínlo completo da região do Zarno e
da descida vitoriosa da::l vertentes se
tentrionais da C9t'dilhelra dos Ap~ni.

nos.
O arremate dessa. série de triunfcs

~oi a p·::rseguição ao inim.~go ao longo
da Vill Emílla. após a qual se deu o
combate de Femooo. onde, por atrc-
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vl/lrL mn11o'l'Jl'i1. r.;C(J~'~·(;U o CpilOS() (13.
gr:mc1e cn.l'11p9.L:"'.n - O urn·itiíor~~L1i)(:ít··
to de tôda umz. tilvir.ao IHlzi:::ta. com
allrl.tns elemeniics l'e:nn1l(~:.;ccntl:~ (li)

c:~h'cito ,t'nscl:::t~ :~~l1anD,

Sfio cy.prcss1l1J;',s a:; palavras ãr. d~·
pcdicln. do Gen'2'l.'nl Crltcmbcrg, sob cujo
comando supcrlo:' OJ:i{),'OU :::L I"B.B:

'IA esplendlda c.tur..ção ct~ Fõrça Ez
púdic1:.:m.~1·lo. :Bl'a~1ileira, que se ada.ptou,
com iaciiiuadc ar; várias condições ctn
lUta c à necessária coordcnaçfto de5
Il1ovimentos, rcccbcn40 cada nova rnl:;~

:·;~.o com entusiasmo .ecumIl1:1ndo-fl.
com c!icl(:ncla, com;'Jn'cu PÜf41. uS 1'(;
;;Ulta.dos \jcnéiícas do dcse111n.cc (la
.;''11erra, do qUe :1:': PQÓenl Orl;tflhar os
~C'l.lJ3 oticJ.aJ,s (; sclctatio:'''.

nada n. Eobriecla<.1e do:, ~lor;jo5 dOf
cílefes nCl'tc-amt:rícanos, êste pequeno
trecho lll;4 Ore.t::m ao ,Ua do 4:.'1 t;orpC"
de Ji]:"éreJ to vale pDr um hino de lou
VOl.

~e unf1uz c q~nto ficaram·{l. me
recer coe nos os .ol'a'lOS C1~t;;:: jazem nli
CC,nl..térío de Pistúia.

AO íi::Vel'encHu: ~ memóí.'la dos qu::=
::;UClu:r,JJlram em a~ão nas montall:na~

da lt4Ua., e no.., céu:.: da Europrl, e dOI.
(I.ue p~7:ecez'am e-LU outros setorts, ka~
:;a.d::tl:; peJo oceano, rendamos, tam
bém, home::J.~gel1s ~os que vo,tnrar.i.
coma vltória, porque cleli serã.o aqui
'" scgLLl':lnça de Que r.5 lioerdades que.
tro1.L~eram h:4.(J de ~r amp1ia.dcl3, c
nunca malS talt:,rãc ao ~t·asU. (PaL
lrt.IJ.i.J.

B nós, Srs, Const1t\lintcs, C*:tejamo::;
Cm..npQ~letrad.os de que esta Casa é ll.
prlncipal depositária dGste patrimônio
~aCl.I,). sõorc o qual havemos ac
cc~trul~ uma pátria. dem.ocl'át~ca .pa
ra a. felicidade do sc:u povo, a'al
'ma:$} •

ScjUtrlOS, poj:" asr..;im dignos dos que
:nol:reram, aando aos seus j~·mfi.os so
brevívcI.Ltcs ü.S fI'ft,nquias polit1cas por
IjUC êles se s2.".:rlfic~\r1),m, <lltutto bem,
Pa!'1T'~tL:l) •

O Su., \V:sI.L!NC:TON BRA~D.aO

(Lê o segu.inte discurso - Sünho:,
Presidente, Srs. Const1tUílltc:s, 50
me:n::gcar as l'lOSSOS mortos de guerra
é, -de .certa maneira, acentuar a ma.g
nitudc- da hora uniVer.'ln1 e nacional
que estamos vh'.endo. Os que tomba,
ram cumpriram o mais terrível e de
~sivo dos deveres, que é o do sangue,
o seu exemplo terá de transcender do
simples terreno da exaltação verbal
P:J.I'1l mstilar n:l consciência doe 'lU::

r';CJ;i~'Ç;vj':r:ta t'. irr.-:::l.~::'8. l·f>.;~pon.r.abi1lcl~de

afia í;í>l·Ci'<,.:~ u. VC1~f:r.

o Bl'n,-:;l1. qUe ::;c cnv<LidC'Cc de 1'1.0.
velo i'nrmncJo (:00 corpo ~ "Gpírito eu
t.r~ 011 povo:; que mat-arnm cu e:-tão
m..tando o na~l-f~sc;smo, CI2 curv~
gl'f:l.tn,mentc coropungldo ante :lo pc
'C!t1'::~1~ B'o.lel'la fillel1c!osa de pjstóiZl..

A A.~1iúmbl(:ia. Nacional Constituinte,
que jli nomenar,cou os gr:J,ndcf; vultos
do )?\r~~unento Braellciro, incorpora
~üS sem; c.nais, nE.o apenas a lemb':M
ça. tutelar de seu:.; le;inlo.aorc5. e cs..
tnt1l::;~;a5 mol'te::;, senüo ~ d.os que, ela
doce f: Ü·l'Cll,·jeta <tl')zcurido.dc elos cam
PO,'i, dn::l a:colns c das oficinas, irra
cllrtmm .pa.l'n. piS<'l.J.' o ch~o .do in!cr
llO da g'llCr:-U e 5~ suiJmctcr vBronH
mente ÚOf'i manda,.nc:ntos da leI mnis
a!l:r. c terrível do .....mor tios homens.
~ejarn. uns C ()1J,~ros os findorc5i in
tontl'.wMwci:; c1:i .obra que vo.mos ini
cial',

Bem h~ja ::l. A':;scmb1é:'o. nesse P:lSSO
c l1P.SSrJ. atltltcc, que ~hc revelam a.
substil1cta de que 1(!&1t~mamentc pro
cedo;., c. que Otltl'n, não .é .. s<::não ao von
tade 11:lclonal cxprCS59.no oSu!rá(;io 00
povo, no vou, do homem lh'!'c, na im
peratIva opçl'lo da massa que plas
mou aqllólcs patriarcas civls,

~;te pat"5, <}1.to já não é, .ap~nl1S, um
latliúl1CUO eõsrnlC!:', .:>c'l.1fio uma. pátri...
povcl:lda de c:iPÜ'ltos, uma consciência
r.:otQtlvn. que s{: aglutlna parn. sobre
vivet', .pCl'rnC::l.IJi11Zar..se, agora, iJ. 1)cne
tração das idéias vivas e CS5enci~is

que can'ciam os "'entos que sopr.un
de todo~ O:i quadrantes moraIS dê.~
?~LU~C!O inc::uicl;o. c vai cS'nvivl:r na. ór
bita lnten.9.Cioull.l, e dent::oo em si
mesmo, po.~si.ddG da.Q.ucla certeza (!~
que, n'3. dispartetade c1e suas paixõe~,

no cnt~'ec11oClue de ,::sU3,S vindicaçõe:,
como nos ritClOS c arritmos de SUl),
VIda l~tens~ e extensa, cs:;e me~rno

M~.U1ao é ..!In ::;ó, como de~pre~lo

samcnte o ~lar;rallt~ou aquele nmen
c::anc dou.õ'e de cidad~o uni·::er~il.'lJ que
fCJl Wt:nddl wm....ie.

:Este, o ErnsU' tcrri'.'clmcl1te c ma
.r:lvilhosnmcnte cle:;perto Que viuroCJ:i
representar mi.) as arcaaa.') al:st~ cai..,
61'. Pr~5idelltc.

Menos ljl'a.sile!ro'! Ni.'l.O, õ::rs, (JOIl;)
titu!ntc:s. Muis inquieto, maios frater
no. maIs soliclário, mais lluma..~1} !io
que o Brasil scm1~patriarc:al, eu.J:, C~ ..
t:.-utlAl"à pclit1co-:rocu:d S~ vmtur. C{)~
~cndo l'W. solidão do seu quase i~ola..
n'lcnto, na doçura de ::leu cat4te:i." ca..'"tl
pcs!no, na auto-suficiência c.e ~Ua.B
:rqiUCSflS sttPOt'St:t.Jne-ntr: inesgotáveis,
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m;:io fatal';;ta, prdunuz.mcnt;..c. senti~

n'lI::ntoJ, e' t1l11r.:amcnco fone nCJ :.icl~t1d(j
cósmico de ~;Ua icl<:l1tiílcação com a
t,crl'a,agora r;6sto 11::l cJUl'Ll. c l1'rc.::::i.'::
tivel tOl'L'C:l.1tc d:::.~.: intr~l'comunir:aGGf;:j,
110 amp1i::::'ÜúlO ll;;:l1ómcr~o da:; lút:;:,c
nctl'açoe.'; univel·s,J.i~.;,

:i?::;tc, o E.t':t:::il que t'os ci;ae:'v~ ~: :...0:;
vigi::... I:::ta, :lo 1'7ar;ão cujo COI.'i,'G h'.l
m:mo scnl;iu a mordedura elo;, ~sti1hu~
ccs c cuja :jcm;((;iJlcl~~,dc mOl':..:.l ::c 1m
pref:mci.l dr.. :.lfJP;úctIu irl'C:1J~d. ',c! d~
mc;rt~. Efit!O, finalmente, a conscWncia
n:icionul qne lIas olltrrr;"ú r.:. mis.:J.('I cl~
ii:~aL' v;;; .prladp;os vl':v::; U P;.'.;ilt.iUÜ:J:'
do seu códí~o político, sOC:Í[~l c eco~
,11.o:nicc;.

Na h1tençC:.o r,upcr1m'm~nt~ p?::l'lóti
ca desta hm:::l., pe..rr::t;J.-~C ~~c C'):lC'JW
Cl';J.c.!Ol', l'c:Jl'C~Gj'j,tant~ t!~ um:'!. p.:'OVÜ1~

C1:I. que p;co(,rftf1ca ~ mOl'rJ,lm~;'11/l ;:C~jll

me n,r.: tcndf:ncl~.s, a~; vir~~dcz c at,}
n1CZll10 O~ dci~itr;s do pn.r~;, ·1crlnlta,-~c

aum ConstitUÍl1'tc el(:lto fi(J'b a lc;:r,er.da.
de Ur.1::' a~c.::r.l;;.r.{~0 pcW;~(:n. C!UC pro
põe, Ui:'.. SLla. 1<::1 CJl'2"[Lni~~., dü,c.l ::t::t mas
ni<;id:::.mr;ntc, ~:; mnls n.v~nr;.1dns_ re
íO~'TIJ2.S soclai!) - o Partido Goc1al D~
moc;,áti~o - crue ns:;oci~ fr rrl~:;:ütu
de da homcn:'.l.gem, o l1r.ns~~mcntr) de
bem ~crv'lr &. C~V~:1. ~i::lbC):iz:l~::t m~
mls'1Ç.o heróica clC:5~;(;s clcstr.~midQs c
bravos, que l'r...cOUS~n1 em 1?istóia, ou
sobr:!vivem, mut!lados QU incólume:;,
ntl rccobrr:.do conch61;o d~ comunhão
patrícIa. O pensamento dcr.iv~, assim,
ung1eto nas fontes mais puras c re~

ponsabilizl:'.dol'as, para :;c abrir, como
:lo oferenda melhor da liossa boa VQn~

t.ade, sõln'e as re::.:.1idadcs nne ::omo:;
chaIn2.c1os no enfrcnt.:u- n!:ste "momento,
a um tempo difícil e g!orioso ele nos~
sos destinos nacionais e r.ul11o.no:).

Que n. Constituição de 1046 seja,
prelimina.rmente. a tábua. sagrncla, U
lei impostergável da. liberdade ele pcn
Bamcnto ede cultos, hermeticamente.:
fechada ao 020flsma dos usurpadorcs,
o::lara. severa, precisa, eocultul':,l nas
sanções contra os que ousarem jn.r'rin
gí-la!

Que o legislador de 19{G não S~
~parte nunca do pensamento de que,
sem ordem soc2al c sem ordem 'X;o
nõmlca, elnbof:!.das segundo as ncces
sfdades do trabalho acessível e da. sub
sistência indeclinável do homem e da
família, nação alguma coexLstirá. na
comunhão tll11vcrsal de amanhá - es
::Ienc1almente obreira. e resolutamente
antlpauperista,

Srs. Constituintes.
Não pode haver uma tCl'ra feliz com

um: cumponês desgl'açado, Nuo se

eomrm':C11QC um Ed~clo mndCl'l'lO, .s:J
i:.rl'C',iUdo quando juri::;cl1cionn 1.1111 ~icm~

mundo de L\;:rl'a~ CO:-.QO o Hl':J.:m, b:.':
fCl'cmte Ó. :'j0rte ele ~lm p::,odur;.:i.o aí~r<i~

lJr:cuúria, AInda m~ncjamc~ a C12::(j,
cl::J, ou pa:;t:)rcamo~ o f~r-!,cí() por í[):'(~:~

de um ele:j:;,:::; ml1:lf~!.·c:j (le conf:)!'Y~,h

mo sD1'Jtjm(;'nt~Ll ou cJ.!;: lndc'ltlncar~[:.r)

pslcog[:o~l'{;,nca, PG.lt2.-no:; ir-.rcmi:-;g:.
v..:;lmcl1tc o <'stimulo ue pro:ll,lzir, ce;nr:
:110G csc..n~;.lc~~m toclo os mt:los, (llH:
c:ondmwm {:. .p:-u:j!JerirlD.d~, r:'altn.-;l{,:·.
o cI'édit;Q barato; ía1t:J.-no:j o tr~m;.

porte; 1'o.lta:n-t::o;; os im:tíl.ul;o::i dI;

nprcllc1iz?[;l3rfl; faltam-no~ DoS ma1s c1::
r,(J,!;;üt:l:C;, garan.tias de [::u;~sIst[:m::i....1,

.~,audá."cl no dc:-:bl'6:t:mmc:nto c.!as ter,',,:.;
írlr;n.lllb~·C:1. - _.. -

~:·;tan103 p~r:ldozQ.ln1~11tc c l'n.o:·:,,:11 ..
!'ncnto fnZC~1do a :;lr:::nnou,<; li/r:' :\,~:'

f5'~'andc:; dtJ.,.iclc:~: ch":l~1rmdo :;~~rJglt~, c:'·
llhciro. \'i{l~~j, no r;cn;';:d.CJ d:.t;l c~rl~t;h

r;õr..:~; fZ4bulo."~s. lcv;:nt~nc1o arm:-:;1~'·

céu~ c m'JltlpHcc,;Jclo chamlnés num
ri r.:::Cl"):np~ "':0 ~ -1, qH!:l p-:'.1'C,CC 14

.:.:: •..r:rmo.i
p!alli.íicc.cto o de~;morC1"'Om!':flW dr. n{)~.·

,';[J. ~~cnomb :mml, N!lo tc!ni~r;'1 ~
;:utmn. totlll cl.o.qucl!l jw;to cqu~libri(,

ou ~aro.l~Ur;l:lO entre- o cnrr..po e ~:

cIdade, entre ar. rttivicl::l.d·~s a~r<4rlas c:
iuch:::;tr':':lí:l. Oy.:lli n::'o venha o. 1-T.t·
(;::'0 conhecc:l' o travo elas ~upl'c:m~:,

at'1gústirtS sociais, f.:cn[c.o m~m.o, o t;.Ci 4

cate das revGlu:;õc:; de pro.rt~c!~d:J.dx:,

I1n~éc-sc~noz o dever de· Pl'CVC1Ür a
, catástrofe, :rcconhccenclo que, mf::ilI:O
.1U~ cvo1t.Hl f;cm artUícl0 p~ra a ~raTl'
cl~ indústria, o Bra;;l1 te:oá. que .sel' P{l
rencmc:ntc pastorl~ e agrícola, e que
devemos re:::taurar :to nO:;:lo, econcm1:~

l'ural, em bases de verdadeira salvaçfi.i )

n:l.clona!. ChlLma-se isso, na vcU:a
linguagem dO~l relatórIos, fixar o
homem l'. ten·a - c é êsse, em V.cT
dac1c, um "s!ocan" :mmt::mci:l!m~n.tJ':

e ~flitivamcnt~ certo n1llIl país que,
mau gt'ndo o dcsamp:::t.ro c o clima
ant1econõrn:co em que tem v~vldo a
lavoura, pôde erigir a. grandeza cicló
pic~ do café e povoal' os seus cnmpo;;
seminnt1vos de um d,::)S mais <:xtcn.s~.-;

~b:mbos do mundo.
Srs. C0l2~tnuintcs.

Derivando, íln:l.lmentc, pa:.'u o pro
hlema social, tcremos qUe lhe ~cen
tuar ezta. linho. monstruolla: 50'% d.o.
maternidade e do. infàncía brasHcÍ!'t~
não conhecem ao doçura do lar pro
Vido e higiênico, a tranqüilidade cJ.o
trabalho satisfatàr1amente rcmuncr:~

do c as facilidades fundamentais da
educação. Ess::L multidão, que é o re
'Verso esfarrapado c envergonhado de
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m;:io fatal';;ta, prdunuz.mcnt;..c. senti~

n'lI::ntoJ, e' t1l11r.:amcnco fone nCJ :.icl~t1d(j
cósmico de ~;Ua icl<:l1tiílcação com a
t,crl'a,agora r;6sto 11::l cJUl'Ll. c l1'rc.::::i.'::
tivel tOl'L'C:l.1tc d:::.~.: intr~l'comunir:aGGf;:j,
110 amp1i::::'ÜúlO ll;;:l1ómcr~o da:; lút:;:,c
nctl'açoe.'; univel·s,J.i~.;,

:i?::;tc, o E.t':t:::il que t'os ci;ae:'v~ ~: :...0:;
vigi::... I:::ta, :lo 1'7ar;ão cujo COI.'i,'G h'.l
m:mo scnl;iu a mordedura elo;, ~sti1hu~
ccs c cuja :jcm;((;iJlcl~~,dc mOl':..:.l ::c 1m
pref:mci.l dr.. :.lfJP;úctIu irl'C:1J~d. ',c! d~
mc;rt~. Efit!O, finalmente, a conscWncia
n:icionul qne lIas olltrrr;"ú r.:. mis.:J.('I cl~
ii:~aL' v;;; .prladp;os vl':v::; U P;.'.;ilt.iUÜ:J:'
do seu códí~o político, sOC:Í[~l c eco~
,11.o:nicc;.

Na h1tençC:.o r,upcr1m'm~nt~ p?::l'lóti
ca desta hm:::l., pe..rr::t;J.-~C ~~c C'):lC'JW
Cl';J.c.!Ol', l'c:Jl'C~Gj'j,tant~ t!~ um:'!. p.:'OVÜ1~

C1:I. que p;co(,rftf1ca ~ mOl'rJ,lm~;'11/l ;:C~jll

me n,r.: tcndf:ncl~.s, a~; vir~~dcz c at,}
n1CZll10 O~ dci~itr;s do pn.r~;, ·1crlnlta,-~c

aum ConstitUÍl1'tc el(:lto fi(J'b a lc;:r,er.da.
de Ur.1::' a~c.::r.l;;.r.{~0 pcW;~(:n. C!UC pro
põe, Ui:'.. SLla. 1<::1 CJl'2"[Lni~~., dü,c.l ::t::t mas
ni<;id:::.mr;ntc, ~:; mnls n.v~nr;.1dns_ re
íO~'TIJ2.S soclai!) - o Partido Goc1al D~
moc;,áti~o - crue ns:;oci~ fr rrl~:;:ütu
de da homcn:'.l.gem, o l1r.ns~~mcntr) de
bem ~crv'lr &. C~V~:1. ~i::lbC):iz:l~::t m~
mls'1Ç.o heróica clC:5~;(;s clcstr.~midQs c
bravos, que l'r...cOUS~n1 em 1?istóia, ou
sobr:!vivem, mut!lados QU incólume:;,
ntl rccobrr:.do conch61;o d~ comunhão
patrícIa. O pensamento dcr.iv~, assim,
ung1eto nas fontes mais puras c re~

ponsabilizl:'.dol'as, para :;c abrir, como
:lo oferenda melhor da liossa boa VQn~

t.ade, sõln'e as re::.:.1idadcs nne ::omo:;
chaIn2.c1os no enfrcnt.:u- n!:ste "momento,
a um tempo difícil e g!orioso ele nos~
sos destinos nacionais e r.ul11o.no:).

Que n. Constituição de 1046 seja,
prelimina.rmente. a tábua. sagrncla, U
lei impostergável da. liberdade ele pcn
Bamcnto ede cultos, hermeticamente.:
fechada ao 020flsma dos usurpadorcs,
o::lara. severa, precisa, eocultul':,l nas
sanções contra os que ousarem jn.r'rin
gí-la!

Que o legislador de 19{G não S~
~parte nunca do pensamento de que,
sem ordem soc2al c sem ordem 'X;o
nõmlca, elnbof:!.das segundo as ncces
sfdades do trabalho acessível e da. sub
sistência indeclinável do homem e da
família, nação alguma coexLstirá. na
comunhão tll11vcrsal de amanhá - es
::Ienc1almente obreira. e resolutamente
antlpauperista,

Srs. Constituintes.
Não pode haver uma tCl'ra feliz com

um: cumponês desgl'açado, Nuo se

eomrm':C11QC um Ed~clo mndCl'l'lO, .s:J
i:.rl'C',iUdo quando juri::;cl1cionn 1.1111 ~icm~

mundo de L\;:rl'a~ CO:-.QO o Hl':J.:m, b:.':
fCl'cmte Ó. :'j0rte ele ~lm p::,odur;.:i.o aí~r<i~

lJr:cuúria, AInda m~ncjamc~ a C12::(j,
cl::J, ou pa:;t:)rcamo~ o f~r-!,cí() por í[):'(~:~

de um ele:j:;,:::; ml1:lf~!.·c:j (le conf:)!'Y~,h

mo sD1'Jtjm(;'nt~Ll ou cJ.!;: lndc'ltlncar~[:.r)

pslcog[:o~l'{;,nca, PG.lt2.-no:; ir-.rcmi:-;g:.
v..:;lmcl1tc o <'stimulo ue pro:ll,lzir, ce;nr:
:110G csc..n~;.lc~~m toclo os mt:los, (llH:
c:ondmwm {:. .p:-u:j!JerirlD.d~, r:'altn.-;l{,:·.
o cI'édit;Q barato; ía1t:J.-no:j o tr~m;.

porte; 1'o.lta:n-t::o;; os im:tíl.ul;o::i dI;

nprcllc1iz?[;l3rfl; faltam-no~ DoS ma1s c1::
r,(J,!;;üt:l:C;, garan.tias de [::u;~sIst[:m::i....1,

.~,audá."cl no dc:-:bl'6:t:mmc:nto c.!as ter,',,:.;
írlr;n.lllb~·C:1. - _.. -

~:·;tan103 p~r:ldozQ.ln1~11tc c l'n.o:·:,,:11 ..
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f5'~'andc:; dtJ.,.iclc:~: ch":l~1rmdo :;~~rJglt~, c:'·
llhciro. \'i{l~~j, no r;cn;';:d.CJ d:.t;l c~rl~t;h

r;õr..:~; fZ4bulo."~s. lcv;:nt~nc1o arm:-:;1~'·

céu~ c m'JltlpHcc,;Jclo chamlnés num
ri r.:::Cl"):np~ "':0 ~ -1, qH!:l p-:'.1'C,CC 14

.:.:: •..r:rmo.i
p!alli.íicc.cto o de~;morC1"'Om!':flW dr. n{)~.·

,';[J. ~~cnomb :mml, N!lo tc!ni~r;'1 ~
;:utmn. totlll cl.o.qucl!l jw;to cqu~libri(,

ou ~aro.l~Ur;l:lO entre- o cnrr..po e ~:

cIdade, entre ar. rttivicl::l.d·~s a~r<4rlas c:
iuch:::;tr':':lí:l. Oy.:lli n::'o venha o. 1-T.t·
(;::'0 conhecc:l' o travo elas ~upl'c:m~:,

at'1gústirtS sociais, f.:cn[c.o m~m.o, o t;.Ci 4

cate das revGlu:;õc:; de pro.rt~c!~d:J.dx:,

I1n~éc-sc~noz o dever de· Pl'CVC1Ür a
, catástrofe, :rcconhccenclo que, mf::ilI:O
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devemos re:::taurar :to nO:;:lo, econcm1:~

l'ural, em bases de verdadeira salvaçfi.i )

n:l.clona!. ChlLma-se isso, na vcU:a
linguagem dO~l relatórIos, fixar o
homem l'. ten·a - c é êsse, em V.cT
dac1c, um "s!ocan" :mmt::mci:l!m~n.tJ':

e ~flitivamcnt~ certo n1llIl país que,
mau gt'ndo o dcsamp:::t.ro c o clima
ant1econõrn:co em que tem v~vldo a
lavoura, pôde erigir a. grandeza cicló
pic~ do café e povoal' os seus cnmpo;;
seminnt1vos de um d,::)S mais <:xtcn.s~.-;

~b:mbos do mundo.
Srs. C0l2~tnuintcs.

Derivando, íln:l.lmentc, pa:.'u o pro
hlema social, tcremos qUe lhe ~cen
tuar ezta. linho. monstruolla: 50'% d.o.
maternidade e do. infàncía brasHcÍ!'t~
não conhecem ao doçura do lar pro
Vido e higiênico, a tranqüilidade cJ.o
trabalho satisfatàr1amente rcmuncr:~
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'Verso esfarrapado c envergonhado de
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uma outra que s:; basta, decai, dia a 
dia, da pobreza mais ou menos re
mediada em que pôde jazer até on
tem para a miséria e o desamparo ab
solutos - e envereda, como um exér
cito de tragédia, nos caminhos es
cusos e sombrios da vadiagem, da 
prostituição e do crime, A indiferen·· 
ça do Estado, a desordem econômica, 
e inflação, a inconsciência e a insen
sibilidade da moral individualista, go
zadora e ego!sta, carregam terrivel
mente·os traços dêsse drama, que ain
da não crispon de todo a sens'bilid::t
de naciorml porcp!e fragment2.do ou 
nmltiparticlo r..um cenário de pers.pec
tivas físicas quase infinitas ... 

Flagrantea1· tais verdades neste anl
biento votivo, profundamente impre
gnado da evocação dos que, brasilei·· 
ros, deram a vicb pelo bem do homem -
comum, imp01"ta alertHr a nossa com;
ciência de representantes do povo no 
momento em que vamos estruturar 
parn., o Brasil u1n rr:girne r:uperiornlen
te democrático - dêsse democratismo 
orgânico que impôe, com as liberdades 
e franquis.s de ordem política, :ccs cons
trucões econômicas e sociais que tor
nam a SUbsistêilCif!.., O trabalho, a saú
de e a educação bens comuns, ;; nii,o 
de acaso ou heredit.ários! 

No limiar desta tarefa magnânima 
e g'ig-antesca, curven-10-nos ante os 
nossos mortes e não deslembremos os 
nossos vivos! (Muito àem. Palnws) . 

O SR. FLORES DA CUNHA (Pe!.a 
o:-dem) - Sr. Presidente, quero, em 
hon1enagem aos heróis brasi!eiros de
saparecidos na Itália, dizer o seguin
te: ouvi, atenta e emocionadamente, 
uma conferência realizada, meses 
atrás, no Clube Militar, pelo Coronel 
Brayner, Chefe do Estado Maior das 
Fôrças Exped~cion2rias. 

Eu, Sr._ Presidente, que fiz o sol
dado amador, e conheço a bravura, o 
espírito de sacrifício· dos brasileiros, 
de todos os quadrantes de nossa Pá
tria, sabia que os nossos soldarlos só 
ncs poderiam honrar aqui ou fora 
daqui. 

Quanoo, por0xn. mrvi a narrativa do 
ataque a Mont0 Casrelo, experimf'ntei 
emoção, até as lágrimas; o primeiro 
a2salto fracassou, mas, renovado no 
dia seguinte, ou daí a alguns dias, 
quando a nossa tropa galgou o cume 
cta montanha, pela encosta acima, 
bem alto foram encontrados os cada
veres tle oito ou dez brasileiros, que 
até lá haviam chegado na primeira 
investida. 

f:;:;sG un1 dos cnis6dios. 
Outro é o sêguinte: dois ou trêr; 

dias clepoiro de recupcrv,r a m~nh-3. .li
berdade, rec-ebi, no ~Hotel Itajl1.bá, a 
visita de meu grande e querido ar,1igo 
Brigadeiro Eduardo Geme,'>. Na longa 
palestra que mantivemos, referiu-me a. 
.sua &dlniré'LÇâo pelo que 1·ealizavan1 
os n1.2.rinheiros do Brasil n~1 costa do 
P~tlántico, com barcos enve:thc8i.dos c 
scx:n recursos 1nateriais, r.ao,s patru
lhàndo com heroísmo os nossos ma-
rcs. 

Eram êsses, Sr. Presi.dente, os dois 
epif;ócUos q1~c, encerrando as hr):1l~na
gens aos nossos heróis, queria rc1em
brEn· à Assemblóia.. O soldado cto Bra
r;il, ou por outra, o homem hra
~·<lsiro, e·!n qu81qu~;r l::1t.ttud,::7, é .seln
pre urn bravo! (Jriuito tem ;I· JnttUo 
bem. Palmas). 

O SR. EPíLOGO CAMPOS <Le o 
.scqui--nte discurso) - Sr. P;er;·ldente, 
incluindo a moeidade brasileira c:ue foi 
à gu-erra -entre ns hor.r:.~Y.1°~,...:r1:~ que 
pret~en.den!OL:; p_;_··.~sts_r ~1 .. os qu.:;_. pi . .~.r .qutt-1-. 
quer Inodo, eieva:ca.nl o non1::: E:2.g;_·ado 
da Pátria, cumpre esta Constituinte 
li'lais un1 ato de justiça. 

Lembremo--nos do nosso povo, do 
índole reco1ÜlL·cidan1c~:.1t 1~ Dr..cíiic.a em 
cu,ias páginas históricas sài.nente se re
gistrou agressividade bélica quando 
ofendido; lembremo-nos do cam:Jo de 
lut8. onde foi res~alvado o vlco da nz:ss~t 
gente, ambieilte hostil pel::o: incl2mên.
cia ele urn inverno rigoroso, u:o3 e cos
tumes completamente difer;:c?-.tcs dcs 
nossos, com a dificuldade ainda d'J uma 
linguagem e.straüha, que bom poucos 
compreendiam: imaginemos a cruel
dade apavorante da guerra madc;rna, 
com os seus poderosos meios de des~ 
truição, desenvolvidos em t0d:1 a sua 
plenitude, e temos ele cc·'1:~'l1.l;;: que· 
muito fizeram as no-ssas praças, não só 
para que a guerra fôsse ganha, como 
também para associar o Brac:H aos 
povos defensores do direito sacx:;,:lo do 
Homem. 

Os acontecimentos históri:;os da 
nossa vida de povo livre ze reprodu
zem, sempre, com a mesma h!tensi~ 

clnde, dPlYlOl"Lç;trando an m.nndo f!, P.xis ... 
tência e1n nossos C()raç:5c:) ê_t}sse 
eonceito alcandorado de sn1oT :1 Pá
tria. em que tem repousado, em todos 
os tempos e em têdas as raças, a se
gurança de uma nação. Ontem, nos 
alagacUços do Paraguai, os bruB-Heiros 
escreviam, com o sangue vertido de 
seus ferimentos, páginas de gl:'>ria e 
de heroísmo, escrevendo na nossa his
tória cnpítulos que trazem a no.~sa 
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~uventtlde atento. -aos seus (.lcveres c
~tli.g8J'.tÔes. :ao~e. com a me~ma inten
f,icladc, com o me.5lno calor c com o
,.nesm". ç'ntWiiazmo, :r:aml2mol"l:l.mos os
t~ltos dos tlo~sos 301da<:los, que 05 ui
\'elaram, ombro ao ombro, aos ho
l tons de tcdos os quadl.'antf~sda tc:\'xa,
~ua sc levant~ram .e· se unll'anl con~ra
~Q.t4êlc.s que :;e csquec.:err~m dae}:ls"
têncja de Daus e do D).relto.

E 16.., no C2UlpO santo d,c. l'ist6ia,
cruzes bral'lCaS abrem os seus braços
pâra a amplidão dos céus, registrando
o w.crifíc10 ào EI'ELSH pelo i)~m da hu".
~naniàadc c cJp. ch'.ill.zo.c;ão.

Passaram-2e' os momentos de apl'e
~nsões, ele lã:;rltros .e de sangue. O
"~~C'ozijo C011l::tD.;;:lte da vitória tradu
~iu-sc na expansfi-c alegre dos povos,
'l'l1e viveram oprimidos t::>.utos anos,
:~acrüicalldo /)5 ~(;US ideais.

Chegaram os ~ calmos ela Paz, c
t~ prepara. em todo o mUlldo a conso
Udação da harmonia que <leve reinal,"
entre os homens, para que todos go
Z~ os efeitos dêsse equilib::l0 por que
tantos perderam a vida.

E é nessa hora de tfto graves pro..
J,lcmas a resolver que, mais do que
llunca, devemos ter redivivo na memó...
''i'ia o quadro ,1iungellte da destruição
que vimos <ic as..<>istir, em que uma

':!)l:l.rte do mundo, atrofiada por idélas
'm31sás, pretendendo mlplantar o. ou...
trá, C2.USOU à hum.anid~de o maior
•')~erlfíc10 de todos os tempos.

Ensarllbada~ as armo.s, volta-~e fi,
mCJ."1~"\1iaade (1os homens para solu
cionar a Paz. de forma a torná-In
<1uradourn.~ pal:a que os povos ::>e re
f~çam de tuc'o aquilo que perderam.

Est:'lmos na hora lustótica da nO$.c;;a
.Pãtria, em que brasil~iros de boa VOD
bde, de tôdas as cõres po1iticas, se
irmanam para dar ao povo· a SUíL mais
~~tevantada aspiração - uma. Consti
tuicão.

E é no rumor: dêsse trabal110 tão
jmpo::,tánte para a nacionalidade, que
f:levamos o nosso pensamento pal'a

.~oroenagc-9.1' todos os l'l.O:iZOS u'mãos
que foram à f,rtlel'l'a, os que voltaram
com o riso dos trtunfadol'es a. brincat
nos lábios, bem com.o os que ticaram
e desapareceram 1la 'Europa, tornando
;j{)lX1brla a vitória.. E', no rumor ,dês~c
tl'abalho de tal enverga.dura que, aindo.
como uma. 110mentl.gem aos heróis da
~~ossa. FEB, não devemos esquecer
~ mocidade brasileira,. espalhada. ,por
'todos os ângulos do Pais, introduzindo
no .te>..-to da futura 'Constituição dls-

. positivos que prccon1zf.\in a Ordem e a
Disciplina.

Ordem c discIplino. lIas .fÓ.bl·ic~s ~
na~? 'oficL.'1as, nos la:lxn:atórios c .na.')
escolas, para que o nosso Pais se pro
iete no concêrto das nações, pela gran
etcz;::. de seu t'::!rritÓl"lo, pela opulência
<!.~ ~it1a economia, pel(l, educação ae sua.
juVel1tllde, acenando ,para o tuturO,ttrIJ.
Brasil muito ma!or.
Ord~1n e disciplina. nos campos 'c

nns cidades, no 'Verde eSCUTO das nossas
:1'lorestóls e na br:l!lcura imaculat.ia 'de
nossas praias, na p~~cidcz serena. dos
nossos rios e 11a impetuo.sidade de
nosso;; :mares. ,

:Paçamos dessas duas virtudes o ·em....
basamento cio tôd:::.s ~s inJciativas. sa...
dt~~, c;ducando-se a mocia:làc bJ.'am...
lelra nos seus princípIos, ,pa.ra que
d~de cedo se acostume ~f, respeitar ti.
Lei e -e .Dil'cito em tOda il sua <tmpll...
tutle. __ .

:RcaliZa::Jcto ésses propósit.:Js, as::egu
l':r.~se ncccSSàl'Ül.mente, para o :Brasil
e para os brasileiros. a con:collda~i.o
dt\. verda:de~J:a democrt'.cín., regime ~em
que todos nós estamos empenhados, e
pelo t'.tlal mottcl.'fl.m. nos campos da
Itália os nOl3sos U-mãos, a quem 110
menh~:;C::J.D.lOS ne~t~ in.')tante. com. o
cornçào sangrand.o c'l.~ saudade "e o
pensnmento vo!tJldo p~:n Deus.
Tercm~ assim. prestado aos nossos

heróis ;J, mais .síncera homenag~ni da
Constituinte projdandOo p:.J.ra o futuro
a gl·anc1icsíd:r.de do seu sacrifício .
(Mu.ito õcm.; palmas).

O SR. PRESID~'l"l'E- Tem a pa
lavro o Sr. BrIgido 'l'inoco.

'O SR. BRíGIDO TI..'T'iOCO (Cl) 
Sr. Presidente, as.sccio~me, com a mais
!Jrofunàa emoçlo, às manifestações da.
C~a aos bravos expedicionários br:a
~:ii1eh'c5, que com ardor comoéltivo ,6
vont:J.de decidida, nlantiver~m .acesa a
~hnrna sagrada da piitrl3, c tcvlgorn
...-z,m os padrões da soberania naciOnAl,
nos campos ensanguentados dD. Eu-
ro~. ,

NOs::ioS bravos pracínhas "de Monte
Castcjo c de outros combates memo
r~vci5 hão de permanecer, etel-.o:lmen
te. no culto do nosso aprêço e da nossa
admiraçã.o, por haverem extirpaao da
terra a mancha e a ver(i;onha cio nipo~

nazi-fascismo (M1~itO be'm. Palmas>.
Em nossos dias, quando a hwnani·

<lnde :l.inda não se haviam libertlldo d<J
pesadelo trt!mendo da primeira guen:a
mundial, nOVamel1.te os espiritQs Sf"
COu.tul·baram, abalando as l'elagões in~

terll:1ciol1ais e todo o ediffcio do di-

( (') .N'li.o foi reviSto pelo orador.
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~uventtlde atento. -aos seus (.lcveres c
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llunca, devemos ter redivivo na memó...
''i'ia o quadro ,1iungellte da destruição
que vimos <ic as..<>istir, em que uma

':!)l:l.rte do mundo, atrofiada por idélas
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r~to. .A rta.t~l'l1idn.t1o !Univetsal!. ~ra'\'n."
da. no ~ro:nze das comemoragocs, e~'C1
t,;:éguo. daI) a1m~s destruidol'as, que, nr,
delüi.o dcs clmcla.vcs secretos, tl'alJ~'
vrim le13 de ~xtcrn'l11110 e de ol'l'cm;r;í.o
glosando LI. tl;orlt:>. da i.jrc;et, comp nc·
~;essiducltJ vit."l.1 pal'a H cxpan:jjj.o eh.
tlma ra~a e de 1.lmn.( doutrmo..

E:du'jillüa :1 d()cnr,a pela. fÕl·Cja. t1ll:~
armns d~:; N~çôc:; U111d~::;, q\:~ no D'::~

vanh", a:z;~ml" cem o. pL'imado da r~

zão c t.1o CSll~rit() sÔ'Cl'e as c:.'i:lt'Ul'a:;,~
que o() direito .0.0 trD.balho, no dia c.le..
ama.1lIlÜ, seja P18c~ito bá.:sico dtl. pr6·
pria !c1ici(t~de do h~mczn. A~ inquic
t:J.~rza dt:::llucm do iCL~sgaztc numano,
da. Q,v.:;ênc1:1 do êC!uillbl'io dp, i'atóres
de on!crn moral, n~..'3 c;ranrlc:e t::volu
çõ!m c:ue ce pl'aCC'ISs.m.

"t:rós: Q? ?al·ln.m~do Na.cional, temo::.
um <1~ver <lo zratidão po.ra com cc que
VOlt.1;fEnl c~b~rtoz, âc cica.trizes e de
g1ól·in~, c tunz. dl'Vida de 110111'0. cor.o
os que tombar~ml c bom os que c110rarr.

. cnlut~d"cs. 1'1üo :ncs! deEilut:amo:;: tl'C'
!r.~nclll5 rc:;poT.:lJ:-..bi1!d:ldi..<: nos envoi.
vem ncct~ ltv:,r.jt:.'~'1t.o cxce1:lczon:tl cêj·
ticil cl~ 11~c1on:tllc!ad'~, c da ':Ida do:;
povos. I'

~..fu.lh:l. Pl'ccclu;a 1'1e:Jt~ trj~cno. rc..
ncte, tn.mb1:m, Hem: dúv1do., L'1cUstarçf;,..
vel temer pelos gl"!Wes encar;cs que:
me sUo atribulaos, porrtue a N:-.<;:fLO
brasileira asuarda,1 após nossos embaw

tes ele ncnsam~l1tol e nossos trnj)~lho,'),
o mil:i,r;rC elo. f~1icldac!c ou cs pnu·jc.lo~
W? umldição. Saili'lOS, nind::l. hll pouco,
de lut::!, po!itica, em. q,ue os é.I1Ímos s';;
e7.2.!ta:-:ull e ru(f':"'26 va.rtid~l'ios se ba
teL"~lIl com denodo, embora, com ele.
vSoÇi5,o; Dl:lS, l1u:n:::; lut~ política. entl'e
irm~os, n5.0 há prôpriamentc vence,
dOre:; cu vcncidos.IVcncedor:J. é Scn1p1'<:
a l'ãt!·l:?~ l)orque seus f1lh<ls, de toclc~
as ps:rtidos, B"U/H'clam sua :fé c 5Cl-;) pro
grama:> para a si11ceriànde da~ t'evin
dicaÇÕ~G, para o Ijl.dgameuto do tu-
turo. i '

PeL1. lJrimell'n, vez na, históri.1.po!i..
tica do 13r.1!:il 'Vemos um Congr.::s,:;o
dést~ fcit'o, t.l0' 1i:itul'~do de matiz~s e
de corr~n~s de !opiniôcs. mas, c:ldn
part:do in~cr!lrctando,fIolmente umrL
idéIa, ~"pés ~ pi1mei:l."as eonsultas fJ.
o.piniao pública. tssa é sina.l de l'UnlO
certo :.: futuro progressista, se lev~r
mos em conta M Iconclusões de Ba1'r:l
quero sõbrc o stlfrág'io u.'1ivcrsa,l, ao
<:ü.ZCl." c::uc só ex:ste uma 'Verdadeira.
República, p2cí:t'2ca e laboriosa. quando
no P:lI'lam~nto estejam rcpr.csentados
todos os intcrêsSes ,todos os centros
econômicos e er:í~ras de atividades

!
i

r:oclaiz que ~oncordcm com os. fms
!,l'imCl'dia1s d~, v!da hUUlrJ,no..

'1'emo:;, 'Oor i:s"EO m~~mo. o. Ob:~~bo.~WJ
moral de faza,..- uma Ccm5tltui~ão 1:C:-:'·
:i:.ta e muito n0513a, que c.l.líjllifj.quc v
TX>'ÍO bl'o.sHcil'O. Impae~se-nos Do obri~
,Fa,dio de cont~mt:>lar têtl~s n:; :\:;'Dir~.~

::6e,'j .sadiM, Ol·1cittD,i.ldo-::l,;. ~Cl·'~'1a.~
nlêntc. Devemos re::.ll~o.;.- o. c}qm~ssftl)
r.quilibrudo. (: humana de nc:>za éP<lc~.
ncncto de p~r'.;c Uf: e:':mcf,SÕCS pe.s~o~~:o;
• "ele'~j·j(,u,.c""" .~ "'~"',~a"" t..,·· .c" nu;.que u. Ó"A. ..:J'" . ...... 1. 1,,;, ... 1"....... ... u: ,;Á...... ~ 'J

(;5Ç~ 1·eservaclo. aü.::i mcmbro,:j ôest~ ?ar w

lamento, de tOdas as idéias e de todes
os 'Oo:rtidos, ê a C<l.m1nllaào. pclfl. :rena
vacifto, em l'otel:.·o seguro, até o :est~dv
sccl~l, h1duttdal e económico, zcguná.]
[tS J.10f:5D.S l1ccct;i!!da:clz.'.) peculiares.

fi- DllÇ,fio é Q, alma, ~.. consciência me...
~~,1 QU2 se crie. na ~,-3rczaçf~o de 110
m~nS', sã (le ::spl."':ito e quc-otQ. de cc
l'n,CaO, ~omo ciziz R(~nal1. E, sem ~
c,,"-n;"csstío de si mesma, ~em nqueI:~
consci6nci~ da nn.cíon~lid::.d~ d'J qU~
110S fa!~ J2lincck, <1 110.<;5.0 PC:l"!~ seu
destino c se confu."'l.dc na 'Votng'cm do~
povos. D.evelno::; re~liz".r o p::cscn t,;:,
rebuscar 1m;plr~<;:r~o no p~esa.do ~ pm:~
c;'ut::tl" o futuro, pj.ra 1n~lle:n6.vcl:) rê~·

\!o1"..snbnid.'l.clcs na "'Jd~ jnt~rn:1.ci(lno.l (
na 110SSP. própria vr~:\ :ntcrna. E'á d!l
veres C(;z::l o p~·Ç!;~]~te. CDm o p;1:';5~do e
cem o futu.1·o, m~lC::, scro'l dÚ'J!da. VIl!.
c outros se cur:lj):et:1 ~o cum,vr1nn~~
os nessas deveres p~ra. com o..s '::Cs.!i·
dtLdes do. Pàtrja. '

O D.p6s-~el'ro., 5.... :Prc..';iC!2r.te, d~·j(:
rememorar :':os nC3;;:~S g~raçéc::; ".har::-;..·;
c o cacrW:-:io das lm.tc.L~as, bem ~?m·j
a. nCl:cS::lÍdnde de p;:.z íütern". para ,;
p~oçesso da. ?átna. Abnncto C3col:l~,
~'~r.e~1l1do campos e :-iOl;;, protcrre:mlo c:;
trn.balbndores da!; cítl~des e ucs ca.m-.
1)0$, cultu~ndo hc=óis c prapa;~..l<tr.:
idéias, plasmamos na consciêmcln eqUI
librada do povo brzzilciro o sentimento
da justiça. so~~a1 e o triutú'o da. )iber...
d:ldc e da clemo<':r~cia. (Ut:Uo brWt).

Houve um grande estadista qUC,disE~.

certa. vez. ao seu PDVO: a nossa l?átr:i~
é o território nacional inteiro; cuide
mos com amor perene d:l rn.:lc-'P~t~,
:Era. o apélo de Lincot?l :ao;.; ciéadâc~
americo.nos,

Caminhemos, pol1anto, sr. Presf·
dente, com os corações ab~'~dos e:l:S "
imaginações a,qucci<las por U:Cla ÚJJiC3
mística ~ ti. mistica da :Pá~rl:l brasi
leira, dia.nte do.. qual 2c'Io.nto.ll1os 110SZ'~
alts.r de afeto permM~nte e em C'oljq
alma se encontram nosso.,s fonttls imor.
tais d~ beleza, àe secriticlo. de rcnüll
cio. e de- liberdade. (Muito bem; m::tito
bem, PaZma..:».
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o SR. PRESIDENTE - Acha"~m
f.;Ôbrc a m~Ba. uma incacaçO.o do ilwj,
trc Deputado Dúmnrjo Rocha, dr,
Rio G'nmc1o do Sul. Solicito. Suo.. ;Ej;.
cclêncla à Cll,S:'1. :Jejam as hornc:na·
fecns de ho;ir; cxt~nzivns noz d(.::::lOela·
<105 C017C;jpopclcntcs ao gucrrn. que,
com bl'lt1O, de:.;crnpcnharam sua ta·
refa, colccando o. imprensa. brasileIra
110 alto ní'/cI das r.tivida.dc~ dos :::llcn
(:iot;;03 c anõnimos colnboradorc:~' na
1111!,cntc: obra. d: pl'c;:;c:rvação d.('J. de::
lnC1Cfíl.cin. ~ de. l1b(;:'d~~r1c no mundo.
Creio que (mcontr:lm no maior jU:~í~Híca

ttVll. incluir CS8P. homenagem entre n~

demai~, ji ·prc~tMnf.) hoje, às J:i'õrçn:;
EXr>cdicl()n(;r1r~s Brasileiras. Ulplau
90S proloTLgados).

A indlc~t;ão C;jt:.'i. aS1iím conccbidfL:
E7.ffiO. Sr. l't'csidcnte da Assem·

bléia Con:;tll;ulnLe: - Nessa hora dí!
jU::lta homena.;;em às Fôrças E~pcdi·
c1onádo.r; . :Brasileiras, encaminho ú
Me!;.... uma indicação no .r.cntldo àe se
('.:;to::de:", :;'05 dCl1oc1c.dos correspon
t!c·n1.i\:::; de g'ulrro., os homcl1o.gems
d(·~~t.~ C=-w:'!. j')rdo brilho no c2cli'::rnp~nho
de :j~::t t"te:.f.?, coJocr~ndo a imprew:a
(1,;) ;C;-.,~;H no nHo 11.1Vcl tl::t~ ntividnde:::
fl()~ c'!cUC1C:IOS c anônimos colabora
dor:~; "':~ i::'1gcl1!;.r; úbra de tl'2fcz~ C
f.I':'r.!!:O:;:;,",/~t.;5.0 c.:a Dcmcc~~cla e eln Li
~J!:l.'c4.::.aC no mundo. - DamUl.l;O 1?oc7La,

jAnte ~ m:m1festaçii.o ela Casa, con
::lc:cro :::.prov'tLCa a indicação. (Pcmsa).

Acha-::c sôbrc:l a MCl'.:a mais o se
Sl1ln~ requerimento: Requeremos qtt~
conste do. ata da Assemhléia ComitL
tuintc: wn Nto de profundo Pt:fja:,
pelo rn.lr:clml.~Dto do senador Paulo
dr: Morr.c.Í!.; Bo.rros, ocorrido no inter
I·Cr,-,;.10 eto PLtrl~mcnto Nacional.

Rio de oTnneíro, 13 de íevercirl> de
1916. - l.)línio Darrelo. .- Mário
F.raaa[jtio. - Tolcão Pi:::a. - Paulo
Noaucira.. - PrarJ.o l{cllll. - EucZic:lcs
Figuctrcclo. .

l'mo h~ mais oradores inscrlto~.

Pa.sso a ncmcar n Comir.:>ü.Q qUe de
'Verá vlR1tat" os bravos ::oldacloe brasi
leiros 1'c:ído~ na guerra. Para conz..
tituí-la, dcsi[!no o primeiro signatário
ua proDo::;ta. Sr. Claudino Jo:'~é da
SUvn, b:m'1. .cJ?mo os Srs. Arruela Cu
ma,rue:: J:u-and!r Pirc~ Fene;..:'.:..
ES~Qroc1a n matériC\. da ordem do

dia, conZ'l'atulo-rne com toclas os b:-a·
:.;i1ciro~ pelas Justas homenagens
prcst:lda::ià.') fôrças heróicas, que ele·
'Varam t~ alto o nome do Brasil. Lt:-
vantcmc-no:J para rev.erenciru· o sIm-
nola :.:~~r:-:.d(), que 11om'ou esta f ..sscm·

r)lé~a com Elo ~U:l pre:;ençn. mo.tcrlal 
ri. noss~ Btl.ncJcI1·n. (Pr;Jm.as p1'olon!l{/,
dau).

(A A:i.,;cmbZtJia permanece de
pé, alé retirar-:;c elo recinto o ?a
'IJilh{io Nac!onal).

(Lc'vanW-~c a :;c:;são às 17
horas c 30 minutos.

nn:SOLUçll..,Q ~'[,n 1

Projeto de RC{limcnto ln·tcrno

A COnli[;s::to, nome:'.1àn. pelo senhor
Presidente da AS3~mbléia Conl:itltuin'
te prLl'a clElJ>ornr um projeto de Ec
gim~::1to l:nterno, tem a honra ele ofe
recer à.. dcl1iJcraçflo do plenárIo o se
gl.lin~c projeto ... de Resolução:

DI\. MESA

Art. 1.0 A mesa. da. AsscmIJléia., com
posta. d'J um Pl'esldcncc e quatro Se
cretárIos, compete a direçúo de todos
05 traba.lhos.

~ l.0 O Pr·::;!d:.n~·c ~~-:~[~ ::ur.:-;W'IJi~~o

r~lo 1.° V:cc-P1.'r;.,:der,Lc e, na u,usên
e!a d~:ltc, pelo ~.t' Vice-Presidente..

H 2,° Se, durante: a SCSG[i.o, não es
tiverem prc~cntcs os Vice-Presidentes,
o Prc.sldentc poderá pas:;ar a prcRidc:n
ela aos Sccrc.t{"do3, na ordem numc;
rica.

~ 3./) No. aus{;ncia dos Secretários ou
dos Secretários .'iupl!:ntes, o Prc~luente

com'1dal'ú qualquer Senador ou Depu
Lado paro. cX'Jrccr, no momento. a~

íu....lções de Secretário.
~4.o Or) membros efetivos da. Mesa,

bem como cs Vlcc-Pr~jldentcs c o::, Se
cretárIos suplcp.te.s, não poderão fazer
pa.rte d.e qu~lCiu er comissão cxtenla
Ul.4 intcl'11a.
*5.° Desde que se t2(: a vaga de Ulh

eo,rgo na Me$:J, ól. dclç.:io do ~ubstitu

1.0 .será icita ~mcdlato.mente.

§ 6.° A M:esa eln P.,zs:>m!)léin. dc.slg
.tla.râ nas bancadas o. posiçã.o dos par
tidos, atendendo-se às alianças ou pre
l~r&ncjn:J manlrcsto.da~ pelos seus lí
deres e no número dos respectivos
componentes.

»O ~nESIDENTE

Art. 2.° O Presidente é o órgão
à:L Assembléia. ConstituInte, quando
ela houver de se enunciar colctl\t:l.
mente, o regulador dos trabalhos e o
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fincaI cl~ ordem, tuclo n~ ccmrorm1c1aclr~
ugimcntnl.

PanÃ.~r.-:.:ro único, 3J.o ~Ltl'i1~ujç6c!l do
?re~1d.ente, o.l~rn de outrOfj ccnrcrid~ti
ncr-:t(: ECgltne;'1tr;:

2/', abrlr c encenar n.~j s(!r;:;óc::, rnzt1J
tl~r tL ordem c f:::.zm· oh~ervm' o n.cgi
menta;

3.0, convoc:J.... f,C5SÚCS c:=J.rnorc:ln{t
l'ia:; e clctc;cn'1ln:l.r~lbc a hor~;

1.'1, dar pOfj;;C aar; Scnttdcl'c;:; e
]JcpuLacl:m.i ;

5.0, conccclcr OU nc:p,ar D. pab.vl'a aos
sc:nadm'c'i, on DcpU1t',c1os, de acôreto
cem ~ste Regimento; íntcrrompr;r o
orador qU:!.l::do se ~rastr:.r ela. Cjl1c:;t[~o,

(411;l~'JcJo .f~hr Cí):JtrrL o vcncic100u
quando haj:A. nümc:'o r):m:. ::1,) vob.
~;ães;

5,°, avisar, com ::Ultcc,~dC:n:ín.. () tér
mino do dlscur:;o, qu~,ndo () ora.(.lr;.t :;;,j
Lí·lcr prcst(!3 a. c~:zoto.t· o t;;r,'1!JfJ regi
mental, ou quantia tiver :;lcto (:sgo
t;:l.da a 11ol'a c!.c;,;tinaCla il. matetl'"

7,", advertir o or:ulm' ge t1sl;~ 1a!
t:J.f -iJ. ccm:ldcl'aQü,o devida nOti [;CUt; c;c
legas c. em gera.l, n. QU:J.1clucr rcpre:"Cl:
:;u.ntc do Doder púbi.1c<J, rdiro.ncw-h~c
a palo.vra, s~ :núo !ôr obcdc('lW~,

3,°, ~;u~mctc:l' Ü. dlscu~;s;;'o c; ~ Vu
l.c.çuo as matt-rlan da. oi'dcm dI) al~t,

c:.;tnbclcccndo o ponto em que clcv:ml
incicl j:' as tllscU:~::iôc::; c as vota.çijc:~;

9,", rc:::olvcr, ~;o;,e!'annmcntc, qunl
qu(:Á,' quc:;tfi,o d[: ordem;

10, nomear ::ltj r.:omi.'isúcs cSpCCj~lS

criadas por dcchi5.0 do. J'...s5cmbiulH.
:.I.tcnclcndo, sempre que Dos~ívcl, á r~

llrcscntação proporcional dos partidos';
11, fazer a censura na. ptlh1ic~:::w

dfJS tl'uiJalhoa du A::;r.;crnbléi~, não p~r·

mitindo C:-:pl'C!j::;õc:; e conc~itos veda
dos pelo Rc:zimento;

12, .resolver s6brc a vataçi10 por
j)L\rtc3;

13, orgnniza.r. do modo que ju'igar
mais conveniente, ~ ord.em do cUa;

H. :-;u.m·,:mder <J, ~('>ssfio, tleixando no
c~deim da Pl'€sidtlncia, sempre que
vc:ifica,1." não poder manter a ordem
ou· quundo as c:ircunsttincJas o cy.i~

girem;

15, nsslnar, em primeiro luznr,
Melas as rczoluçõcs c mensagens dOI.
.Aliscmbléla;

16. ::LSsil1nr, pc.:8sco.lmcl1tc, o. COt'
]'c~íp(jnr.1êncin. endereçado. ,""o Chefe elo
:mstuc.lo, no. qllUlquCl' Chefe r~c E~ta.à(),
,.... " ''''·r·''llllél·'''' "" t ··"nrf{.'j ....,"·'..1""" t.,;.''''~,_j,,''., un.,;1J .~ J' 4c...),

17. r;J.'íddh· fJ. cmni"..ião ele Polícia,
. tomar !1t:l1tc ~l~t:; :;;uas ,W·;cusr;õc;.; c t1~l
lHJCI'C,ÇÚC:~, com cJ.i:clto ele voto, c a~;~

:1111:,.r O:í l'C:íPCCtlVO::l pnrcccre:~,

llrt, :L" 8õ no c:J,l'út~r ele mc·mbl'fl
tll~. CClm.' :;",ü.o de PoHcL.". podcró, o
P~'c!ilclc:ntc: ol'erecer prcJ:;to:::, indica
(;oe:;, ou l'(:clucrimcntos.

~ 1.0 O Pl'c:,fdell(;c :.:6 tcrtL c1il'~i1;o de
voto ~m pl~nário, nos ('~;r;l'utinlcl:I sc
rm,;to~ c 1103 c:a:;o~; d~ empate.

;; 2.0 Pai·a. tomar parte: em clualclucr
c.11:;c1J::;.:áo, () 1?:'\::!~;Idcnt~ deí"ará ao cn.
ct:!!'u l'rclj!cic:ncL:;:.!, ptl,f;sando-D. lllJ seu
:-;uh:~tít.utOJ c ü'á falar da trlblU1a <le:;
t~nncl::~ nos oradores.

Art. ~.r' S~mprc flue o Prc:';!c.1cntc
n:i.ri f;;C ac.:hz.r no recinto, õ. 110:'0. rc
nlm1mU.l1 ao lr.icio do~ tl'aba1ilos, o l}'
VJcc-J?rC.':ilc1cntc, c, em SU:I,l'aZta, o
2Y, m.lbstituí-lo-ú no ci,~cmpcnho da~;
:;U:J.Z 1unçúc:'i, cCdcm.l.(l-lhc o lu~ar logo
que tõr pl'cscntc.

:?m'úgT;,J.íoú111co. Quando a Pt'c:.;i~

del1:;c tive!' ncccm>ir.1:tdr; de dc!y.~r 11.
cndc!.rn, prccCclcl'-cc-i ela Intl5mn
írJ.m;)..

Art. 5.0 Sú,o atribuições do 1.° Se
erct~rio:

V>, fazer :~ cl'u:rnnda no~ casos pr~.

vl:;tos :neste Regimento;
~.o. ler Ô. A:;:;emblúlo. Constituinte,

em resumo, os ofício:; do GOV0rno c
qu~!quC\' r.utro p::l.pCl C!UC devo. seI.'
lldo em ::c.::.mão;

3.°, dC:'lP~char tóda. ~ ma.térla. do
C;{pctUcntc;

.4.°, receber e fazer tôdn. n corrcspon
<lêncla oHelal tia Assembléia Constl
'tuintc;

5.0, recebe!:. ir;ualmente. tôdns aos rc
).')rcsolltll,ÇÕCS, convites, petições c me
Jnorink; dlrlb'idos à. Assemblüia .Cons
tituinte;

'6.°, íaz~r, l'ccolhcr c guardar, em
boa ordem tOdmr as proposições, para
::t.prc~cntú.-lns oportunamente;
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quando haj:A. nümc:'o r):m:. ::1,) vob.
~;ães;

5,°, avisar, com ::Ultcc,~dC:n:ín.. () tér
mino do dlscur:;o, qu~,ndo () ora.(.lr;.t :;;,j
Lí·lcr prcst(!3 a. c~:zoto.t· o t;;r,'1!JfJ regi
mental, ou quantia tiver :;lcto (:sgo
t;:l.da a 11ol'a c!.c;,;tinaCla il. matetl'"

7,", advertir o or:ulm' ge t1sl;~ 1a!
t:J.f -iJ. ccm:ldcl'aQü,o devida nOti [;CUt; c;c
legas c. em gera.l, n. QU:J.1clucr rcpre:"Cl:
:;u.ntc do Doder púbi.1c<J, rdiro.ncw-h~c
a palo.vra, s~ :núo !ôr obcdc('lW~,

3,°, ~;u~mctc:l' Ü. dlscu~;s;;'o c; ~ Vu
l.c.çuo as matt-rlan da. oi'dcm dI) al~t,

c:.;tnbclcccndo o ponto em que clcv:ml
incicl j:' as tllscU:~::iôc::; c as vota.çijc:~;

9,", rc:::olvcr, ~;o;,e!'annmcntc, qunl
qu(:Á,' quc:;tfi,o d[: ordem;

10, nomear ::ltj r.:omi.'isúcs cSpCCj~lS

criadas por dcchi5.0 do. J'...s5cmbiulH.
:.I.tcnclcndo, sempre que Dos~ívcl, á r~

llrcscntação proporcional dos partidos';
11, fazer a censura na. ptlh1ic~:::w

dfJS tl'uiJalhoa du A::;r.;crnbléi~, não p~r·

mitindo C:-:pl'C!j::;õc:; e conc~itos veda
dos pelo Rc:zimento;

12, .resolver s6brc a vataçi10 por
j)L\rtc3;

13, orgnniza.r. do modo que ju'igar
mais conveniente, ~ ord.em do cUa;

H. :-;u.m·,:mder <J, ~('>ssfio, tleixando no
c~deim da Pl'€sidtlncia, sempre que
vc:ifica,1." não poder manter a ordem
ou· quundo as c:ircunsttincJas o cy.i~

girem;

15, nsslnar, em primeiro luznr,
Melas as rczoluçõcs c mensagens dOI.
.Aliscmbléla;

16. ::LSsil1nr, pc.:8sco.lmcl1tc, o. COt'
]'c~íp(jnr.1êncin. endereçado. ,""o Chefe elo
:mstuc.lo, no. qllUlquCl' Chefe r~c E~ta.à(),
,.... " ''''·r·''llllél·'''' "" t ··"nrf{.'j ....,"·'..1""" t.,;.''''~,_j,,''., un.,;1J .~ J' 4c...),

17. r;J.'íddh· fJ. cmni"..ião ele Polícia,
. tomar !1t:l1tc ~l~t:; :;;uas ,W·;cusr;õc;.; c t1~l
lHJCI'C,ÇÚC:~, com cJ.i:clto ele voto, c a~;~

:1111:,.r O:í l'C:íPCCtlVO::l pnrcccre:~,

llrt, :L" 8õ no c:J,l'út~r ele mc·mbl'fl
tll~. CClm.' :;",ü.o de PoHcL.". podcró, o
P~'c!ilclc:ntc: ol'erecer prcJ:;to:::, indica
(;oe:;, ou l'(:clucrimcntos.

~ 1.0 O Pl'c:,fdell(;c :.:6 tcrtL c1il'~i1;o de
voto ~m pl~nário, nos ('~;r;l'utinlcl:I sc
rm,;to~ c 1103 c:a:;o~; d~ empate.

;; 2.0 Pai·a. tomar parte: em clualclucr
c.11:;c1J::;.:áo, () 1?:'\::!~;Idcnt~ deí"ará ao cn.
ct:!!'u l'rclj!cic:ncL:;:.!, ptl,f;sando-D. lllJ seu
:-;uh:~tít.utOJ c ü'á falar da trlblU1a <le:;
t~nncl::~ nos oradores.

Art. ~.r' S~mprc flue o Prc:';!c.1cntc
n:i.ri f;;C ac.:hz.r no recinto, õ. 110:'0. rc
nlm1mU.l1 ao lr.icio do~ tl'aba1ilos, o l}'
VJcc-J?rC.':ilc1cntc, c, em SU:I,l'aZta, o
2Y, m.lbstituí-lo-ú no ci,~cmpcnho da~;
:;U:J.Z 1unçúc:'i, cCdcm.l.(l-lhc o lu~ar logo
que tõr pl'cscntc.

:?m'úgT;,J.íoú111co. Quando a Pt'c:.;i~

del1:;c tive!' ncccm>ir.1:tdr; de dc!y.~r 11.
cndc!.rn, prccCclcl'-cc-i ela Intl5mn
írJ.m;)..

Art. 5.0 Sú,o atribuições do 1.° Se
erct~rio:

V>, fazer :~ cl'u:rnnda no~ casos pr~.

vl:;tos :neste Regimento;
~.o. ler Ô. A:;:;emblúlo. Constituinte,

em resumo, os ofício:; do GOV0rno c
qu~!quC\' r.utro p::l.pCl C!UC devo. seI.'
lldo em ::c.::.mão;

3.°, dC:'lP~char tóda. ~ ma.térla. do
C;{pctUcntc;

.4.°, receber e fazer tôdn. n corrcspon
<lêncla oHelal tia Assembléia Constl
'tuintc;

5.0, recebe!:. ir;ualmente. tôdns aos rc
).')rcsolltll,ÇÕCS, convites, petições c me
Jnorink; dlrlb'idos à. Assemblüia .Cons
tituinte;

'6.°, íaz~r, l'ccolhcr c guardar, em
boa ordem tOdmr as proposições, para
::t.prc~cntú.-lns oportunamente;
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'1.0, assinar, deDoIs <lo Frer.ldcnt.t~.
as nLa::; elas :;~~S("iC3 e O':-i l'c:.;olur,:5c~·; Cltt
Asscmbl~ía Constitub)tl::;

8,0, contar O~ Senatlorc:i c :Oc~pu

tados, em vcrific:a~!~o de vot:J.çr~o;

9.0, dlri~ir c 111~r.c:.:lon~1· ()~; tl'ab:::.
lhos dn. Sf;(..:rctarja., f:lz~r Ob:-Wl'v~r o
seu Rcgtllnmcnto c fi:;c:.l;z:lr ~s :;.,Un.:;
dCtipcza~;

la. tC:;'·J.ar no~o. au.!'.i (!i:;:;t::;~;i3c;; e
votaçfx::s em toao;. O:i pap(;i,'j :~Ujc.-1to.<::
:l sua. f:;Uarda, au~cntlc:1.ndo-c:; com

, a sua D,s,sh1atura.

Art. 6.° Ao 2.0 Sccrctllr.'o compr..:tc:
1.0 , tiscal~zar a rca:::.~;10 d~s l4t;::,r; c

proceder i1 sua 1citul'::l.;

2.0, a8f;i~ru', õ:')pois do l,.'J Zcc:ctií.rb,
tãdo.s a:.: :::.ta~ c r~~olttIJ6c:; dn. A:-;,r;c.ml
bléla Naciono.l.

:J.O, csc:'(:V<:~' ~ nta ela!.: :;c~~cs :;e~l'C

t~:

4.°; cfmt:tl." C5 SenDÜCl":::; c Dc~·..t
tat1o~, C::l vcrmC:l.t;~i.o rl ~ votac:G.o;

5.°, n.u:illi:ll· o 1.0 sr.~l'C~:.í.l'~') o. ·rc.
zer a co;:rc~f.cnaü!lcb olicir..l l1'j[i tl:r
mO~j dêst~ RCB'irn~oto.

Art. 'l.O C!i 3.0 C 4.Q Sccra6.rloti r<:
ccbc:üo, à porta dt>o sa.la. da~j t,;::~s(jc::::,

os Se:l:ulcr<:~ c DC~1.tt::.clo..~ qL!C a~no~,

n~o h:l.jaro. p:'c:~t.:.l.t!1') comp.·mm~:::o:;,

pólra que o !aç:4r.J.
Pn!'á::;r::tfo llni{,:~. C(j:l'l}~r.te-lhc:~ :::u

xiUal' o:. 1." c 2.1;0 SccrcLé:;.:io~ na. \'Cl':f!
cação de vot~ões.

Al't. e.o Os Sccretâ~lof:: ~ o~:' ~;cu~ ~;u
plcntcs sub::»'tituir-t;e-G.o ,;onforme ;l..

sua :lt.lm.eraçii,o ordin2.1 c, nc~ta rnCSn1f1.
ordem, zulJ,t;tituh'ão o Pl'f;sldcnt~, nu.
.fn.lt~ d05 Vlc~-Prcs1d,mte:.;, nOl-; tl':.:.
bR!l1on da. 5C~Z~.0.

Art. 9,0 A mr::::a do. P"ssemb!t':iu, fun
ciona.ndo camo' Comis::lo de l~o1ícia,

compete, alem da::: ítU'1\õC::i que lhe
sãoatr1tu1etas em outt'üS dispo:::Jçóc:>
reg1mcntals:

,a) opi..'1a.r sObre OS rcql.tcnmeDto~

ae Jiccnça dos Scna'Õ.orc:, e Dcput?ttm;;

b) tomar tõdas as providênclas ne
c~sarJas ;i. regularldade aos tx'aba
lhas legislativos;

c) dirigir toclos os ~erviços d~ Az
sembléia constitujF>~c, dura.nte .c.s ~ef:
sões;

rI) a l)olícla interna do cdmelo ela
A';;r,crnbléia Conr::tittlintc;

(J) rc.prcecntar 0.0 Gov,6rno sêbl'c :'\1:
I1cc~:;f:iid:?dl:s c.1:1 cco:aomio. 1ntem:l da,
Ca~a ..

U. COMIS;~~O :::: CON5TITü!Çl.O

Art. 10. A c(Jmi2~o ii':lCumb:do. de
(:J~bo;m' o ,!)l'.;;JetCJ r1c Ct:n~LHu1c;lo sc:ú
compo~.itr:.: I - de L~llí.OfJ mc:mbru::
(!uo.ntr;::; resultarem tia ~cgUll1Lc oP(:l'~

<;üo: a) cl1vlclJr-sc~á. por :33 o número
r,atu.! de l·e!,t(~~;cnto.ntc:; (:.s~8), c l"J~ln

qU.o::lentc ~!)lm obtido (O) :i::c.lívid:r:í,
cm.::i':r-sulda.. o número <lo:; componente::
d ll.<.: bnncacl tlti p~rtíd::'r!ns; b) o nOYCl
qUoclcl1.~e f'.l>lil'ado !i~:,,:.:'~ o número tÍf:
m(:m:;;.-os cl::J. C:::mis!.i5.o aLtibuido r;.e~i

rcspcr;tlvor; 1)~rt1doz; n - ele rn::.:.h:
tí!.ntos méml,!'os quantas o:; partido,'.
c:uj.-.:. !·c"1resC:~1túr.fio pn.rlo.mcnt""r n5,r1
t"l.tL?Jg'ü' (, srgunilo qucciente da 0Pf:-
ro.ç[to acIma refericlo.. .

~ l/I Dentro ti'.;' 48 hc:o.s, :lCGllt::/,['
do. np::ova:;;io· d:::;tr; r':;:~:ir.1[;nto. ü~·{.
í1. 1I.1:e;;;:. O~ l·(;:.;pCCT,í. ....O~ C=L;cu!o;;; c, C:FI
::;.t:f11 c: ~ucc~;:.!'.·n Pl',"ZO, ar·; lid~rc~. de:,
partidcs cor.·.wlica~':i.o, PCL' CtiCl1tO, ~I:;

:m:l5 el')colh~:;.

;i 2.0 Nc ::e:':sdo segUInte, o ?r~l

dente d:J. .I\:,;sr:.mblél.:, d':oclar::'l'â co~~
'dtuídtl u Comi<.:;·;§.o .c le'l'~ 03 l~cm~':;

U0:i qt:~ :lo coml~fj:::n,

~ :::.l'I 'No caso d.;-~ •..a~~.. o ?rcslct~nle

d:~ P..s::c:nbli-ia nc~iflc~u'i o. rcs,e~tly,.I.

1~:'Lncncta. D~r_tk~f:.rJa. p:::.r3. dcs1gr.~( t,
;-;Ub5tituth'o dcntr0 a~ '~13 h:::~s do u;ri··
hOi ~ob ljct:.::t. d'~ f) !a:::~r o me:.nn') j?)."(;
s.idcnt~. d:mLrc 05 SCllado:(;5 :; Pt:jJU
taclos tiu me:'l1~a ÍJ~.nc<:.a;,.'..

~ ';',D Peita a clccb.rar;!lo d? ~ 1.0:., ti:;
rn.ümlJro~ da çom~m:~.." l1e~::;(; m(:~;Ulll

ma, ou 110 SCrrul11::~, se reunirilo paJ'••
~l3colhl:1' um f'rcsidl;mli~; um Vlcc-.l:'r~·

,')identc c 101m RcJ~tor Gcral, l'~q,U1.';]l,Wl

do o .l?rcsidentc, Jceo que scj~ eu:ieu.
umíi.U1c1onúr!o d:l Secretaria. aa AZ
sem1J16ia l)al'~1, :':Cl'Vlr de Sccrcto.r~lJ,

Art. 11. A Comissão fará a Cllstrl·
'bulçâo do seu trabalho do moC'lo Clt\!;
ju!g~.r ma.~s convem/mie c .lr.U.l.l'C~1".i.
pra2:0 pa.m a Cluraçào dos cIil')(;ur~o:;,

de m,'x20 n nilo haver Pl'otela.çá,o.
Art. 12. As de1iberações da OCll1~

~::i.o serão tomadas por maior1c. aos
votos dos presentes, áCsde que haJa
metade c maIs um do tocaI ao:; seu,"
mc:rnbl'os, contac10 o I?rc.'!!clCIlle, que
L~ril. ciLre!to d.e voto.
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'1.0, assinar, deDoIs <lo Frer.ldcnt.t~.
as nLa::; elas :;~~S("iC3 e O':-i l'c:.;olur,:5c~·; Cltt
Asscmbl~ía Constitub)tl::;

8,0, contar O~ Senatlorc:i c :Oc~pu

tados, em vcrific:a~!~o de vot:J.çr~o;

9.0, dlri~ir c 111~r.c:.:lon~1· ()~; tl'ab:::.
lhos dn. Sf;(..:rctarja., f:lz~r Ob:-Wl'v~r o
seu Rcgtllnmcnto c fi:;c:.l;z:lr ~s :;.,Un.:;
dCtipcza~;

la. tC:;'·J.ar no~o. au.!'.i (!i:;:;t::;~;i3c;; e
votaçfx::s em toao;. O:i pap(;i,'j :~Ujc.-1to.<::
:l sua. f:;Uarda, au~cntlc:1.ndo-c:; com

, a sua D,s,sh1atura.

Art. 6.° Ao 2.0 Sccrctllr.'o compr..:tc:
1.0 , tiscal~zar a rca:::.~;10 d~s l4t;::,r; c

proceder i1 sua 1citul'::l.;

2.0, a8f;i~ru', õ:')pois do l,.'J Zcc:ctií.rb,
tãdo.s a:.: :::.ta~ c r~~olttIJ6c:; dn. A:-;,r;c.ml
bléla Naciono.l.

:J.O, csc:'(:V<:~' ~ nta ela!.: :;c~~cs :;e~l'C

t~:

4.°; cfmt:tl." C5 SenDÜCl":::; c Dc~·..t
tat1o~, C::l vcrmC:l.t;~i.o rl ~ votac:G.o;

5.°, n.u:illi:ll· o 1.0 sr.~l'C~:.í.l'~') o. ·rc.
zer a co;:rc~f.cnaü!lcb olicir..l l1'j[i tl:r
mO~j dêst~ RCB'irn~oto.

Art. 'l.O C!i 3.0 C 4.Q Sccra6.rloti r<:
ccbc:üo, à porta dt>o sa.la. da~j t,;::~s(jc::::,

os Se:l:ulcr<:~ c DC~1.tt::.clo..~ qL!C a~no~,

n~o h:l.jaro. p:'c:~t.:.l.t!1') comp.·mm~:::o:;,

pólra que o !aç:4r.J.
Pn!'á::;r::tfo llni{,:~. C(j:l'l}~r.te-lhc:~ :::u

xiUal' o:. 1." c 2.1;0 SccrcLé:;.:io~ na. \'Cl':.t.'!
cação de vot~ões.

Al't. e.o Os Sccretâ~lof:: ~ o~:' ~;cu~ ~;u
plcntcs sub::»'tituir-t;e-G.o ,;onforme ;l..

sua :lt.lm.eraçii,o ordin2.1 c, nc~ta rnCSn1f1.
ordem, zulJ,t;tituh'ão o Pl'f;sldcnt~, nu.
.fn.lt~ d05 Vlc~-Prcs1d,mte:.;, nOl-; tl':.:.
bR!l1on da. 5C~Z~.0.

Art. 9,0 A mr::::a do. P"ssemb!t':iu, fun
ciona.ndo camo' Comis::lo de l~o1ícia,

compete, alem da::: ítU'1\õC::i que lhe
sãoatr1tu1etas em outt'üS dispo:::Jçóc:>
reg1mcntals:

,a) opi..'1a.r sObre OS rcql.tcnmeDto~

ae Jiccnça dos Scna'Õ.orc:, e Dcput?ttm;;

b) tomar tõdas as providênclas ne
c~sarJas ;i. regularldade aos tx'aba
lhas legislativos;

c) dirigir toclos os ~erviços d~ Az
sembléia constitujF>~c, dura.nte .c.s ~ef:
sões;

rI) a l)olícla interna do cdmelo ela
A';;r,crnbléia Conr::tittlintc;

(J) rc.prcecntar 0.0 Gov,6rno sêbl'c :'\1:
I1cc~:;f:iid:?dl:s c.1:1 cco:aomio. 1ntem:l da,
Ca~a ..

U. COMIS;~~O :::: CON5TITü!Çl.O

Art. 10. A c(Jmi2~o ii':lCumb:do. de
(:J~bo;m' o ,!)l'.;;JetCJ r1c Ct:n~LHu1c;lo sc:ú
compo~.itr:.: I - de L~llí.OfJ mc:mbru::
(!uo.ntr;::; resultarem tia ~cgUll1Lc oP(:l'~

<;üo: a) cl1vlclJr-sc~á. por :33 o número
r,atu.! de l·e!,t(~~;cnto.ntc:; (:.s~8), c l"J~ln

qU.o::lentc ~!)lm obtido (O) :i::c.lívid:r:í,
cm.::i':r-sulda.. o número <lo:; componente::
d ll.<.: bnncacl tlti p~rtíd::'r!ns; b) o nOYCl
qUoclcl1.~e f'.l>lil'ado !i~:,,:.:'~ o número tÍf:
m(:m:;;.-os cl::J. C:::mis!.i5.o aLtibuido r;.e~i

rcspcr;tlvor; 1)~rt1doz; n - ele rn::.:.h:
tí!.ntos méml,!'os quantas o:; partido,'.
c:uj.-.:. !·c"1resC:~1túr.fio pn.rlo.mcnt""r n5,r1
t"l.tL?Jg'ü' (, srgunilo qucciente da 0Pf:-
ro.ç[to acIma refericlo.. .

~ l/I Dentro ti'.;' 48 hc:o.s, :lCGllt::/,['
do. np::ova:;;io· d:::;tr; r':;:~:ir.1[;nto. ü~·{.
í1. 1I.1:e;;;:. O~ l·(;:.;pCCT,í. ....O~ C=L;cu!o;;; c, C:FI
::;.t:f11 c: ~ucc~;:.!'.·n Pl',"ZO, ar·; lid~rc~. de:,
partidcs cor.·.wlica~':i.o, PCL' C,<iCl1tO, ~I:;

:m:l5 el')colh~:;.

;i 2.0 Nc ::e:':sdo segUinte, o ?r~l

dente d:J. .I\:,;sr:.mblél.:, d':oclar::'l'â co~~
'dtuídtl u Comi<.:;·;§.o .c le'l'~ 03 l~cm~':;

U0:i qt:~ :lo coml~fj:::n,

~ :::.l'I 'No caso d.;-~ •..a~~.. o ?rcslct~nle

d:~ P..s::c:nbli-ia nc~iflc~u'i o. rcs,e~tly,.I.

1~:'Lncncta. D~r_tk~f:.rJa. p:::.r3. dcs1gr.~( f,

;-;Ub5tituth'o dcntr0 a~ '~13 h:::~s do u;ri··
hOi ~ob ljct:.::t. d'~ f) !a:::~r o me:.nn') j?)."(;
s.idcnt~. d:mLrc 05 SCllado:(;5 :; Pt:jJU
taclos tiu me:'l1~a ÍJ~.nc<:.a;,.'..

~ ';',D Peita a clccb.rar;!lo d? ~ 1.0:., ti:;
rn.ümlJro~ da çom~m:~.." l1e~::;(; m(:~;Ulll

ma, ou 110 SCrrul11::~, se reunirilo paJ'••
~l3colhl:1' um f'rcsidl;mli~; um Vlcc-.l:'r~·

,')identc c 101m RcJ~tor Gcral, l'~q,U1.';]l,Wl

do o .l?rcsidentc, Jceo que scj~ eu:ieu.
umíi.U1c1onúr!o d:l Secretaria. aa AZ
sem1J16ia l)al'~1, :':Cl'Vlr de Sccrcto.r~lJ,

Art. 11. A Comissão fará a Cllstrl·
'bulçâo do seu trabalho do moC'lo Clt\!;
ju!g~.r ma.~s convem/mie c .lr.U.l.l'C~1".i.
pra2:0 pa.m a Cluraçào dos cIil')(;ur~o:;,

de m,'x20 n nilo haver Pl'otela.çá,o.
Art. 12. As de1iberações da OCll1~

~::i.o serão tomadas por maior1c. aos
votos dos presentes, áCsde que haJa
metade c maIs um do tocaI ao:; seu,"
mc:rnbl'os, contac10 o I?rc.'!!clCIlle, que
L~ril. ciLre!to d.e voto.
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.l.:.l't. l~. .Não SG:L"á fl_cln:itido p(~(_i -· 
úo de vír_;ta dcs pareceres; ent:reta::.;.-co, 
cada, memi)ro da Com\ssii,o podení, 
aprcsental~ voto e1n .se]_Jar2.clo, f"!.E'::d;:~

rne:ntação ele dívergêncigs, restriçó(:~: 

rneln~açi~.o cic ctivergêP..cia.s, restl~içõe:;, 

ou sinmle.s decla1·acão de vencido, w.
do ó.entro do prazo destinado aos 
t}:aqalhos da Comsis[o4 

D0 PlTOJE'IO DE CGNSTIT'G1ÇÃ:J 

Art. JA. i:..ogo que rec.:;.bcr o 
projeto da Con.Jiss8,o, o Presidente da 
.E,sr.embl.éia Com.tituin.te ordenará f.l, 
sua publicaçáo no lJiarzo ela E.sser.L
blé'la. àn,s sessõ::s .s- erD. z.,vulsos DJ.l'a 
serem distribuídos pelos Senr~,ljJ_::c"ês e 
Deputados. 

Art. 15. Setenta e duas horas de
pois dessa publicação, será o Pl'OJeto 
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6;.:;.s, enviado ~~ Co1nssüo Constltu
c~o·-"!..-.;1 IY'~'a 1nT·er'1or n~re'"'el· dentro 
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pnlaVl'US c votos, no c:;;c:"cfclQ dn3 tun..
çõcs do mandato.

~ 1.o 015 Sennctol'cs o DCp1.ltnctos,
desde a c~pec1ição dos d1plomnc, nâo
podel'z'o ser proces<.:ados cl'imlno.lmen..
'tc, nem presos sem. Ilccl1ga d~ Ar.scm..
bléia Const1tuL..,te, ~nlvo em c~::;o de
f!ngr:lncin. em crime i~afif!.nç(Lvcl.. Es
.:;n imunic1ade é C'~:tcndvn no 5np1cnte
imediato do representante ctn c~~l'ci..
cio.
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A1't. 22. 'rol'minada a. votação do
pro.i~t~ e ~~~S emendas, voItrn'Ro toclos
à C.::::::~,~: ~(:':1stitucfo'~ ~.~ :"'~"::'"df.'~1

tro cio lJI uW Je dez dias, .:;la);,c,:i,'ar fi
1'<::dação tinn,l. '

PC:'ágrnfo único. Esta l·ed::l.l:;ú':> final
serú subm€ltida ã. aprovação do pJcná~
rio cl.1. Assembléia, 48 hOl'OS delJois ela
pr1":ic?:ç50 no.1Jiáriodas se~;SÕ2!3. D~l
~'mlttJ três ses~õcs, no mftximo, pOõcl'ao
r.er :tpre:senl;adas,com fundnme,ntacgo
cscl'ita. ou vcrlJal, emendas de rec1::l.ç~o.
Para fundamentação verbal, cnda Se- ~ 2. o A pl'it.ão em flagr::l,l1Lc etc cri·
nndo!.' ou :U~puta.do terá. o pJ.'azo mú" me illaflal1~ãvel S~l'óÍ logo ,c~::nun1cacl:~
ximo de cinco minutos, ca1Jcndo c>=" no Presidente da AsscmbJéj:\, com .1

clusivam~mte ao relator geral da Co..; . rcm~s::':l ti(\. a\tt~ e clepoimcnlor. torna·
missão Constituc:onnl opinar ~"brc -.'. -dos,' para que ele resolva 13ôbrc :l. sua.
tais emcnclas. legitlmia:;:et~ e con'/~!ll!!nt;l!~ c r.ntol'l"

. ~ • ze ou não a formaçao da culpn.ArC. 23. Aprovada a rcdaçuo fil1:l,lJ ., 1 .

serflo o pl'oje::O mandado a impri.mir, § 3,0 Nenhum Senador ou Dcput,n"
com urgcúci:::., para: que o Pr~sictentc do desele a c:r.pediçilo do diplomo., po-
da Assc11'lP1éío. cop.voque, logo em se- dará: 1.o _ celebrar contl,.d;o CO~ fi
gUida, un1a sessCl.O espec!o.l em que admistl'aç50 públlcn íederul, cr..n"
seja. dccbrada promulgaQa a. Cons- dual cu municipal; 2.0 _ Hccl(,ar ou
tituíção, C{U~ será o.ssíno.da pelo. Mesa c>-:crccr cu:'~o. ccrn~s~;!i.o ou emDrt'r.o
e pelos 13enadores e D.cputo.dos P:C· público remu..'1cradoG, r.ialvo miM:\() di ..
sentes, Ne~!'c mesn:~ dIa, :,eri rC'mç" plomática, preccdp.ndo licença da At;-
tida. ao D~úrio Ofz~laZ para a cl2Vl" semblêia, ou funções de MJnl.,tro do
dapubllcação. Estado.

P,;':. 21. O Pr~zidente da Assem" § 4.0 Desde que IwJa cmponHlldo,
b1éia, ~sandrJ àa. atribuição que lhe nenhum. Senr.Ld.or ou D011Ul;\do poda-
conf2rc o 11.° :3 do art. 2.° dést<:: Ee· rá.: 1.0 - ser diretor, propr:{'LúrJO ou
gimcnto, poderá. convocar sessões cx- sócio de emprêsn. bcnc!1cllJ.dn. com prl~
traord1n:irlas pata discussão e votl:l- vilégio, isenção 01.1 i',wor, ('In vlrtU(~O
ção do projeto constitucíorJal. O tem- ele contrato com no ndml:,iLr:v~úo pu..
,1)0 Cic::r.ilS s~ssõcs serú excluslvar.1cn- blica: 2,0 ...:.. ocupar cnrGO l)úbllco de
De, n. êi.r: dt!cUcaclo, não bavendo hor~ que seja. c1emisslvcl aà."nla:wz;. 3.°
para o e;"pediente verbal c d"VCAldo patroc1nar causa. contra n UUlfi.o, os
qualquer r(;t~fic2.ç§.c ela a.tn ser feita . Estados ou Município:!,
pOl' escrito.

§ 5.° Durante ns· scs~õc~ dA &scm-
Art. 25. No casr.: de convocação de bléia, o Senador ou Pcpul.ilclo func!o-

sc:;são eÃtraorcUnária,poder~, o Pre- nário civil ou miUtnr, cotitnrl\ tempo
sidente alterar a hora de inicio da par::t. promoção, apoficnluuotlll cu r~"
jiess::io ordinária. comunicando essa forma, c só rccebcrj, dos COrl'CH pu-
alteração à Asceínb16ia, bllcos ajudá de custo c ::JUiJlddlo, I:wm

Art, 26, Se os prazos consiGnados outro qualquer provento do llu~to ou
cargo oue ocupe, podenclr), nn. vl/l{on-

neste Capit.-ü.l0 decorrcl'cm sem que cs" cio. do mandato
t
~r promovido únlcn-

teja concluída a votação cio projeto t· id c1
de Constituição e respectivas emer..- mente por an 19U no c.
das, o. Mesa da Assembléia. promu1:;r;.e.- § G.o A Infração dos ~ 11 3.0 n 5/' 1m-
rá, imediatamente, como lei :f'linàa- portará na petd:l. do mnl1dnt,o c10cln...
menta.l do país até a ultimaçãodaque- rada pelo Superior Tribunal Jt:Icttornl,
letrnblllho, o projeto aprovado no mediante provocação do Pn.1t1lclonl,u dI\.
primeiro turno. Assembléia, de outro l'Cpl'l'ClOl1tnllto do.

Pnrágr.nfo único. Da mesma mo.nci- Nação ou de eleitor, BMnntlndo..tlc
ra procederá o P~'esidente àa A~.sem- plena de1'esa ao 1ntcrc~l:Iud(l,

b1éla, na. lúpótese do parágrafo Úl1ico § 7.0 No caso do ~ 3.0 in ..lltH'. quo.n..
do art, 177 dêste Reglmento. .do aplicável, e no de Vllj;1\ 'por verdn

Art. 27, Os Senadores e Deputa- do mandato, renúnc1a ou morto, flerlÍ
dos são ínviolâveis por suas opiniões, convocnào o ~uplcr.tc,

pnlaVl'US c votos, no c:;;c:"cfclQ dn3 tun..
çõcs do mandato.

~ 1.o 015 Sennctol'cs o DCp1.ltnctos,
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~ 8. o Em ca.so de vna;3., o subsidio
r,er:.í. pago desde a data em que o Se~

naóor ou Deput:J.do tomm' po~",e.

;': p.o Em hipótese r:.lgoul'[1J. o SCÍ,1:l
do::- ou Dep~ltn.do licenciado poderá. l'C

. ccbcr mais do que o subzidl0 mensal
fixo.

;; 10. Quando o 21'lemb::o c!~ Assem
bléia solicitar licença por mais de 30
<1ín~:i, será convocado para 5ubstttui-lo
o sU!1lcntc, que.: terá direito ú. parte üo
;.;ubsiclio 11âo percebida pelo f'ullsti
mido.

DAS VP.é:AS

r...J:t. 28. As vagas na Assembléia
CDnstitUinte varlficar-se-ão:

a) por flllccimento;
v) por opção entre dois ou mais

mandatos;
r:) pela l'enúncia;
cl) pela perda do mandato.
Al't. ::9. Dentro de 20 dias. a contar

da aprovação dêste Eocgin'lcnto, o:>: Se
nadores e· Deputados, e:leitcs por mais
de um Est::tdo, deverã.o optar pelo
nl:::.ndato cIe uma das circu'-15crlçêes
cleitorai.5. sob pena de 132 considerar
eleito por aquela onele tiver recebido
maior nÚIbero de sut:rágios, fazendo
o Presidente da Assembléia, 10;0 o.pós
o decurso do prazo previsto neste ar
tigo, o. comunicação da vnga ao Pre-
~sidente do SuperiOl" Tribunal Eleito
ral par:l. 'tealiznc;áo de novo pleito, nos
tGrmos d:J.. lei vigente. .

~ 1. o Em todos os casos em que,
ocon'endo a vaga, n5.ohouver suplen
tes devidamente h:lhUit~do3 e reco
nhecidos, Q Presidente da Assem'blêíu.
d~râ imed'ata fJortlcipaçáo do fato
~LO Superior Tribunal Eleitoral para
flue &ste ordene a eleição.

§ 2.0 Se a V:lgo. se der em ....irtude
cl~ perda do mandato, devidamente_
d::!c~ctada pelo SUPCl'iOl" TrIbunal
Eleitoral, caberá a. este providenciar
de oficio, quo.nto no preecnchimento
do. cadeira, se não houv,er suplente
devidamentc habilitado e reconhecido.

.:\rt. 30. A renúncia. voluntária cio
mandato independe de l:'.provação àa
Assembléia e se·' efetiva automê.tica
mente, desde que o' Senador ou Depu
tado a torne expressa em documento
entregue <1.0 Presidente.

Art. 31. Se o Senador ou Depu
t~do não prestar comprombso dentro
ele noventa dias, a conta::." da pubU-

I

Ca.ÇfLO dGsto Rcr;lmc1'lto, ou se, depois
de cr.:mprIJl11ff':;O, ir.lar 0.3 r.;:'ssões
por mn,ir; de clo.ls mc~cs, sem licença.
c]cvjtJnmcntc conccctid:.\, se conside
ro,rá. renUllCla(10 o mandato, (; o Pre
sidente d:ll'á imediatn participo.ç5.o do
fa.to ao Superior Tl'llmnal Eleitoral,
p:l.rn.. que C-ste ol'dcne !lo elciç5.o.

Parâgl'ofo único. No caso ele vaea.
o prelzo ll1e~CiOllado 110 pl'inc!pio dêste
c.l'~jl3o sel'{~ contado da data. da. con
vocaçUo do l'~spectlvo suplent~ ou da
expedição de novo diplomo..

DAS . s:::ZSÕtS

Art. 32. As sessões da Assembléia
Con.<;titull1tc serrio ol"dinárí:.t5 c extra
Ol'dlnô.rias.

§ 1, Q As sessões' ordInárias szrão
diurnas e reallzal'-sc-:lo todos as dias
úteis. exceto os sábados, começando
ts 14 hOl":L:; e tcrmln::mdo às 18 11oms,
:;c antes não :;0 c~goto.r n mat~l.'ia indi
cada na ordem elo dia, enccrrando~se

I a djscu:;s~o ou fnlt~ndo nÜmcl'o 12gal
pal'a, a5 vol·~Cjr;cs.

§ 2.0 b.!J sess6~sl:.::traol'dhlárla& po
derLo SC:l' diurr.ns ou notUl'nas. nos
pr6p:::lcs dias d:a.s s~ssõc:;o::ãin:í:rlus.

ant~s ot1. depois d~st:ls. nos sábados,
domil1.@'os c !"e=lados, c serüo convoca
dns ex-oj1iciopcl0 Presidente ou por
d.e1i):)~rn.ção do. Ass~mblé'a, a req1.1~ri

mento da qu~lquc.t" Senador ou Depu
tado.

§ 3. o ..6...5· sessões cxtrM:."dln::i.rias te
l'fio a dUl':wão ele quatro horlls, ainda
mesmo que e,:ced::l.1n do ,dia da convo
cação..

§ 4.° Qualquer das sessões poderá ser
prori.'o:;ndrl. pelo tCl~1JO quc o;:; Rcpr.e
sent::mt.~s pl'c~cntcs. em numero mi
nllno de 20. rCf;olvcl'em. a requerimen
to de c;ualqucr dôlefi, 115.0 podendo êste
l'cqucrlm~nto ser discutido nem sofrel'
Cllctt%n~nlmmcnto de votnção.

. § 5. o O Pre.dclcntc, sempre que con
'Vocal' ump. ses:;::i.o c:r.~raordinár1a, fará
a comunicação uos ncpre:;entantes, em
::iessao f>1.l em pUbllcaç~10 110 .Diário da
AcsernbZéia.; c qunnc10 julsu n-ecessá
rio, enviará. tclCE;l'a.ma urgente aos Re
presentantes, pa.rtIcIpando-lhes :lo con
vocação c solicital1do o comparecimen
to.

DAS SESSÕES PúnUCAS

Art, 33. A hora do início da sessão
os .membros d~ Mesa e os Senadores
e D~putados c<:uparfl.o os seus luga..
.l'es.
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~ 8. o Em ca.so de vna;3., o subsidio
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da aprovação dêste Eocgin'lcnto, o:>: Se
nadores e· Deputados, e:leitcs por mais
de um Est::tdo, deverã.o optar pelo
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I
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§ 1.0 Haverá ao lado do recinto um
funcionário do. Secretaria. cncatrcgR.~

do de anotar a presença dos Senadores
c De:putados. A lista de presença ns~

sim organizad::L ~;crá Cl1tl'e~c à Mo:.;~
para. o efeito leg111 cta dcc]o.raç5._o ele
número para aUcl·tul'a da :::er,r-:uo.

~ 2.° Achnndo~sc presentes e2 S011;1
dores c Daputatios, pelo mC::lO:J, o P,'e
sic.l:mtc declaro.rfl. t~bc:,ta ~ SCS.'i5ío.

§ 3.° Nilo c~t~l1do presente o níilllC~
1"0 ele EC(Jrcscnt::mtei.i, previsto no r; 2. (',
o Prc3~dentc clc(;larl).r{~ que n~o pode
haver ECSS:;'O c dCf.:!rrnará. LI. ordcr:'l do
diDo cl:J. sl~~..zfio ~sgu!ntc.

§ 11.° :Na. hlpõt<'sc dI) pnrá~l'afo n.l1.t~
riol', o 1.o Secrctó.ri~ dcsp::l.chn.r{~ o Cj,".
peci.1€.l1.t~, jntlcvcnc.lc:n·;~mente ele lc1t~.t~

;roa, c d~r-lh~·á puo1i~idad,2' 110 Dftl.l'iO
da Assembléia.

§ 5.° Se a sc,::si'io c:m-:ç:l::' o:tf: q'Uh1Z~
minutos dcuois da hora l'cglmc::i.ta1,

dur::ti,'á, o tempo necessário para com
p!ctm' o prazo de erctivo trabalh'J ..

rr 6.° ?rlrtt rcr.;jztr~rt 11.:1, !;sta de p:·c
senc:::.. os nomes dos Reprcsel1tante~;

q1.1~~ comparecerem c ~os que ,~e au
sentarem, a 1-/Ie.3J. c.!e::;~grl~l·S. 'Um fun
cionãrio da. 'Sccretal:b, o qu~l, di:).l'lr..
mente aprc3cntr:.r.l. esta 1i:::tz!' ao Dire
tor Ceral, prl.r:J. CS c1cltoc dê~t~ Rcgi
m!?oto.

Art.. 3-3:. .Abc~i;:'. ao :lessiio, o 1. o Sc~
cretâ1:io :fC'.d a leitura tia <l,ta da ::m~
teccdcnte, que se co=~sidern.r~i._2.pl'o-:;u~~,
independentemente de \'otaç3.o, f;C 11:1.0
houver 1mpu~açfio ou rcclamo.çáo.

~ I.O O Senado:: ou P::lputado só p(l~
deJ;i falar s6brc a ata pa!'~ rctliicú-!::t.

§ 2,0 :No caso de qualquer l'cc!a:n:l
cão, o 2.° Secrctúr10 presta.rA os ne
êc~sârios csclarcclmcntofi e C1n~ndo.
.o.pcsar dHe.'.i, a &'}e~blêin. reconh~ccr

a m:ccedência da retir1c::tç:í.o, ::leI'á. C~~2.

con:.ilg:::a.da n::l. ata 1mcdint:l.
§ 3.0 Ncnlll.lm Senador ou :Deputado

podei'á fo.l:\r ~óp:re ao ata mais de lima
vez e por mais de cinco minuto.:;.

§ ~.o A discuss{lo da uta, em hi~6t()~2

alguma, excederá à. hora. do C;-:pcdicnt ~,

que é a prim.e:ra da SC5$[:'0.

*5.0 Esgotada a hora do c:.:pecHel1te.
será a atasubmetldo. à aprovaç5.o da
Assembléia, pelo voto dos Represen
tantes presentes."

Art. 35. Aprovada a ata, o 1.0 S~

cretário fará. a leitura dos ofícios de;
Govêrno e, de acórdo com o Presi
dente, dar-lhes-á conveniente de:.!Lln;).

~ 1.,0 O 1,° S·::lcret5.rio, em SeSUida,
dará conta, cm res'..1r.ao, dos ofícios re·
presentações, pet.içães, .memorl0 15, . r.
!nc.f.;:j p".pé1s cnVla.do5 u, .A.sscmblú:r.,.,
dimdoftlhcs, to.mbém, o devido de~;tlI.1(),

~ 2.° Scg'llil'~r;e-ú :.1. 1citUô'::l. €.m rC:-fl.i~
mo, n.imlu pelo :tr.C:!:irno SCCl·:":tarlo, O,".'j
Pa.receres indic::tç~ü,:s c l'cquerlmcnt,D:",

, "b ':\'"que ~~~ ~cJ':.:J.rcm 80 :0 ::I. J:~.Le~a l".l o.iH:
scr~o mandados ptlblic:J:L' no .D~árlo rio,
Assem.bléia.

~ :::.0 A lei tUl'11 elo cXJ,:Jcdlcnte ~cr;'L

Leite:. dem.tro elo prazo m~;-:1mo de l':'leia
!iOl·O,.

~ 4." Se D. dÜ.lCussão da ~,t::t esgota:'
a hor~~ cio c,.;pcdientc, ou se transcol'
l'er D. meio. hOl'U dcstina.cla à lclt1.u·~.

dos papéis, ~em qUe hajam riido tocl(~;";

lidos, serão despachados pelo 1.(.1 S~
cretúr10· c l1jant1~clos public:ir.

!'i 5.° Os senna-ores c DeputndC's que
quiserem !umlaiJ1Clltnl' ri)qu~l'lmento,.

indicD.CÕCS ou rC501uçõcs, o po~erão f~
zero desde eme não infrinjam o dispo:{
to r.o :lrtj~ô dG~tc l1'.e;"imento, na. pi."l
meíra hora <.ia scsfdo c ncss~\ i':.orn
pcdcrf.o igun.l1'1J,cl1 te s~ ocupar de ~'.:j
SU11tos de cl::.outrín:l. constitucional.

§G.(1 A hota do CZp::d1cl'lte ê icn ft
pl'ol·l'ob'âvcl.

I ...rt. 26. Findn o. p:imciro. hÓl'.i ch.
sc.s~r..o, tr~tar-~'~~Ct do. m:~té:'ja c:estí
na.c1n u. ordem do dia..

~ 1.0 O 1.° Sccret:'trJo le:-tl. o ç,u.:
se houvcr de votar, ou ele discutir, :lU
ca::o d.e nf.;.o :jC nch.::.r irn::m~ftso.

~ 2.0 P~'~SC:1tcs lGG Senadores c
DCI,n.!tados, pelo menos, d::t:i:-sc-(l. ini:io
às v~t:lçõcs.

§ 2.0 Não havel':.ão número para V0
taçõcz. o President~ a.."lu..'1cl2.rá. a rn.a
t<?ri::l. oi:m diccttss:io.

§ 4.° Logo que houver número 1c
gal para del~berr.l\ o Presidente C:Oll
vido.rt!. o Representante que estiver n:L
tribuna Co inter':"omvc~ o Ci1scllr::o para
se proceder às voto.~écs.

§ 5.° Durante o tempo dcstL'1ac1o às
votações, a nenh":.lm Senador ou ::Depu
tado será licito cl(;~:m,r o recint.o óns
sessões.

§ $.0 Quando. por motivo d~ fôrça
maiol', haja qualquer Rcpl'esentantc
de retirar..;.:se, "mesmo por momento:.;,
deverá cc"municá.-lo, desde logo, ao
Presidente. S~m preju!zo da. justifica
ção a ser feita em plenário.

§ 7.° O o.to de votar não 5cr~ lnter~
rompido, so'lvo se terminal' aho:rtt.
destinada à votação.

- 226-

§ 1.0 Haverá ao lado do recinto um
funcionário do. Secretaria. cncatrcgR.~

do de anotar a presença dos Senadores
c De:putados. A lista de presença ns~

sim organizad::L ~;crá Cl1tl'e~c à Mo:.;~
para. o efeito leg111 cta dcc]o.raç5._o ele
número para aUcl·tul'a da :::er,r-:uo.

~ 2.° Achnndo~sc presentes e2 S011;1
dores c Daputatios, pelo mC::lO:J. o P,'e
sic.l:mtc declaro.rfl. t~bc:,ta ~ SCS.'i5ío.

§ 3.° Nilo c~t~l1do presente o níilllC~
1"0 ele EC(Jrcscnt::mtei.i, previsto no r; 2. (',
o Prc3~dentc clc(;larl).r{~ que n~o pode
haver ECSS:;'O c dCf.:!rrnará. LI. ordcr:'l do
diDo cl:J. sl~~..zfio ~sgu!ntc.

§ 11.° :Na. hlpõt<'sc dI) pnrá~l'afo n.l1.t~
riol'. o 1,o Secrctó.ri~ dcsp::l.chn.r{~ o Cj,".
peci.1€.l1.t~, jntlcvcnc.lc:n·;~mente ele lc1t~.t~

;roa, c d~r-lh~·á puo1i~idad,2' 110 Dftl.l'iO
da Assembléia.

§ 5.° Se a sc,::si'io c:m-:ç:l::' o:tf: q'Uh1Z~
minutos dcuois da hora l'cglmc::i.ta1•

dur::ti,'á, o tempo necessário para com
p!ctm' o prazo de erctivo trabalh'J ..

rr 6.° ?rlrtt rcr.;jztr~rt 11.:1, !;sta de p:·c
senc:::.. os nomes dos Reprcsel1tante~;

q1.1~~ comparecerem c ~os que ,~e au
sentarem, a 1-/Ie.3J. c.!e::;~grl~l·S. 'Um fun
cionãrio da. 'Sccretal:b, o qu~l, di:).l'lr..
mente aprc3cntr:.r.l. esta 1i:::tz!' ao Dire
tor Ceral, prl.r:J. CS c1cltoc dê~t~ Rcgi
m!?oto.

Art.. 3-3:. .Abc~i;:'. ao :lessiio. o 1. o Sc~
cretâ1:io :fC'.d a leitura tia <l,ta da ::m~
teccdcnte, que se co=~sidern.r~i._2.pl'o-:;u~~,
independentemente de \'otaç3.o, f;C 11:1.0
houver 1mpu~açfio ou rcclamo.çáo.

~ I.O O Senado:: ou P::lputado só p(l~
deJ;i falar s6brc a ata pa!'~ rctliicú-!::t.

§ 2,0 :No caso de qualquer l'cc!a:n:l
cão, o 2.° Secrctúr10 presta.rA os ne
êc~sârios csclarcclmcntofi e C1n~ndo.
.o.pcsar dHe.'.i, a &'}e~blêin. reconh~ccr

a m:ccedência da retir1c::tç:í.o, ::leI'á. C~~2.

con:.ilg:::a.da n::l. ata 1mcdint:l.
§ 3.0 Ncnlll.lm Senador ou :Deputado

podei'á fo.l:\r ~óp:re ao ata mais de lima
vez e por mais de cinco minuto.:;.

§ ~.o A discuss{lo da uta, em hi~6t()~2

alguma, excederá à. hora. do C;-:pcdicnt ~,

que é a prim.e:ra da SC5$[:'0.

*5.0 Esgotada a hora do c:.:pecHel1te.
será a atasubmetldo. à aprovaç5.o da
Assembléia, pelo voto dos Represen
tantes presentes."

Art. 35. Aprovada a ata, o 1.0 S~

cretário rará. a leitura dos ofícios de;
Govêrno e, de acórdo com o Presi
dente, dar-lhes-á conveniente de:.!Lln;).

~ 1.,0 O 1,° S·::lcret5.rio. em SeSUida,
dará conta, cm res'..1r.ao, dos ofícios re·
presentações, pet.içães, .memorl0 15, . r.
!nc.f.;:j p".pé1s cnVla.d05 u, .A.sscmblú:r.,.,
dimdoftlhcs, to.mbém, o devido de~;tlI.1(),

~ 2.° Scg'llil'~r;e-ú :.1. 1citUô'::l. €.m rC:-fl.i~
mo, n.imlu pelo :tr.C:!:irno SCCl·:":tarlo, O,".'j
Pa.receres indic::tç~ü,:s c l'cquerlmcnt,D:",

, "b ':\'"que ~~~ ~cJ':.:J.rcm 80 :0 ::I. J:~.Le~a l".l o.iH:
scr~o mandados ptlblic:J:L' no .D~árlo rio,
Assem.bléia.

~ :::.0 A lei tUl'11 elo cXJ,:Jcdlcnte ~cr;'L

Leite:. dem.tro elo prazo m~;-:1mo de l':'leia
!iOl·O,.

~ 4." Se D. dÜ.lCussão da ~,t::t esgota:'
a hor~~ cio c,.;pcdientc, ou se transcol'
l'er D. meio. hOl'U dcstina.cla à lclt1.u·~.

dos papéis, ~em qUe hajam riido tocl(~;";

lidos, serão despachados pelo 1.(.1 S~
cretúr10· c l1jant1~clos public:ir.

!'i 5.° Os senna-ores c DeputndC's que
quiserem !umlaiJ1Clltnl' ri)qu~l'lmento,.

indicD.CÕCS ou rC501uçõcs, o po~erão f~
zero desde eme não infrinjam o dispo:{
to r.o :lrtj~ô dG~tc l1'.e;"imento, na. pi."l
meíra hora <.ia scsfdo c ncss~\ i':.orn
pcdcrf.o igun.l1'1J,cl1 te s~ ocupar de ~'.:j
SU11tos de cl::.outrín:l. constitucional.

§G.(1 A hota do CZp::d1cl'lte ê icn ft
pl'ol·l'ob'âvcl.

I ...rt. 26. Findn o. p:imciro. hÓl'.i ch.
sc.s~r..o. tr~tar-~'~~Ct do. m:~té:'ja c:estí
na.c1n u. ordem do dia..

~ 1.0 O 1.° Sccret:'trJo le:-tl. o ç,u.:
se houvcr de votar, ou ele discutir, :lU
ca::o d.e nf.;.o :jC nch.::.r irn::m~ftso.

~ 2.0 P~'~SC:1tcs lGG Senadores c
Dcr,nltados, pelo menos, d::t:i:-sc-(l. ini:io
às v~t:lçõcs.

§ 2.0 Não havel':.ão número para V0
taçõcz. o President~ a.."lu..'1cl2.rá. a rn.a
t<?ri::l. oi:m diccttss:io.

§ 4.° Logo que houver número 1c
gal para del~berr.l\ o Presidente C:Oll
vido.rt!. o Representante que estiver n:L
tribuna Co inter':"omvc~ o Ci1scllr::o para
se proceder às voto.~écs,

§ 5,° Durante o tempo dcstL'1ac1o às
votações, a nenh":.lm Senador ou ::Depu
tado será licito cl(;~:m,r o recint.o óns
sessões.

§ $.0 Quando. por motivo d~ fôrça
maiol', haja qualquer Rcpl'esentantc
de retirar..;.:se, "mesmo por momento:.;,
deverá cc"municá.-lo, desde logo, ao
Presidente. S~m preju!zo da. justifica
ção a ser feita em plenário.

§ 7.° O o.to de votar não 5cr~ lnter~
rompido, so'lvo se terminal' aho:rtt.
destinada à votação.



- 227-

9 a.o Qmmdo, no c.lc(;crrcr da vota
C:;H), se \'Crifical' a fulta de nútnel"(),
;.CTfJ. feita .:lo chamo.cii:lo, pal"J. 5e mencio~
nar nas r.ta.s os nomes elos que se
!lú'Uvcrem reth·iltlo.

g 9. o A íaltn elo númcro po,l'a .a~

votaçôe.'3 l1ilo Il1'cjltdlcarâ a. dlscL1SSÚO
da. matéria d~ onlem elo din..

J."....t. 27. Ezistlnclo matéria urgente
.1, zer v"tada c ní'io havendo llúme..
1'0 legal, o Prc;siciLmtc suspc:nclcrá a
.'ie.:-~ão por tempo prensado, fi, csp2ra
de n'Ún:.-ero.

1?~ã.erafo único, O tempo de sus
pr.n.<;à'J d~ ~cs~~o nü,o se computará. no
prazo <le SU<t. cturaçfr.o.

Art. Z!t. O prn~o QC dcraçüo cIttS
:;t~.sões se:.:â prorroóó,vcl, a requerimen
t.o d~ q::.ta.Iqucr 5r-.nador ou Deputado,

1 1. o O l'eql.tcl"imcl'lto ele prOl'l'oga
r;0.0 ctn sc:ss[~o será escrito, nác tC~'tÍ,
r.poiame."'1to nem discussão; vota:'-se-á
cora ~ preSf,nç;l no recinto de. pelo
menos) 20 Repr~ecntant~, pelo Pl'O
C(;UiO simbOlico; não ::tcmitirâ. cncllmi
nn:t!n2nto ctcvotação c devera })reii
X~~ o prazo da pror~osação.

D2. o O l°equc:rimento de r)rorrcgnç~o

poderá ser nprc.'3entaào ã.. Mesa .até
o memento co Prl:!sídente anunciar a
ornem do di:i. ~~guinte.

M3.° Se houver oradcr na tribuna,
110 mom.cnto de findar a sessão, e
l1ouve: sfdv requerida a SU:t prorro
~~.ão, o Presícente interrompe:'á o
orador pm-a submeter :l votos o re
querime::lto.

§ 4. 0 A prorroS:J,çúo aprovada não
potlel'ã. ser rcstringidt., a menos que se
<:n~en~ a discussão do :l1l3Ul1tO Cj,ue
motlvou a prorrogação.

~ 5.° Ante:; de finda :.:ma prorroga
ção podcr-se-á requerer (JUtrll, nas
condições anteriores. .

Art, 39. Nenhuma conver:;ação lSCl',ã
pemutidn no recir:to em tom que di
ficulte ou impeça aaudlção p~feita.
da leitura da ata ou documentos, da
chamada, das· dellbcl'açõcs, dos anún
cios ou comunicações,

DAs SESSÕES SECRE'l'.-\S

A1't. "10. A Assembléia COf'l.sti
tituintc poderá. realizar sessões se
cretas/ descle que sejam. requeridas
POr 30 Representantes) cabendo ao
Presidente dcferil' esse requerimento,

EC .wsim julg;t.l' cOl1Vcnientc, ou sub
met~ ...lo ú decisão do plenário, pre
~cnte número leóa1 para. a:; vc~çõcs.

~. r. o Deliberada a sessão secreta.,
o Prt~idcnte f.o.x·(1. ::iaÍl' dQ, sala dC\s
:::~~i:íÕeG,' dm1 tribunas, dns gP.lCl'iaS e
das SUJ.5 dependências tôdas as pe:'l'"
~C~~ cstranh=Ls, inclusive os enc:al"t'C
gados dos 3erviços de debates c de
['S!~::1cíJl'nfi.~ e. todos os demais em...
pl',;:gaclos cia C;l.sn.•

~ 2. o Se a :;;essfto secreta. houver
de intclTomper sessão publica, esta
St;:l'::i suspensa p~ra serem tomaetas
~ proVidências dêste artigo_

~ 3. Q Antes d.e se cncerra~ umá.
sc:."sfio, 11. Asscmblé~a resolverá 50 de
'i'Cl'g, ficar .secreto, ou constnr dQ. at~

jiUblica o seu ODjcto c l'e~ultado.

§ "1. o Aos Senac1ol'e:s c Deputadas
que houverem tomado p~u'tc nos de
J:)~\tes será. permitido redUZir os d1s..:
Cllrsos a escrito, para. sel'~m arquiva.
dos com o. uta c os documentas re
!crentcs à. sessão.

~ 5. 0 AoS a.tas d,:"s sessões 5ccrer,.as
serão redlzit1~.s pelo 2.o Secretário,
::l.provadas pela Assembléia antes do
levantamento da scssão, assinadas
pdn. Mesa, :fechadas em 1nv61ucro~

lD.c:rados c nlbricados com a respecti
VLI. duto.. e recolh;do.s ~o Arquivo da
Assemb!éIa. .

DAS ATAS

Art. 41. Dc c!'.d3. sessão da .As
sembléia l..'lvrar..sc-ã, além da. a.ta
dest1nnd~ ao DitírJ.o da Assembléia,
outra, resmnidn., da qual ~evcrâ cons
tnr UIml. exposição sucinta c:los trn
b~lhos, fi. tiro de ser tida em sessQ:o e
submetida ao voto dos presentes.

~ 1.o Depois ele a.provl1cia, a .Gota.
será nsstnada pelo Presidente e pelos
'~. 0. e 2. o Secretários.

§ 2." Essa ata será lavl'ada, .o.indn.
que não haja. sessão, pOlo falt~ de
numero, dela constando o expediente
ac.spachado. .

..l1.rt. 42. O Diário da Asccmblê.:n
publ1cará, cada dia, a nta da .sessão
nnterior, com os detalhes dos respec..
tivos tl'ubalhos,

Alt. 43. Os c.locumentos lidos
em sessã.o serão mencionados Im ata.
tno.nuscl'ita) em resumo, c tra.nsctt..
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tos no Diério da AsscmbZiia; de acôl'
do com as c1bpos:çõcs l'eg-lmentaie.

~ 1. o Os discursos proferidos du~

Tanto n sessão serão publicados por
exttn":io, ou em rc:\.....mo, na ata im~

:prcs~::t.

\; :2. o ,As informações c os dt'J-
ct.UnC!ltos nf;,o oficiai!), lidos pelo 1. o
Sccl'ctário, à hora do· m~c'Uent:e, em'
1:csumo, serac sàmcl1tc ind1c:ldos na.
utn impressa, com n. dcc!ar:;tç!lo do
objeto a qUe .se re~c::irem, salvo.:ia
fór n, sua pu))ljcaçilo ültegrn.l reque..
riclau Mesa. e por ela defCl'ida.

il 3. ti As in!orma~,ões envtatlas ~.

..'1::zs~r.1bléia. pelo Govêrl1o; a rcqucrl~

roento de qualquer Senador ou Depu
to.do, sc:fio Pllblicnd..~ na. ata 1m
pl'e"'''',. ~nt~s de (;:ltl'C~u€':; ao quem ns
solicitou,

~ 4." .As ÍI1fo:mnçõcs oficIais de
cr:y~'te: reservado nn.c se dará puJ:11t
<:.iu~"e.

f, 5. o Em qur..lquer elas atas, não
será insel'to nenhum documento ;sem
eX'prt:S.'i~;l, pCI'1'Uis.s~o· da .Assembléía, ou
da Mesa, por despacho do 1. o Secre~

tá1:1o, nos casos px:evH:tos pelo Re~

gimG~to..
§ 6.° Será lícito a quo.lquer Se..

:nadcr ou Deputado fazer inserir na
ata impressa as razêc5· escritas do
~eu voto, vencedor ou vencldo, re
dir;jclo em têrmos concisos e sem
nlt'lliõcs pessoa~s, de qualquer natu
reza, desde que não infrinJam dispo..
slções deste Regimento.

Art. 44. A ata rn:muscrita. da
'Últim~ sessão, ordinária ou extraor
<linnrin.. será redig1da de modo a
~cr subm'2ticl~ a discussão e ~1. apro
"'aç::io, que se fará com qualquer nú
mero de Se.n.:ldores e Deputados, au
tes de ser' levantadtL a sessão.

Ii()~ DEnATEZ

Art. 45. Os debates deverão re~li

ZE'.r~c~ C~:::'l o~dem e sDlenlí1ade.
.Art. 46. Os Represent....mtes. com

exceção do Presidente, i'ElJaxão de .pé;
e s6 Dor C'Il!ermos poderão obter per~

missã.o da Assembléia para falar sen
tados. 1:: obrlg:atório, ,na hora do ex
pediente, cu nas discussões, Q USQ, :pe.
los ora,dores, da tribuna, pocieDtdo, en...
t'ei:anto; per m.otivo justo, e a reque..

rlmento, ser conc~cUan licença p:J.r~

;falarem t1o,~ bo.nc:.'..das, uma 'Yez que
a AsstmbLéla, com qualquer núnH:"'fO,
assim o pe:'m1ta.

?n.l':igrnio 'Único. Parti. formula:,
questões de ordem, ou na h1pótcsp.
fln:lI uêste artigo, o Senador ou
DelmtaCio poderá. falar de uma das
duo.::: primeiras bancadas.

Art. 47. A ncrú1tim Senador Oli
D~puta~lo será pC1T~it1do falar ~t!m

pe,;:Ur a m.Ic.vra e sem que o ?resi ft

dente lh~ conced::\.
§ 1;0 Se um Sen~dor ou Deputado

p~~t.ender f~b'l.' sem que lhe ha.ja sido
dada a ps.lrwra, ou pennanCXlcr na
t:1T.Juno. anti-rcgime:1ta1'rlente depois
de El1Ívert1do; o· Presidente convid?
lo-fÍ, a sentat"-se.

§ 2. o Se, apesar dessa advartênc!.a.
c dêsse convit2, o Deput~o insisti:'
em falar, o Preslc!entc dn.rá o .seu dis
curso por terminado. .

§ 3. o Sempre que o Presidente de::
?C'l: teTmin~() um discurso em qual
quer fase ela. votação ou da discussfl.o,
cessará. o serviço c! -:: estenografia..
. § 4. o Se o orOJdor insistir em pe!:
tur17ar a ordem, ou o processo regi..
me.ntal de qu:.1quer discussilo, o Pre
sidente convida-lo-á. c. rctlrar-?c do
recinto, durante a sessão.

§ 5. o O Presidente poderá suspe::l
de:- a sessão sempre que julgar con
veniente em bem da. ordem· dos <lcba-
tes:

Art. 48. Ocupando a tríbuno., o
or~dor dirigirá. as suas palavras ao
Presidente, ou à Assembléia, de um
mooo geral.

§ 1. o Referindo-se, em discurso, a
um colega, devem preceder o nome do
tratamento de Senhor.

. ~ 2. o .Dlrigin'Clo-se a qualquer eole;;a
da!'~1he-ã sem-PI'e o tratame·nto de E=,,
celêl~cia.

§ 3~ o Nenhum orador poderá refe
rir-se a colega a, d-e um modo geral,
aos representantes do poder público,
em forma injuriooa, ou de'3cottês.

§ 4. o Logo após a apresen~ação do
diploma, o Setlooor ou Deputado co
municará 0.0 3ecrctáTic da. Presidên..
cio. da Assembléia o nome parlamen
tar que deseja a.dotar, cabendo ao
Presidente resolver a. dúvidas que se
le.irantarem a respeito.
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Art. 4D. o Senador ou :Deputa.do ::;õ
pcc;exá. taln.r:

co p~ra aprezent!l,r indicações ou
rcqtt~rir~lentcs ;

õ) ~ôbrc proposição em discussão;
C) pela orrlem;
d) p:lra enca.lnin..~.lr a vo~ac~5.o;

e) enl e:-:plic..çá,o pessoal. •
Art. 50. Para funC'l[!.ment~r imlica~

ç.õ{;~ ou rCCluerir.:lentc0, que. uão .:..t::jam
de ordem. f;óbrc 1r.d:;(;~1t~Z vcrii'lcacio.:;
no aez~nvoJvimento cl:J.s d!s.cu~õcs, ou
õ.2.~ ~cta~G"=;;,c.2v':::'i c S~nr.~1cr ou
Papubdoin:scl"ever-s~ em Livro do
E~pe-~iente, a J3:;0 c=pcciE.!mcntc eles..
tinJHlo.

:~ 1. o A i~scl'l~~,o àe or:1dor~s p:U:l
a. hora êo c~:p:?c:i~::!~ pcdo:â t;cr f~:t~

àurante a zassão da vésper:1, ou no
dia c.-n qt:c o S~n~dor ou Di'!putado
pretender ocupar ~ tribuna.

~ 2.° A inscr1ç[t obedece!"á â. 01'
dem crono16ska da sua solic!tac;ilo ã.
M~sa, pelo Szna.ôor cu D~Dut::L<io, 1125
saa~cntc.

~ 3,° !nscrevendo~sent~is de unL
Sena-dor ou De!,)utado pa.ra a hora do
e~cnte terão prefe:-&nc1a à. tri
'bunt\. os' Ir.em'\)rcs da M~:;,o., pa.:-5, a.ten
der questões de! ordem, ou etc cco
11o.r..'1ia interna da Asseznb!éia, e· os
S:;::l.:l·a,0:70S ou Deputados que a não
ocu~armn na sessão ant2rior, sendo
dad:l. a pahVl'a. aos (!~nmis l,cj:l, ordem
de :!r..scrição.

Art. 51. O Daputa.do que solicitar
a pa!e.vl'<l sâbre proposição em- ,1t~

cussão 11:10 poderá:
4) dcsvi~:::~se do. questão em deba-

te;
b) !o.lx: sôbre o vencido;
c) usar de linguagem iInpróprin;
d) l.l1tro.pas!'i~.,' (} prazo C!.11':' lh~ COIr~

pete;
e) d<a1ht'..!' de ~tender às ~dvel'tf:n-'

cl..'\s doPrcs1dente.
Ar::. 52. I!.~ c;~pl1c::H;6~s "pes.:;oc.!s"

só po.derâo ser dadas deP9is de esgo..
tada a ordem do dia e dentro c.o
tempo destinado à sessão,. que será
prorrogável na forma. do art.

Art. 53. Quando mais de um Repre
sentante pedir a palavra. simultâ~
l1eamentc. sôbre um mesmo assunto,
o Presklente concedê-Ia-á:

(Cl em primeIro luc;ar, ...0 autol':
b) em Ij~zwldo lt.I~J.l·, 0.0 rcl:::.tor;
c1 em terceiro lu~C'.r, ~o ::Lutar de

VÚ:O en1 ~Gpur~do;

,n em (~u~rto li.ísar, uc~ autores
eln:; C:lncndas;

c) Cl:l quin.to lugar, a. um E(1)l'e
Sf;;l1tan::e a fa\1or;

j) em :.::e:·~to luzar, Do um R.~pI'c.~en

to c:mH'n..
~ 1° Sempl'C qtt~ :n=-.i~ de clois Rcprc

s!:l1tnntes se lmr.::.-e...erc:m p~l'a cJu:'ll
c!t:Cl' d::;~:J;:r;2.IJ, ct~·I!:l'!j.~, t:'wJ'1ri l) nos-
;';';"1 e,:''ON:.,'t''r 1) i··.!~"n1él.,tc ,,~..,o.......... "" , ......... _ &Ao, t' .."" .., ~ ,."

p'on..m.cbZ'~o. i.1. r~ c: ou contra. fi,

n14l.t6l'b e~ deb~t~, P:1.l':l qt1e p055a
D J?n5i:l::ll)t~ ~ltC:l::ná...los.

;~ 2,cJ P~r~L n. in::.:cr~çc.o de Or:lCl.ol'es
à dhcu!;;::üo (1:":. mro.têl':a em c!ch::l.tc 111:'.
Y~rt:. um 1..i·I:'O C5:iJscUl.

~ 3,0 .r._ 1:n5zrl::~ocle orn.':~o:-cs no
Livro elO.'i D~b"t·~3 poderA se!' feita.
btO que a Pl'OpCw:J.o :J.. ciiz(;util'-se
~~ia in.cl;;id.1 em. úrctj:i.:l co clla.

~ ,~,o N~ hilJ6te.:;c d~ tccl.u:; Q~ Re
nl'cscnt~ntcs insc!"l~o" p:lra o deba
te de dctC:l';:alnncla proPo51çüo SCl'~m a
fU'NI', ou contra, .:;el·-lhe5·{~ d::.~:l. o,
tKd~~vI"n tJ(~la orcl:m da insCl~'ç!io.

~ 5,° O";; disc1.ír30S lidos serf:o lJub!i
cnd~:; no Dif"ric i:.a •Aascmb!ç.ic. c=>m
C:ito. dcchrar;üo: - O Sr. J:í'.... )cu
o seguinte discur:o. •

.A~..t. 5'1. Tanto n:t < hera do C;:l)cdl
cn.t~, como na da ordem do d:i.~, t~l"ÚO

rl~Qrcs:J, p~c!crêncla 'os orlldores que
se :propuserem trat::tl· de mc.tél'ia
con.stitilcional. .

Art, 55. Compete â Mes:l C"lw.ngl.r
os debates, ::lo s~rem publlcs.dos, CC 1jÓ
CICl$ as c:~Vl:c:.;secs c.nti",:ct::~cnt:!t~.

DOS AP.mT'.r."S

Al'L 5C. A illtClTupção de mn or~
dor por meio de apartes só s~râ. rler"
mitlcla. Qu:mdo 1ôr 'breve e ·cort&:;.

~ 1.° Para :?parten.r um coleel.1. de..
verá o St:llador ou Deputllc,o sonCltar..
lhe pcxmiss!io.

~ 2. Às pnla,,-ras do Presidente ~f~o

serão admitidos apartes.
S 3.° Não serão &dmitidos npàrtcs

sucessivos, paralelos ao discurso.
§ 4.Q Por ocasião. do encaminl'lu

.l!i.ento de votação não serão admiti
dos apartes.
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Art. 4D. o Senador ou :Deputa.do ::;õ
pcc;exá. taln.r:

co p~ra aprezent!l,r indicações ou
rcqtt~rir~lentcs ;

õ) ~ôbrc proposição em discussão;
C) pela orrlem;
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Papubdoin:scl"ever-s~ em Livro do
E~pe-~iente, a J3:;0 c=pcciE.!mcntc eles..
tinJHlo.
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'bunt\. os' Ir.em'\)rcs da M~:;,o., pa.:-5, a.ten
der questões de! ordem, ou etc cco
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Art. 51. O Daputa.do que solicitar
a pa!e.vl'<l sâbre proposição em- ,1t~

cussão 11:10 poderá:
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~ 1.° Para :?parten.r um coleel.1. de..
verá o St:llador ou Deputllc,o sonCltar..
lhe pcxmiss!io.
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serão admitidos apartes.
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§ 4.Q Por ocasião. do encaminl'lu

.l!i.ento de votação não serão admiti
dos apartes.
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~ 5.° Oe apartes :Juborc!iu:4r-sc-ão
Ü~ cUsposiç.ôcs l'elaLlvas nos dcl.iat~s

em tudo que 1h'::5 í6r D.plicá7C1.

Al't. 57. Serfto verbaIs. ou escritos,
lliclcpendcI:!1 do apoinm~nto. de dls..
cussão c de votnçüo, sendo rcsolvldos,
imcclillt::ancnt~~, pelo PresIdente, os
;t'cquerimentos que solicitem:

a) a palavra, ou a sua desistência;
b} o. posse de Senador ou Dcput~...

do;
c) a rctiricar;50 de ata;
d) a inscrçao ele dcclamção de voto

em ab;
ei n obscrvâ:1c~i:I. de dispos1.-;::ão re

gimcll tal;
/) o: retir~,dD. de requerimento ver

brd ou escrito;
(J) a retirnda de propoo~ç:lo com

p:J.recc:t' contrário;
h) :l. verifica;fl.o de votação;
ii czclarecJmentos s&brc Do orclem

dos tro.lJ{\lhos;
7) o preenchimento de lt:g~res nas

Comissões.
2 1.° Serfio verbaIs e votado:; COIll

quulquer número, independente de
apoiamento c õe disc~z~o, os :eque"
nlllentos que solicitem:

a) inserçáo em o.tn de "'oto de rcr;CJ
zijo, cu pes:lr;

U) rcprcscnt:l,ç~o d:J. .P":'~cmbl&i:l. por
meia ele Comissões <:y.ternas;

c) manifestações àe regozijo, ou p~

sar, por oficia, te1cgl':una. ou po·r ou
tra qualquer ~orma escrita;

d) publicação cc infol";n~çõcs ofi
ciai') ~!!) Diário da. Asscm'blêia.;

c) permissão p<ll"a í::tl:J.r :icntnc1o.
~ 2.° SGrão esc::lw:;, independente c:.e

apoia.rnentlj, não terão discussf.o e só
l)ode'l:'f~o ser votados com a prc:;cnç~

de 165 Representantes, no mmimo. os
requerimentos de:

a) renúncia de membros da: Mcs:l.;
ô) discussão e votação de p:.'oposl"

ções por capitulos, Sl'UpO de al'tis~:;,

01.1 de emcnd~s.

c) .acUamcnto da discuss!loou d~

votação;
d) encerramento de discussão;
c) votação por .determinado pro

cesso;
f) preferência;
fl) urgênciD..

{: 3.0 S(;l'fio (!$C~ltos, sujeitos <:l. apoia
mento c cljsctmsiio e s6 poderão ser
Votados com ti. presença. de 165 Re~

prc:scntantcs, no m1nimo, o;; rcquc:::t-
mentes sêbl'c: '

ai h'l1orm::it]6c5 solicitadas no Poder
E:-:ccuUvo, ou po:.' seu intermédio;

1) Ü1SCrç!Úo. no Diário ela Assemb16zeL,
ou nos .Il.1Zais. de documentos não ofi
clnls;

c) nomeação de comissões cspccia.i:J;
eZ) reunião elo. .assembléia, em Co-

rnissUo C·eral;
c) S~llSÕCS cxtraordL'1ári:.s;
1) se;;3Ó~S SCCl"~tftS;

[J) qu['.isqnc:, otÜl'OS ~~suntos, que .se
115.0 rcliram :lo incldcntzs nobrevindc3
110 curso das discussões, cu dns vota
ções,

.~ 4.0 Os rCD.uerimcntcs previstos no
§ 3.(, 5€rilo, desclc lo~o, dcferído~ pcl~

:Mesa, sem consulta ao plenário, se
subscritos per 11m quarto, no mínimo,
<:0 númc:,o tot::-.l de reprcscnt::mtes.

Art. 58. Os rcqucrimemto:'i ~ujcitos

::L cUscussi1.o .'Só deverão sc-r fUl1damen~
tados vcrIJo.Jmente depols de formula
dos c enviados à Mesa e no momento
em que o Presic:ente anunciar o do
'bate.

Art. 59. Os requerimentos p:1Ta
lev:lntamento da sessão por moti·;o de
pesl\r, desde que niio se trate -defà.lii
cimento àe Senaclor ou Deput~dD. do;
Presidente Otl e:.:-Presidcntc. ae Vice
Pl'csldente cu e;t-Vice"Pl·esidentc d~

:RepúbU~n, de Pl'e:i!dente do Supremo
Tribunal Fedi:rul ou de Chefe em
exercício de alguma nação amiga, sõ
poderü'o ser recebldos pela Mesa q:mn
do contenham ao ~ssinatul'a cie 50 Uc
pre5~ntn.ntes, pelo menos .•

DOS pnCCE3SCS DE \'OTnÇí\O

A:t. 60. Três são os processos de
ro~ac::ic pelos qllíl.1S deliberará ::L As
scnlbléia. Constituh'ltc:

a) o simbólico;
b) onoIT'Jnnl;
C) o de escrutL'1io seCl'eto.
Al't. 61. O processo simb6lico !Jrn

ticar"sc"~ com o levnntnmento dos Re
prcs~ntantes que votam a favor da
matéria em deliberação.

Per:igrafQ úníco. Ao anunciar a.
votação de qualquer materia, o Pre
sidente convida:rá os presentes que ""0-
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~ 5.° Oe apartes :Juborc!iu:4r-sc-ão
Ü~ cUsposiç.ôcs l'elaLlvas nos dcl.iat~s

em tudo que 1h'::5 í6r D.plicá7C1.
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ei n obscrvâ:1c~i:I. de dispos1.-;::ão re

gimcll tal;
/) o: retir~,dD. de requerimento ver

brd ou escrito;
(J) a retirnda de propoo~ç:lo com

p:J.recc:t' contrário;
h) :l. verifica;fl.o de votação;
ii czclarecJmentos s&brc Do orclem

dos tro.lJ{\lhos;
7) o preenchimento de lt:g~res nas

Comissões.
2 1.° Serfio verbaIs e votado:; COIll

quulquer número, independente de
apoiamento c õe disc~z~o, os :eque"
nlllentos que solicitem:

a) inserçáo em o.tn de "'oto de rcr;CJ
zijo, cu pes:lr;

U) rcprcscnt:l,ç~o d:J. .P":'~cmbl&i:l. por
meia ele Comissões <:y.ternas;

c) manifestações àe regozijo, ou p~

sar, por oficia, te1cgl':una. ou po·r ou
tra qualquer ~orma escrita;

d) publicação cc infol";n~çõcs ofi
ciai') ~!!) Diário da. Asscm'blêia.;
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apoia.rnentlj, não terão discussf.o e só
l)ode'l:'f~o ser votados com a prc:;cnç~

de 165 Representantes, no mmimo. os
requerimentos de:

a) renúncia de membros da: Mcs:l.;
ô) discussão e votação de p:.'oposl"

ções por capitulos, Sl'UpO de al'tis~:;,

01.1 de emcnd~s.

c) .acUamcnto da discuss!loou d~

votação;
d) encerramento de discussão;
c) votação por .determinado pro

cesso;
f) preferência;
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1) Ü1SCrç!Úo. no Diário ela Assemb16zeL,
ou nos .Il.1Zais. de documentos não ofi
clnls;

c) nomeação de comissões cspccia.i:J;
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cimento àe Senaclor ou Deput~dD. do;
Presidente Otl e:.:-Presidcntc. ae Vice
Pl'csldente cu e;t-Vice"Pl·esidentc d~

:RepúbU~n, de Pl'e:i!dente do Supremo
Tribunal Fedi:rul ou de Chefe em
exercício de alguma nação amiga, sõ
poderü'o ser recebldos pela Mesa q:mn
do contenham ao ~ssinatul'a cie 50 Uc
pre5~ntn.ntes, pelo menos .•
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A:t. 60. Três são os processos de
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a) o simbólico;
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prcs~ntantes que votam a favor da
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votação de qualquer materia, o Pre
sidente convida:rá os presentes que ""0-
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tam a .favor a.,se leyantarE::n e pl'O
claInará. o u5ultadO manifesto dos
votos.

A1:t. 62. F,llJ·-se-á. votação nominal
pela lista geral dos Representantes,
que serão chamados pelo 1.° Secretá
rio e responderão sim, ou não, con
forme forem a favor, ou contra, o que
~e estiver votando. Esta lista será
organizada por legenda dos p~rtidos

representados na ASS2mbléia.
§ 1.0 A medida que o 1.0 Secretário

fizer a chamada, dois outros Secretá
rios tomarão nota dos Representantes
que votarem em um. ou outro sentido,
e 1rãoproclamando em vo:?; alta o re
sultad.o da vótação.

§ 2.° O tesultaC10 tina! da votação
será proclamado pelo I~res1dente, que
mandará ler os noIl:leS dos que vota
ram sim. e 'dos que votaram 11.iio.

§3;o Depois .do J?resid.ente procla
mar :O ~sulta.do final da. votação, .nã.o
.poderá se-r aàmltido a votar nenhum
Senador ou ;Deputado.

Art. 63. Para se praticar a. votação
nominal, será mister que algum Re
presentante a. requeira, po.::' escri~o, e
a I...sseml:lléia a admita.

§ 1.° Os requerimentos verbais não
admitirão vot~ção nominal.

§ 2.0 ·Quando o mesmo Rep:resent:ln
te requerer, sôbre uma s6 proposiç:lo,
votação nominal, por duas vezes, e a
Assembléio, não a conceder, não lb.e
assistirá o d~reito de requerê-la nO'/<l.·
mente. .

§ 3.° Se,a requerimento de um Se
nador ou Deputado, a Assembléia de
libc.rar previamente realizar tõdns as
votaçres de cl.eterxr.inada proposiçi:l.o
pelo processo simbólico, não seráo
adrnitidos req:"lel'!mentos cl~ votc.çã.o
nmnmal paJ:a essa mo.t~ria.

Art. 64. Praticar~s~-â a votaçêo por
escrutínio secreto, por meio de cédulas
da,(ltilografadas ou impressa.s, recolhi..
das em urnas, que ficarão junto à.
Mesa,

~À y~L~C~9ÃO DE VOTAÇSO

Art. 65. Se a algtun Senador ou
Deputado par~cer que o resultado de
uma ~'otação simb61Ica, pl'oclamado
pelo Presidente, não é e"ato, poderá
pedir a sua verificação.

§ ~.o Requer1da a :verificação, o
.P,res1dcnte convIdará os Senadores e
Deputo.dosque votarem a faVor a se
lc:vantal'cm, permanecemdo de pé p'l.l~a.

serem contados, c, IlSSlJ:o, fará, a se
guir, com os que votarem cOntra.

~ 2.'" Os Secretários contarão os vo
tantes e comulÚcal'.ão ao Pr'csidentc o.
seu número.

§ 3.° O P.resldente, verificando,
assim, se a ma10rJa. dos Representantes
presentes votou a favor, ou contra a
ma.téria ein deliberação, proclamará o
:resultado definitivo da 'Votação.

§ 4.° Nenhuma votação admitirá
mais deumo. verif1cação.

§ .5;0 Far-se-á sempre a chamada
quando a votação indicar que não há
número.

no AD~O 1).45 .VO:t6ÇÕES

Art. 66. Qualquer Reprcselltante
poderá requerer, por escrito, durante
a discussão de uma proposição,.o adia
mento de sua votação.

Parágrafo único. O adiamento da
votação de uma proposição só poderá
ser concedido pela Assembléia, pre
::;ente a maioria de seus .membros e
por prazo :91'êv1amente fixado.

Art. 07. Requerido, simultanânea
mente, mais de um 'adiamento de vo
tação de uma propos1ção, a adoção,
por preferência, de um requerimento,
determinará. ficarem os demais pre
judicados:

DI'. RETIRhDA DE PROPOSIÇÕES

Art. 68• .Apresentada à consideraçã.o
õa Assembléia uma proposição, a sua
retirada 56 poderá ser solicitada. no
momento em que fOr anunciada a sua.
votação.

§ 1.0 O requerimento de retirada de
qualquer proposição só poderá ser
formulado por escrito, ou verba1m.~nte,

pelo seu autor.
§ 2.° Serão consideradQs, para os

efeitos dêste artigo, autores das pro
posições das Comissões os respectivos
Relatores e, na sua ausência, o Presi
dente da Comissão.

Art. 69. Quando rõr solicitada :a re-,
tirada de uma proposição, que tiver
parecer contrário, o Presidente defe
rirá êsse requerimento, ,inde'penden-,
temente de votação.
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Parágrafo único. Quando houver
sido requerida. a retirada. de uma pro
posição, que tenha parecer favorável
ou à. qual se haja, oferecido.emenda, o
requerhnento dependerá da aprovação
da Assembléia.

;DAS Qtn:S'l'ÓES:DE ORDEM

Ax1;. 70. Tôdas as questões de ordem
serão, soberana e conclusivamente, re
solvidas pelo· Presidente.

§ .1.0 Durante as votações, as ql'les...
rocs de ordem s6 podcrfi.o ser levanta..
das em râpidas observações, que não
passem de cinco minutos e desde que
:;;cjam de natureza a 1nt1uir direta..
mente na marchs. dos trabalhos e Da
decisão da matéria, corrlgindo qual..
quer engano oucbaroando a atenção
pará um artigo regimental que não
esteja sendo obedecido.

§ ~.o Quando o Preddente, no correr
de uma· votnção, ver1ficar que are..
clarnação pela ordem não se refere
efetivamente à. ordem. dos traba!.hos,
poderá cassar a palavra ao. Rcl'resen
tantc Que a houver solicitado, convi..
dando~o a sentar~se, e prosseguirá ns.
votação.

DA URGÊNCIA

Art. 71. Só serão admitidos l'cque..
rimentos de urgência quando assIna..
<1o~, no mín!mo, roor três membros da.
Me:::?.. (compreendidos, nc.:;t~ hipótese,
os V1cc~Pl'csidc!1tcs e os Sccretti.rios
::;uplcntcs), ou quando formUll1dos pelo
1!dcr ou suhstituto ele qualquer cor
rente partidária representada na As..
s~mbléia.

§ 1.0 Cons!derar~se·á urgente todo
assunto cujos efeitos dependam de de
!ibcração e cxecução 1mccUatas.

§ 2.° O Presidente interromperá o
erador que estiver na tribuna, sem-

'prc que fô:r solicitada urgência paro.
~e tratar de assunto referente à se..
gurança. púbUca, sendo o respectivo
requel'imento subscrito, pelo menos,
por 10 Representantes.

§ 3.° Submetido à consideração da
Assembléia, o requerimento de urgên..

, cia. será, sem discussão, imeclla.tamente
.,votado.

§ 4,° se a Assembléia aprovar o re
querimento, entra.rá a. matéria. ime
diatamente em cllscussão, ficando pre
judicada a ordem do dia até a de..
cisão do objeto pa.ra o qual a urgên
cia foi votada..

nA l'OLfCXh

Art. 72. O policiamento do edU'ício
da Assembléia Nacional compete, prt..
vatlvamente, à' Mesa, funcionando
como Comissão de Policia, sob a. su
prema. dir~ção do seu Presidente, sem
intervenção de qualquer outro poder.
Pará~afo único. :este policiamento

poderá. ser feito por fôrça pública e
agentes da polícia comum, requie1ta..
dos ao Govêrno pela Mesa e postos
à. sua inteira e e:xclusiva disposição.

Art. 73; Será permitido a qualquer
pessoa, decentemente vestida, .assistir,
áas galerias, àS sessões, desde que es
tejadesarmada e guarde o maior 51
lêncio, sem dar sinal de aplausos, ou
de reprov!lÇão, ao que se passar no
l·ecinto ou tora. dêle.

§ 1.0 Haverá locais reservados para..
senhoras, membros do Corpo Diplomá
tico e altas autoridades e funcionários,
e também para. os representantes dos
jornais cllárlos e de agências tele~...
!1cas preYiamcnte autorizadas pela
:Mesa p~ra o efetivo exercício de sua.
profissão.

§ 2,° No recinto e nos lugares des
tinatios à Mesa, durante as sessões, s6
seI·áo admitidos 05 Senadore:) ePcpu
tz.dos c os :funcionários da Secretaria
em serviço c;..:clusivo da sessão.

§ 3.0 05 espectadores que pertul"~

barcm· a sessão serão obrigados a sa1l",
imediatamente, do edifício, sem pre
juizo de outra penalidade.

Art. 74. Quando, por sL.-nplcs ad~

vertGncias, :la forma dêste "Regimento,
não íór possível no Presidente man~

ter a ordem, poderá suspender, ou le~

vantar a sessão.
Art. 75. Se algum Senador ou Dcpu~

tado cometer, dentro do edifício da As
sembléia, qualquer excesso, que deva.
ter repressão, a Comissão de POlícia
~onhccerá do fato, expondo"o à. As~

sembléia, que deUberará. a respeito...
em sessão secreta.
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.Art. '76, Quando no edificl0 da. ,As
:scalblé1a se cometei" algum. deUto,
reali.zar~se~á a prisão do criminoso,
nJ)r1ndo~se inquérito, sob a. direção de
um dos membros da. ComissAo de Po
lícia, designado pelo Presidente.

~ 1,° Serão observados no processo
as leis e regulamentos federais, no
fjue torem apUcáve1s.

§ 2,° Servirá de escrivão nesse pro
cesso o !unclonárlo da Secretaria que
fõr para j550 designado pelo Presi
dente.

§ 3,° O inquérito, que terá rápido
andamento, será enviado com .o de
llnqüente à autorida.de jUdiciária.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. '7'7. A Assembléia Nacional não
poder2. cliscutir ou votar qualquer as
tunto estranho ao projeto .de Consti
tuIção, enquanto êste não fOr apro
vado, salvo os casos previstos neste
Regimento.

Parágrafo único. Se, entretanto, no
correr dos trabalhos sc tornar evlden..
te a necessidade ab501uta de qualquer
resolução inadiável, sôbre a qual baja
o Chete do Estado pedido a colabo
ração da .Assembléia, será. ela debatida
(" votada, em dlscUlSsão ún1ca, com pa
recer da Comissão de Polícia ou da
com1ssâo especial que, para. tal fim,
rõr criada pela Assembléia.

Art. '78. O Presidente da AS5cm~

bléia sel'á o órgão desta. junto ao PodeI'
E"ecutivo da' República, a respeIto de
medidas e providências .que se rela
cionem ao funcionamento dos tra
balhos da Casa.

Art. 79. Nos casos omissos, servirá
de elemento subsidiát10 deste Regi
mento o da. Câmara dos Deput~dos,.

de 27 de setembro de 1935.

Rio de Janeiro, 12 àe fevereiro de
1946. - Nerev. Ramo::. - Prado KelZll,
~om restrições, - Oswaldo C. Lima.
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7.a Sessão, em 14 de fevereiro de 1946.
Pre3idéncia. dos 8n. Melo. Viana, Presidente, e Otávio Mangaõe!r.a, 1.0

Vice-Presidente

As 14 hol'lUt e 15· ·m.lDtttos, .achan
clo--se p~ tU .Se!lhon:s Oons
t!tuintes, o $r. ~te declara
a berta a sessie.

Maranhão:

Pereira. Júnior e Creporl :Franco.

Plaui:

Sigefredo Pacheco.

Ceará:

Moreira d... Rocha. Frota Gentil
e Alme1d;}. Monte.

Rio Grande do Norte:

Mota Neto.

Paraiba:

Samuel PUl\r(;e e José Jofili.

Pernambuco:

Etcl';h1o Lins, Agamamnon Maga
lhães, Gercino Malagueta de Pontes,
Costa põrto e U1~ Lins de Albu
querque.

Alago8$:

Teixeira de Vascorlcelos, Medeiros
Neto, La.uro Montenegro, José Ma.ria
õe Melo e Farias Júnior.

Bahia:

:P1nto Alebro, Vieira. de Melo e AI.
tam1rando Requião.

Esp1rlto Santo:

AtWo Vivaqua, Henrique de Novais,
Vieira de Resende e Alvaro Castelo.

DistrltoFederal:

José Romero.

Rio de Janeiro:

PereIra PInto, Alfredo Neves, Paulo
Fernandes, Bastos Tavares e Acúrcio. .
Tôrrcs. •

MInas Gerais:

Melo Viana, Benedito Va.ladares,
Pedro Dutra, Duque de Mesquita, João
Henrique c Lalr Tostes.

São Paulo:

Gofrcdo Tcl-es, Novcli Júnior, an
tônIo Feliciano e Atallbe. Nogueira.

Goiá.s:

Pedro Ludov1co e Guilherme Xa
vier.
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'Mato 0;..0560:

Marlhúam.o de Araújo.

Paraná:

Lauro Lopes e Gomy Júnior.

Santa Catarina:

Nercu Ramos, otacmo Costa e Ro~

gérto Vieira.

Rio Grande do Sul:

Qaston :Englel't, Teodomiro Fonseca,
. Manuel Duarte, SOusa Costa, Glicérlo
.Alves, Nicolau Vergueiro, .AlJ1l10 Fer..
nandes e l'edro Vergara.

União Democrática Nacional

Amazonas:

Manuel Severiano.

Maranha.o:

Alarico Pa~heeo:

Piauf:

Esmarnsdo de Freitas, MaUas Olfm
pio, José Cândido Ferraz, Antônio
Correia e .i\delmar. Rocba..

Ceará:

Plínio Pompeu, Fernandes Távora,
Paulo Sarasa.tc, Egberto Rodrigues e
José de :Borba.

Rio Gr!lnde do Norte:

José AU;usto e Aluísio Alves.

Paraíba:

Rodrigues RIbeiro. Vergni,aud Van
derlei, Ernânl Sá.tiro e PUnio Lemos.

Alagoas:

Mário Gomes.

Bahia:

Juraci Mo.cralbães, 'Manuel NO'w'ais,
. João :r..~cncl.es e Rafael Cincurá.

Espirtto Santo:

Luis Clá.udio.

Rio de Janeiro:

Prado Kclly e José Loomil.

Minas ~rai5:

José Bonifácio.

São Paulo:

Mário Masagão, :Plfni() Barreto e
I?lza Sobrinho .

Goiás:

Doming-os Velasco e :Machado Si
queira.

Paraná.:

Erasto Gaertn.er.

Santa Catarina:

Ta.vares d'4-maral.

Rio Grande do Sul:

Flo:res da CuJÜla.

Parf.i~o 'J'Ta'balltista Brasneiro

Distrito Federal:

GUl:'gel do Amaral, Bcnício Fonte..
nele e Barreto :Pinto.

Minas Gerais:

Melo :Braga.

Parf.ido Comunista Bra:;iletro

Pernambuco:

Gregório :ee~eITa.

-235- . '

'Mato 0;..0560:

Marlhúam.o de Araújo.

Paraná:

Lauro Lopes e Gomy Júnior.

Santa Catarina:

Nercu Ramos, otacmo Costa e Ro~

gérto Vieira.

Rio Grande do Sul:

Qaston :Englel't, Teodomiro Fonseca,
. Manuel Duarte, SOusa Costa, Glicérlo
.Alves, Nicolau Vergueiro, .AlJ1l10 Fer..
nandes e l'edro Vergara.

União Democrática Nacional

Amazonas:

Manuel Severiano.

Maranha.o:

Alarico Pa~heeo:

Piauf:

Esmarnsdo de Freitas, Matias Olfm
pio, José Cândido Ferraz, Antônio
Correia e .i\delmar. Rocba..

Ceará:

Plínio Pompeu, Fernandes Távora,
Paulo Sarasa.tc, Egberto Rodrigues e
José de :Borba.

Rio Gr!lnde do Norte:

José AU;usto e Aluísio Alves.

Paraíba:

Rodrigues RIbeiro. Vergni,aud Van
derlei, Ernânl Sá.tiro e PUnio Lemos.

Alagoas:

Mário Gomes.

Bahia:

Juraci Mo.cralbães, Manuel NO'w'ais,
. João :r..~cncl.es e Rafael Cincurá.

Espirtto Santo:

Luis Clá.udio.

Rio de Janeiro:

Prado Kclly e José Loomil.

Minas ~rai5:

José Bonifácio.

São Paulo:

Mário Masagão, :Plfni() Barreto e
I?lza Sobrinho .

Goiás:

Doming-os Velasco e :Machado Si
queira.

Paraná.:

Erasto Gaertn.er.

Santa Catarina:

Ta.vares d'4-maral.

Rio Grande do Sul:

Flo:res da CuJÜla.

Part.i~o 'J'Ta'balltista Brasneiro

Distrito Federal:

GUl:'gel do Amaral, Bcnício Fonte..
nele e Barreto :Pinto.

Minas Gerais:

Melo :Braga.

Part.ido Comunista Bra:;iletro

Pernambuco:

Gregório :ee~eITa.



"~ 23ô ---

iBahia;

Carlos MarighêLo..

Distrito Federa.l:

João Ama.zoruJ,S.

Rio de Janeiro:

Alcides Sábença.

São Paulo: .
,José Mnria cctSpim e Milton Brito.

Partido Republicano Brasileiro

Maranhão:

Lino Machado e Anteno:: Bogéa.
" .

Pernambuco:

Sousa Leão.

Sergipe:

Amando Fontes.

:Mir.l3.S Gerais:

3aci de Figueiredo, Bernardes Filho,
Felipe Ealbi e Artur :Bern:!.rdes.

Partido De~ata Cristâo

Pernambuco:

P.rruàa Cám:.:.ra.

1?artUI.o ReptLôliczno Progressista

Rio G:::::.nde do N:..l:""ve:

Café Filho.

Paruao L:~rtador

. Rio Gr.mdc do Sul:

•Roa.ul Pila;

o SR. PRESIDENTE - Passa~se à
leitura da ata do. sessão anterior.

O SR. LAURO LOPES (2.0 Secre·
tário, pTocecle· IX leitura da ata.

O SR. PRESIDENTE - Em cllscus
s5.o a ata.

O SR. LAIR TOSTES - Peço ~
palavra.

o PRESIDENTE' - Tema pala..
vra, sôbre ata, o 51'. Deputado Lati'
Tostes.

O SP... LAIa TOSTES (Sobre a ata)
- (Lê o seguinte discurso) - Sr. Prf)..
sidente, não há suspeição quando dis:,o
-:lão acusa a consciência. E porque s6
me anima, neste instante, um sentl
mento de justiça, é que estou ocupan"
do esta tribuna e tomando a atençãJ
desta douta Assembléia.

SI'. Presidente, esta Casa, em suas
últimas sessões, vem pranteando os
brasileiroS' ilustres que o Brasil teve .d.

desventura de perder. Tantos, para
amargura noss&, foram éles que bem
avIsado andou V. Ex.a detenninando

. que ~s homenagens que lhes devemos.
como legítimos representantes da Na..
ção, a que tão alto serviram, :t'óssem
prestadas em sessão especinl.

Acontece, porém, S. Presidente, que,
-. e:Jltre.os brasileiros ilustres cujns vidas

!orãiíf"i'ecordadas desta tr1buna,.UIn foI
lamentàvelrnente omitido: Constantt..
no Luís Faletta, varão dos mais altos
de Minas e da República.

Constituinte de 1891, e (, penúltimo
sobrevlve:lte, se me não engano, dos
signatários da Constituição de 24 de
fevereiro, aquêle grande e beneméric;J
cidadão bem "merece do" pais o culto
à sua memor!a.

::Não l.."1c vou traçar a biogr3.fià, que
é das mais ricas e mais nobres,~té

mesmo porque, Sr. Presidente, a just'i!
.vaidade dc ter em mim o seu sangue
faria com que cu muito me alODtraSSc
na c:,:at3. descrição de sua nobre vida,
dos gestos inacreã1tâvcis do seu ini
guslável" !lesprendimento, da majest.a..
de moral de suas atitudes políticas.

!1:: conhecido, e já hoje hist6rico. Q

seu proceder de absoluto despre".'ldi
menta e de renúncia quando, Secretá
rio da. Cãmara dos Deputados, recusou,
aos 26 anos de idade, o :Ministério que
o imortal Floriano lhe oferecia.

Tal, porém, o prestigio, a considers
ção, o nprêc;o que lhe vota-vD. o glorio
so "consolidador da Repúbllca., que á~

Constant.ino Paletta e,ogin.
1

ante a sur
prêsa da formal recusa ao dign1ficante
convite, que o jovem convidado indl
casse quem o deveria substituir no
exercício da alta função pública e po-
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litlca. constánttno Paletta, que, parece
ter nasclClo sob a influência de astrCJS
miraculosos, dada. a circuDstàcla dp.
llunca haver errado, não hesitou em
declinar o nome 1mpoluto Cle Fernan ..
do Lobo.

Constantino Paletta, s~"'hores, sem..
pre viveu em íunção do ideal. Nunca
tergiv~rsou, m.mca traiu, não negociou
nunca com os altos e superiores proole..
mas da I'ãtria.

Tendo formada seu espirlto púbUuo
e suas convicções políticas à sÓIIll)ra.
da bandeira. de um partido, jamats
actmaiu a possib!lidade de retornar à
luta senão sob o mesmo pálio parti·
dálio.

Desiludido dos homens, não prosti...
tuiu mmca suas convicções. Foi nas
Minas Gerais um dos mais bra.vos
e impertérritos propagandistas ds.
Eepúbllc~. Fê-:-lo por ldca.lismo, pm."
convicção, por amor aos princípios de
liberdade. .

Jurista dos mais eminentes tal, sem
dúVida, um grande e respeitado ad.vo
gado.

E porque élc foi não apenas tudo
isso, porqun :fol muito maior, innta.ci
vel sob qu~.lquer ponto de vista, ê ~L\e

me permito vir invocá-lo nesta opor
tunidade, já. que,' pela natural atlibll
laçáo elo momento. até seus anti~o:s
companheiros o olvidaram.

Nessas condições, Sr. Presidente, e
certo d~ que, em nenhuma outra oca··
sião melhor inGerpretada o vivo e
maIS puro se:Jtimento do, mine1ro~.

~em distL.'1çíi.o partiê~.r13., ê que em
11orc..e dê2es f2'quefro a V. Ei:.~ taça
inserir na nta dos nossos tra~~1hos
11m votoc1= profundo pc:::~ nela fale
cimento de CO::lStantlno Lui5 P:l.letta.

Solic1tn.ndo, apenns, a i':1serção p,m
f!.ta dê:333 'VClto cl~ pesar, e renunciando.
cie1iber~damente, ao direito, que a tr&.
ãição consagrou, de requerer aSus
pensão dos nossos trabalhos, :.faço-o na
certeza. de que estarei recebendo o· lor
rISO bom' e amorável de Constantino

Palctt::l., de quem recolhi no instante
mesmo de sua morte a contissão de '~ue

morria 'levando para o túmulo, como
ím1co amm'gor de sua grande vida, a
mágoa de não lhe ter permitido o
Dcstir.o a ventura de assistir à qt1eda,

da ditadura., no .nosso querido B1:astlp
(Palmas) •

O SR. HUGO C.AltNEIP..o - Peço
a palavra.

O SR. PRESm~~'I'E-Tem a pa
lavra. sôbre ao ata. o nobl'e Conatl
tu1nte.

O SR. HUGO CARNEIRO {Sóbre
a ata) -. Sr. Presidente, comunico a
V. Ex.1lo que a comÚisão d.es1gnada
para :repre.')ent~.r a Assemblé1a Cons
t:.tuinte nos fUl1r:raís do Embaixador
do Chile, Sr. Roaul Moraloes :Beltrani.
se desempenhou da sua incumbência..

O SR. pnESJDENTE - Se nin...
guém filais quiser usar da palavra,
dou como a.provada a ata.

Está aprovada.
Nas pubUcaçóes das atas dos d.laa

8, 13 e 14 do corrente, por eng~o.

deiXaram àe constar os nomesd05
Senhores Constituintes Eurico. Sales.
Alvaro Castell(), Vieira àe R-eSCDde e
Ali Viana, Machado Siqueira e Ben..
jamim Parã..

OUtrossim, na ata da. sessã..o de on
tem, m'l.. citaçã.o dos nomes dos se~

nhores MinLctros de F.stado, que es
tivera:m presentes à reuniãD cm 00
menaóCHn 0.05 brasi1eiro~ morros nu.
guerra, saiu com 1n<:orl'eções o nome
do Sr. MinJstro da Aeronáutica, Ma
jor Briga.deiro do Ar Armanéo Trom
powsKy.
pass~-sc õ. leitura do e:qJcdic=.te.

O f:&. BARRETO PINTO (Servindo
de 1..0 secretário) 'P7'oced~ â !eri'urc.
elo .seguinte

EZJ?EDIENTE

Exmo. Sr. Prcside;nte d~ AS5em~

bléin Nac10!lul Constitu~l1tt:.

Ainda uma vez 3gr~deçr) ~ V. Ex.1\
a.') provas de deferência c.Uspe·nsadas à
nos:ea },·!arinha de Guel'I't'. por ocasião
da ml!mor~vel sessão solene cm honra
2s :l"ôrças Armadns que tomaram par..
te na última guerra mundial.

Rogo a V. E:'C.:\ 5<. cUgnede trans~

mitir à Asscm1Jlé1a. ConstitUinte aquê~

les agradecimentos ela Marinha de
Guerra. pelas homenag2"llS que, por
essa ilustre Assem~léia, lhe foram
prestadas, em reconhecimento â. ação
decisiva exercida p~lo.s Fôrças Navais
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2!á :ttIta. tm deff!st! da 111Jet~é dos
mares e em prol da democrada.

!t:lu de 3atKA:rô, S4 de ~erettO' de
1946. - Jorge Dodsworth Ma.rttM,

. V1oe-.t\1InU'an1ie, Ministro da. Marlnha.

(I SR. CAPE' P!LltO - Senh<n'
Presidente, eleIto pela quase unanl..
mldade dos Con&t1tuintes para a ár~

dua função de dirigir os tra.balhos
doesta, Assembléia, é V. Ex." o ór
gã,o de interpretação das leis, trate...
se de texto constItucional ou de dls..
pOsiÇÕes regimentais, em tudo que se
relac!one com os nossos traba.lhos.

Peço encarecidamente a atenção de
V. Ex.a porque cons~dero a maté
ria. que vou abordar de alta relevân..
.ela. para a Constituinte, na sua fun
çâo de Assembléia eleita pelo povo.

:E'stá.vemos em plena. vigência do
Estado No1'o quando acontec!mentos
tnternaetonals, 1ntlulndo decJsivamen
te na vidl:t nacional, tizeram que l)

dItador· baixasse a LeI ConstItucional
n.o 9 que, no seu preâmbUlo, lnclica o
li~gUInte:

"Considerando que a eleição de
'aro Parlamento dotado de pode
res especiais para, no curso de
uma. legislatura votar, se o enten
der conveniente, a reforma da.
Constltnição, supre, com vanta
gem o pleblsêito de que trata o
artigo 187 desta última, e que,
por outro lado, o voto plebiscitá
rio, implicitamente, tolheria .a.o
Parlamentoa· liberdade de cllspor
em matéria constitucional";

Essa e a justificação da r~forma.

da Constituição.
Peço a atenção da Mesa, St:...Jhor

Presídente, porouanto V. Ex.a terá·
. Cle decidir a .rnâtéria, que proc:.trar':ll

expor coordenando os argumentos ãa
questão de ordem que vou levantat',

Li "uma df4S considera:n.da. <ia LeI
Constitucional n,P 9 e vou ler, apesar
de saber que V. Ex.a tem conhe
cimento do texto, o art. 4.0 dessa Lei,

,que euz:
. "Dentro' de noventa dias, con

tados desta data, serão 'fixaQas
em lei, nlt :t'orma co artigo 180 da
Constituição, as datas das eleições
para o segundo período presid.en...

,

da! e GóVetnadott dOl!f. Est&d~,
4sS11n como daS' pt1meiraG eJei.
96es para. o Parlamento e ~s A&
~emblé.1as LegJeJa.tiva&.

Oons16etar'-se-ão eleitos e ha,
bmtados: a exercer o manda,to,
lnttependentem.ente de outro re
conhecfmento, os cidadáos diplo
mados pelos 6rgãcs incumbido!
de apurar a ele1ção. O Presiden
te eleito itomará. posse, trinta dias
clepois de lbe ser comunicado '.)
resultado da eleição, perante o
órgão incumbido de proclamá~Io.

O Parlamento insta,lar-se...á ses
senta. dias ap6s a sua eleição".

Sr. Presidente, o golpe militar de
29 de outübro··a!astou do Govêrno o
Sr. Getúlio Varg:ls; mas, a meu ver,
não alterou,: em sua essência, o re
gime sob o qual vivia o país. E é as
zlm, Sr. Presidente, que o substit.u
to do Sr. Ge.tÚJio Vargas no Govêr
no, o Exmo. Sr. 'Ministro José Linha
res, .no exercício do Poder Executivo.
baiJ~ou a. seSuinte Lei, que tomou o
n.013:· '

"No uso das atribuições que.lhe
confere o artigo 180 da Consti
tuição de', 1937, considerando que
o Tribunal Superior Ell'itoral in
terpretou :como sendo constituin
tes os poderes que, nos têrmos da.
Lei CO:J.Stltucional n,o 9, de 28 de
fevereiro :de 1945, a Nação vai
outorgar ao ParIamentc nas elei
ções convocadas pa.ra 2 d.e de
zembro de 1945; Considerando Co

conveniência de pOr têrmo às
controvérsias então .suscitadas a
respeito do julgado, em tõrno da
legitim1de..de e da ex~ensã.o dos
poderes que a Nação delegará ao
Parlamento, decreta:

Os representantes eleitos a 2 de
dezembro ~àe 1945 para a Cãma
ta dos Deputados e o Senado Ire
deral reunlr~se-ão no Distrito Fe~

.deral, sessenta ãias após as elei
ções, em Assembléia Constituinte,
para votar, com poderes 1l1nl1ta
dos, a Constituição do BrasW'.

Ainda na emenda n,o 15, pretenden
do o Poder Executivo ampliar o texto
da emend.a n.o.13, declarou o seguinte:
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2!á :ttIta. tm deff!st! da 111Jet~é dos
mares e em prol da democrada.

!t:lu de 3atKA:rô, S4 de ~erettO' de
1946. - Jorge Dodsworth Ma.rttM,

. V1oe-.t\1InU'an1ie, Ministro da. Marlnha.

(I SR. CAPE' P!LltO - Senh<n'
Presidente, eleIto pela quase unanl..
mldade dos Con&t1tuintes para a ár~

dua função de dirigir os tra.balhos
doesta, Assembléia, é V. Ex." o ór
gã,o de interpretação das leis, trate...
se de texto constItucional ou de dls..
pOsiÇÕes regimentais, em tudo que se
relac!one com os nossos traba.lhos.

Peço encarecidamente a atenção de
V. Ex.a porque cons~dero a maté
ria. que vou abordar de alta relevân..
.ela. para a Constituínte, na sua fun
çâo de Assembléia eleita pelo povo.

:E'stá.vemos em plena. vigência do
Estado No1'o quando acontec!mentos
tnternaetonals, 1ntlulndo decJsivamen
te na vidl:t nacional, tizeram que l)

dItador· baixasse a LeI ConstItucional
n.o 9 que, no seu preâmbUlo, lnclica o
li~gUInte:

"Considerando que a eleição de
'aro Parlamento dotado de pode
res especiais para, no curso de
uma. legislatura votar, se o enten
der conveniente, a reforma da.
Constltnição, supre, com vanta
gem o pleblsêito de que trata o
artigo 187 desta última, e que,
por outro lado, o voto plebiscitá
rio, implicitamente, tolheria .a.o
Parlamentoa· liberdade de cllspor
em matéria constitucional";

Essa e a justificação da r~forma.

da Constituição.
Peço a atenção da Mesa, St:...Jhor

Presídente, porouanto V. Ex.a terá·
. Cle decidir a .rnâtéria, que proc:.trar':ll

expor coordenando os argumentos ãa
questão de ordem que vou levantat',

Li "uma df4S considera:n.da. <ia LeI
Constitucional n,P 9 e vou ler, apesar
de saber que V. Ex.a tem conhe
cimento do texto, o art. 4.0 dessa Lei,

,que euz:
. "Dentro' de noventa dias, con

tados desta data, serão 'fixaQas
em lei, nlt :t'orma co artigo 180 da
Constituição, as datas das eleições
para o segundo período presid.en...

,

da! e GóVetnadott dOl!f. Est&d~,
4sS11n como daS' primeiraG eJei.
96es para. o Parlamento e ~s A&
~emblé.1as LegJeJa.tiva&.

Oons16etar'-se-ão eleitos e ha,
bmtados: a exercer o manda,to,
lnttependentem.ente de outro re
conhecfmento, os cidadáos diplo
mados pelos 6rgãcs incumbido!
de apurar a ele1ção. O Presiden
te eleito itomará. posse, trinta dias
clepois de lbe ser comunicado '.)
resultado da eleição, perante o
órgão incumbido de proclamá~Io.

O Parlamento insta,lar-se...á ses
senta. dias ap6s a sua eleição".

Sr. Presidente, o golpe militar de
29 de outübro··a!astou do Govêrno o
Sr. Getúlio Varg:ls; mas, a meu ver,
não alterou,: em sua essência, o re
gime sob o qual vivia o país. E é as
zlm, Sr. Presidente, que o substit.u
to do Sr. Ge.tÚJio Vargas no Govêr
no, o Exmo. Sr. 'Ministro José Linha
res, .no exercício do Poder Executivo.
baiJ~ou a. seSuinte Lei, que tomou o
n.013:· '

"No uso das atribuições que.lhe
confere o artigo 180 da Consti
tuição de', 1937, considerando que
o Tribunal Superior Ell'itoral in
terpretou :como sendo constituin
tes os poderes que, nos têrmos da.
Lei CO:J.Stltucional n,o 9, de 28 de
fevereiro :de 1945, a Nação vai
outorgar ao ParIamentc nas elei
ções convocadas pa.ra 2 d.e de
zembro de 1945; Considerando Co

conveniência de pOr têrmo às
controvérsias então .suscitadas a
respeito do julgado, em tõrno da
legitim1de..de e da ex~ensã.o dos
poderes que a Nação delegará ao
Parlamento, decreta:

Os representantes eleitos a 2 de
dezembro ~àe 1945 para a Cãma
ta dos Deputados e o Senado Ire
deral reunlr~se-ão no Distrito Fe~

.deral, sessenta ãias após as elei
ções, em Assembléia Constituinte,
para votar, com poderes 1l1nl1ta
dos, a Constituição do BrasW'.

Ainda na emenda n,o 15, pretenden
do o Poder Executivo ampliar o texto
da emend.a n.o.13, declarou o seguinte:



- 23-9-

• uconsfdentnda que ti Assembléfa
CotlStttuinte foi eonvocal18 com
poderes 111mitados para eJal10rar
e promulgar a. Constituição Co
pais" ••.

Parece qu'e há equivoco neste' con..
slderando, por1ue a convoca'tão foi
a. <to poder Legislativo e só na emenlla
D.a 13 o Executivo ampI!ou os pode..
l"es desta Assembléia ordiná.ria, dan..
do-lhe os poderes constituintesl11mt..
ta-dos.

Adiante, diz a Lei n.o 15:
"ConSiderando que só depois de

promulgada a Constituição pas
sarão ao" Câmara dos Deputados e
'0 Senado Federal a funciona.r em
separado para o exercício de Ie..
g1slação ordinária.;

Considerando que as novas attl
bulções do Presidente da Re~;'l"

bltea serão fixadas na Constituição
que a. Assembléia promulgar;

Considerando que, enquanto ao
Assembléia funcIonar camo Cons...
tituinte, a admin1stração' do pais
não prescindirá d' p:rovl-dência~

de natureza legislativa;
Conslrlerando, finalmente, a ne..

cesr.lda(ie de providências prepa
ratórias para o regular !unclon~

menta da Assemblé~a. Constl..
tuints-.

Decreta:

Art. 1.0 Em sua função cons
tituinte terá o Congresso NacIo
nal el.eitos, a 2 de dezembro pró
ximo, poderes ilimitados para eb
borar e promul~ar a Constituição

, do país, ressalvada a legitimitla.de
da elej,ção do Presidente da Re
pública". '

Vê v. Ex.~ que, na pa.rte final Cio
art. 1.°, há. como que uma restri.ção
aos poderes ilimitados, concedidos nOi
pr6p~io art. Fez-se a re')t:'ição quanto
à leglt1Il1i1:lade da. eleição do Pr~;;i...
dente da República.

No art. 2.0 , a lei citada diz:
"Enq\.l.'"':lÍlto não rór promulgQ..da.

a nova Constituiçao ao pais, Q
Presl'C1.cnte da Rep"Úblic3, eleito !li...
multê.neamente com os Deputo.dos
e Senadores, e~:ercel':i todos os

poderes de legislattll"a. cmttnirla e
de ~m1n1stmç'o que c01Jberp.m
à UnIáo, expedindo os atos que
jUlg2.r necessários".

"ora, a .emenda n.o 15 é. a meu ver,
um recuo da mai:cha democrática que
se estabeleceu com a. emenda :0..0 9
à Cor.stituição:

Isso porque a Constituição de 10
Ide novembro de 1937, no art. 180, de
termina que, reunido o Parlamento~

cessaria a atribuição do Poder Exe
cutivo de baixar decretos-lels.

A redação do art. 180 6 a seguinte:

"Enquanto não se reunir o Parla
lamento Nacional, o Presidente da.
República terá o poder de exp~d1r

decretos-leis' sôbre tOdas as ma
térias da competência legislz.tiV::l.
da Unfã.o".

"Enquanto não se reunir o Par
mento", quer dizer que, reuni'Clo o
Parlamento, cessaria a atribuição do
Poder Executivo de bal:.:l.l' decretos
leis.

Encontrz.mo-nos, porém, em um
momento que se poderia chamar tu.
multuário. Ainda agora, folhez.ndo o
Diário Olicia.Z, obsenramos que o Pr,!:..
s'dente da RepÚblica ,b:lixa de
cretos..le1s usando <l~s atribui
ções do artigo 180, "quando tro.ÍS
atr1bulções «"stão alteradas pelo texto
da emenda n.O 15, atribuições essas,
aliás, que lJ. .Assemblél:l. poderia avo
car, porque, reunido o Parlame:lta
BrasUeiro, Senado e Câmara funcio
nando em conjunto para elaborar a.
Const.1tuic;ão da República, o Chefe
do Executivo não mafs se pode valer
do art. 180, pois a faculdade de baIxar
decretos-leis cessou COIn a instalação
do Parlamento."

A questão por mfm levantada, po
rém, não diz ;l:espcito aos poderes de
Executivo, mas aos d~ Assembléia, em
defesa da sua soberania.

V. Ex.I1, Sr. Pr.esiclente, - já o dis
se no inicio de minha cxposiç5.o, ao
levantar a questão de ordem - e o
intérprete da lei, o poder solJerano
clesta Casa. Cabe-nos, na verdade, se
não estivermos de acôrdo com o POI\-
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. C "Sr.: Benedito. Valaclares. - Para.
V. Ex.lI. a Mesa tem competência
para,. decidir ê::.ite assunto? (Muito
'bem) •

o SR. C~ FILBO - Colabora
çiio que não é prestada. neste mo..
menro a mim mas à Mesa, porque ela
é que vai deelc;i.~ a questão de ordem.

O Sr. Lino ,,rachado - Não será
própriamentc a Mesa, mas a própri~

Câmara, que ter2. de decidir em def!..
n!tivo.

o Sr. Ea.rreto Pinto - Nesse .pon
to V. !ã;.Q. t<:m, tóc1a a razão.

O SR. CA~ :Fn.:c:O - se s Mesa
ele!' intel"pretn.ç§.o r;ontrúl'la ao pen
camento dn Assembléia, ai sim, caberá
ao pl,:mú,1"lc pronl.Ulciar-se; mas se
ela d~r interpretação que coincida
com o pensamento da Assembléia,
não llavcl'â n~cê::;sidacJ.e do pronun~

cis.mcntD d25ta. O que pretendo,
SI". Pr.ezid~nte é apenas o!erecer meu
concurso ~o esclarecimento do assun
to. Deseja.ndo conhecer o pensamento
da Mesa, envi-ei a V. EX,I\ um Projeto
de Resolução em que pedia a :reinte
gração doe tôdas as pessoas, funcionú
rics civis e mi11tares, ounidos :na. vi-
C;~Dcia do art. 177, ~

A Mesa o l'2ceoeu e mandou publi
cá-lo. Ai é que se estabelece a minna
dúvida: pelos apartes dos ilustres rp.
presentantes da maioria parlamentar,

'to 'de vista de V. Ex.ll.,· pedir o pro..
.nunciamento do plenário. Mas, por en
..quanto; ',devemos aguardar a palavra
de V. Ex."', que toi eleito peltl vontade

.quase unânime dos Senhore3 C01'l5ti...
tituintes. .

o SR. C~ FU,:rrO - Obrigado
a. V. Ex.&.• Os artigos 12 e 13 da
Constituição de 1937 refercm-.sfr, meu
nobr-e ool2Za, à 'atr':bUlção do Presi...
dente da RepúbIicade baümr decre
tos"l.eis, ouando não se enc'Jntrnr reu
nido .o Parlamento. Minha questão
d".:! ordem é -precisamente em razão ele
se encontrar ftu1cicnado o Parla-
mento. ,..

O Sr. Glicério Alves - Estamos :eu
llidcs aIien~s com !u.."'lções cO.l.':.Stit~i:-..
t~r.

,
, O SR. CA'Ft FILHO -.V. Ex.I\,
natID'almente, tem o seu ponto de

A questã.o de ordem é n. s~guint~: vista pessoal de D::putado, O que
desejo, porém., é conhecer ~ interpre-

A Càmara dos Deputados e o Sen~- tação do. Me.': a , do órgáo .Qlrigente dos
'do Fedel'al, reunidos em Assembléia 110SS0S trfl,balhos, isto é, se esta As-
'Constituinte, por :rôrça das emendas 5cm:Jléia t2Dl poderes constituintes e
n.o" 13 e 15,. têm poderes l~gislativos .legislativos ou apenas podel'es cons-
'ou seus poderes são restritos à el:lbo... tituintes.'
raçilo da Carta :JY1'...agna? ' O Sr. Benedtto Valadares _. Nem

Faço esta pergunta a V. Ex.a., Sr. desejo que seja. de outro. :forma.
Presidente, porque entendo que, reu- O Sr,Oscar~--Caf1l.Ciro - V. Ex,a.
l1ido o Parlamellto, cessa a atr1buiç~o não deve r.:rescindir da colaboração
do Sr. Presidente da República, de dos Srs. DeputadOs, ..
'baixar decretos...le1s. '

O SR. CAF:É Fn.HO - Não tenha
O Sr. Glicério Alves - Mesmo qUf; áú,Vida, moeu nobre colega.

esta Casa funcione como .Assemblt'i:::.
ordinária, não cessa.m tais poderes :r.:t O Sr. Osca:- Carneiro - ••• e o
:face do art. 12 ela ConstitUicão de Deputado Benedito Valadares pode
1937• --prestar sua colaboração. Eu também

posso oferecer a minha.. ,

o SR. CA~ F!LHO - Esta, jw;...
tamtnte, no questão de ordem que pre
tl;ncI:J. levantar. Nfio é imposiç:1o do
meu. n:odo de ver, nem rn-l:lha inter
r.:r.etaçao. O ql1e desejo é o pronun
<:ltl.1nento do Presidente da. Assem...
bléia .sôbre se esta Casa tem pOàeres
constl~uin:tes e legislativos ou a.penas
,os pnmell'Os.

I O Sr. Benedito Valaàares - Só pode
rES constituintes.

O SR. CAF.\t FILHO - Se V, Ex.a,
X:leu nobre colega, estivesse in"lesticlo
da Presidência desta Assemblêia P.U
desceria. da tribuna, porque saberIa,
agora, qual a posição da Meso.. (Mu~

bem. Palmas).
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:face do art. 12 ela ConstitUicão de Deputado Benedito Valadares pode
1937• --prestar sua colaboração. Eu também
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depreendo ·que S.' Ex."~ atribuem à.
Assembléia apenas poderes constitu
intes e dos apartes dos membrus tia
minoria ainda não tirei conclusões,
mas creio que suas Idéias não se ajus- .
tam às do partIdo majoritário.

O Sr. AZãe Sampaio - Não há, hoje,
llO pais, ),lenhum poder, nenhuma lei
que se suparpcnha aos poderes sobera
nos da Assembléia aqui reunicla.

O Sr. Prado Kelly - Que sil.o ilimi
tados.

O SR. CAFé FILHO - -MUito
btm. Já agore. 'Verifico q,ue a Cons
tituinte está d:vid1da. O pal'tido ma
jOl'itârio entend~ q\.le a A:ss~mbléi::l.

tem a"enas poderes constituintes e
uma. gi'ande corrente partidti.:'ia, :rc
pl'esentada pela União lJemceráti~::L
lfacíonal, pensa de mo~o contrâno.
ou seja que a AssembléIa, dentro de
5U~ soberaIÚa e pelo processo de sua.
convocação, tem poderes constituintes
e legÚ>!at:vos.

Não é, porém, 51'. Presiclente, m.m
propós:to apurar como pel'ls:lI:l as co:··
rentes politicas em que se diVide :l
.Assembléia. Pretcnào conhecer o pon
to de VÍ$~ ela Mesa., do órgão de dire
ção de nossos trabalhos.

l:: a questão de ordem que levante.
(Palmas) •

O SR. PRESIDEN'rE - 'A, P--SSenJ
bléia. ac~ba de ouvi.r o ~pélo do ilus..
tre Constituinte Sr. Oafé Filho para
que a Mesg. se pronun<:ie sõ'bre deli
cadíssima. c importt".nte questão cons
tituciona.l, qlt::tl a que S.· Ex. a a<::aba.
d~ lev:mt~,r ..

C~'be··mc dizer, inicialmcmte, a S.
Ex.:\. que me ~1nto na :mpossibilldede
de pronunciar "ve:'edletc.m" sõb1:e o
a5.3unto.

No curso. que fiz, de Di=cito Cons
titucional. a.prendi que os poderes na
R~públlca :Federativa são autônomos,
harmônicos e indepenrQent~s. C~

qual é senhor de sua com'Petên~ia.

O Presidente da República, por
exemplo, sabe que atos lhe cQompe..
tem e os que ca.bem. aos demais pode..
tes. .ao Judlc1á.rio~ por sua vez, in..
cumbe declarar nulo, por falt30 de

.ccmpeténci.a., .o ato ex.eessLvo, do :Ex.e...
cutlvo. .este, o pri:nctpio gu.e me pro-
porcionou o aprendlzaào do Dl.reito~

Esta é a velha doutrl·na. do Dire1to
Federn,lista, do Direito PátrIo, do Di
reito Constitucional.

A Mesa. portanto, falta com'Petên...
cla para traçar normas ao Presidente
éll República. S. Ex,o. é rcspomá..
,'cI pelos atos, que entenda de sua
competência.

Não posso considerar·· outras ques...
tões, uma vez q11e, preliminarmente,
me reconheço incompetente (NãO
apoiados gerais) para. deliberar SÓ..
bre assunto de tamanha magnitude
e· transcendên.-c1a .

Nestas co.r.:dições, o nobre autor à.o
r~Clueri1nento permitir-me-á. que deixe
de externar minha oplnHío sObre a
questão de Drc1em p.roposta~ sentir..
me-la~ mesmo~ constrangido em a.dian
tal' 81preciações mais categóncas.

O 5..'tt. CAFÉ FIlSO (Pela ordem)
- Sr. Presiàente, desde que V, Ex. a
declara não lhe ser possive! dar so
luç:io à questão de .ordem que levan
tei VlSl1n-do definir 03 poderes da Ao\s
sembléia., requeiro a V, Ex.a que a
submeta. â deUberaçãc da Casa.

O SE.. :PRESIDENTE - Nesse caso,
peço ao nobre Constituínte envie à
:'.'!esa requ~l:iZlento escrito, a fim. de
que a comissão competente, - que
uinda. não existe - 1lI:na vez ncmea..
da., emita parece!', sendo, em segui
da, o assunto submetido à. ccmskiera
çã.o da Casa.

O SR. BENíCIO FONTENELE ..
Sr. Presidente, S1's. Constituintes. 
'Membro Q:ue sou dn brmc~da trn.:O~lh!s
ta, pl."DvL"1do elo seio da massa. prolctã
rin, - pois não passo de um simp!es
tecemo - venho ocupa!' pela primeira
vez esta tribuna, pela qual pastaram
consagrz,dos vultos de nossa historj,3.
;oolítlca., pa.t':1 cumpr'.r um inüdlável
dever, que é o de defender o povo da
amada t~r.ra em que vivamos. Não de
sejando tomar muito do precioso tem
{lO desta magna' .f\..sse-l'l:lblé1a, Sr. 1?re
~ldente, permita-m·e V. Ex.,a de ir
d.iretamente ao assunto. Trago ao co-
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%%lIecimento doS' memr ncblr'er para' um
:tato concreta e presente-, para a qual
peço imediatas prcvid!xJcias aos pOde..
res- competentes. Trata-se de uma: ca.
lmudade pública, isto é, dos despejOl5
em massa. de que estãO' amea.çadas
lnómeras fatIÚl1as b-rasileir9..$7 indefe
sas e pobres. Vim a. saber cios mesmos,
por intennédio de um dos ór;áos mais
vibrantes da nobre imprensa. carioca,
o "Diário Trabalhista", jornal matut1

:&10, que vem, desde o seu primeiro nú
mero, defendendo· .intransigentemente
o direito dos trabalhadores que cons
tituem na 'verdade a população pob're
desta capital e de todo o Brasil.

Nestes novos tempos em. que vivem02,
o trab~1hado1", o chefe de famílla pc-.
bre,. não pode com autorização ou com
a fndi!ex:ença . do Estado ou de t;uas
autoridaões. ser jogadp à rua. O pro
blema da habitação é de solução ime
diata. ti: preciso suprimir CTlléis dispo- .
sitlvos do decreto-lei n.o 6.739 de 26
de· julho de 1944, com a redação alte
rada pelo decrEto-lei n/' 7.466 de 18
4-1945. Quero referir-me em parti
cular ao art. 8.° da referida lei que .
diZ: "Durante a Vigência. desta lei não
será concedido despejo a não ser: "ali
nca. "d": em .caso de desapropriação
do imóvel, ou de- sua dernofçã.o, p=t. ....n

. dar lugar a .edifíc=:ção de obra. de
vulto, devidamente- licenciada etc. e
à. Jla!ínea 'Ie"que preceitua: uSe a
lJeseo3. física OU jurídica proprietária,
neceuitar do imóvel para o seu pró
prio uso, OU de s'.?u ascend~nte ou des
cendente ou ronda tratsnd.o-r.e de íns
tltuto.a ou cai"as, propr.:etâr1as à~
imóveis d'~5tinados aos mutuários,
quando os exigi!'~m 'Pa~a o próprio
uso dês.'XJ5 mutuários ou assocl~.ãos
que sejam o.s proprletá.rl08 dos refe-...
ridos imóveis, caso em que o inquilIno
Qe'V'eré, ser notificado". São deswna.
no..c; dIspositivos que não pod·em per
manecer ps.tn. a tr.::.nauilidade da po
pu!:.'lçáo b!'asi!eira. Não. é possível,
Sr. Pr~idente, nobre..,; ConstItuintes,
que se po~nm usar tais d'spositívos
contra. a d!gna e laboriosa populaçii.o
ele nos::a wrra. F:lço minhas as 'Pa~

1~'.'T\1$ do T-ec.~tor do "Diário Trabn
lhL-..ta", falo .em. nome âa ,bancada
tra}'rJ.ll1ista. O nssunto interessa. de
modo v1t::.1 a todos os trabalhadores.
A gu~rra. foi ganho. por êles na. van
g"..tarda e na retaGuarda. Não se jus-

t1!ka que. finda. a. mesma., a arancle
~gnLçOO nnmdla1, êles qUle'. ven
ceram, para que o mundo continuasse
dfgno de ser habItado' por homens
Ilvres, passem a viver em p1m:-e5 con
dições que antes-, comendo UIn pão
minúsculo e sem ter onde repousar a
cabeça~ li: criminoso o que está se fa
zendo com os trabalbadores. Não há
teto para.. o pobre. Atiram-se os seus
:filhos à sarjeta. Não se justifica. que
nesta terra onde hA grande pobreza.
econômica, se fale com tanta lmper..
tinência em obras de vulto. Vemos ex
pulsas de seus lares,por-homens, e até
estrangeiros, gananciosos, famillas de
traba.Ihadores com olto e nove filhos.
Permite-se construções de arranha
céus, com material de péssimas quali
dades, ou de traço inconsistente, a.
ponto eTe se desmoronarem., <;omo vi..
mos com o sinistro pavoroso, impres
sionante, . trágico e espetacular de sá
bado úItímó,- em Copacabana,onde
perderam a vida muitos honrados tra
balhadores, e outros :ficaram inutiliza
dos para o resto da existência. - en
quanto não se constrói ..arranha
chão" pzra os pobres e menos favore
cidos da fortuna. Sr. Presidente, urge
que aqui nesta magna Assembléia de
representantes do povo :>e faça ouvir a
primeira voz de protesto, e esta voz
é ao nossa, a da bancada trabalhist2..
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, es
tamos diante de uma sit1Jaçâo de fa.to,
s que, como representantes do povo.
não podemos ficar impassíveis. Arra
nb&-eéu não resolve o problema ·alar
mante da habitação. Os sublocadores
esl.áo fraudando e burlando a. lei man
comunados com os prQprietâr1os, pois
não se defendem depois de cItados pe
rante o Jud.!ciârio~ Os novos adqui
rc-ntes de qualquer imóvel devem res~

peitar ('l. locaç~o anterior. Conside
remos que senhoras. em adiantado es
tado d.e gestação,. crianças que estão
ainda. sendo amamentadas, anciãos,
muItos doentes, que merecemo repou~

so de uma. vida útil, trabalh:ldores pa
f9 os quais a existência tem sido um
farüo pefl2do; a.pelam oeste insta.nte
pa:-a que não seja.m atirados às sar
jetc:s das ruas; pela ganância e pelo
desprézo dos poderosos. Todo.s es- '
pe:am, clamam e confiam por uma
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proviaência. 'Podemo Govêrno Fe
deral e o Govêrno MUl1.~cipo.l socorrer
a tempo a::i numerosas tamUias ames.
çadas pela calamidade. A lei de desa
propriação imped,e ao Poder Juctic1â
1'10 de investigar ao'3 razões de dcsa
propriaçõe.s. Pode POi5 o- Govf:rno
vale-r-se dêsse lastro para ampllrl:'.r as
famillas atingidas pelo d'.:spejo, li
vrando~se do d€15abrigo, porque não
têm paTa orde ir. Conf,'amos em
~. Ex.1l. o Sr. Presidente da República,
no E?mo. Sr. Prefeito elo Distrito
Federnl, no ExIno. Sr. MinistlO da
Justiça .e .especialmente nesta egrégia
.Assembléia Constituinte, pres'did3.
pelo espírito liberal de V. E~.~ o
Sr. Melo Viana. Vârias famUias, per
fazendo um total de milhares de pes
soas. entre adultos e crianças, .estão
em. situação de lm!nente despejo, no
Distrito Federal. Cito, por cx-emplo.
entre elas~ as residentes nas seguln..
tesruas: Gutemburgo, 157 (S. Cris
tóvão); Araújo, 86, 95, 100, Wl, 102 e
115; Conde de Bonfim. 87, 214 e 220;
João Alfredo n.o 45; Enes de Sou
sa, 88; Haddock Lobo, 45; Estrê13., 30;
Melo e Sousa, 94; Marquês de Valença,
61; M~tos Rodrigues, 13; A~t~d.es

LõbO, 35 e 180 e .Alz1ra Brandão, 36,
além de mUitas outrns que correm.
no Judiciário, que no mom<ento nao
podemos citar. Foram du:igidos 'dc,ls
:memoriais, um aS. Ex.3 o Sr. Pre
sidente da República, General Eurico
G.aspal" Dutra,·.e outro ao Exmo 51'.
Prefeito do D'strito :pe'deral, Doutor
F..i1debl'ando de Araújo Góls, solici
tando medidas que evitem as violên
cias premeditadas. Fazemós nessos
os pedidos das honradas famílias
ameaçadas no seu direito dos mais
sagrados que é o de ter um lar. E é
em nom.e dos morado:'es nos referidos
locais, do Diretório local do Partido
Trabalhis'to. Brasileiro, dos trabalha
dores em geral, da populaçáo pobre
desta cidade do São sebastião do Rio
de Janeiro, para a 'lua! invoco a

, benção do seu padroeiro, que requeiro
à ilustre Presidência desta casa e à.
magna .Assembléia Constitu:nte, ora
reunida, a providência que se faz ne
ccs~R. na I)resente emergência de
caráter nacional, como seja, pedir ao
Exmo. Sr. Presidente da República a.
suspensão dá vigência das alinf'zs r).
e e do art. 8.° do Decerto~lei núme
ro 6.739 de 26 de julho de 1944, c.uja
redação foI alterada pélo Decreto..lei
n.° 7.466 de 16 de abril de 1945, e uma

medida de proteção aos inquilinos no
caso de venda do imóvel, propondo
que: seja obrigatório respeitar o novo
adquirente a loca~ão anterlol·. (M1tito
bem} m1tito õem>.

O SR. PRESIDENTl!: - Antes de
dar a palavra ao primeiro orador in:;..

.. crito na hora do -expediente, quero co
municar à C~.que se encontra sõbre Do
Mesa o projeto de Rieglmento Inter..
no, que figurará. na Ordem do D13.
çltl &lnanhã tão-fior.o.ente pa!:l recebe:!"
emendas,· estando publicado no uD1á
rlo do Poder Legis1.ati'Vo" de hoje e
em. avulsos já. distribu1dos. O prazo
pata reeebmento deemend.as termi..
:nuâ'segunda..'felra. pl"Óxima, às 18
honi.5.

O 5R.FLORES DA CUNHA
Sr. Presidente, venho SOlicitar à
Assembléia .constituinte permita. Geja
inserto, na. ata de seuS trabalhos,
um voto de profundo pesar pelo de..
saparecimento prematuro e dolorO/Kl
do eminente Sr. L1n.dolf'o Colar.
(Muito õem) ~

Moço de origem modesta, nasc1do
em São Leopoldo, no Rio Grande do
Sul, fez-se para a vida protisslcnal e.
depois, para a vida público., ~ custa
de seus próprios esforços.

Homem de F-stado, jornallstf\. bI1-
lhante, argumentad.or notável, era ao

. mesmo tempo uma envergadura de
~HtO, que resistiu 30S embates que lhe
ofereceu a implantação da ditadurl.'l.
no :i3rasll. E eu, pessoalmente, pude
o.qu!latar de seu vallmento quando
o tive como roeu Secretário da Fa
zenda, no govêrno do Rio Grande do
Sul.

Sr. Presidente, deixo aqui a. e3:~

pressão da minha sincera saudade
daquele grande patricia, de. quem o
país - não sei .se pobre ou rico de
homens - tanto ainda podia espe
rar. (Mui'to bem; muito õem. Pal
mas. O oraeZoré cu.m.primentado).

O SR. PRESIDENTE - O ilustre
Deputado Sr. Flõres da Cunha so
licita a inserção em ata de um voto
de pesar pelo passamento do nosso
eminente patricia, o Ex-minIstro Sr.
Lindo1!o· Color.

- %'J-
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Lauro Farani de FTeitas e Eunápi()
de Queiroz.

Os Senhores que concordarem com
a proposta queiram ficar sentado:".
(Paus«> •

Aprovado.

(O Sr. Melo Viana passa a :PTeSi~

dência. ao Sr Otávio J!.'zngabetrc:.) •

O SE. PRESIDENTE - 'rem a pa~

lavra o Sr. José Augusto.

O SR. JOS~ AUGUS'l'O (Palmas";
- 5r. Presidente, vou começar com
UDUl. questão de ordem. Faltam ape.
nas 5 minutos para. o término do Ex
pediente, em que estou inscrito para.
falar e, com segurança, as palaV1'9.S
que vou proferir reclamam tempo
ma:or. Pedirla, pois, a, V. Ex.n. que
me orientasse nesse passo. -

O SR. PRESIDENTE - A hora
do Expediente é improrrogável, mas,
como V. Ex.lIo está. !nscrlto na Ordem
do Dia, terá também a palavra para:- -.
:f~lar nessa. oportunidade.

O SR. 30SE' AUGUSTO - Peço a
V. Ex.a. que me conserve a palavra.

Comparecem mais 116 5:-5. Con~

tituintes.

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO

Acre

Amazonas

Rio Gra.nde do Norte

Georgino Avel1no, José Varela e
Valfrcdo Gurgel.

Para1ba

Jandui Carneiro.

. Pernambuco

Novais Filho. Carneiro da Silva.
e l?essa~ Guerra.

Alagoas

Silvestre Pêriclcs e Afonso de Car
valho.

Sergipe

Leite Neto e Graco Cardoso.

Bahia.

Espírito Santo

Eurico Sa]~s.

Distrito Federal

Jonas Correia.

Rio de Janeiro

l ..lvo.1'O M:::.ia e L::opoldo Peres.

Pará

f...l....n:-o Adolfo, Duarte c.e Oliveira,
Carlos NOGt.:.cir~, Nélson P.:.rijós e 305.0
Bot.elho...

Clodomir Cardoso, Vltorino Freire
e L u!s Carvalho.

Piaui

Renault Leite e Areia Leão.

Eduardo .Duvivier, Getúllo Moura,
Heitor Collet) Brígido Tinoco e Mi
guel Couto.

Minas Gerais

Juscelino Kubitschek) José Rodri
gues Seabra, Bias Fortes, Wellington
:Brandão, José Alkmirn, Gustavo Ca
panema, Noraldino Lima, Celso Ma
ch.ado e Milton Prates.

São Paulo

Cesa.r Costa, Costa Neto) José Ar
mando e Horârio Lafel·.
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Goiás

:Magalhães Silveira, João (\'Abreu'
e Galeno :paraDhos.

Mato Grosso

ponce Arruda e Arruda Filho.

Paraná

~berto Glasse:r:, Fernando Flõres,
Munhoz de Melo, João Aguiar e Ara
mis Atafdes.

Ivo d'Aquirio e Aderbal ·Silva.

Rio Grande CO Sul

~ton· Englert, :€1ói :aocl::la, Dã
maso Rocba, Daniel Faraco, :Batista
Luzardo, Antero Leivas, Bittencourt
Azambuja e Luis Mércio Teixeira.

UNIAO DEMOCRá'I'lC'A
NA'\ClON..~

Pará

Agostinho Monteiro e Epílogo Cam
pos.

Piauí

Helvécio Co~1ho Roarlg'u::s.

Femand'2s Teles.

Rio Grnnde do ~~:'~e

Ferreira de Sousa.

l-'araiba

Osmar Aquino.

Pernampuco

Lima. Cavalcanti, Alde Sampaio e
João Cleafas.

Alagoas

Freitas Cavalcanti.

Bahia

Aloisio de Carvalho, Otávio Manga
beira e Rafael ctnem,'á.

Distrito Federal

Hamílton. Nogue1ra, germes Lima"
Euclides de Figueiredo e Jurandlr :Pi
res.

Rio de Jan€!ro

Romáo Júnior e Soares Filho.

Minas Gera.!s

Gabrie! Passos.

São Paulo

Paulo Nogueira e Aureliano Leite.

Mato Grosso

Vespasinno Martill3 é Agrícola de,
E:lrros. '

Santa Catarlna

Tomás Fontes.

PARTIDO TRABALmS'l'.~ SSA
SILEmO,

Distrito Federal

P..ui P.J:neic!:l, Benjamim Fará, Va:
'(;,.5 Neto. Luis Lago, Scóz::das Viana,
E~ctc Nc·,tcs e Antõnio José d~ Silva.

Ria de Janeiro

São Paulo

Hl1S0 BOl'$hi c Berta Condê.

p ..\ ...~Tmo CO~.roNISTA. :SR-I\.
SILEmO

Pernambuco

Agc~tinho Oliveira e Mora.is Coutl..
nho,
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Distrito Feaeral

Mauncio Gl'abols e 'Batista 'Neto.

Rio de Janeiro

OlaudIno José da SllV9..

São Paulo

Osvaldo Pacheco da Silva e Jorge
Amado.

PARTIDO REPUBLICANO
BRASILEIRO

SergIpe

Durval Cruz, Leandro Maciel e Dan
tas Vieira.

Minas Gerais

Daniel de Carvalho e Mâ.r1o Btam.

Paraná

Munhoz da Rocha.

PARTIDO POPULAR SINDICAL'tSTA

Pará

Deodoro Men~onça.

o SR. J05l:: AUGUSTO - Senhor
Presidente, julgo imprescindível que
comecemos, desde já, a debater os pro
blemas referentes à estruturãção cons
titucional do Brasil. (lttutto bem).
Poder-se-la dizer que esta não é a
oportunidade, porque ainda não existe
sequer o projeto elaborado, e muito
menos estó. êle em discussão. Os pró..
blemas constitilcion:lis, para os quais
:ramos e:'l:pressa e cspecilJ,lmente con
vocados, são, entret.al'lto:, de tal rele
vância, de ,tal magnitude, que reputo
necessário pt'lncipiemos, desde logo
desta tribuna, a enunciá-los e a exa
miná-los, para que a opipJão púbuca.
do Brasil vá tomando conhecimento
de cada um dêles, II respeito dêles se
pronunciando, assim orientando, como
é dos' regimes democráticos, a ação de

seus representantes no seio do Parla
mento.

Uma constituição, Sr. Ptesldente,
não é, não pode ser, instrumento a ser~

viço de partido único. Uma constitui
ção é, pode-se àizer assUn, um pacto
de harmonia soclal, o terreno comum,
em que se encontram os ha.bltantes àe
todo o pais, a lel magna, à sombra da
qual se devem abrlgar todos· quantos
vi'VnI:l. -em d~termin~do pai5. Por. isso,
em tõda parte onde impera o regime
democrático, o que encontramos na
elaboração' constitucional é um com...
promisso·· entre os vários partidos, um
entendimento geral; para que dêsse
entendimento e dêsse compromisso re..
sulte aIgumacõis8. superior aos par..
tidos, às!acÇÓes, às ideolog1as e ti.

Constituição resulte como que um ins
trumento de paz, de !raternldade e de
harmonia social. Tão exata é essa
noção quePJ:ank1Jn, um. dos elabor:l
dores da ,carta' Oonstltucional de Fi
IaàéWa, aflnn.a.va., ao a.:,1ná-la,estas
palavras que quero deixar aqui eoo..
sigriadas, como já. deixei em J1vroQue,
há. anos, escrevi a respeito. Dizia êIe:

"Declaro que, neste momento,
há várIos pontos desta Constitui~

ção que não a.provo. mas não sei
se, após melhor exame, os .não
aprovarei, pois, como já. vivi mui~

tos anos, tenho notado que uma
melhor 1nformação e um exame
mais aprofundado têm feito mudar
a Il"'.1nha opinião... H

'Eis ai Sr. Presidente a concepçâo
de uma Carta constitucional. Cada.
um de nós tem que renunciar um
pouco dos seus pontos de vista indi
viduais, em benefício da harmoni9.
geral, objetivo precipuo que uma cons
tituição tem de realizar.

O SR. PRESIDENTE - Está esgo
tada a hora do e~l:lcdientc.

O SR. PRESIDENTE - Passa-se à
ordem do dia. Continuo. com a pala
vra o Sr. José Agusto.

O SR. JOS't. AUGüSTO - senhor
;Pl'~idente, não é Çlf"P.C'."i(J U.S5cgurar..
mon oue vamo,,<; el::l.bora.:- ~~qui uma
ConstftUição demo~rát:Cn. . Pe1a de
mocracia lutaram quase t{ldas $.5
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vra o Sr. José Agusto.
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mocracia lutaram quase t{ldas $.5
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grandc3 nações do glClbc>. P~la demo
cr~cia também lutnmo;;; e c.lcrramc.mes
nosso sangue. AC1'cdito que nesta
hom, por quase torlos os cOlltiI1elltcs,
l:fio llá uma 036 voz com autoridade
I"jue .se erga pU!':l. "ornbntel' o :;":(:'In1c
ctcmocrático.

As objeções contra a dC:!r.ocrnCl::l.
dirigidas, a de que é contr:írlo. às eli
tes, o. de que é sistema inimigo das
:financ;~s públicas, a de que é regime
em que o número supera a· quallc.ladc,
tódas essas objeções já estão inefra
g:ivelmente respondidas e já passaram.

Nesta hora nã.o há quem ouse er
guer a voz contra as democracias, por
que elas síi.o uma exigência da cons
ciência universal. E que o não tosse:
em nossa Pátria, cujas tradições são
de amor à liberdade, de amor à Re
pública, em. nossa Pátria só há lugar
para os democratas e para. a demo
cracia.

Mas, perguntar-se-á, a democracia
de que espécie?

lJemoeracia poUt1ca, den:.ocracla
social, democracia econômica, demo
cracia funcional?

Niio, Sr. Prcsid~te. 'rõda vez que
se procurn: adjetivar a. democracia, va
sa-se um sentido oculto: negá-la, ili
di-la, contraditá-la.

Democracia. Simplesmente de::no
cracla. Govêmo de cooperaç3o, go
vêmo em que não há fam1lias, nem
castas, nem l'aç."t5 pr1vllcl-Pacas ele'
qualquer espécie. Govêrno no qual
tódas as fôrças sociais são chamadas
a colaboror,' cada uma. no l11nitc ele
suas capacidades, de seu prestígio, de
seu amor pelo bem público. Mas, todos
com igunls possibllldades, cada um
sendo chc.mado ::lo opinar na horapre
clsa e ::;ôbre cada um dos pl'oblen1~s

em que lhe cabe falar. Assim devemos
!azC:l' um~ Constituição l1Ítldarncnte
dC:110Cl'ática; nem de· democracia poli
tica, nem c.!~ democracia econômica,
nem c4C democracia funcional, nem de
utilit~l'ia, mas, simplesmente, uma
.constituição de democracia.

O Sr. Agamem.non l'r!agcr.lhães
V, :G:~,o. permite um np~rtc?

O SR. JOSÉ AUr.:H.íSTO - Com
muito pra21er.

o Sr. Agamemnon. Magalhfiea -
Estou ouvindo V. E.x,1I. com grande
atenção e apre<;iando seu grande
snber jurídIco-literário ulanifcstado no
(l::;curso ele V. I:z.~·; Cljtr.::t~jr..t[J,

V. E:t.1l tnunciOlt os concdtos das
Constitulçõ25, mas afastou-se lnliaira..
m:::nte do conceito econõmico, do cou
ceUo socinL V. Era.1I. está :;e lh:ando
unicamente no fato pol1tico. ?crgunr,o
n V. Ex.a : as COllstitlJiçócs t,';ra ou
não lnumu'etaçíio econômica, supõem
ou nüo regime econômico?

O SR. JOSl:: ..'\UGUS'TO - Vc.;u
l'eS!)aneler u V. Ex.a.

o Sr. Lino Machado - Constituição
econômica foi o eufemismo com que .se
acobertou o Estado Novo.

O SP... JOS~ AUGUSTO - Perm.l
t::l-me o nobre colel;a qU2 f.U rc:.:.ponda
ao ilwtre Sr. Agamemnoll Maga
lhães, cuja cultura admiro .e r>uja
.amizade muito prezo.

O Sr. Agamemnon MagaZh.ães
Ag:-edecido o. V. Ex}",

O SR. JOSE AUGUSTO - 05
fa.tes cconõmlcos. os fatos sociais S~?
c;, f::.tos relevante!: d~ hora histórica.
qu~ v:VtEmo;;. :-lcnhuma. Com:titulção
pOr.1f'rin dC'Epl·~Zti.-los. nem ab:m1oná
los, m:.s c economia n:io dil'1g,,; quclr...
dirige é n política,

O Sr. Agn.memnon .J.1agal1l.ães
Di,~~ordo de V. Ex."'. A politir,f\. ~
uma pragmática; está em função do
sistema econômico-social.

O SR. JOsrt AUGUSTO - O
engocn:!o hl~muno o que inventou para
dirigir os povos foI a pclltic9.; o ~n-

. :::;cnho hum~.no o qU~' ,é':;:;ccb!'iu. pnm.
crietnt:::.r e governar as societdades
to: a política. o E;:;tado moderno.
como todos 05 Estado~, tem wna polí
tica ccvnômica., mas a econcmia nfto
di:fine a política. O fato constitucio
nal é essencialmente política; abrnn
~râ, ce-rtamentc, e V. ID::.o. vai ver
que chegarei at~ lá, parte larga des
tin::lda aos fenômenos .econômicos c
sociais, porque êsse é o espírito da
época, mas a constituição não é eco
nõm'ca; ela G essencial, exclusiva e
nitidamente. p::.lítiC9.. 2ste o verda
deiro conceito cientifico.

O Sr. Agamemnon Magalhães
V. Ex." não nega. que o :fato polí
tico tem conteúdo social? .
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o SR. JOS:S: AUGUSTO - O fato
politico é a direção; a política é a
parte de dirlgir" os povos.

O Sr. Agamemnon MagaZhães 
Mas, fato político, simplesmente, é
expressão vasia; necessita. um C01'l.
teúdo~ ,

O SR. JOS:G: AUGUSTO - O
Estado tem política econômica como
já teve política reljg!osa, política mi
lUar, política cultural, mas a econo..
mio. a. r.eIigião, 03 fatos militare~,

cultUrais e todos os outros são subor
ilinaec,s M Est2.d~, c ê::;tc é r.. org':U1i
zação política d:l. Sociedade.

O Sr. Agamerr~non Magalhães 
Responda V. Ex.a: a Congtituiçr,o
am~r1cana traduz, ou não, um sist<\m.a.
f:conõ:nico, um sistema liberal?

o SR. JOSÉ AUGUSrrO - :tWs
pondo a V. E:;:.I\: J!J. ConstitUição ame
:-:carul traduz o fato pcl!t1co dz. sua-
época. na época em que foi elaborad~;
os fatos econômicos postrelores a ele.
!oram incorporados também por me
didas convenientes, não porque a eco
nomie dirija a pOlítica, mas porque
a polftlca considera a. economia fato
de tul importância que julga de seu
dever incluí~la em. disposições cons..
t~ tuclonais.

O Sr. Agamemnon Magalhães.
A Constituição americana é indi.vi
dualista, diga V. Ex.~. com tôdas as
letras. Pergunto-lhe: Existe no mundo
Q liberalismo econômico?

, O SR. JOSÉ AUGUSTO - Eyjste,
! dh'ei porque.

O Sr. AgamemnonMagalhães _
Está morto há muito tempo.

O SR. JOSÉ AUGUSTO - ri I1be
:ralismo :não morre em época. alguma.
e. nesse sentido. aqui es~ um estudo
de uma das maiores figuras de Direito
Constitucional mo d e r no, Murray
Butler, Professor e Presidente da
Universidade de Colúmb~a, no qual
fIe ataca os que criticam o sistema
liberal e mostra como o Iiberalismo
-está cada vez mais vivo e militante.

O Sr. Agamemnon lt!agalhães __
Poderei citar outra grande figura, que
é o Prof. Laski. '

O SR. JOSÉ AUGUSTO - Conheço
a .obra do Professor La.ski, moderno

socialista, mas êle mesmo não. sus
tenta, de maneira. alguma. que a
Constituição seja um problema eco..
nOm~co porque, se tal se desse, estaria
s\lst.entando um êrro. estaria su.sten~

tarído coisa que poderia ser levacla. a
sério, como V. Ex.a verá na.. parte
final do meu discurso, Estudando'os
fenômenos econõmicQ,.<; e soclals, vou
situá,..los dentro da Constituição com
a. :relevância. que merecem em 1946.

A economl? não orienta ou dir1ge a
política, e, sim, fornece-lhe os dados,
os documentos, as bases para. que ela.
possa (>~ercer o ,seu papel de direção '
e de comando.

Sr. Presidente, ditas estas palavras,
à guisa de introdução, vamos passar
àqu110 que reputo os pontos capitais
de uma Constituição democrática no
ano de 1946 e neste pais, o :erasU, que
pertence ,ao continente 9.mericaIlo,
.considerado por Ezequiel Padilha o
contiíiente do homem livre. _

Vamos encarar o federalismo.
Rá, no mundo moderno, duas DO..

ções em crise: o central1smo e o te...
deralismo..

O centralismo, porque não lá possI
vel, a nenhum Govêrno, a. nenhum
homem, a nenhum dfilgente, po:r.
mais culto, capaz e emInente. enfei
xar nas mãos o conhecimento dos
problemas todos, tão complexos êles
são, que afetam a vida de um povu.
E a crise do centralismo se processa.
numa. dupla direçâo- a da descan
traIização dos serviços e a das re...
gíões. Cada día se crlam serviços no
vos, destacados dos velhos semc;os, e
a descentralização se :faz. pelos lmpe...
rativos da era. de especialiZaçáo em'
que Vivemos.

Mas há, ta.mbém, Sr. Presidente, a.
descentralização. no sentido territo
rial. Cada. região que adquire carac
teres próprios, que se enriquece, que
se fortalece. que progride, que avança,
cada uma dessas regiões adquire di
reitos ao govêrnc de si própria. Por
isso, a centralização é um regime em
crise, cri.se- de agonia, no sentido
de que serviços novos aparecem todos
os dias, e ainda. no sentido de que re
giões novas cada dia se tornam mais
autônomas.
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Dlr~5e~á. que, então, o orador está.
em evidente contradição, pois afirma
que a centralização está em crise, e
que a instituição oposta, a que êlc :3e
opáe,camJJém está em crise.

Respo11derei que a crise do federa..
lisInO é uma crise de crescimento,
poili, as federações já conflnnaram a
sua tal'eZa nos vál'1oG países e está
ganhando o campo internacional.

As :federações são, por tôda a par
te do mundo, movimentos unificado
res e federais, quer dizer, união e
alianç.a. No Brasil, até pouco tempo,
ainda erradamente se im:lgL'lava que'
federação significava mais do· que
autonomia - soberania dos próprios
Estados.

Quero ler da tribuna a palavra de
11m dos artífices da Constituição de
91, um dos homens mais eminentes
do país, que a êle prestou imensos
serviços, .mas que errou nC:3te capí
tulo - Campos Sales.

Eis aqui o discurso de Campos Sa
les na Assembléia Constituinte, em 7
de janeiro de 91:

•,Senhores, não conheço publl
cista. moderno que não afirme.
em frente ao Pireito Público
Americano, ser incontroverso o
princípio que reconhece uma.
dualidade soberana no E.,c;tado fe
derativo. Não há publlcistaque,
fu..,dado na observação e na ~,,~

pcriência, D~.O assinale que nesta
forma de Govêmo, que planeja
mos para o nosso país, aparecem
dois Governos, ambos soberanos,
:tuncionando paralelamente, um
ao Jado do outro (Muito bem): o
Govê:mo do Estado ao lado do
Govêmo da União, aquêle sobe
ral10 como êste, nos limites de
sua competência, visto que a recí
proca independência exclui qual
quer hipótese de subordinação."

Assim, Sr. Presidente, um dos lide
res da organização constitucional de
91, afa5tando~se da doutrina federa
lista, que quer dizer, como acentuei.
- harmoIÚa, coesão e un1ão, porque
federar é aliar, - achava que· na
Feàeração havia duas soberanias pa
ralelas - a dos Estados e a da. União.

o Sr. Agamenmon },f(J.gal'hães -_
Mas V.· Ex.n ' não aceitâ essa doutri
na de soberaniaspa:raleJ~5?

.. "

O SR. JOSÉ .AUGUSTO - Ao
contrário: estou conte.stando,como
V. Ex.a vê. Sou unionista, t:: quero
firmar-me em . :Rui El:Irbcsa, de quem
sr:.o estas' plaavias 'pro!eridns há
muItos anos:

uPederação tornou~.5e moda, en
tusiasmo, cegueira. pal~vra mágica,
a cuja simp!es invocc.ção tudo há.
de ceder, 21nd(}. que .0. invoquem
mal, fora. de propósito~ !:lIa pre
juizo da federação mesma;"

E, em outl"O ponto do mesmo dis
curso:

11Ont~m, GC !cdcz:áção não tí
nhamos n~c1a. Hoje, n~.o há fe~

.dcracão que nos baste. Es,'XIo escola.
não ·pensa, ao menos·,.' no papel
viVi!icador da. União, relativa
mente aoZESt:ldos,' não sabe ver
nela a condição tunc1õtmental da
existêncja d~stesA"

Aqui está, Senhores, já naquela hora,
a verdadeira doutrina sóbrenadando•

Certo é que na clabora.ção das car
tas constitucionais dos Estados, al~

guns houve que passaram' a se de
clarar soberanos, outros bouve que
criaram até o lugar de' Secretário do
Exterior.

Tal :foi a influência de Campos
Sales; tão preponderante :foi, naquele
momento, seu papel na {);:ga.nização
constitucional do Brasil.

O Sr. Gabriel Passos - Não seria
influência da formação politlca norte
americana, em que os Estados eram
v~rdadelramente soberanos e unidos?
Nós fizemos de dentro para íora. Qui.
semos imitar a grande nação do
r.arte.

o SR. JOSÉ AUGUSTO. -.... Vossa
'Excelência acentua um pon~o verda
deiro.

Além da iníluência pessoal de Cam
pos Sales, tivemos du~ pu~.

A federação americana viDha da
confederação. Eram colônias autôno
mas, soberanas.. Natural, pois; que
conservassem pre.l'rogativ3S muito
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Brandes, poX'((ue ai ne fazia a vcrda
dp.lro. federw;ão, quer dizer, pais que
se unia para um objetivo comum.

A influência americana exist1u,
como nos o,dvcrte () nobre Deputado
S1. Gabtlcl l'o.S:>tm,

Houve, cntret::mto, uma outra - a
do elementa posmyist:t, cuja doutrina
s~ aflrm.o., como V. E,:./\/O ::.:ab~m. no
'prê~supo3to. (1fl.s t1~UenM pátrias, e o
papel de Júlio de Ca.stilllos, eminente
entre os mais eminentes constituintes
do :.Br~s:l, ·d&'::;e pO'l1.to d.e vi:;~a. foi
relevo.nte. Basta Ler seu trabalho na
Constituinte. {:omo cu o fiz.

De quo.lquer manelra. porém, essa.
doutrina passou. Já agora. cabe. real
mente, 3. fcdcra,ção no Br~il. Cria

,ram-sc o..s consciências regionais, Es...
tadcs se fortalC{:eram e chega.:ra.m a.
ser (luase IlaçÕes.

Agora, .sim, a federação êUD1im
perativo político, como teria sido des
de a hora primeira. um imperativo
geográfico, .dada n. SUa extensão ter
!itorlal, :.lo diferenciação decorrente da.
variedade de clir:ll:l.S, de produção, etc.

Vamos, aasim, Sr. Presidente, fazer
.. ao federação, mas no seu verdadeiro

sentido, i.sliO 6, uma f~deraçs:.o em.
que tôd.:l.<i 33 pat't~scomponentcs do
Bmsll ::::ej3m administrativamente au
tÔllOr:::.30, c3.cla mna delas governan
elo-se por si me.sma nos seus proble
m:l.s P~Cu.llV.rc~1 rn3.5 tendo a orienta
çüo (!c4':Ll .da. uniã.o que traçará. 'os
rumos o. que cbamarcmos polittcos,
11ror.r1amcn~ políttcos, no alto sentido
de caráter 11aClonal.

E::cmpU.flco. Fíe;uremos. o caSQ da
educação, problema. p.t'in'W.cial de todos
os povos. A, política educacional é, e
não pode deixar de ser, :uma política
brasileira: ê. c não pode deixar de
ser. trac:,0o3. pew, União; e, e não pode
deixar d:!' r~r.. uma política de c3I:âte~'
geral, procm'a.ndo formar em todos 08
rlncê~5 do BrasU Ul:l:la só mcntn,1idadc,
um só peo.samcnto - o aproveitamen~

to das nossas riquezas e o sentimento
,de l1berd:lde e de amor pela nossa
Pátria.

Administrativamente, porém, é 1m~

presc1ndível que cada Estado possa
atender ao seu organismo escolar, en~
carando as peculiaridades locais e fa
zendo com que o ensino nas regiões
agrfcolas, por exemplo, tenha um

caráter acentuadamente agdcola., nas
:regiões industrIais um cunbo indus
trial. e uma feição comercial nas ci
dades.

Aí está. o verdadeiro sentido do. fe·
c!.eração, para o o..ual devemos fazer
voltar, nesta hora. as nossas vistas, e
é o (lue está na consciência de todos
os bons brasileiros.

E nós, os da Unii10 Democrática
Nacional, o incluímos como um. item
do nosso programa quando dizemos
que é mister manter a Federação em
bases que, sem restringir a autono·
mia dos Estados, :fortaleçam a unida.
de política nacional.

f.aora - e aqui me vou apror.imar
um !:lOUCO mais do Sr. Agamemnon
l\!aS'alhães - o regime presidencial,

. o _regime parlfUIlentar.

O Sr. Agamemnon Magalhães -- Ai
c.~t.ou oeem V. Ex.A: não compreendo

. democracia. com presidencialismo.

O SR.. JOSÉ AUGUSTO -SU5"
te~"lto ao tese de que o maior mal cá.u~
:)ado ao Brasil nestes 50 anos 1:oi o
regime presidencüd. (Muito bem)
tunesta ;fonte d~ tirania em tOda a
Amêl'ica Latina, :E: o que sustentam
os melhores estudiosos 'àos pl'oblcmas
iber.:l--amcr!canos.

Aqui esti um. /. A Vida Constitu
cional da América Latina", escrito por
Mirldne Guctzcwltch, contém estas pa
b~.'ras:

41 A anarquia ou a ditadura, teb
súo ","s alternativas essenciais do
regime prcsk1.cnc:lal na América
Latina,"

O Sr. Agamemnon Maga.lhá.es - Te
lIlOSO czem::>lc da !nglatcrra.O Par;'
tido Tral:>alhista venceu e está domi"
nando. No Brasil prcciS~vnmos de
uma revolução.

O SR. JOS:G: AUGUSTO - Nas
minhas ob.servaçÕes do problema bra"
sileiro .•.

O Sr. .l!.gamemnon Magalhães - No
regime presidencial não há evolução,
mas revolução.

O SR, JOst AUGU,sTO :- .. ,
cheguei à seguinte conclus!lo: ore"
gime presidencial produziu, p~~o m.e"
nos, três grandes males no Brasil.
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o Sr, Prado XelZ1/ - Produziu l'evo~

iução ou golpe de Estado,

O SR. JOSÉ AUGUSTO - O pr: ~
melro dêsses males ê qtle acabou com
os esboços de partidos que o parla
mentarismo mon6.rquico ii!. cr1.ando.
.e que, bem ou mal, iriam, no reveza
mento da drieção da. vida políticc.
tr~zenáo pa:c: c tranqullidndc à.
Nação.

O Sr. Gabriel Passos - Mas a es
tabilização ílcava com o Chefe do 00
vêrno.

O SR. JOSÉ AUGUSTO -. Res
ponderei depois a V, Ex.l\..

Segundo, o regime presidencial 
e eu tenho 31 anos· de atividade par
lamentar e conheço bem o ambiente
da minha pátria - ia. todos os dias,
prescindindo dos homens de lnteligên...
ela e cultura. relegados para segundo
plano e :sem função espec!!ica na di
reÇao da vida br::.sile1ra.

O Sr. Hermes Lima - Nã.o parece
ser êste o excmDlo da vida republica
na: quase todos os homens eminen
tes da República tiveram oportunida
de de intervir no Govêrno do pais.

O SR. JOSÉ AUGUSTO - Os que
vieram do regime mcnârqu.!co. Não
quero part'cularizar: po:que não pos
so .examinar os casos um a um. Dai
para cá consulte b:m V. Ex.:l. suo.
observação e veja que o abai:mmento
é continuo.

O Sr. Hermes Lima - Minha ob
servação é exata, no ,sentido de que
aos homens eminentes que a vida p:i
blica do Brasil tem oferecido não
faltaram. oportunidades de part~cipar

do Govêrr.o. Esta a verdade.

O SR. J0511: AUGUSTO - Vo':;S9.
,E:!Celê6ncla por e:{ocmplo. l1cmem. emi
nente, só tlg-ora chcg'ou ~ sItuação
padr:.m.clltn.~'. quando, p~'la S'l~::J. i"''lt?
J!.:;,encin. '::' cultura. tnnto iá. po:!C'~'in,
ter fe'ito pelo Brnsll.

O Sr, lIermes Lima - Isto nao diz
respeito n mim, pessoalmente. Hou
ve, no Brasil, unl incidente politico
C!U~ fcchOi.l a vida pública e. natUl'al
mente, 11:;:0 houve a. circulação dos va
lores. Isto, porém. é acidental...

"

O SR. JOsP. AUGUSTO Neste
terreno renho esta' op'nião',

O Sr. 'Auamemnon Magal1l.des
Não há dúvida que a formação das
elites é llU1.ís rápida.

O SR. JOS~ A"OGUE;TO - O ter~
ceiro mal 6 o mais sério de tod,cs
porque não afeta, apemlO.la· vida po1í~
tica e econõm'ca; é que- o regime pre"
sidenclal provocou revoluções ~~~re

revoluções, uma e mais em. cada qun
triênio. •• '

O Sr. A.gamemllon Ma(JaZhci.es - No
I31'c.~1l cs estadistas eram geralmente
de Minas Gera:s e de São Paulo.

O SR. SOB>:: AUGUSTO- •••
porque 'a revolução ê o. únjca forma
pela qual, no l'egime pres.idencial. na
América Latina. pe'loroenos, ~ cole
tividades,· o povo. digamos aSSIm, tem
meios d<l derrubar os gove?:nos que
n~o consultam ó intcrêsse púbrco.

Dir-se-â. que há como c::[cec;ão o
caso dos E2tados Unidos.. O caso
C:os E~ta{1os Un~odos, entretanto, é d1~

íerente. Ali o poder do .Parlamento
é tã.o grande, tão elevado, que o
Presldant~ Wi!san. CSCl'eyeu,· um livro
que denomino.u de "As instituições do
govêrno congre:ssiooal". A influên
cia do 'Legislativo é·tão assinalada
que o Professor Bnttler. declarou: HO
que nós temos, é 'UD1' pa:rlamentarismo
Ia...""Vado" • .

Destarte. há o' aspecto, por exem..
pLo, da.politica. exterior, em que () ps...
pel d" SE-n2.do. r->..mo do Poder Legls...
latlvo. é relc:\'"an1c e decisivo e, mui..
ta.s vêzes, revoga até a política se..
gul·cia pelo Presidente da n~ública.,

O Sr. Prado KerlU - A própria.
nornea.çao do Ministro do E:ct.eri:lf de
peTlidi: da aprovação dQ S·c'1I~dl,J.

O Sr. Gabriel Passos - Mas nêio
desnatu=~ o presld2.0"'lc.ialisn1o.

O Sr. Hermes Lima - Nilo evita,
(:ntret~nto, Q'l1C o Congre~o tQZlh:l. pa~

od de xnf:.itíma im'POl"l;ància no. vida
pública.. O: exemplo dos Estac1o.s
Unidos prova isso.

. "
O SR.. JO,Sú AUGUSTO - R~s:"

ponderei. ao Y. Ex.lI COlDtiW caso coÃJ.~

ereto. Conheço o Par13,moeMo da
~ f.' •
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Repúbl~3. VClh,ar l{)Q.rClue. J;lêle fjgurei, tart e, se começar a. vota'J:' contra. Q

durante 9 .anos, como Deputado e, oovêrno, não velta". (Risos).
durante 3' anós, ~omo 'Sen:llClor. Co... O Sr. lIermes Lima _ E V. E:,.l\
nhe<;o, ' 19ualtnento,o " da .RepÚibl1<:~ apresenta Isso como defeito <lo pre~
r~ov3.,onde .zstlvr/?, durante três an'os. .::iidc..."lcial:.smo ?
r:oroc Deputar-Jo e estoi! conhecendo
'~te. ," O SR. JOS~ .AUGUSTO - t: um

'Vou nat'l'll;r ao V. Ex." um fato, que fato concr,e.to do p:::es1denclaliGmo
pNsenciel, l~go no lnieio de mir..ha ~~::;~~~~s ~'ii~;s~o n~ssc episódio' c
vida pal'l?~mcnto.r, e' que· bem :resume
o que é o regime presid,en<Cial e qual O Sr. Hermes Lima - V. EK.~
a função do Parlamento, do Oon.gres~ apresenta como detellio d·o presLcLen.
so Na1:l100,aI, dentro dêlf:. clalis2l1o o que é apenas um defel'to

da cultura política da épooa.
O Sr. Pra.rJ.6 .Keziy ~ O discurso

de V. Ex."" é uma verdadeira Uçã<l O SR. JOS:€ AUGUSTO - Def.eito
~J. do p::"l:!sidenciallsmo. Foi o crescendo

de que não deseja.mos pe.rder uma.;;A,I dessa. situação que demonstrou ao fa-
pa2avra. P~1ri&, por ~sso, a V, Ex.a lêncla do presidencialismo.
que nã~ desprezasse o. mlerofO'lle.

O Sr. Hermes Lima.. - Fatos como
O SR. JOS$ AUGUSTO - .Multo êsse V. Ex.a encontrará" às cente..

Obrlgildo.a. V. E~.a. Estou aqui para nas, no Parlamento 11"t0'1&.
aprender e etU'iqu~er 'Do min.ha. ex- --
perlência Pa.x:~~. O SR.. JOSÉ AUGUSTO - O que

Vou prpsseguir, todavis., narrando V. :EJ'C.. a er.-contra no regime parIa-
êsse episóclio. - ',-- :menta.l." é o Deputado querendo CODS-

Havia sido íniciatlo, com. a apUcação truir e combatendo para derribar-- 05
da Carta de 1891, o regime chama. governos que não servem à Nação,
do das caudas orçamentátlas. Depu- pa.ra vir a ser Ministro e .participar
tados defendendo, muitas vêzes, in- de situações releva.ntes que lhe <:ou-
terêss~ legít1rnoo de, SUM regiões, be!em pelo seu merecimento.
atropelavam. o orçamento deemeodas . '1',. .......O Sr. Hermes Lzm(J, - v. ~.a
SÔ'bre emenodllS. ' A coo.sa. toolou tal sabe que, no parlamentarismo inglês,
vulto que h-ouve uma. reVisão consti- a Câma:r:a d<YJ Comuns não discute
tUJCional em 1926, promoVid.apelo o .orça,m(."1lto apresent~o pelo Govêr...
a~o:"a nosso eminente colega, 8t'. Ar'" no; a. mai<r..1& aprova. Não há caso
tur Bemardeti, para ~primir as cau- de ha.ver o Pa'I'lar.o.ento inglês discuti-
dM orç.:unentárias. do o orçamento.

Na votaçã.o <te um dêssP.s orça.tnen-
tos .estava. eu, certa vez, na sala do O SR. JOS~ AUGUSTO - A tese
café. em cCJlI11tPanbia. de w:n eminen- é outra.
te Oaputado, diretor de um grande O Sr. Hermes Lima - Absoluta-
jQrnal, quando d~ nós se aproxima mente. Não há corno confundir coI-
um cole~a., que tinba uma: emenda. a sas diferentes: parlamentarismo in-
c!.efe~der e nos d.iz: "Fubnos, eu peço glês com paTlam~ntarismo continen..
que Vo~ês vã.o a.té o recinto para. ·vo.. tal; presidencial1smc. amerioono com
t~r ~ rnL.'Ú1a emend.a, que tem parecer presidencialismo brr.sile1ro. '
contrário da Comissão de Finanças". O SR. JOSÉ: AUGUSTO - Essa é

J]s.sas emendas. com parecer con- a tese latino·amerlcana, é a tese
treno. eram semwe reJeitadas. brasileira. (Trocam..se a:petrtes entre

O zneu companheiro, homem inte- os Srs • Agal1~emnon Magalhães e
lIgente, deu.Ihe a seguinte resposta _ Herm.es Lima).
e nisso nã.J vai nada de pejorativo, O SR. PRESIDENTE - Atenção!
para êle ou para.quem quer que s-eja: O SR. JOSÉ AUGUSTO- O re-
liMas Vo:::ê 'pensa' quI'.! eu vim aqU1 ~lme parlmnentnr seleciono. valores,
para votar? Eu vim aqui para vaI- faz com que os representantes tra-

I
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balhem, p~ra q~ o :Parlamento possa
~er uma peça na construção da gran
dez..'l e prospe:ddadt;: da pátria.. O
regime pl'cs:dencial - como disse
muito b:m Gi1i:>erto Amado - estiolo.
0:1 v~loJ.'es, mata as 1nic1ativ~o;, faz
com que o Deputado procure .ser caáa
vez ma.is o.comodaticio, porque da sua
'1.rrão c elo seu esfôrço nada tem que
colhêr, Esta a realidade sul-ameri
cnna.

O Sr. Amando Fontes - O qUe fa.
zlc o Del:Jutaclo ser acomod::u:icio é
llue as eii:ições se processavam pele.
miquina governD.n1ental; não rutvia
partidos, nem opiniões pública.s ar
regimentados.

O SR. JOS~ AUGUSTO - Quoria
ver V. :Eb-:.D. criar parUclos 11.0 l"c(;ime
pl'eslde-ncial.

O Sr• .A,gamenon Magalhães
Desde que haja organiZação do povo,
através de partidos e eleições livres
e honestas, o mal se corriSlrâ.

O Sr. Ferre!ra de SO'U.'ra. - 05 de
feitos do presidencialismo, no Brasll,
€stão em que os pan.:dos eram ofi
ciais,

O SR. JOS~ AUGUSTO - B não
só no Brasil: .em roda a América. La
tlrAa. E será~lm el1quanto existir
o rcgi.mc prF1denciaJ.

O Sr. Gabriel Passos - O reg11l1t;
pa.rb.mentar1mporta na. perpetuação
de determinado partido no govêrnu.
Na Monarquia êsse partido sé era re
movIdo pelo capricho do :Imp~rador.

O SR. JOSé AUGUSTO - 00
nh;ço epi.sódics dE'. vida eleitor~l na
Monarquia como V. Ex.'::' também co
nhece, em cn::.c vários Min·~tros foram
derrotados. P Na minha Pl'o\'incia. à
'Última. elt:i;ã.o da. Monarquia, uma ía
ção, cr~l divergência conl o Partido
Liberal, tendo contra si, ao dema.1:"
o Partido Conservador e o Chefe de
Gabinete, Visconclc de Ouro Prêto, de
mitIdos todos os seus correUsiona
rios Oas funções públicas que exer
ciam, derrotou, nas urnas, mesmo
assim, os dois partidos aliados, o seu
e o Conservador, mandando para o
Parlamento o DI'. :Miguel Joaquim
de Almeida Castro. :E: o que conheço
do regime parlamentar e das eleições

então rC::l.lizadas. A situa.ção, agora.,
é muito diferente.

O Sr. Hermes Lima - O povo brJ.
sl1eiro nunca estêve pollticamcnte or..
G'anizado e €:lte mal "era d~sde a. Mo
narquia.

O SR. JOSJ::: AUGUSTO - ~o que
precis::l.mos criar no Brasil: o- espi
rito de partidos, que o regime presi
cJl::ncial, na Amérlca Latino., não per
mite,

O Sr. H ermes Lima. - O defeitf}
cap1tal do presidencial1smo 6 ti. re·
latlva irresponsabilidade do govêrno.

O Sr. Ferreira. de Souza - Só 1sso
o TnatCt..

O Sr. Aua.memnon. Magalhães 
O presidencialismo é regime autorl
tá110 e a. prova disso é a ~ua. prática.
na ~énca do None.

O SR. JO~ AUGUSTO - A Carla.
ConstItucional de' 37, tão malsinada
aqui pelos liberais, é a cópia :fiel e
exata, .é o retrato perfeito do regime
presidencial.

O Sr. Agamemnon Magalhães - O
Presidente P..oosevelt decretou o se..
gulntl:: está. em crise a naçã.o ame
r.cana durante dois anos.

O Sr. PrOAo Kell1J - Em virtude
de; que lei? Em virtude de lei votada.
pelo Congresso. O que não me a-gra..
dou ao our.clo foi a e~res~ão - "1'e
gime autorltário".

O Sr. A{J!Lmemnon Jlftaoal1zães - O
Estad.o Novo, em fa'.::e disso, é fior
ec laranja. ," (~).

O Sr. 1Iermes Lima - Flor de Ia..
ranj?w muito azêda ..•

O Sr. Praào Kelly - Não é exata..
mente isso. Na democracia norte
americana jamais houve preceito co
mo o da Carta. de 37, que dava. ao
Chefe da N::l.ção a cllreção da polít1Cl1o
111tel'11b, e da politica externa do pais.
~: lnuito d1ficll fazel··se a reabilito...
ção do Estado NovO.

O SR. PRESIDENTE - Atenção!
Está com a palavra o S1'. José Au
gusto.
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o SR. JOSlt AUGUSTO - Senhor
Presidente, vou d.e.lxar de lado a
qu·cstão do parlamentarismo.

O Sr. Agamer..on Magalhães - V.
Ex.~ está elevando o Parlamento ...

O SR. JOSE AUGUSTO - :Bon
dade d.e V. Ex.lI...

O Sr. Prado lCeZl1l - Está pronun
ciando uma bela oração.

O Sr. Agamemnon Magalhães - •••
e sustentando urna tese de grande sen
tido. Não creio em liberdade nwn
:regime presidencial.

O SR. .10511: AUGUSTO - Estou
esperando que essa qu-estão seja elu
cidada pelos nobres colegas, pois
apenas estou a esboçá-la.

Agora, quero atender ao aparte mt
c}aI do Uustre Deputado por Per
nambuco, Sr. Agamemnon Maga
lbâes, quando me ~nterpclou sObre os
problenlo.s econômicos e sociais na
Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Fazendo
80ar 08 tím.panos) - Atenção! Há
um orador na tribuna.

O SR. JO~ AUGUSTO - Com a
devida licença d.os meus nobres co
legas...

O Sr. Aga-memnon Mai/alhães - V.
Ex.ll. ~.spalba faiscas. (Riso).

O SR. JOSe AUGUSTO - Qual
nada! Sou o mais pacato de totlos os
Const1t.uintcs ,talvez o maisvf'lho
d.êlez.

Vau deixar de lado ao questão ;Par~
lamcntar.~ta, que está. . Incendiando
todos os espíritos, para atender ao
aparte inicial do nobre deputado .por
Pernambuco. Sr. Agamemnon Maga
lhães,quc me interpelou sóbre o
papel econõmico no mundo moderno,
enl face ela poder públlco e dos re
gimes constitucionais.

:Há, Sr. Presidente, quem fale de
Est~do econômico, como há. quem .l'ale
de democracia econômica, tal é a.
relevüncia que ao econom~a está. as
sumindo no mundo de hOje. Uxna. e
0t:tra coisa sáo totalmente erradas.
Nao há Estado econômico; há sim
plesmente Estado, isto é, organização

poUtica do. sociedade. (Mu!to bem).
O Estado tem umn. polltlca econO..
mica, como tem poUtica. trapa,1h1sta,
como tem outras poUt1cas.

i
O Sr. Agamemnon Magalhã.es - V.

Ex.o. não está certo. O E,<;tado da
Ido.dc MécUa. é o mesmo Estado 11
betal? O Estado socialista é o mesmo
Estado capitallsta? Não pode ser.

O SR. JOS'S: AUGUSTO "- Permi
ta-me V. Ex.Po que conclua.

. O Sr. ArJamemn01lo Magalh.li.es - TO
das as questões· têm interpretação
econômica. O velho Beard explica a
interpretação· ·econômica da. Const1
tuição norte-americana. Tôda. ela. é
lndlv:duallsta.

O S~. JOSlt AUGUSTO - O que
estou su.~tentnndo é que não há Ez
tndo oCconõm!co. :Há Est3.c.Io, s1mples
mente Estada, Jsto é organ:zação
púUtica d:!. :soc1~dndc. Agora, a pol!
tlc~ seguida pelo Estado é que pode
r..:;.')unúr asnectoo ditercntes, con1'or
me o estado de evoluçã.o da humanl
d:\dc. Na época em que os problemas
l'elibiooos tram prev:uccentcs, a. poll
tlca elo Est::tdo era rellg1osa. Numa
época. como esta. em: 1946, em que o
desenvolvimento da ciência e da.
técnica, a superprodução e o SUb
consumo estão prodUZindo tão tortP.s
a.balos sociaIs e econOm!c05, o Estado
e a democracia têm que se voltar
para. ê5Ses problemas, não de1xa.ndo,
porém., de ser sim.plesmente Estado
para se tornar· Estado econOm1co.
mas levando sua poUtlca. sua ação ft

sua interferência a. cada um dês
ses pro~lemas, par3- da.r-Ihes soluções
compntíve1s com as necessidades dt1
tempo.

Direi mais: a partir d:l ConstituI
çfl.o mcxicnna de 1917,::lté hoj/\ n:1.0
há. uma sõ nação, que se organiz~

constitucionalmente, que não consa.
gre, na sua Carta Constitucional,
brgos trechos aos problemas econO..
m~cos e 5ocill1s.

O 8r. A!la.memnon Magalháes - Jã
f: uma evolUI/fio.

O S:R.. JOSl.!~ AUGUSTO - ll:sse
F..::tado nfi.o dcbmu de f>er politlco para
~'~r econômtco. Apenas, sem largar os
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princípios políticos, que já são fl1"..
mados e incorporados ao patrimônio
comum da civilização, enveredou por
outros caminhos, que só a técnica, a.
ciência, a superprodução e o subcon
sumo determinaram e fizeram surgir.
O Estado tem sua poUtica econômica.
E aqui aproveito para declarar qu~,

na Carta Constitucional que vamoo
votar; e cujo exame dcvem.Js come~ar

jã e já, para sermos àlgnos do mandato
de que estamos investidos, devenlos
consagrar largos, desenvolVidos e
completos capítulos a êsses proble
mas, para !)roporclonf),r à :-:cc·ed~de.

de que somos representantes, dias
m:t1.s pr6:ij)~ros, maf:> tro.nqllllo.~; mais
paz, mais fraternidade.

Nesta hora, se os leg1s1adores do
Br:LSll não conseguirem, através da
Carta Constitucional c das leis que
se seguirem, dar a cnda um dos ha
bitantes do pais, pelo menos, um pOl'.
co de pão, de roupa, de habitação,
educação e saúde, deveremos retirar
nos daqui confessando que não sov
bemos cumprir noszo dever. <JI!u!to
bem. Muito bem).

Esse, Senhores, o nosso papel e a
Jnterterêncla do Estado na vida eco
nômica, não para que o Estado se
torne econôm!co, mas p:'I.r~ que rea
lize sua. politica econômica, visando
sobretudo) apanhar êsseÍj mi1hõ~s de
aeserda'tlos do nosso scrtia, dos r1n~

cões, do nosso interior e dar-lhes
aquilo que lhes falta nesta hora: pão,
roupa, habitação, um pouco de edu
cação e um ponco de saúde e de jus
If:iça social, essa, a nossa m~.

Sr Prado 1f.ellJI - V. Ex. lIo verá.
que. no próprio capítulo da decla
ração de dIreitos e r:;arantills. todos os
esforços dos modernos pu-bI1clEtas con
~lttcm em acre~entar ~(jS direItos po
l1tlco~ trD,ci1clúna1.-nentc aceitos os rU
TcUoa ccol1émícos, formulando, assim,
novo princípio D~ra o confórto e bem
est:.:.r dos povos.

•
O SR.. JOSr.: A.UGUSTO - Diz

multo bem (} 110b1'o ='rmrtc:mtc, Sr.
P!'n~o :Kr1!71: no.'J~~ Con,<;t.ltl.lição n:J.o
prccls:l ,dcl:-:n.r d:!' B~'l:' pnmicu.

O Sr. Berto C01l,ii.é - Tem de ser
econônl!ca também.

o Sr. Prado KeZlv - E' prcclSQ se
ter em vista os direitos econOmicos, ao
1000 dos polfticos. '

O Sr. Ferreira de Sousa - Nem po
de del.xar de ser.

O Sn.. JOS~ AUGUSTO - Xl: só
-e:;temJ,er a polftlca, no sentldo pri
mItivo que tInha, à econom'a e à
'Ç'ida soeIsI, fazendo com que o poder
jJúbl!co ~c torne 'Uma fôrça cnp~z de
amenizar o sofrimento de,'; fracos e
torna:- 05 brasilclr03 em condiçõc;{ de
participar dêssc mínimo de confól'to
que o. civll1zação deve dispensar a
todos os hab:tantes de cada pnís.

Eis, ao meu ver, o sentido da nossa
dl~es5ão inicial sóbre os problemas
ccm~titucionai'S do Brasil, a,<; questões
essenciais que i'i"os cumpre examInar.

Sr. l?res1rl~ntc, antes de eonJC!ulr as
minhas palavras, quero ainda insls~

tIl' no ca.Táter pcliti,co do Es-ta.::io,
porque, da Carta Constitucional aU~

vamos votar, dependem a tranqW
.lld.~clc c a pm~ do Brasil. Devemos
elaborar umo. Constltujçâo, nfio para o
Gov(.rno nt:lm contro. o Govél'l1o,
(Muito bem). não para a oposição
rIem contra a oposiçilo,. não para o
P:tl·tldo Soclal Panccl'ât1co. não pllra.
a União Democrática NIJ.ciona I, não
píl.1'l'l. o Partido Socli'lllsta C:istfio, não
para Partido RcrmbHcano ou o de
B,cp:~nl;D.r;ã,o Popular, não pm:n. o
Partido L:bl'lrtador, mas para a tota-·
lidfl.c1'? do Srnsll. TrabaJhnm~5 ::.qul
reunidos para ~laborar Cn,rtn p(JUUca
que honre o B'~5i1 c q~e afaste, de
W~?:, dr.. noss:J. ir.la8'lnnçao :J.3 'r!oos!
bflidndes d~ uma nov:l, d!t~dura.

]1;' claro que neste m~u dixur')o dou
trinário, quando falo em ditaodura, não
quero referir-me à que tIvemos cu no
qualquer o\.ttra; ralo para o ~utu='O

(ilfuito bem); quero .z..,i~mos a po:;
sib1lldndc de ver nosso pais ncvnrrn~n

te entrar nas férias da lcgll.1idndc.

A ditad.ura C isto que D. Rangel
Osório y Gallardo, a Grnndc flg-uru.da
Espanha, cl:J.bal;:·,~dor da RcpLthUca
!i'..;panhoJo.('m BU~l1oS Aires. dese
nhava neste ditô.logo que imaginou en
tre o ditndOl' de ~un pátria c um Ci
dadão:

"Ter;l1o d'rcib ... - dizia o cid~

dao. - Aqui não h~ .direito, nem
bens, nem idéias, ,Scnüo n que imponha
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'-
repUcaVA o ditador. :e do que não me
perte~a poss'O tudo dispor.

- Contra atropêlo tão insigne, in
:;tstla o cidacliâo, a:cudirci aClS tribu..
nm~ de justiça.

- Nüo há tl'lbun.."I.is de justi.ça., res..
pomlia o ditado,,'. Os que havlo. su
prl:1iJ, submeti, suplantei e e5e:'Kvizel.
Só h~ ao justiça que eu mande fazf:r.

- Apr:sar de tuào, os :magistrados,
hOffi(.ms ciiznos. é passível que me
dêem rc.zilo.

- f: inútil. Já b:!.b:ci tun decreto
para que suas sentEnças não se ob~

deçam nem se cumpram.
-.dem, replicava resign!Wio o ci..

dadão, ref'Ugiar..me-el em l1Jl1 direito
que ninguém pode negar-me: o de
protesto. Acu:dl:rel aos meus cassinoo,
às minhas tertúlias, Voas mCllS pcr16
cUcos.

- !'Íão há. cU:elto de associação, nem
d.e reunião, nem de imprensa, respon..
cUa alegremente c. ditador. Nã.o tt:
dfL"<3.'1'e1 nem sequer a queixa.

- Falarei entre mem ~lg'os e fa...
m1llarcs.

- Nem em 'fjCU lar, nem na intimi-
dade, tel'~ llberdar...;e nem direito.
Por tôda a. Jfarte terás o espião, o se...
ereta, que cenará. o passo. E aqui te
aU;Ull!"da. a deportação, a multa extra.
ordinária. Apod{!ra:-rX1e~ei àos teus
bens, abrire! tuas cartas. Naoda. se..
reis êm frente ao poder".

:E:sta, me~ senhores, é a situação
que precIsamos evitar para. n~a. pi
tti~, como eLevem f;v1tá~la tô"'-as as
pát.ús,s livres do mundo. Para isso há
únlco. e exc1usivam:mte um remédio:
dcb;ar de nos encararmos como 1ni
migos, mas proceder como colabora
dores àe uma tarefa comum que é a.
tle construir um Brasil .cada vez
m~.!s próspero, cada vez mnls r1co e,
robretu10, cada vez mais livro.
C'I1uito bem: muito t1cm. Palm.as. O
crc:clor d 'l:!'4amentc cumprlmen.tado).

<O Sr..Melo Viana ctClxa. a preS-t
dência, que é ocu.pada pelo Senhor
Otavfo Ma.ngabeira). .

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
meter à votação o seguinte requeri..
mento:

Requeiro:
1.o Que conste da ata 'Um voto de

pero.r pelo desaparecimento ào sau-
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dooo brasileiro 01'. Pedro Ernesto,
prlmeil'o Prefeito eleito do Dtstrito
:E'cderal c ZI'anc1e amigo dos tra1W.lhn..
dOl'C~: '

2.° Que seja c:'CpccUdc telegrama à
famiUa do inesquecível morta, comu
nicando, C:A.SO :U:jl.1. aprovado o presen..
te l'cquenmtmto. n. decisão ela Assem..
bléia Naoio~·lo.l Constituinte.

O SR. Rtil ALMEIDA (Para en
caminhar a votaçãD) - 5r. Prc.slden
te, Srs. Constituintes. não me pa
rece justo que, no momento em. que
ao nossa Pátria retorna à vida cons
titucional, aincta .se não tivesse ou
vldo nesta casa pronuncla.l" o nome
do primeiro Bo\'crnadol' eleito do J)ls~

trito FederaJ, -do grande e saudoso
P~clrQ Ernesto, o inconfundível pa.la...
dino do. autonomia carioca, homem
cuja vida. roi inteiramente decIicaàa
aos humildes e desprotegidos da sorte.

E foi essa a razão porquv entre
suei à Mesa, para que iôsse .subme
tido à apreciação desta douta. Assem
bléia, um requerimento em que pedia
i'õsse consignado, na ata de nossos
trabalhos, um voto de profundo pesar
pelo desaparecimento do grande bra..
sileIro, que se tornou, pelos seus .tr.os,
o idolo do povo' carioca.. <Muito bem.
Palmas). .

Poderia., Sr. Presidente, para enal·
tecer a fjgurn do grande morto,. re~

correr aos adjetivos tão comuns dos
necrológios. DêleS ntio me serv1reJ,
entretanto, porque. para substitui-
los, ai estão as obras de assistência. 30
ci~l, entre as quais coloco, em primeiro
plano, ás cscolns e os 'hospitais, mar..
con indeléveis que aí estão a desa!ia.r
:l ·baba peçonh·:m.ta dos trz.idores e
cios nm!di2:cntes. .

O Sr. Barreto Pinto ~ Muito bem.
,I1Jnda hoje estão sendo inauguradas,
como realiZ3d~s :;>cl;.l. atual adminis..
txação, obras que Pedro Ernesto ln1..
C~OU.

O Sr. I!cr1ne~ Lima - A admlnl.i<
tr...ç;io pedro ErnC!õito mo.strou o.u~

pràticamcnte é possível no Brasil,
pela m~n05 no Distrito Federal, o en
sino primário, secund.ário e profissio
nal gratUitos.

O Sr. Jo,r;~ Romero - E, a.lnda, a
a!;s1st~ncia mêdico..soclal..
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pero.r pelo desaparecimento ào sau-
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dooo brasileiro 01'. Pedro Ernesto,
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o SR. RUI ALMEIDA - Folgo
muito em ouvir o aparte do nobre
colega Deputado Hermes Llma.

E5tOU certo de que a Assemoléla
Nacional Constituinte, legitima. re..
presentante do povo brasileiro, n~o

negará seu voto a t~o justa qu~o

oportuna homenarrcm fi. quem nao
poupou sacrifícios na defesa dos sadio:i
lJI'lnciplos da LiberdD,de e da Demo
cracia ·em nossa Tel'l'a. (Muito bem.;
m.uito bc·m. PaZmas.)

(O requerimento é aprovado).

O SR. PRESIDENTE - Vou e'lb
meter a votação o segWntereqllc...-i..
menta:

Requeiro que se lance na ata dos
trabalhos de hoje da Assembléia CC:l:::"
tituinte um voto de profundo pesar
pelo !alecimento do Dr. Armando
de Sales Olivf!lra.

Rio, 12-fevereiro..19~. Plinio
Barreto. - Mário Masagáo. - PauZo
Nogueira Filho. - Otá.vio Manga,be!·
Ta.. - A.ureliano dos Santos. - Luis
Toledo Pisa Sobrinho. - Prado Kel1l.

O SR. PLíNIO BARRETO (Pa,m~)
Sr. Presidente, hesitei muito se

eevia. trazer um d.iscurso escrito 3
respeito de Armando de Sales Oli
veira., ou fazer o seu elogio de impro~

viso. Venceu em mim a dellberaçã.~

de trazer escrito aquilo que descjav~

dizer.
Armando não foi pa.r1:lmentar, m~

tinha em si o estofo de um brilha~

t!s.slmo parl:llIli:ntar. Nfo é. portantc.
figura familiar ao Parlamento lJm
ensaio de inteI1Jreta.ção de sua n::)io
nomia política, entendi. s6 podia ser
feito. com algum cuidado e alZ1tmn
eficiênc1~, se traçado com 'Vagar.
Escrevendo o que VOlt proferir, é pos
sível não venha a relatal' tudo ql.1~n
to devera a respeito dêsse brasileiro
<:minente sob todos os títUlos. mas
'tenho a espernnça de não àizer COISU

ulgurr.a que n:1o dCVZl'a ser dito.
Peço, pois. aos 61'S. Constituintes

'l:erdâo de fazer uma leitura, em vez·
de um discurso. Aliás. Calar sem leI'
ou falar lendo. tudo é falar.

(Prossegue, lendo).
Sr. Presidente, à surprêsa, um tanto

ass~:tacUça,de me ver nesta. tribuna,

mescla-se a dor de ocupá-la, pela pr~""

mclra vez, para produzi:r o elo;río fú ..
nel:lre de um antigo companheiro 11.1.:
grande cs.cola. ·de civismo, que era cn
tç~o e "ioltou a ser de novo, o jC'Jrnal
"0 Es~ado 'ele São Paulo", que o tD.-1
lento de escritor, a nobreza de cZl.rátcr.
e a fibra patriótico. de Júlio Mcsquitrb
elevaram à. culminfLnl1ia de uma d::l.s
maLs belas e mais prestigiosa:;) tl'ibu
ml.5 :lO serviço do pensamento libe
ral do Br~s11.

:Lisooo a Júlio Mesquita pelo cP...:i9. ...
menta com. uma de suas distintas fl
lhas, Armando de Sales Olivcir~ po~

deria, desde l'I'l1itO cedo, ter-se utili...
=ado do "Estàdo de São Paulo" para
começar a chamar 800re o sem nome.
.ao att:nção do público e abreviar o
:ldventü ela su&. notoriedal::le. Não (]
fêz. Não teve pressa de apal'eecf, o
cue espanta em um homem que :50:1...
.t°ia dentro em 51 uma !ortt: vocação do
.escritor. Escriticrcs não se recom~n~

dam, -de ordinário, pela paciência..
Todos mais ou menos padecem d""
â:n5ia de publi(:fda.de. Raros os que
não madrugam nas colunas dos jor...
D:l.is. Quase todos não resistenl &.
ambição de ver, nos jornais, o seu no
me impresso ao pé OU de um soneto.
como outrora em de moda; ou d~ um
artigo de sociologia, como é de mo1a
nos temnos atuais. P...rmnndo deixou..se
!ilJar no:sombra, a. estudar, a prepara.~
rar..se, -enqunato, de. mesmo passo, ia,
lentamente, num trabalho continuo e
fecundo, levantando o edifício da sml.
economia partlctúar. Engenheiro, sa~

bia que não há construção dUTa.dora.
sem alicerces sólidos.

A modc1ade foi-Ihe dura e penosa.
Encargos de familla, que lhe cairam
sõbre os ombros ainda quando muito
jovem, fê?. despertar-lhe, desde logo,
o senso da responsabilitla.d.e eocc~

locou, no limiar da juventude, sob ·n.
mais rigorosa disciplina de trabn.lho.
Veio~lhc daí a convicção de que o ho
mem pobre' eleve, em primeiro lur;nr~

consol1d:lr, E!'Conõ::nicamcnte, (\, r.\~a

vida particular para, depois, cogita~,

Ida vida pública. Repugnavo...lhe' ao
consci~nel3. a idéia de se mctel.· na· vicia
política sem outro !ito que o de gran
ge-~ pos:ções e, por via delas, .05 m-eios
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de eXÜ)têncla. Para êle o homem pú
bllco devia estar em condições de res
gl1al'clar, sempre, a. t.iua independ.êncla.,
pois que a atividade politlca s6 é aconM

selhâvel, s6 é merecedora de respeito!
quando pode ser exercida sem quebr~

da hon."a e sem arranhões na digni...
dade. Não deve exercêMlll. quem não
sinta em si a capaci'dade de renúncio.
e não consiga perceber a lJeleza que.
há. em todo () sacrifício. A ela não
se lance quem não estiver prcpar:l>od.o
intelectualme:rte para conhecer, como
devem ser conhecidos, os problema.s
nncionais nem saiba como resolvê~los.

Del1bexac:o a ser um dia um homem.
público no sentido mais alto da ex..
pr~sã.o, experimentando a serena a
nobre: ambição de fazer· alguma coisa_
pela coletivMade, certo de que não lhe
faltar1am fôrças parfl. prestar serviços
à Pátria, Annando de Sales Oliveira.
continuou a estudar silenciosame:t.te .e~
por anos a fio, manteveMse na penum
bra a. arm:;,zeno.r, longe de olh~:;

alheios, o maior cabedo.l de conheci..
mentos que poderia armazenar. En..
quanto outros, mais afoitos e menos
'doutos, se atiravam, em tôrno dêle, à
$'I';LOOe aventura, o lutador obscuro
::.~~t!á'rdava, tran':iullo.me:::l.tr:" ao sua
ho:~.

Essa hora chegou, em 1930, no
grande movimento de esperanças que,
então, abalou o Brasil inteiro. . Deu
êle, naquela ocasião, os primeiros pas
sos na política; e ésses primejros pas-.
50s fir.eram~se notar pela fin:leza.
.surgiu já SenhOl" do te::eI:o onde :a
;pÚial' •

Coordcna.dor das energias, que se
of3:'eclam para o combate contra 05
erroS e os vicias da política de então,
adquiriu logo Do confiança gemI. ~!!::~s

a sua cn.pa..c1da.de de organização e a
sua predisposição po.ra o mando, os
seus atrlbutcs de chefe, as suas exce
lências de gUi?, só tcma!am l'ell?:vo, em
Hl32, na cam.panha em que S. Paulo
arriscou tudo, a começar pela vlda de
seus filhos, para restnlU'~"4, üO 13ro.sil,
o regime da lei. Do seu gabinete de
trnbalho, na redação jo "Estado",
tmus!ol'mado em pOsto .de comando,'
ArmanC:o dirigia tudo quanto lhe ca
bia dlr!Sil", distribui:l. conselhos, to-

mava provi:dência5, provia ao qce a sua.
vigilância exigia, levantava O~ Ani...
mos, dlstr1bula esperanças... Foram
dias e noites terríveis. Nada o atllgia
tanto, naquelas horas tempestuoso.s,
como a notícia aé que os outros Esta..
dos do Brasil não 56 deixavam São
Paulo, sozinho, no seu desesperado
esfôrço para restaurar a demcoracia,
como lhe atribuíam intuitos separa
tistas.

. - Separatista S. Paulo! exclama
va, freqüentemente, cheio de espanto
e de revoLta.. Não havia como se con
formar com essa inju.stiça. D1r..se-la.
que no seu espirito s6 havIa lugar, en
tão, para êstes protE!stos: como pode
ser sep3:rat~sta um povo que, nos tem
pos coloniais, dilatou as fronteiras da
Pá.tria. e deixou, em todos 05 recanto~

do território nncional, a marca da-sua
passagem. Como podia ser separátista.
UI:1 povo que, no correr da vidalnde
pen,dent2 da nação, ...eio mostrando.
sempre, por uma sérl.: de atos ez.pre;;M
sivos, o seu amor ao Brasil e revelando,
pCl' todas as ~ormas, tiS seus sentimen
tos de fra ternidacle para- com todos os
nlcmbrcs da grande 1'amilia brasilei
ra.! Como pocUaser separatists.l. um
povo de intellS'ênci~ viva e, port.';'nto,
Lal1 r.o\'o· capaz de compreender a es
tuplctcz que serta o abandono de uma
Pátria imensa para constituir~ Pá..
trio. l'!"JnÚsculo.! Como poderia ser ~e

paxatista um. povo que, jamais, hesita
ria. em dar o seu sangue, a sua fa
zen.da e a sua v:da para que oBra..
sil não perdesse uma polegada, sequer,
co s~u t~rrit6rlo! (lJ.fuito bem) •

Tempos depo:s, serenada a tempes
tacle pelo. vitória das idéias que levou
S. Paulo a empunhar armas, o go
....8rno da Ul1ião t~vc a sabedoria cll;;
con!izr a Armando de Sales Oliveira,
como interventor, a direção dos negõ
cios públicos de S. Paulo.

Chee;al'a [L hora de se :revs1ar n~~e

o homem de estado. Teria êl~ a neces·
sár!a capacidade para administrar uma
circuns<:r1ção como S. Paui.o?

Em pouco t~mpo as dÚvida.s desfa
ziam-se. O hOr.lem de estado e~istia.

A sua capa<:idade de orsani7.ação em
!ncontest~7el. Todos os problero::ts lhe
eram familiares e para todos ~razia

mr:,e, saltlçú,o. Nada, realmente, escapou
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aos seus culda.c1os. Do ensino pl"ímãrio,
que procurou difuncUr em proporções
até então nunca atingidas, c .ao Ge
cundário, que rcorganJzou em moldes
mais amplos, até o superior, o. qUe deu
::dgnH'icação extrllo:,cUnâ:da criando a
Uni·"sl'sid:l.de, tempo de cultura que
viverá tanto como os templos .ele reli
gião, tudo se renovou e floresceu ao
toque da .sua inteligência e da .su,?
energia. Não houve ramo da. ndminis
tragão público. que nao ncusass~, pel2.s
tmnsíormações que ~ofl'eu, a J,ll·CSC::....
ça de um g:ande espírito.

!:l. sua. obra administrativa, porém,
teve de ser interrompida o. melo p-::1a
campanha à. presidência da. Rcpúbllc&,
na qual, como um dos candldatos, par
ticipou com intensidade.

Nessa campanha dcu-::;e a rcvel:l.
ção de uma outra face do seu t:llcl1to
e do seu patriotismo. Surgi;:am,di
ante de nós, enlevando-nos, um O:t':l.
dor primoroso, dos mais lúcidos e
brilhantes que ainda tivemos, um ar
tista, dos mais finos e encantadores
que, até então, havia.m dado lustre
à. eloqUência política e um'''gentlc
man", dos mais sedutores que, no
Brasil, elevaram as competiçõ~s poll
tivas a uma espécie de torneio dE' sa
lão em· que as. boas mllneíras rcalça
vanl as boas idéias, e o ambiente da
opinião, amol'tec1do pelas flores de
uma ironia suave, não descambava ja
mais para a brutalid.ade das injúria..3.
Na elegância das atitudes, no amoroso
arra.."1jo da frase, na constante preo
cupação com o decôl.'o de sua pC:::Isoa
e com a harmonia elos seus períod,os,
acusava Armando de Sales 011
vcira. afinidncJ.es estreita.s com .Jc~

quim Nabuco. Foram ambos, na: ver
dade, gente da mesma f~mllia ir.te-'
lectual. O parentesco espiritu:1l de
ambos era evidente. Pertenciam am
bos à. mesma linhagem de artistas.
que, fascinados pelos atrativos ilusó
rios da. política, julgaram, na. mais
deliciosa e, ao mesmo tempo, l1tl. mais
dura das ingenuidades, que era pos
sível dar-lhe o feitio e a l'cfulgência.
de uma obra. de arte.

Quase no têl'mo da campanha pre
sidencial, onde Arroando eSCl'eilCU
páginas que passaram a figurar en
tre as mais formosas da nossa. litera
tura. poJitica. estalou, de Tenente, na
limpidez de um céu azul, ô ~aio de
10 de novembro de 1937. -

Foi, ent,ão. o exilio, o doloroso eJá
lio que durou quase oito anos, por

. ten'as da Europa e da Américn, com

que lhe puniram o êrro, pior que um
crime, de acredltnr que as instltl'liC;õcs
elemocrCl.tlca.'3 tinham sido l'cstnUl'a
dlJ,s com o. Comtittliçi;í,Q de 1934 c que
'~ra c1l1'eito dl~ qua1qnc2,' cido.c.lão,
uma. ve2: apoiado por volumosa C01'
rcn~~ de opiniiio p".1blica, clleputuJ.' nns
urnas o ca::e;o ele ?l'cni~~ntc da. ~pú
blica .. ,

f!:sse exilio tC,1 dec:;:,ctado sem au
toridade alguma, impôsto per ::i:11
pIes autor.:c:h:tde policial ,c, mais do
que issO, em flagrnntc contradid'i.o
com os dispositivos da pr6pria Cúta
Constitucional de 1937, Do qual, como
sabemos, não adotou a penalidade el,)
exílio 110 estrangeiro contra cldi'.dã.o;;;
do :Brasil. Por essa Carta, nos ~to.
dos de emergência, o Pl'esidentc cl~\
República poderia, apenas, desterrar
o cidadão para outros pontos d.o
território nacional, c, não, mandá-lo
para o estrangeiro.

Mas o castlgo iníquo nã.o L.~c verteu
n'alma nem o dc~â.nin1o dos que va
cilam. e recuam ao primeiro revés
nem o azedume dos que. nas lu~1.s
políticas, olham mais p2.ra os advel.'
&irias do que para 2S idéias. Nr: e",i
110 continuou a cuidar elo 23ralS!'!, <to
estuciar-.Ibe os problemc.s, a traba
ll]n.r ~ela sua gl'andez~. Disso podc
1',\0 (lar testemunho os seus noorcs
COmpRi,lhcll'OS ~la glória ele 'p::t.decQr
pela demOCl'[lCla: Otávio Mangn::Jci
1'0., Júlio MesqUita Filho, Paulo No-
gueira Filho, Luis Pizil, Sobrinho'

Paulo Duarte. '
:N'êvo cartig-o ~carretou-lhc êsse

~ZÃ10r c:,;:ccs.sivo à.l?á.tria: .a...~oraraI1l
em delito, certn V'fZ,' em tr~m~nclo
<lelito contra o regim.~,l.ima análi&e
cl~ situação pOlítica que se atrevera
a fazer em documento divulgado
c1and~stinam~nte - c condenaram.
nOo, ~em ,cifeesa, a· vários anos de en
car.ceramento. Só nas v';speras da
merte, c pêso da condenação desapa
reCf:~ por ter sido o pro~sso anUlado
pelo Supr·:;mo Tribunal Federo1.

Cada vez mais devotaclo à missã.o
política que se lhe impusera,Armanclo
de Sales Oliveira prosseguiu, IODse àa
terra natal. na tarefa de ser, onde
quer que se achasse, um bom. um
grande, um eminente brasileiro. Da
ta.m, dessa fase de sua vida, estudos
~õbre graves problemas socia.is que
a última guerra suscitou e para os
quais não viu soluçiio fora dos qua
dros do direito, da. justiça e da. huma..
nidade.
. Os qu.e entâo lhe acompanharam
de perto a vida. e dlàriamente" troca-
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va.m idéias com êle a respeito dêsses·
assuntos, poderão atestar que, se em.
todos os iPartidos representados ncs ..
ta Assembléia houvesse meia dUZI&
de homens com a preocupação dos
problemas sociais que .Armando de So.
les sempre alimentou, dentro eii.1
pouco, os nossos ilustres colegas do
Partido Comunista não teriam razão
para se constituírem em r,rupo à. par
te. (Muito bem). As idéie.s que Suas
:E."{celências defendem são hoje ac;:uc
las por que se batem todos os home11S
de raciocínio, de sentimento, qu~ não
podem suportar essa dolorosa c:uel
e iníqua. injustiça social, que dá tudo
para uns e para outros nada..

Com a c:abeça cheia de ensinamen..
tos, que lhe forneceram os livros e
que as observações e a experiênci3.
refundiram, viera, Il!L'1al, do exílio, em.
princípios do 3.110 passado, quando
uma rajada forte de liberdade, des~

bada repentinamente zóiJÃe o 'Pai:., ,
lhe abriu, nas fronteiras da Pt4tl'i<>.. a.
trecho. por onde p2n~trCu. Co por o:nti~

lhe chegou, como a mais doce das ca
rícias, o primeiro bafejo dos ares da.
Pátria de que, por tantos anos, se vira
privado. Logo depois, entretantc,
após dias de febre em que a vontade
do bomem forte procurava subjngar (}
.sofrimento, foi-se-lhe, num leito âe
hospital, no têrmo de molestia Cl'UeJ.
o ;último alento. O gal.lJ.ardo lutadcr
imobilizaram-se para sempre.

Perdeu-se, nessa hora trágica, 'Um.
dos mais tenlivejs chefes da campa
nha política que se ia iniciar para :::.~.;

eleições pres1denci:t;s. Dcsrtparecem
uma das mais vigorosas expressões elo
espírito democrâtico brasileiro. Unla
inte1igên~ia fulgente deixara de lu_o
zir. Um grande servidor do ;Brasil,
envolto nas sombras do sono etemo,
em que se lhe mergulharam e perde
ram os .sonhos de uma Pátria de gran
des destinos, ia baixar, birto e trio, ao
seio da terra. .

Reatlizara-se. mais c"::do do que se
esperava, o triSte vaticínio .dos que o
viram chegar do exílio quando. ao
descer do avião, as faces lívidas e en
cavadas, o corpo emagrecido e encur
vado, a dançar dentro das vestes que
se tornaram demasiado amplas, as
mão.s, longas. e descarnadas, a. acena
rem, nervosamente, para a multidão,
com. uma pequena bandeira do Brasil,
sentiram a alegria de :revê-lo turvada
pela impressão do fim próximo. E, en
tão, numa estranha vibração de dor,
como antecipado soluço do povo de
São Paulo ante o túmulo que se ia

p,br1r parn. 11le :receber o corpo sem
carnes, 1rrompeu da massa popular,
como um canto de guerra. ao pé de
um guerreiro que tomba, o hino nacio
nal. Enquanto isso, .Armando, no tõpo
da €scada do o:v.:ão, num gesto largo
dos braços trêmulos, parecia dizer aOS
seus compatriotas:

- Nâo se importem comigo. Par
tam para o bom combate. Não se de
morem. Sigam imediatamente. Aqui

. estou para contemplar" os "batalhado
res e para animá-los. Se as fôrças
não me derem para pelejar. à. frente
ou ao lado dêle~, com êles irá o meu
espírito; com ê!es irá o meu coração.
Partam. E' pelo Brasil que lhes peço
mais êsse sacrifício. Partam. Pelo
Brasil dei tudo. S6 me aflige não ter
mais que lhe dar. Partam. Se a. sa
srada bandeira da Pátria, que eu de
seJo--empunl1ar e desfraldar no ins
tante em que se forem fer.!.r os comba
tes supremos pela Democracia, pela'
L~berdade e 1)21a Justiça, me cair da5
mãos desfalecidas - envolvam-me
nela. Não quero outra .~orta1ha.

Srs. Rêprcsen.tantes da Nação: a
.."\ssembléia Constituinte, concretização
de um dos id,eaís por que se bateu
êsse brasileiro de tão vigoroso patrio
tismo, está no dever de lhe prestar, à
memória venerável, a homenagem de
um voto de :espeito e de saudade e de
ccnsignar,na ata dos seus trabalhos,
a expressão dos seus senti:nentos de
pesar pelo seu pr~Il"'.atul·O desaparcd
:menta. E' êsse voto que vos peço, a
vós, Senhores Membros do primeiro
parlamento com que êle viveu a so
nhar, mas que o Destino, na estuT>ide)!;
c;.1os seus decl"etos; não perm1tiú que
ele cht:gasse a. contemplar. ~Muito

bem; m1.lito bem).

O SR. SOUZA LEAO - Sr. Pre
sidente, em' nome do Partido Repu
bUcano e no meu próprio, venho 8850
clar..me às :manifestações de pesar que
estão sendo tributadas pela Assembléia.
em homenagem a Armando de Sales
Oliveira.

Conheci-o, Sr. Presidente, nos dias.
tempestuosos de 37, quando candidato
ã. Presidência. da. República pelas fôr
ças democráticas do ,ais, depois de
haver renunciado ao govêrno de São
Paulo. Fiz-me seu amigo e seu corre
1ig~onârio e jamais pOderia olvidar a
:figura singular do chefe daqueln. me- .
morável campanha..

Após o golpe de Estado, vi-o duas
.....ezes: quando voltav.::l. de Morro Ve
lho, depois de cumprir uma pena m-
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ele cht:gasse a. contemplar. ~Muito

bem; m1.lito bem).

O SR. SOUZA LEAO - Sr. Pre
sidente, em' nome do Partido Repu
bUcano e no meu próprio, venho 8850
clar..me às :manifestações de pesar que
estão sendo tributadas pela Assembléia.
em homenagem a Armando de Sales
Oliveira.

Conheci-o, Sr. Presidente, nos dias.
tempestuosos de 37, quando candidato
ã. Presidência. da. República pelas fôr
ças democráticas do ,ais, depois de
haver renunciado ao govêrno de São
Paulo. Fiz-me seu amigo e seu corre
1ig~onârio e jamais pOderia olvidar a
:figura singular do chefe daqueln. me- .
morável campanha..

Após o golpe de Estado, vi-o duas
.....ezes: quando voltav.::l. de Morro Ve
lho, depois de cumprir uma pena m-
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justa e cruel da ditadura. brtuiiIeira,
e mais tarde, no Pôrto do Rio de Ja
netro, quando se destina.va ~o estran
geiro, exilado.

Dêsses dois encontros posso d,epor
diante à Assembléia:.
, Arm.ando <1e Sales Oliveira conser...

vava na fisionomia a. mesma compos
tura e ar mesma. serenidade com que,
nos dias das suas chegadas ao :Rio
de Janeiro, era. carregado pelo povo,
que queria nêle a vitório da democra
cia, já entrevista naquela época, atra
vés da noite escura da tirania 'brasi
leira. Nenhuma. palavra menos de
licada para com seus adversários, ne
nhum amargor nos ;;.eus comentáriob.
Recomendava apenas a seus amigos e
con·ellgionáríos, na graviàade de seu
grande vulto, na pureza de suas vir
tudes cívicas, na beleza do programa
que se traçou, para servir durante tôC.a.
a vida, que -não deixassem todos de
trabalhar pela democracia. que teria.
de vir para o SrasH, custasse' u que
custasse, _quisesse ou n~o qui~cs~e a
ditadura. brasileira.

Alma talhada. à. l'emana, espirlto de
eleição, tinha realmente Armando áe:
sales Oliveira. a envergâciura de ptlr
leito bomem de Estado. Se houvesse
atuado nesta Ca.saJ quanão por aqUi
passou Q' que tínhamos de melhor nas
letras e na eloqüência, como naquela
famosa época do jardim de 1nfll.ncla.
ou quando da Aliança Liberal. em que
se excederam, em demasia~ de elo..
qüérv.::ia. Davi CampJsta, Gastão d3.
cunha, Carlos Pe1Xoto Filho, de um
lado, e, de outro, Roberto Moreira J

Sousa Filho e Joã('l Neves, estou certo,
Senhores, de que êle se cobriria àe
glórias e das mesmas refulgências que
marcaram a. passagem daqueles ilus
tres parlamentares.,

Senhores, quando morre unl hcmem
dêsses. que soube ser· grande pelo ta
lento e pelas virtudes: -quando desa
.parece do nosso conVÍvio uma flgura
como Armando de Sales Oliveira, tem
se a impressão de que se apagou para
sempre uma das luzes que iluminam
o mundo do pensamento,

Bossuet dizia, de certa feita, que,
se Homero c Shakespeare e Racine
voltassem novamente ao· mundo, te
riam saudade da campa. em que ja
zi~.IIl, porque iriam ver como el')~avam

transformadas as condições de beleza.
e de arte Àe seu tempo.

Armando de Sales Oliveira, se vo!
tassea êste mundo, o que ê de toào

jmpossivel, deveria ficar contente con
sigo mesmo, porque, senhores, as se
mentes qUe êle plantou com suas mãas
e regou com seu patriot1Srao b~ota

ranl e se desenvolveram. (Muito bem).

Meus senhores. enquanto no Brasil
as idéias republicanas e democráticas
vicejarem e crescerem, não poderemos
olvidar a tigura dêsse grande patricio
oue foi Armando de Sales Oliveira.
{i't!ufto bem! palmas).

O SR. PRESIDENTE - Os Se
nhores que aprovam o voto de profun
do pe~ar requerida pela. morte do
g:.ande brasileiro, SI' . Armal1ào de
Sal:;;5 Oliveira,. queiram se cc·nserVllr
sentaàos. (Pausa) •
""-'(Aprovado) •

O SR. COSTA t-.TE'l'O ....... Sr. Pre
sidente, lJ~O a po'lavra pela. o:'dcm,
para uma declaraçúo de voto.

O SR. PR·ESI:OE~'"rE- Tem a po.
lavra o nobre Constituinte, para uma
declaração de ~v'oto.

O SR. COSTA NETO (Para decla
ração de votO) - Sr. Presidente,
a ba.ncada elo l?ai1:ido Social Demo
crático, de Sáo paulo, vem aderir à
justa homenagem que acaba de ser
prestada. ao eminente homem público
brasileiro, Dr, Armando de Sales Oli
veira. (Palmas).

O SR. PRESIDENTE - Vou auo
meter a votação o scguÍl1.tc requerí
mento:

Requeremos se digne a Assembléia
Constituinte lançar na ata um voto
de pesar pelo falecimento do grande
brasileiro Alcãntara Machado, IídeJ:"
da bancada da. Chapa. única de São
Pa.ulo na Assemblé:a Constit.Uinte de
],934. - fIorácio Lafer. - Amônio
Felicia.1W. - Benedito Costa Neto. -
J. Lopes Ferraz. - Aureliano Leite.

O 15:B. HORACIO LAFER. (,) 
Sr, Presidente, púucas palavras d.irei,
para justificar a homenagem que- de
sejamos tributar à memória do grande
brasileiro que :Coi Alcântara Machado.

Lider da bancada. da Chapa Única,
do Estado de São Paulo, na Assembléia
Constituinte de 193',1, deixo'U nos Anais
desta Casa páginas impel'ecíveis. Vi
veu para a causa pública, à qual ele..
dicou tôda sua cultura, que era ,bri
lhante, e todo seu patriotismo. que.

.toi inexcedive2.

(~) Não to irevist"o pelo ol·ador.
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Justo, pois, Sr. Presidente, qUe à em alto relêvo no pedestal do monu-
Assembléia Constituinte de 19-16 preste mento que aínda se hâ d-e erigir em
homenagem ti. um dos líderes do. As~ nossa terra aos denodados defensol'cS
sembléia Constituinte de 1934, a um da Democracia, rlas boras turvas da
grande brasileiro. que tanto serviu Ditadura.
a sua ten'lJ. e a sua gente. (Muito Õem. Primeiro protlzs~o contra o golpe
Palma'!. O omdor é cumpri.mentado). dZGfel'lüo na a'litonom" a do E~tarlo do

Rio Ol'ande do Sul, cujo governador, o
(O requerirnento é aprO'lJado). Crllf::al 1'11õrcs da Ounha, havia ~ ido

O SR, PRESIDEN'rE - Vou sub- cl.opcsto tão~zcmcí.1tc porque ~e :U'vo~
mci;~r a. votação o seg'U!nte l'cqueri- rara num des paladinos da. .Federação,
mento : que h::-.via f'.judado a consolIdal' .c.m~

prindo a vontade 1ncol:ltrastávcl da
Requeremos que conste da n.ta da N-

Assembléia Constituinte um voto de ' açao. '
profundo peso.r pelo faleciment.c do Depois narra o-cÊlrco das tropas po-
senadOl' Paulo d.e Morais Barros. lidais nas linc2cs de São Paulc, ali
ocorrido no inter1.'l:.gno do Parlamento postadas, segundo diz. "em defesa não
Nacional. sabemos se do regime ou do novo re

g1nlC.....
Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de Fi 1......." 1 t <:I partida dos

19'"6. _ PZinw· Barreto. _ Már';", Mcr... • nau-uen..c, re a a... "
";l. "" contingentes militar.es, destJJiados a

sagão. - Toledo Pisa. - otávio sufocar a resistência. dos governadores
Mangabeira. - Paulo Nog7l.eira. - da Bahia e de Pernambuco, os nobres
Prado KeZly. - Euclides ~'igueiredo.. . colegas Juraci Magalhães e Lima Ca-
- .AlI,reZiano Leite. '-. valcantL

O SR. PAULO NOGUEIRA (Lê o Relendo essa peça oratór1a;queé-de
seguinte discurso) - Sr. Pres:dente, lmla altura moral incomparável, não
nobres colegas, entre os melhores '3er- Sé sabe realmente o que mais admirar,
vidores do Brasil, desaparecidos n~ de- se o destemo1' do ancião que, no seu
curso das trevas do Estado Novo, 11- prõprio cUZel', "preferia a Rocha: '('ar-
gura o senador Paulo deMorais :Bar- péia. a não cumprir naquela hora o
l'OS. seu deveJ.', ou se 1nsen51Pl.L1dade da.-

A Assembléia Constituinte deve à queles que o pode:::iam ter ate:neu;~o.
memória desse grande val'áo paulista Para. desgraça no~sa. nem as suas
uma significativa homenagem. Cha.. palavras, nem as do manifesto, viril
roada a restabelecer no pais. com a de Armando de sales Oliveira, encon-
democracia, ú funcionamento normal traram o eco que a Repúblic:aespe-
das Câmaras Legislativas. ela 110,0 po- r~vu ouvir . SOmente agora, n;;;si:e re-
de esquecer que na fatídica tarde de :;) cinto, é que êlc reboa para a maior
de novembro de 1937. enquanto Sf' pre- glól'ia dêssc grande espírito.
paravam as ordens ,para a perpetração :t:ste último ato de Paulo de Mora!:)
do atentad.o de que seri~ VItIma no 13arJ:os 110 e~:,..·:CiCl0 ele um oalldato
Üia. llnCw.ato o Parlamento 11ac1011o.1, pÚblico constitui urna sintc:se admi-
a vez de Paulo de Mora:s Barros se l'âvel do que foi tôda a sua existência.
fazia ouvir no Senado, denunciando à.
Naçâo o de que ela estava ameaçada. Sabia o que se preparava, possuía

F i f - d d h t t d a consclénc~~, plena d.o que sC::l'la a
o o cs orço erra eJJ.'o C11 a o tormenta a en!rentar, mas. impávido.para sal VOlr no Brasil as Jiberdades

públicas, cuja existência é cOlldic1o- llz,via ele seguir até aos extremos sa-
nada pelo funcionamento do resim~ criticios, com seus amigos e com .seu
repl'esentativo. ideal.

Nunca falbara àqueles, nem jamais
A cração que então pl'ofel'iu é das tergiversara na de.i:esa da República

majsbe~as pé.gina,.s da nossa história c da Democracia. Na sua longa' car-
politica. De par com o pensamento reira, serviu em várias agl'emiaçóes
profético de Armando de Sales Oli- politicas, sustentando, porém, em tôdas
veira, eIa trazia ao conhecimento des elas, a mesma balldeira que náo l'louve
brasileiros a denúncia completa da poder humano capaz de arrebatar-lhe
conjul'ação totalitária, -

Expunha as verdades indestrutíveis das maos. !

que prova.m a premedita,ção havida nr. Perdia hoje com os amigos uma
prá.tica elo mais negrcgando dos crimes batalha, Incapaz no entanto <ie re-
cometidos contra a soberania d" nosso gredir, vencia a próxima, na marcha
povo. São palavras dignas de figurar constante para o seu ideal.
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Foi assim em tõda n dUO. e"istênc1a,
foi a~s'm na. própria morte.

Nasceu no berço republicnno de Pi
racicaba. e forjou a sua têmpera no
seio de lima gente que tem por bra
zãode nobreza o de ser "1nvere6.vcl"
na defesa dn; sua dignidade e no cum
primento dos seus deveres cfv1cos. Foi
8011, nesse meio, desde que seu ct.ipirito
se iluminou para acomprcensfio da
vida, CJl).e ccrnecou a 'iervir a llepú
bllca. Mais tarde, no Rio de Janeiro,
na Faculdade de Mcdicín::l., onde quer
Clue pudesse propagar os ideais repu..
bl1c:mos, pôs ao sua ação pertinaz a
serviço do novo regime. E, desde êsses
primeiros passos, !igurou na v~ngua.r

da do PaTtido ao lado de Prudente de
Morais, de qUe o jovem médico vlria a
ser mais do que um sobrinho e um
amigo: um confidente.

E quem diz confidente, diZ conse..
lheiro.

Durante cêrca de quatro lustros
trabalhou 1ntc:nsamente pelo seu tor..
rão natal, ocupando todos os cargos
eletivos na sua municipalidade.

Foi aí que primeiro. se revelaram as
qualidades de estadista, atestadas na
visão que demonstrou possuir do que
seria êsse rincáo paulista, no quai em
nossos dias desabroch:L numa [Jl'imn..
vcr:t sem têrmo, com as flôrcs doe- .seus
jardins, o espírito da~ gerações Ilovas,
<;,uc- vão ,hauri'1". nos seus institutos,
o ensinamento de mestres ilustres e,
na cidade, o conhecimento do que
valem os exemplos legados à posteri..
dade pelos seus patrIarcas.

Em 1922, Rodrigues Alves que, e-n
tre tantos e tão notáveis atr!buto3 os..
tentavdo o de saber escolher, como nin
guém, os seus aux.i1iaresde sovêrno,
chamou-o para seu Secretá.rio da
Azricultura em São Paulo e nUMa
teve por que arrepender-st'. O admi
nistrador revelado em Piracico.ba en
contrava naquela pasta o campo pró
prIo ao desenvolv1m~nto do seu d: na
mismo construtivo. Imprime aos ser
V1ÇOS estatais os mêsmos rilétodos q.ue
praticara como fundador de fazendas,
agricultor e criadorvitor1oso que fóra
em todos os setores das su~s·ativida..
d,;s privadas. Finda essa missG.o sua
prossegue a. obra de pioneiro, estu
dando a íUDcl.o os problemas agrope
cuários, já. não do seu Esta<lo ap~Ilo..:l,
mas os das mais diversas regiões do
País. 'rorna-se um propagandista cn
tusla.sta. das possibilidades de· pro
gresso que oferece o Estado de Mato
Grosso, desempenha funções públ1cW5

no Nordeste. representa o :Brasil no'
Congresso Algodoeiro do Vieno. e vai
por tOda. a p~rte onde possa estudar,
pa!'o. melhor servir 11 sua terra. De
,",lta de suas vl~r.:(!ns e~cre-ve, rnf'dlta
e experimenta. Não mede sacrifício:::,
co-ntanto quo as su~s JY.!squtsas !"Jro~

duzam resultados úteis à. coletividade.
Tudo n,€'le ê renúncia TX'ssoal, d.;-sam
biCáo, curto do pem público.

::1: nesta altura que e.G ge:a:;óc,s
mais novas o de.'5cobrem, compreen
dem e admiram. Procuram~n(i para
tOdas as campanhas cívicas que en
c.etDJn e êl~ j$ma.:srecusa o ~~.1. apojo
às iniciativa.'> progressistas. :s: homem
de mãos integralmente limpas, s~a
,rida privada é um modêlo de VIr
tudes e o seu tTato pessoal do maior
rigor democrático.

Na politica, à medidá. .que os anos
avançam e R experiência dos homens
sedimenta em seu espírito, a sua. fi
gura sc agiganta. Militou nas fi1eiras
do Partido Republicano Paul1st~, par.
ticipando sem vacilações das suas bis..
tórica,s dissidências chefiadas por Pru
dente de Morais e Júlio de Mesquita.,.
São movimentos que dignificam a
vida política de São Paulo e se pro
jetam na sua história.

Ness:ls lutas purificadoras das lns~

tituições repubUcan~s ele a~e vigo
rosamente. As ações -e' reações re.::í
procas, entre c homem de forte per..
sonal1d2de o o grupo que exprime uma
vontade coletiva '. dominadora, concor
;;:em p::trn a cristalização da. sua 1ndi
vidualidade, cujo traço preponderante
se atirma no equilibrio entre a sua
capacidade de inh::iativas pessoais e de
integração social.

Quando, atendendo ao apêlo de um
punhado de meços, se incorpora entre
os fundadores do Partido Democrá.ti
co, seu nome já é símbolo de lutador
sem jaça. E' ~sjm que Cf Sf.:U passado
o configura no juízo da opinláo pú
blica 1ndependente.

O seu exemplo fru.t1f1ca; faz discí
pulos, educando-os para os sacrifIcios
-das lutas cívicas. Aí estão êles hoje,
como o velho chefe e mestre, prosse
guindo tenazes a sua obra. A crise de
carâter, que assolou ao nação cl.urante
a ãitadura, não os atingiu. O deste
mor diante llo perigo e o culto à hon
ra. :pessoal 'continuam .a. ser o apa
nágio dêsses homens que, com.o tan
tos outros, para felicidade nossa, cons
tituem as grandes reservas mortas da.
nacional1dacl.e.

Foi por ocasião da. fundação do
Partido ~ocrâticoque o destino me
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permitiu, atràvés do tl'ato diário,· co.. dia, à formação ordeira das imensas
nhecet e compreender melhor Paulo fl1as de votantes.
de Morais Barros. Partlc!pando do Milhares de pessoas detôdas ~s pro-
grupo que secundou a. ação do Oon.. fIssões e condições sociais 0.11 ef.:pera..
selhe1ro Antônio Prado na apoteo:'ie vam ;nnclentemente, botas a #10, sob
final da sua grande vida, desde o prt.. ',.. ),
melro .instante êle dedica todos os :tm sol abrasador, o momento de exer..

f '" . I: l~t .:ler o seu direito de votO'. A imensa
seus es orços ... agremlaç",o 1'0 1 ica que maioria havia 'cito a-.: suas escolha.~
tão protur.da 1nfluência teria nos des.. J. - n
tinos de São Paulo e do Brasil. e trazia. consigo as cédulas de sua.

preferência. E todos, na mais rigorosa
Hist.ória de ontem, ma.s palpitante ordt:m democrãtlca,-pude"'am exprimir

hi!:t6rla essa que êle escreveu no glo- a sua vontn.d'~ cívica.
rio~" Partido Pemocr~tico, que vive e
::,evIverá ng, lemb;:mç::-. c no co~~~!\o No entanto, tempos atrás, naquele
de todos aquêles que tiveram a feU.. mesmo local, quão distinto era o pro..
cidade e & honra de milttar .em ~il1rrs cesso das votações! Náo há por que
fileiras. Inesquec!veis jornadas aque.. rememorar aqui os episódios que cn-
ia::; que o r.l~st!no me permitI'! h.o.1~ l'~.. tão se clesenrolaram. Foram os mes-
cordar, com profunda emoclio e sau- mos que tantos dentre nós nesta. casa.
daele. ~o so!!cit;:::r a homena:;cc da assistimos nas pantominas eleitorais
Nação a um dos s~u.s homens mais~ . --do passado. O que M. a reter é c: tre-
eminentes e representativos. mendo cóntr3ste entre o ato de hoje c

De fato, 'O partido fundado rJelo os de olltem. reveladorcs do imenso
Conselheiro Antônio Prado, dir1gido a progrES,'5o c1vico l'ealizaotlo,. E'3sa obra,
~eguir T,clas nobiUss1mas figur.as de porém, não foi a conquiGt,fl. de um dla,
Gama Cerqueira, Francisco Morato e nem o mérito apenn::> dos que redijem
Valdemar Ferreira, ::-eal1zou uma no- as leis e organizam os pleitos. Essa
-:ivel revolução polftlca c preparou o cstupcncla transformação civilizadora,
advento da era democrática que está nós a elevemos, principalmente. aos
em nós agora instituir e dc!erldel' militares veteranos das lutas demo-
Fouco importa que seus homens nf.,;, erátjcas. mortes ~ como Paulo de
tenham partilhado das responsa.bill~ Morais Barros, esquecidos tantos ou-
dades dosgOVel'llOS sen5.o em curtos tros,
~x:i0àos e em. circunstâncias espe- Dois episódios da vida do grande
cla~. A sua mISsão precípua, êle a lidador, ocoridos na fase bcrói~a.da
:reali~oy. lutando denodam:mte, nól. .luta pela vigência das ~n.stitulções 11-
OpOS1Çao, pelo aprimoramento moral vres, definem admi:ràvelm-ente a sua
da vida pública do país. personalidade, de par com o· deste-

Nê!e, Paulo de Morais Barros fol mor do cidadão "invcrgável". Um
dos o~ganizado:re5 e partIcipantes dM dos congressos do partido o elegera
prime:ras caravanas polftica.s que }JIe:í.'- canclldato a deputado por um distrito
correram o Estado de São Paulo e Que não era o seu. Houve nfl;se gesto
a seguir , o Brasil i~teiro. Inaugurou: muito mais uma. homenagem ao pr6cer
com ::leus companhelros, o sistema das do que uma esperança de vi6ria.
,convenções composta. de delegados es- Enganavam-se, porém, os seus pró-
colhidos nas suas circuncrições pelo p10s eleitores. Com extl'aordlnária efi
voto direto e secreto do eleitorado par.. ciência elaborou o candidato 'o plano
tidário.B t de pl'opaganda' do partido que, a pre-

a eu"se, nas suas meims. pela vi- t('.xto da sua eleição, se propõs reaUza...
gêncla da mesma organização demo.. em tôdas as cidades, vilas e povoados
cdrê~tlca pela qua~ propugnava fom do distrito .

.e. Convidou um grupo de moços a
o F~1 dos grandc~ art~lces da cansei.. acompanhé.~lo e iniciou ti. sua tarefa.,
t:'1Cla que então se criou e se fort:l-
!eccu em tõrno do Partido D"fio- Até hoje são rememorados os feitos
crático, cuja estrutura ainda. hoje ser- de sua caravana, entre os quais so-
ve o de paradigma às agremiações po-' brclcva o ocorrido na sede de um
litl~as que entre nós não t~m nem municfpio mogi::l.llo. Mo.log'l'ado· a
aspll'am a· ter feitio totalitilrio. hostilidade com qUe ê recebido pelo

situacionista local, instala-se com
Na manhã de 2 de dezembro em seus companheiI'os no coreto do jardim

Sã~ ~aulo, ~1ante de um dos gràndes público e começa à sua ;prega;. 0:,0,
coleglOs eleItorais da cidade, me 1'01 Para fazê-lo calar, os seus adversá
daclo asa1st1r. nas primeiras horas do rios recorrem ao expecllente de apa-
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gar as luzes da. praça, para melhor
dissolver o' que seria para êle uma
indesejá.vel reunião. Desconheciam. na
verdade Paulo de Morais Barrob.

,Apesar àas correl'ias que se seguiram
e do tlrotear elos capangas desellfrco.
dos, com perfeita contrôle de :>1
mesmo, prosseguiu o seu di.scurso com
tal vigor e brilho que não tardou em
dominar a s!.tuaçã,o, terminando o seu
comício como o havia p1ane~ado. Não
previra, por certo, o incidente, nem
multo menos o triunfo que alcençara
2,1! e que dias depcis se :cefleti.::l n M
umas, na votação eonsagratério. que
alcançara naquclo. localidade como na
:wn.a tôda.

1\1aís ou meno::; na me.t;o2, épo~:t,

em pl~no coraç5.o de São Paulo, a
poHcia dissolveu com uma carga ele
cavr.!al'io. certa demonstração 110pular.
N~ sua prim·...ira fil~ estava o velho
oo.talhador, que nii.o se movia ,-nte r..
3.rrem~tido. dos balcr;uil1s. Os .seU!;
companheiros, er..tre 05 quais ~e en
contrava o nosso brilhante colega o
deputado Aureliano Leite. angl;~tiado

diante do espetáculo de tamllnha te
meridade, imploraram-lhe que se afns
toasse do centro da rua onde <;e situara.
Nesse momento, umn. praça montadn.
o investe de sabre em punho e êle se
limita a levantar a sua bengala. p.m
p~sir:ão horizontal, à altura da cabe
ça do cavalo. Com assombro de todos
o corcel se detém e recua, não atin
gindo a Paulo de Morais Barros ti.
chan1';J:ada do poHd::l. que, a segui:,
dispara nout:,o rumo.

Rodeado então pelos amigos, êlc se
:imita a declarar, enqu1t.nto proS3cgue
na sua caminhada; "Vocês não co
nhecem, como eu, o cavalo". E per
gunta: I'Vocês já viram c~vab lJis~r
um homem parado"? .

Na bravura daquela atitude e na
modéstia destas palavras revela.-sp.,
por inteiro, a sua l~con!undível in..
dlv1dua1idadc.

Mas: Srs. Constituintes, se êstes
episódios definem um nomem, Te..
tratam também um detcl'mlno.dc e~
tado .social. Não discuto se os tem
pos ag-ora já. são outros nem "muito
me-nos .se estão abol!da.s·.as opressões
11a nossa vida pública.

O que ninguém negará, 'lrcio eu,
é o que havia de mlstificação genera
lizada nos processos eleitorais de en
tão. O Partido Democrático, apesar
de tudo, levou aos parlamentos da
liação e do Estado alguns xepresen·

- ~

tantes seus, mas sôme."1te aquêler;' que
os chefes domin::mtes acederam em
que .se lhes reconhecessem os diplomas.

A verdnde é que, a. cada .pleito elei
toral, I3cguia-se a revolta dos esbulha
dos, a opresl:lâo das massas ludibria
das. E está. escrito que o sufocar da.f;
cOI".Scicncia. elos 'homens, aspirantes à.
vida na dignidade, conduz cedo ou
tarde à rebeldia libertadora.

O movimento de 1930 teve SUí',t;
origellS puras nesses fatos, contando
com Paulo de Morais Barro:; entre or.
vanguardeiros. O mesmo devia su
ceder, dois anos depo1s, na rcvolur,f-o
constitucionalista, em que êle teve a
opo~tunld8de de escrever tantas d:lS
ma~s belas plÍgina~ da st.m. viaa.

Em 30 foi Ministro do. /.lot;ricu!tt!:':t,
no cnamado Govêtne> de" GC'''1erais, c
em 32 c:-:erccu, com eficiên.cia sem
par, Do pa8ta dn. Fazenda de S{io Paulo
no governo de Pedro de Toledo. Em
meio do caos revoh:cicnárlo, náJ i'er
de ocontrõle de reus atos mm da ad
ministração que lhe é confIada.

Assume tõdas as 1'esporu;abmd~d(;~
da. açâo subvcrsl.va e prest.a, contas
integrais dos d1nbc1ro;; públicos que
lhe toram confiadoG. ~a derrota pcr
manece mora~::ncnte reto, como no co
micio mo~anCJ e, tal como 5uceàcl.·r..
neste, vê-ze afinal COnfiaIJ1'aclo, tanto
pela estima dos ccrrelíg:on:lrios como
pelo respeito c admiração dos vence
dores. O São Paulo da. cpnpcia de
1932 nã.o o esquecerá n~'1ca.

Quis o destino que ess~ cxistGnci~
maravilhosa se· c:itil').sui~e, dando
até ao s~u último alento O~ mai::i
belos exemplos do que pede o vaIei'
moral ele um llOIDf:ln. Alquebrado
pela enfermidade que. lcntall:ente mi
nava o ;seu organismo, ao SCl' expD.
triado ,.o chefe do seu partido, e:n
193:J, fêz uma soler.c dec!arnção; so
lidár10 em tudo e por tudo cc:n Ar
mando de Sales Ol1veir.::i. queria seguir
a sua sorte na ~marguro. do exU1o.

"Alguns tempos depois, protesta.va
por não ter sido preso com a plêi:l.dc:
de paulistas detiàos em conseqüência.
da pseudo-cünspu'ação conceJoida pela.
polícia a :fim de justificar o assalto
da ditadura ao grande matutino 'de
Júlio de Mesquita, hoje restituído aos
seus legítimas donos.

Aproximando-se para Paulo de M:o~
rais Barros a l10ra 1'atal, na sublimo.

.ção do seu ser, o seu pensam~::.1.to ~o

eleva, não para mald.izer a sorte de
sua terra vilipendJac1a, mas para bus-
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car, no 1n1'9.rtUnlo gC1'1I,1, ós argumen
tos de uma csperança. Não alentava
ódio, m~ a.homtnava ~ tiru.n1a. Mor
l'CU (;c.mo 1iold~,do ela rer.istência de..
nlocrátíca, o'hoo postoR na liber~,çi'.o
do nosso povo. Dorme o ~ono dos jus..
tos, cllquauto Se elevam nos nossos
cCl'açúcs a:; cbam~r~ das csperança:i
qu:, lu; ::,.;,;(;nd.~u c o.ll'C', ,pt~za DNS
C':u:;, 11!i.o- :';c D,p;;.r;OL:.! wruito bem;
mzmo brmz.. l'aT.mw;).

(O rí!q1/,(~lmr:'nf:() é aprOvaM) ,

O SR, PR.e.~lro:rnNTli: - Vou :'iub..
meter à. vota.çi1.o o .s<:eulnte requeri
mento.

Rcnuclro t\ jnscri.ção n:l. ata rj.::~;

trahaÍhos de hoje <te um voto de pro..
tunda pesar pelo' rn.lcclmento do
Or. Fern:'!.ncto Costa, ocorrido em 2J
de .1r:.ncí:o '-lO corre.o.t~ ::mJ) em São-
Paulo.

Salp. das SCSoSÕes, em 14 de feverei
ro de :194G. - Senecl1to Costa Neto.
- GoJredo 4c OU Teles Jú:nÍOT. 
Horacto La/er. - Ant6nio Felictano,
- NoveZi J~1Ú{)r. - Cesar Costa. 
Jose CarlOs ae AtCÚ1:00. Nogueira..

O SR. COSTA NETO -Sr. Pre~
sldcnte, Srs. Constituintes. Venho ,so
licitar à Assembléia Nacional Consti
tuinte um voto de prolundo pesar
pelo :!Z'.lccimcnto do eminente bras!..
lel.ro f"f.:manf3() Costa, ocorrido no dia
21 do H1~S pas."iado, 00 Estado ele SUo
Paulo. .

este no:lSO Uustre pa.tricio, que en..
trou muito jovem na. vida pública. c
que p!'est.uu gTand~ scrviç(Js à cole
tividade, ocupou, SL:cc!lslvamente, 03
cr.r~;(',;, de Pl('.fcilo de t-'iraçun1Í.."1ga.,
de DClJUtndo à. .A$~embléla· Legislati
va do -noZ30 Estado, de l?realacntc de
lIma de sua:. ma1... trabtüho..1M Comis
sões, de Secrctártú da Agricultura, no
O(h:':1'nOo áo Sr. Júlio P:f:.<;te.cs, cttjo ne
cro16:!io devcl"Ú. provAv,~lmcnte, ser
fe to artl:.l.nhi de.<Jta tribUna. de Pre
sidente do Departamento Nll.Cional do
Café, de Ministro da Agricultura e de
Intcrvento'rno Estaão de São Paulo,

Em cn.da um dêstes cargos, 3rs.
Constituintes, - i..~o está. na nos:'\a
memórla e na memória do' país 
Fernando Oosta prestou servtços utl·
líssimos, que.: ao seu Mu.nlc!pl0, quer
ao seu Estodo, quer ao BrasU. E de
tal forma se desempenhou doa seus
deveres funcionaiS. que a. impressão
dos .seus amigos, correllgtoná.rlos c
mesmo adveI'Bári06 é a de que a sua
pa.s.:.agem de um c:u'go de menor para
outro de mals relevàn.-:1a, no predl..
camento da sua. vida. pública, co~..

tltuía nfio propriamente uma el~ição
ou uma. nomeac;ilo, mas, verdadeiro...
mf'''1.tc. uma promoção.

Ser!a, multo dUícll, tal ::". soma d~
serviçoc que este nosso notá.vel coe::;
tac1mmo Pl'C3tOU à Nação, guo.reIo.r
na memória cada um dêles e men..
cioná-los de improvlso. Vou, toc1twia,
focall~ar alguns d&les.

Como Prefeito de· Plr~,t;ununua; pI'l~
melro degrau de sua carreira, Fer
nando Cm;ta. estabeleceu o ensino ru
ral, remodelou totalmente a. c1dade,
dotando-a de Escola Normal, do FOro,
de uma usina de fôrça e luz, de uma
fIação e tecelagem, de um asilo de
aSSL')tência à. velhice, de um or1'anato,
tendo aperfe1çoado todos os sérvlços
que 9011 encontrou em iniciação.

Como Deputado ",stadual, i depo1s de
haver parttcipado de algumas legisla
turas, seus amigos, pouco antes de
ter o nosso homena.gea.do ocupado o
cargo de SecretárI() da Agricultura,
relL'liram em' um llvro seus, discur.sos
e colocaram, cor.JO uma inspiração.
para legenda. tradUZida do, latlm, as'
seguintes pala,vras: "Para queIfl quer,
nada é dUícll". '

l1.eaJmcnte, FcroandD Costa é ao de
monstração de que tOdas as :vêzes que
um .homem público deseja; ardente
mente realIzar alguma coIsa., come..
gue realmente alcançá-la, e na vtda
de Fernando Costa, :na Assemblé1n
Leg1slativa, não houve jamais uma
tese interessante, um prottlema que
tivesse preocupado a opinião pública
ou sido levado ao Parlamento esta
dual que não const1tuisse objeto de
um estudo completo e perteito da
quele no.sso coestaduano.

Poderei cItar, meus Senhores, os
discursos que proferiu sObre a le
pra, sõbre o crédito agdctlla., sôbre
o reflorestamento, sObre assistência
dentár.ia escolar, ::;õbre a ret1!icação
do 1'10 Par~iba, sóbre j;rr~gação al?;ti..
cola, sõbre estradas de rodagem, sô
brc adubagem da.s terras cansadas e
sóbre a pesquisa e exploração do pe
tróleo.

A vida púbI1ca de Fernando Costa
até então, os trabalhos que ultimoU
no seu MlnJstério, os dJscursos prote
ridos na AssembléJa Legislativa, con..
venceram o eminente e já agora
pranteado .1úl1o Prestes a convlàá.~Io
paro. o alto cargo de Secretário da
,Agricultura. E o Brasil inteiro ~abe
como se desempenhou o nosso so.udoso
Chefe e am1godaquela importante
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função. Tão desvcladameí.'lte agiu
então, tantas repalaç6es e tantos ser
viços novos criou que, de todos os
pontos do Bra.sll, partiam patJ.ticlon
nossos em visita ao Estado de S~o
Paulo, para conhecer a. atuação da
quele grande Secretário da Agricul
tura.

Poderei, no momento, meus senho
res, cItar as seguintes iniciativas: a.
reforma. do Instituto Agronômico de
Campinas, a criaçã.o da DiretorIa do
Fomento e respectivas DivlsÕP.R, refe
rentes ao café, aos cercais, às legu..
minosa..'l e ao algodão; a. criação da
DiretorIa da. Indústria A.nImal com
Cf.toçlio experimental 'de bromaoolo
gj~, de piscicultura e de avicultura, a
criação do Serviço Floresta.l, do In::;
tItuto Biológico, do Museu Agrícola e
Florestal, de uma usina para experi
mentação de adubos de fó5toro, e :foi
também na Secretaria ela Agrlcultura
=ii.le infciou e incentivou a campanha
da citricultura e dos cafés :C1nos.

Como MInir,tro da. Agricultura, entre
as grandes obras projetada.') c levadas
a efeito por Fernando Costa, poderei
citar, como a maior de tôdas, a Escola
Nacional de Agronomia. emprcel1di~
menta que honra no país c hoje CO~
nhectda em todo o Bra.c;l1. E 1'01 ta.m
bém naquele pOsto que inIciou E\ cam
panha do trigo nacional, eto gazogênio
e dos adubos quim!ccs.

Nomeado Interventor Federal em
São Pnulo poder1::J. parecer que, pelo
fato de ser agrônomo, dirigIa êlc mais
flUa atenç&.o para o setor da agricul-,
tUra. Níi.o foi, entretanto, isto que
aconteceu, Senhores Constituintes,
~le consagrou sua aten~ãoa todos o~
setores e desvelou-se, principalmente,
n05 negócio:; da. Justlço., onde, 1nco11- .
te:;t1..veJmcn~, 3. sua obra fo: :noU:.
vel.

Poderei nomear, neste parUcular, (:~
trabalhos desenvolvidos para comple
tar a obra do enürlcnt~ Ministro CO~
ta Maneo, no sentIc!o da consol1dnção
das nossas leis juuiclárlas, a divisão
jUdiciária do Estado, a reorganizollgúo
judiciário. da CapiLal, a elabol"at.;áo de:;
E::::to.tutos d()~ serventuários e u.uxilí:.o.
res da Justlc,:a, a umpl1ação c.lo lJc~

Partamento de AS:iistl::ncia Social, a
criação do Instituto Modêlo da C"'r:i~
ta.l c o Congresso NttCiona.l do Mini~;..
térlo Público.

:Relativamente a .êste último em
preendimento, que toi uma obra de
brasilido.de, na qual tomaram parte
muitos pl'ofessõres e l'Cp1'Cse.otante.c; do

M1nJstérto Público de todos os pontos
do pais, eU podere! relembrar tlm fato,
em oue tomei parte diretamente .
Qunndo os representantes do Brasll
naquele certame visitaram :Pernando
Costa, foi êle ::laudado por um grande
orador baiano, o Dr. Bcroort de Cas..
tro, PrOCUl':l.dor O-..ral do EBtnrlo da
B~hJa, R,espondetl de improviso, ta
lv,ndo :.;õbre n. jusl.ilif\ ~ sóbre RPU.<;
pro!J]r;:m::lf:i. Deixou, <lntâo, ~m todos
p.quf:lp.s con,?,'rCl'lf,j.'lt:a.s, que eram, na
sun tota.1id~dc, jurlstg:; emJnenter; a.
lmr,Jrr·s,c;ií.o que me traMmit.Jra.m, de
que Fern::mdo CO'5ta tínba. 11m r,'mtj~

mento ob.i~tivo sôbre tõda.'i a.-')neC<1.'if;i~

dac1cs ela. Just'ça e capacidade 3uf1cl~

~ntc p:1.r~, resolvê-las.
butro setor, por~m, meus SCnhores

em que, Interventor no Estado de São
Paulo, Ferna.ndo Costa. podc';se dSzer
clue brilhou, fo! na. organização da
politic.o, dos Mur.1r.fplos. Logo o.u~ to
mou posse do Govêmo, em lugar de
procurar ve]bo~ c detUca,dos, a.migos,
volt;l)u Fernando Costa seu pensamen..
to naro. o Co:nselho dos Advogados do
Bra.<;l1 c de lá. retirou a]gtlns seus au..
xmares, inclusive aqu.êlr: a quem. no
meou para o cargo de P1Tetor do De..
p o. r t a. m e n t o das Municipa.ltdad~.

Quero rcferi:---mc ao Doutor Gnbr1cl
Monteiro da Silva, ho.1e chefe do ga.
binente ci\11 da Presidência da Repú-
bllca. . .

Entfio, meus Senhores, o Doutor Ga
briel Monteiro da Sl1va., que, na qm..
lldade de membro do Com;elhe do:.
Advogados de São paulo, tinha. mani
festado sempre um invu1ear cspírlto
de rettdão c de justiça, pôde tru.ns
plnntc.r par<:l. o l);'l':n-t;4mfm/'o Ú:.l.:;
Manl.c1palidaàcs 11s.<;rc IDt':jmO ,critério
d~ nobrc~ e C'lcvaçi:i.o, c~~minalldo

todos c& casos, de modo a col-:JcaT à.
tp..f:Ca dos ?::c!t)lturaoS, c ~mbém na
à!r,:ç:lo da. polit:ca acminjf;trnt:iv:::. d2,
t.(;das·.::ts circUl~c:rlçõ(?."i, hom.~:t".s V1."a~
hor., b01Je."itO!; i.l qut", na m;o. mn.lcr
prl r"V) nüo eram poUI:co:; rmrtidirios
ou. nio o eram <J.p=tJ:mmuos. .
""Dai, meus GCl'lhorr,s, (l tato ele se dizer

com. ~~bsQ!ut" :lcf.:l'to <: justiça integral
que Fernando Costa conseguil.'íLOpcrar.
no Estado df: S. Paulo, 1~mo. vcrdn deira
trans!ormnçilQ noHtlca c admll1i:.;tl"'.:~ti
va. E' que êlc CÔl0C3.Vf1., na poUtica e na
ll.dminl::;traA;:!o, valorc~ nOVO~l, qlie, ao
seu lado, não ~omelltc aumcnLo.mm o
prestígio do seu govêrno como In ..
Uuíram dh'ctamcnte no :lpel'leiçoo.
mpllto tix·; inI,til;uiçüe.s poIHlcD.s, eco~

nômlcas e sociais dono::'riO Estado.
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função. Tão desvcladameí.'lte agiu
então, tantas repalaç6es e tantos ser
viços novos criou que, de todos os
pontos do Bra.sll, partiam patJ.ticlon
nossos em visita ao Estado de S~o
Paulo, para conhecer a. atuação da
quele grande Secretário da Agricul
tura.

Poderei, no momento, meus senho
res, cItar as seguintes iniciativas: a.
reforma. do Instituto Agronômico de
Campinas, a criaçã.o da DiretorIa do
Fomento e respectivas DivlsÕP.R, refe
rentes ao café, aos cercais, às legu..
minosa..'l e ao algodão; a. criação da
DiretorIa da. Indústria A.nImal com
Cf.toçlio experimental 'de bromaoolo
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as grandes obras projetada.') c levadas
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vel.
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ta.l c o Congresso NttCiona.l do Mini~;..
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Também em out,ros se~ores, Senhores 
Constituintes, .a atjvidade de Fernando 
Costa foi veJ:dadeiramente admirável. 
Na Secret.::wi 8, d:? •. Agricultura criou 

. o Serviço de Cericiçultura. os Departa-
mentos de Defesa Sanitária, da Pro
dução Vegetal, da Proçlução Animal e 
da Produção Indw;trial e as Escolas 
Práticas de Agricultura. 

As Ji!scolas Práticas de Agricultura 
eram destinadas a operar, no Brasil. ::. 
uma verdadeira revolução agrária. Re
almente, uma das coisas que mais con
·trangem o nosso coração de brasileiros 
é verificar, quando percorremos o hin
terland de nossa pátria, a gnmde ez
tensão que possuímos de terras estéreis 
ou cansadas. As Escolas Práticas de 
Agricultura têm, precisamente, essa fi
nalidade: ensinar os meninos, os moços, 
os habitantes de certas localidades a 
converterem suas terras estéreis, oelo 
adubo e pelo trabalho permanente; em 
terras produtivas, e fazendo voltar ~" 

fertilidade às que se tornaram cansa-
das. · . · · 

o planejamentó. em construção das 
Escolas Práticas de Agricultura foi, 
uma v"Z, examinado nos Estados Uni
dos, por técnicos, em visita que fêz 
àquele país o agrônoom paulista Fran
cisco Iglésias. Os técnicos americanos, 
~w verificarem as plantas e o sistema 
r:dotados no E~tado de S. Paulo, con
sultaram o Sr. Iglésias sôbre se aquela 
cbrR era de técnicos estrangeiros ou de 
profissionais brasileiros. E, quando o 
Sr. Iglésias lhes informou que o em
preendimento resultara do pensamento, 
planejamento e execução 'de um agrô
nomo paulista, fic.aram muito surpi·e
e~1dldos, confessa'ndo o estado de 
adiant:?,mento em que se ·encontrava a 
política rural brasileira. 

l'-Jaquelc setq:r e eu:~ to~os e:s der,,1a~2, 

Srf;. Constituintes~ o desvêlo d.e Fr:r
ntu:tdo Oo.sta f.ói extracrd::.n:5.rio~ 2 ;~. 

mot"o pelo qual conseguia levar avante 
tôd.::.:s as L.~J.ciativas c1·a u:n~ dfi::;. coisr~s 
que 1n2-is admirávD.l~Os. Pcrquo t:_td 0 
que foi feito, êle o obteve no meio das 
maiores dificulàlJ,des, náo somente p:ro
vementes da gue:rra, como de circuns
tânci.as intE:·rnas, do conheciment:J c'e 
todos. . 

A ~,iJm de F'erna~do Cost(ó pode, 
pnncipalmentc, ser sinte~izada numa 
das SURE: grandes aspirações, que êle 
sou~e manifestar e defendBr desde a 
mocidade: conseguir, dentro do menor 
espaço de terreno, a melhor quaJ.idacle 
e :" maior qu.anti_dade de produção. 
Foi essa a asp1raçao principal da sua 
VIda. 

Mas, Fernando Costa não foi .somen
te um grande político e administxador 
exemplar: êle foi também um homem 
de grande coração. Seu desapareci
mento causou profunda consternacão 
no Estado inteiro. Em todos os muÍ:li
cípios, sobretudo nas zonas rurais, êle 
não era somente conhecido como que·· 
rido. Recordo-me, neste momento, de 
que uma vez me perguntaram como 
poderia Fernando Costa ser ao mesmo 
tempo um homem tão generoso e tão 
bom administrador. Lembi·ei-H;e, en .. 
tão, de uma frase de Lacordaire qw:! 
reproduz': "somente os grandes co
rações podem conipreender os proble
mas de seu tnnpo e resolvê-los". 

Os amigos de Fernando Costa, aquê
les que cultuam sua memó1·ia, deseiam 
justamente que o seu grande corãção 
seja o ponto de apoio do · julgamento 
dêsse gnmde brasileiro, perante a pos
teridade. (Muito bem; muito bem. Pal
mas. O orador é cumprimentado). 

(0 requerimento é apro'IJado) . 

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
meter a votação o seguinte requeri
mento: 

Requeremos que conste da ata um 
voto de profundo pesar pelo faleeimen
to do eminente brasileiro Ildefo:n.oo 
Simões Lopes. 

Sala das Sesões, 15 de feveTeiro 
de 1946. - Glycerio Alves. - A. de 
Bouza Costa. - Antero M. Leívas. -
Pedro Vergara. 

O SR. GLICl1:RIO ALVES - Sr. 
Presidente - Srs. · Constituinte -
Falar de Ildefonso Sil;nões Lopes é, 
antes e acima de tudo, situá-l.o na sua 
época e no seu meio familiar, scc!.al e 
físü::o. Pel~tenceu êle à geração qus· 
deu ao meu heróico e nobre Rio G. 
do Sul uma plêiade de gr2.nde~ ho
rnens, marcados pelo destino desde os 
bancos escolares: ;rúlio de Castilhor,, 
Assis Brasil, Borges de Medeiros, l!ir
J'esto Alves. Barros- Casal Fernando 
Abott, Hamiro Barcelos e tantos ou· 
tros haviam de começar nos tempos 

. acadêmicos a sua prédica da propa~ 
ganda republicana e da campanha 
abolicionista para, depois, chegarem à 
culminância dos mais altos postos no 
Estado e na República. 

Era aquêle um ambi9nte saturad0 
de idealismo e de ação, no qual se 
agitavam jovens homens público;; in
flamados pela paixão de servir. E êle 
- Ildefonso Simões Lopes - já tra
zia na carne e no sangue essa mes
ma paixão da causa pública, pois era 
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tJ1ho do Vj}jcondc dI' Graçp., que te
ve papel de rolavo no Scrwndo lmpório.
E era :tUho também de uma. tt:rra,
onde os homcn:3, clc:Jclr.: o corn~l(' da
:.lua tormal(ão politlca, colocaram
zcmpre o g'õsto de servil', G lnteress~
!lúbllco, Mirpa da fJl'''lO~Ul)a.1iio elos
próprios 1ntcrêsr.~, multo embora.
.~a.bcndo que o destino do homem pú
hlic.:o, pelo roenO:l (':nquunto vivo, é o
ele :;ofrcr a ingratidão, a injustiça •
a lncomprccmjtio dos outros hemem;.

teRo não é privUcg10 do 1~rasH, ma.s
c:omcçotl com C.risto e culminou, aln
ca há pouco. com ChUl'l:hill <IU(;. d,~·
pois de sr.c.lvar o Império Bl:1tf1u!cO I:
a, humanidade do. noite sem ll.Ul'ora
elo :fa5c~:::mo germânico, vju ri seu pm:·
tido d:!t'rotndo pelo:; próprJol> patr!
clos. Entre nós, do H.io ol'ande- f!(j

Sul, a prlmeU'o. vZUma rol :R.n!ncl
Pinto Baudelra: ajudou (:le a CCJ~·
quistar para o ]31'1.:.:;11 aquêlc l.rc.'::~'"

amoràvcl e fértll :icnlio abençoado I

:3~lgrac1() que f:. a Terra Oaúclla c que
os cspa.nhóls cobiçavam, A!J !l'ont<:J."
ras de Portugal e Espanha, lá no S~1

estremecido, avançavam c rcc;uavt\l'n
com a I5crtc das batalhas, :t2:le auxl
llou com o Bt::U sangue e a sua. bravu
ra a obra de Got:l.es FreIre de An
drade, depoIs Conde ele Bobadela, de
:tix.."l.r as fronteira;,; meridlona~::l (l,
Pátl',i,a; e paO'0U com a prJ.:.:âo c con
<luçé.o para Portugal, sob íÚtcl.5 c m~

:7crávcls pl'cter.tos, a crIme etc scr~'ir

ao 13r~1í, pois, em verdade, nílo cn
:r.ê"gava pü-rtugnl, refi:) shn a aural'a
cH! uma pstrio. 1~'IX{'. que hav;'p, clt:- ....
comp veio, para cr{tUlho do. AmérIca
~ co Mundo. r~(;abll:t:ldo, c:.1lnal,
velo fi, ocupar o pr!:nc1l'O pústo da :.;ua
'.C'erra.

Am::hn todQ~ nó::; (;(inh~ccmQ:; 0:1 ~!.

tos c bat;.:o:) dtl. vida pÚiJlJc.:ll e :mbc..
:no.!) ql.tc é c'.!rt:;. ti. ju::L~;l tio:) ho'(l,ms,
í:llas 16~O ll~O cswna 'fl!e coi/jqucmem
tôdas ~i ;:.'1(J!):-;:J.:J Crl~l'f~Ja:;, tOQO 1101:-:0
idealismo c tGdr. llú:;:);), .~ç:í.1) IL /il.::vlçu
d.o nr~sil, pCií:> o. 1Il(;(~m:llt:c~I;':IIJ c: L'
injusttç~ Cos l:orwm:; ::,irl l'.~lnprJ:··'·

l'ia:.l c I.iU!'al':1, apen:ui, o rl1':l.~JO do.~i

m~u..'i P001'c.:S v1r.b.:-l, CTltll:anlr} o Dr:\:;ll
é perm.;'J.nc!.'l~r: ~ cLcrl'l.o !

Sr, Pl.'cslclent~: :Ildcíonso S1
mue~ Lopes lei um gr:mdl':: lJm:;l1'!ll'o
c um noore ga.úch<J. A tlUo. obJ.':J.,
/;Ol'téWto .foi ant;.~tj lwcjonal qUe .t·cglo
nal: começou n. vld~ pú iJHca runctau.~

do um clube aocUc~onl.'itllo CU} ~;U::l.

terra e, depois, :!o~ um dos tuhài1do~

rcz do Cluoc RepulJl1c::mo Rio Gran
C1cnst:, l?or oCM1ão tI::!. proclarnaç[o
<la Repúbl1r.a, a mando de Lauro
M~IIcr, tomou parte nos aconteci-

mentos militares do 41a. Depols, com.
o Batalhão Acadêmico, atacou o 2P
Regimento de S. Cristóvão. Cursa
va, então, o 5.° ano da E:;cola Poli~
técnica.

ASlSlm amanhcci.t4 o.qucl(l. via::., flue
hav1!'. de ser tôde. eb. dedIcado. ao
scrvJr;o da Pátria.

Formado, foI trabalhar na constru
çüo c.la. SOl'ocabanu c, dcr.oJ:J, na Mo
glo.na. Ol'ganizou o tjcrViçn de Aba~

tel.:lmento ele 11.g1.1ns na sua ~ri.'3t(Jcrú"
t;it~f.t. clC1wc de Pelotas, Pela. prlmei
r~L vez, em 100a. .fol eleito dCl'.utMio
fede!'al pelo g101'lIJso P:ll'tldo Rcpublt
c~no RloljJ:nrldcrJ:;(:,fundado por .1.
de Castlll1.os. Apresentou Pl'OjCW5 d.e
~r:J.l'!cJ.c l'Cl'JcrcUrr;ü,o 11a vlda cconóml
C~ do :81'0.511, como aquêle sôbrc ()
cl1:rvf4o pUlvcrlzaQv e o da importa...
ç~o de ac!ubos mIneraIs para o p~ís.

Fol um dos ploneiros da. cultum elo
arroz na minha extremecida tena na
ta.L; e o arro~, hoje, ê a segunda fon
te de riqueza dô Rio Grande.

Em 1919, a convite de EpltâCl0 Pc.')
soa, ocupou a pasta da. As*::ultura.
:t;ste tolo ponto mo.i5 a.lto. da sua vid3.
Incentivou o ensino asr!cola, a.:l pes~

qUi5~ agrOnõm.1ca5, criou os c~~mpos
W~ semente:) c cl.l:ise que o Instituto
Biológico de De!esa Agrícola serjl) um
org:l."1isIr.o ql1':l rQprcsc:1t~r':l, na Agl'l~

c:,mUl'U, o met;mo p~pcl do I:J::>mnto
();:vnlc.o Ci,'UZ, na IDoctic:n::t.. É lmpoo
s1vcl, l1est:: Ctu1:o c:;pa-;o de t-empo,
enumerar G5 rc!c."D.ntíssimos ~t'rvlços
que prc:;tou nus s~torc::; elas p.!'odu!Jõ~:,:

nnimnl, vcscl;al c miZlcral. Rc.:rorm:m li
Sc:-vlc;o da lndÚ!:it'l."la Pantorll, rc::tn!.Jc
l~ccu a SCçü.o d ~ Zootecnia, ::J.d~~l.l1rilJ.

rC:1Jmdutot'(:::i de alta clas:;~ c mS(;l~li.liJ

o };'cgímcnto Ocnc::.16zJco, fOltHl;:)t,~1l f",

('Hnl:w r.[:;l,·(in'~mlr;o r~· t0eni~o PJ'C:::7."
:.. on;l,l,a. fL'Utlc'..:ltu:'a, o eul::'lvo CO
tl.'lí{O. r;ujo, CXPíl.l1Si-'i(; está hoje cou"
li~cll.L a um :-::cu 1!u:~trc limo, CL'l')U r,
/St:(viço de Algodu.o, c~m tDd~ r,p:l':c
lim~~(,;rü 11t::;~:.;::ário. para o íJ.um~nco ct~

pl'oc1uçfo.o c mclhorin dos tIpos; org::.~
nlZI)U o Sl~i:viço de Créàito Rum.: c <;!,;;
Coopo.:rati ',Ibmo c cogitou do ::l.IiI'OV'Ú
t':Ulll,mto tia..,; á.cruas do Sfio Fl':.mcí::::o
p'.l.ra 1~'d~aç::'Lo de ~on~,s do Nordc:;tc;
~:;tudou o .problema do carvão nacional
c roi um pioneiro do pl'ohlcm:l. du pe
tróleo, E' impo:m!v('l resumir tóda. sua
ob:r:a, Ela e êle süo g.cu.ntlcs dem:u~ paro.
a moldura sem v",lo:: cU:ste bo~quejo.

l"oi, finalmcl'l.tc, diretor do gl'and~ (l.'j

tll.belcclmcllto de crédito -o Banco
do :81'a:;l1 que é, sem favor, um est.o.
belcc:imento modc.ar e que tantos e
tâo notá.veis. scrv1çofl presta au pais
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DOS vários setores das suas atividades.
Nesse põsto apagou-Sei para sempre,
aquela nobre, vida; mas não se apa
gou e nem se apagará. da nOSSil lem
brança a sua memória, que há. df' ser
para nós uma fonte permanente de
inspiraçáo ~ civismo. E nesta Cons
tituinte terel110s sempre presentes os
::;e1.l'3 -exemplos para elaborarmos uma
Constituição crista. e que tenha como
cúpula a solidariedade de todos os
brasileiros e a continental, depo1r, de
resolvidos oe oossos grandes proble
mas políticos, econõmicos e SOClo.15.

E' com êste propósito que a ban
cada do P.S.D. ao Rio GrD.ndc do
Sul pensa servir o Brasil. (Muito.
bem; muito bem. Palmas).

O requerimento é aprovado.
O SR. PRESlDElITE - Vou sub

meter a votação o seguínte requeri..
mento. .

Reque:tro seja. constsnado na-ata_
de hoje um voto de pes('~l" pelo !a1e"
cimento do grande po.tricl0 c CjC-SC..
nado~ da Repúb~ica, por Santa Ca
tarina, Coronel AntOnio Pereira da
Silva e Oliveira.

Sala das Seosõe.s, 14-11-45. - Ota..
cílio Costa, Peputado Federal.

O SR. OTACíLrO COSTA (Lê o
8eguinte eZiscu.rso) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes. Nesta sessão does..
tinada. a reverenc~ar a memória dos
mortos ilustres do :Brasil, a represcn..
tação catarinense cumpre Ul'J1 dever
sugerindo e pedindo um vo to de sen..
tido pesar pelo desaparecimento do
-ccnáno da vida de um dos grandes
vultos do nosso Estado.

Quero referir-me ao antigo senador
por S. Catarina, Coronel Antônio Pe
leUs. da Sl1,ra C Olívetta, cuja. !onga
vida foi ass1nalad~ por grandes servi..
ços ao Estado e à República.
~reÚ'a. e Oliveira. viveu seus pri

meiros anos em minha terra n=tts,l, a
cidade de LaJes, Capita.l do pl::malto
cD.tlJ.rinense e ,oorço désse varão eml
nentíssimo, que é V1dal Ramo.:., e de
Nereu Ramos, que contillu~ e acresce
as admiráveis tradições pate'I'n~s. tt~
servir ao Brasil, :::.cima de tudo.

Foi da minha longíqua cidade de
Laj~s, rnat''':o saudoso da bnndcir30
de Correia Pinto ml Sul do pais c que
é hoje uma das mais bela.s, !1cre3
ccntes e ricas cidades do Estado, foi
<ie lá que êlc pa.rtiu, em sua afanosa.
mocidade de humilde comerciante do
interior, mas~ateando de povoado em

povoado, de casa em casa, suas pobres
n;lercadol'las.· ,

Cregou um dia à velha cidade'·do
Dcstêr:ro e começou a envolver-se na
PolItlca, Tinha a. predestinação· d,!l vida
.pol1tlca. Tinha a predestinaçao .da.
vida pública, e através de meio século
de atuação ~epublict\na ~erceu Pe..
l'lf.ra e Oliveira. as mll.fs altas fun~
çóes na .Administração e na política
do Estado.

Figura atuante na. Constituição de
189'\, presidida pejo grande cata.ri
nense que .foI. Francisco Tolentlno VI
eira de SOUSa - jurisconsulto e mem
bro da. Oomissão do Código Civil;
Deputa.do Estadual em diversa.:; legis
laturas, Governador do Estado c...-n
1905, Pre!elt~ da CapItal e fin~lx1"lentc
Senador da República, militando sem
pre no velho Partido. Republicano, võ
a Assembléia que Pereira. e Oliveira foi
não só uma grande figura. do meu
.Estado mas da República.

Eherci, por diversas .legislaturas, o
manclato de Deputado, sendo. secretá
rio da As.semblé!a quando presid1ca.
llcl0 velho político e posso dar o meu
testemunho do grande amor que êle vo
tava ao meu Esta.do e da SU:l perma
nente preocupação ,pelos destino: c.o
Brasil. .

r:tomE-m I"i~ se !êz pelo próprio es
tOrço, chegando de humilde mascate
o. Senador da Rcpubllca. êlc era. 50

. lJretudo, um agudo psicólogo.
Sabia conhece~ os homens com

quem lidava. fi
Recordo-me que u""Xl dia elogiava cu

um jovem político e o velho Governa.
dor me contrarlou dizendo que a.quêle
móço não poderia ter os méritos apon
tados porque êle· conhecla os seus an
tep::x.ssados <l... ;l14DCa o truto caí::.
longe da árvore...

De outra féita., estando eu a con
versar com o Go....ernador Gener2.1
Felipe Schmidt relativamente aos
erros de um projeto rodoviário, Pe
'l'~ira e Olivci"ra, tomando de um papel,
assInalou os rumos errados do traç:::.-

. do, apDiando as minhas idé1~ com
a grande autoridaae quc llte dava Co
conhecimento pcss:Jal de tàd~ a re
gIão que a estrada iria ~el"V'1r.

Entretanto, o que ao vida. de Per~:
ro. e Oliveira tem. demais cxprf-5sivo,
não será, por ce:i.·to, ao impol'tânc1a dos
cargos ou o pitorc::ico das suas senten
ças sempre lúcidas e acert:ldas.

Sua maior significação está nc que
ela representa, como inúmeras outra.:>
vidas, na viela pol1tica do Brasll.
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:s:le foi, antes de tudo" um homem
que se elevou de modestíssimo comer..
ctante a Senador da. Repúbl1ca.

Que maior demonstmção podena..
mos 'exigir da vocação democrática. do
:Brasil?

:a,. também, que belo exemplo pa.ra r.
juventude, para os moços.

:Para. uma homenagem e um preito
de saudade à memória do velho se
D,ador catarfnense, que afinal tantos
nqut conheceram pessoalmente, nü'}
precisarei alongar-me nestas palavras
com as quais, pela pr1meira 'vez, te
nho a honra de d1tlg1r-me aos meU6
pares.

Ni.etzsche faIa dos que morrem mUi
to cedo e dos que morrem multo tar
de. TOd.,'lvia, cedo ou tarde há um
modo Vitorioso d~ morrer: é quando
o hom~m completou sua mlssão.

E PereÚ'a e OIJveira satIsfez su,,"
vida. Morreu vitoriosamente.

Scnher Presidente:
RequeIro seja <.:onsulte.da. a caso. n'~

consente ao inserção na ata. de um voto
se sentido pesar pelo desaparecim~nto
desse notável brasileiro. (Muito bem;
paZnu;s). .

O requerl1ncnto é aprovad~.

O SR. PRESIDENTE - Vou 5Ub~
meter à votação o .seguinte reque-
rimento: .

RequeU'o que se consjgne, na ab
da sessão de hoje, na parte em que
a Assembléia ConstituintE" homena"
ceará. bl'aslleiros ilustres desapareci"
dos, a reverência. dos constituintes ~
memória dos riograndenses do Dorte

.seguintes:
Dr. Alberto Maranhão, e".::-Deputad.o

fedel'al e e~-Go"emador do Estado;
Dr. Augusto Leopoldo Pereira da

Câmara, ex-Depu~ado federal f:' ex..
Vice-Presidente do Estado:

De.sempargador Elvíxo cnrrilho ex
Presidente da Côrtc de Apelação do
Distrito Federal;

Monsenhor Alfredo Pegado cortes,'
ex-Vleát'lo Gc:-al do .:Bispado àe Na
tal c ex-Deputado estadual;

Desembargador Sebo.st1fLo Fernan
des, e~-Presidelltc do Tribtma1 de
Ap€laçao. ào E::tadc e ~';-S'cretário
Ger;:,:.l do Estado;

Dr.. João Lindolfo da C:lma.ra, e~
Deputnc10 federal;

Dr. José Teotônio Freire CA~J'~j::!,
Secional no Rio Grande elo NOl·te; .

Dr.Joa.Q.uim Inácio TÔl'res, ex
Deputado estadual e ex-Prefeito· de
Natal•.

Sa.la c:.as Sessões, em 15 de feverei
ro de 1946. - JOdo Café Filho.

O SR. JOSe FERREIRA DE SOUSA
(Para encaminhar a. votação) - Sr.
PresIdente, a ba.ncado da UnHl.o Demo
crática.· Nacional na Seçã.o d(J Rio
Gra,nde do Norte, acompr..nhanclo a
proposição do seur.olega do Partido
l~epubllcano progressista, vem dizer
estar solidária com. ela e ::J.pelar para.
a N",semb!éia., para que a &ise con~

j:Jnto de homen<>.gc1l5 que vem pr·::s
tando a figuras da mais alí::l s~gn1fi..
caçr.o no cenl'~rio intclzctu~.l c ~o1itico
do Brasil acrescente <!stns sgora lem.~

bradas.
Dentre tôdas vrl.te destacar a que se

p:"etende fazer à memór.ia de Alberto
Maranhão. Tra.ta~se de um polltlco de
a.lta linhagem, dêsses homens verda
deiramente marcantes no I:ais ou no
Estado em que vivem.

Descendente ela esí:trpe Uustrc df' Je
rOntmo de Albuquerque, era êle um es
pírito de eleição. Sua inteligência não
era a. de quem se flzcra num momcn~

to ou numa ger~ão, mas de quem tra
zia consigo um cabedal, um caplta:
intelectual de gerações seguidas.

Memb'l"o' da !amUia que deu ao R10
GJ:allcledo Norte e ao pais um dos
seusmaíores chefes poUticos, o Sena...
dor Pec1ro Velho do' Albuq11erque Ma
ranhão, - Alberto exerceu o governo
10ca.l duas vêzes e, pode-se mesmo di~
:ler, nenhum dos empreendimentos
mais notáveis de mInha terra deixou
de scr1Diciativa sua.

Quando o Rio Grande do Norte,
destacando-se na parte setentrional
do Brasil, 1nlci0i1 a campal;lha pela
reorganJza~ão do ensin opr1mário e
adaptação dos métodos então moder
nos, .. fê-lo no Govêrno de Albreto Ma-
ranhão. .

Quando o Rio Prandc do Norte,
pela palavra e pela ação de Henrique
Castriciano, lembrou ao Bra:;il a De...
cessidade do ensL"1o doméstico temi...
nino. montando uma escola 110S moldes
das eXistentes na Suíça., fê-lo no go
vêrno ele Alberto Mara.nhão.

Quando o. Rio Grande do Norte,
queiJrancto uma certa linho. na l1'Jlitic:t
actminlstrativa. do Brasll, que dcL",,::\~
va o problemo. das estl·c.das a cargo
das munlcipalidb.dts e sàmente à.

União o àas estradas de rerro, enten
deu intervir no assunto e começar a
construção das gr;.1ndes VIM co.rroç:í-
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:s:le foi, antes de tudo" um homem
que se elevou de modestíssimo comer..
ctante a Senador da. Repúbl1ca.

Que maior demonstmção podena..
mos 'exigir da vocação democrática. do
:Brasil?

:a,. também, que belo exemplo pa.ra r.
juventude, para os moços.

:Para. uma homenagem e um preito
de saudade à memória do velho se
D,ador catarfnense, que afinal tantos
nqut conheceram pessoalmente, nü'}
precisarei alongar-me nestas palavras
com as quais, pela pr1meira 'vez, te
nho a honra de d1tlg1r-me aos meU6
pares.

Ni.etzsche faIa dos que morrem mUi
to cedo e dos que morrem multo tar
de. TOd.,'lvia, cedo ou tarde há um
modo Vitorioso d~ morrer: é quando
o hom~m completou sua mlssão.

E PereÚ'a e OIJveira satIsfez su,,"
vida. Morreu vitoriosamente.

Scnher Presidente:
RequeIro seja <.:onsulte.da. a caso. n'~

consente ao inserção na ata. de um voto
se sentido pesar pelo desaparecim~nto
desse notável brasileiro. (Muito bem;
paZnu;s). .

O requerl1ncnto é aprovad~.

O SR. PRESIDENTE - Vou 5Ub~
meter à votação o .seguinte reque-
rimento: .

RequeU'o que se consjgne, na ab
da sessão de hoje, na parte em que
a Assembléia ConstituintE" homena"
ceará. bl'aslleiros ilustres desapareci"
dos, a reverência. dos constituintes ~
memória dos riograndenses do Dorte

.seguintes:
Dr. Alberto Maranhão, e".::-Deputad.o

fedel'al e e~-Go"emador do Estado;
Dr. Augusto Leopoldo Pereira da

Câmara, ex-Depu~ado federal f:' ex..
Vice-Presidente do Estado:

De.sempargador Elvíxo cnrrilho ex
Presidente da Côrtc de Apelação do
Distrito Federal;

Monsenhor Alfredo Pegado cortes,'
ex-Vleát'lo Gc:-al do .:Bispado àe Na
tal c ex-Deputado estadual;

Desembargador Sebo.st1fLo Fernan
des, e~-Presidelltc do Tribtma1 de
Ap€laçao. do E::tadc e ~';-S'cretário
Ger;:,:.l do Estado;

Dr.. João Lindolfo da C:lma.ra, e~
Deputnc10 federal;

Dr. José Teotônio Freire CA~J'~j::!,
Secional no Rio Grande elo NOl·te; .

Dr.Joa.Q.uim Inácio TÔl'res, ex
Deputado estadual e ex-Prefeito· de
Natal•.

Sa.la c:.as Sessões, em 15 de feverei
ro de 1946. - JOdo Café Filho.

O SR. JOSe FERREIRA DE SOUSA
(Para encaminhar a. votação) - Sr.
PresIdente, a ba.ncado da UnHl.o Demo
crática.· Nacional na Seçã.o d(J Rio
Gra,nde do Norte, acompr..nhanclo a
proposição do seur.olega do Partido
l~epubllcano progressista, vem dizer
estar solidária com. ela e ::J.pelar para.
a N",semb!éia., para que a &ise con~

j:Jnto de homen<>.gc1l5 que vem pr·::s
tando a figuras da mais alí::l s~gn1fi..
caçr.o no cenl'~rio intclzctu~.l c ~o1itico
do Brasil acrescente <!stns sgora lem.~

bradas.
Dentre tôdas vrl.te destacar a que se

p:"etende fazer à memór.ia de Alberto
Maranhão. Tra.ta~se de um polltlco de
a.lta linhagem, dêsses homens verda
deiramente marcantes no I:ais ou no
Estado em que vivem.

Descendente ela esí:trpe Uustrc df' Je
rOntmo de Albuquerque, era êle um es
pírito de eleição. Sua inteligência não
era a. de quem se flzcra num momcn~

to ou numa ger~ão, mas de quem tra
zia consigo um cabedal, um caplta:
intelectual de gerações seguidas.

Memb'l"o' da !amUia que deu ao R10
GJ:allcledo Norte e ao pais um dos
seusmaíores chefes poUticos, o Sena...
dor Pec1ro Velho do' Albuq11erque Ma
ranhão, - Alberto exerceu o governo
10ca.l duas vêzes e, pode-se mesmo di~
:ler, nenhum dos empreendimentos
mais notáveis de mInha terra deixou
de scr1Diciativa sua.

Quando o Rio Grande do Norte,
destacando-se na parte setentrional
do Brasil, 1nlci0i1 a campal;lha pela
reorganJza~ão do ensin oprimário e
adaptação dos métodos então moder
nos, .. fê-lo no Govêrno de Albreto Ma-
ranhão. .

Quando o Rio Prandc do Norte,
pela palavra e pela ação de Henrique
Castriciano, lembrou ao Bra:;il a De...
cessidade do ensL"1o doméstico íemi...
nino. montando uma escola 110S moldes
das eXistentes na Suíça., fê-lo no go
vêrno ele Alberto Mara.nhão.

Quando o. Rio Grande do Norte,
queiJrancto uma certa linho. na l1'Jlitic:t
actminlstrativa. do Brasll, que dcL",,::\~
va o problemo. das estl·c.das a cargo
das munlcipalidb.dts e sàmente à.

União o àas estradas de rerro, enten
deu intervir no assunto e começar a
construção das gr;.1ndes VIM co.rroç:í-



-272 -

ve1s, 'tê-lo no govêrno de Alberto Ma
ranhão.

:E até, Sr. 'Prc.)1dentc, se o Estado
tin11a alg1.1ma aspiração na. vidz. artís
tico. {l' 1nltelcctuo.l, eleve j). A1b~:::to !\[a
xanhfio ns sua.~ mais brllhnntc5 ron.!i-

. ZIlÇÕCS, com o convite e contrn.ttl de
artiztas notáveIs, ::;obrctudo mÚ:.ilco~

encarreg-ados de preparar a cu~tum

rausical da n1int~ terra,
Deputado Fcdcl'a!. i'1tel1zcntc, cdu·

cada c fino ~lc zou;'c :.;~:..' C::'lnC 1";')U

coso Eep"'csentandG um Estaclu p~

queno, pobre, sem impo=táncla poioi
t1ca, COr.l0 a p~fjU911~ un!d~ae f('dera~

tivu. ele nordeste. impõs-ze. por 1'orm~

tal à conslder.!ll)fi.o de seus pn.rez q...~~
fêz pal'te da Comis::.ão de Pin~nça5,C',

mais ainda. - V. E:-::,2' dax'á teste
munho c1a rclcvfulcia de.ssa il1C.~-n1.;~:l

cla - integrou. certa vez, a grande
Comissão dos Cinco, encarregada de
estuclal' e opinar ~bre ll. !iquidcz do-s
C11ploma.'s, no· tempo dos reconheci
mentos de poderes pelo J?oder Lt:si:ila-
tivo. _

Nâo são somente êsses aspectos in
telectuais e polltlcos, os· que lhe ca
racterizam a vido. no cenário e::tadu:.c.l
e federal.

'l'rata-se, Sr. Pres1c1ente, de um~ das
m~ntalídaci.esmaiS Udimamente demo
cráticas que tenho conhecido.

No Govêrno do Estado, o que íicou
pat~nte, celebre, 1'01, justamente, ~u~

tolerâncla. Acusavam-na até ele ez:
('..essiva. Todos se manifestavam. As
oposições brancliam as suas ai"ma.s da
nlaneira que qu~ri~m, o.té mesmc Qf:l.

fornla mais vioJenta possíV~1. N~nl

).~'l.csmo ~u~ honra escapou a C~l'tí?.s cri
ticas. ~ mm de sua bôca, nem de sua.
:3.1]5.0 ~D.iu U1T.n. palúvra, ou b~ctou u:::},
gC3to que siB.n:ií!c~~'sc um'.]. vlo;fH~la

ou um ap&lo. à fôrça. do E:;tado, paro.
impedir os a~uqu~s à sua p~:,:;va.

:3]::<1 um p~:f<::ltú liberal. E ~uH;(j.d':l,

por u211,capl'iuIlO de sollãari=:rlacte: l)oli
lico., p...lbcrto Mar~nh;io Gcs:.:eu· C1:?S

g-,j;~~ças c pe::deu a rur..~io pQlítlc~1 era
de vê-lo, pob!c, scmnre briil1ar:üe, lb.a
:~C, intelige::!tc e [:::10, ::lo ::u;ei~~!" c:.:.rgo..<;
c:e pequena lmpol't.:.r..do., como de jl:i2
lpunicípal no t.:h·mo de Parati, no E:-;
t:l.do do 1:::'10 ele Jauc:1ro, e, uincl:.l ül
t:m::t.mentc, o de l"Í3cal dOJ.;1Sti~uto d~

Aposento.dozob e Pensões de::; Co:ncr
cit.ír!"os•. E a ninguém dçrmanstrava
amargura. Nenhuma quei:,:a ;t."lnni-
'!est:l!/a. ,

Vale notar, entretanto. que a sua
queda politic3. nada .significou para o
meu Estado. Ainda há. pouco tem
po, q,uando não mais como Gov.er
nadar, Alberto Maranhii.o, não mais

como Deputado, não mais como ho
mem. de rclêvo na política nacional, o
visitava, mas s1mplesm~nte como lns~

petor do Il'lStituto de Aposentadorias
c Pensões dos Comel'ciú.rios, recebeu
da soc1cdade ncrte-:icgrandensc tl.S

m:J.1B interessn.ntcs manlfestr.çõ~:: de
solido.!'icdad~. c, podc-~e dll:er, a!j
mais comovir.1M Ílomei.1::l.g'cns de grn,-
tidão. ele z c:imlre.t.:ff.o c de nfet.o.

A ~::;se ~l::::mcrc, S:.'. Pl"~51dr:nte, puro,
sério, in reli$:::ntc. --,'bl'llhante, liberal.
c1elnocmta Sr:[fUl'O e sincero, é qUe a
bancada ca União De!:1ocl'ó.t1c~ Na
cional, sol1d1Lrl2. com o ~jCU colc~a,

s1gnatár16 ela propo::-ta, solicit.a preste a
Câmara a sua horrumagcm de ~incero

pesar.
Aproveitan60 a oportu."lidade. Se

nhor Presidente, 3. bancada da Unw.o
~JJe.mocritica NaciClt.al, no Rio Gra..."l

de dó· .Norte, se sol1daTÍ~a. tambêm,
com as de."l'.a1s homenagens conttaas
no requerimento.

Uma delas atinge um velho part1c1
pante desta. Ca:>a.. o Dl.". AUgUSt<.1 r..eo
poldo Raposo da. Câmara, que taf.tl
bém exerceu íutl<;ões executival;. no
Estado·e que aU .se destacou por uma
linha integral de honradez, de inte
gridade e de sinceridade. Pugnaz, lu
tador severo, foi um homem de' bem,
um trabalhador que tudll !êz pelo
~eu Estaào e pela sua gente. Hós,
também, lhe renocmos o preito da
nossa.sJudade.

A propostarcicmb:::,:l. aindll o nome
de João L1ndol!o -da Câmara, antigo
deput~do !ed~ral e um. dos mais pro
tundas ccnb.ccedores da legislação tis
ca~ brasi!c1.:;e.. Deixando a cadeira ~

"Io1to.ndo il suo. atividade buroc.rática.,
e;~erc::u· os mais ultos co.rg..:ls da. Fa
z~nd:l., au~ hc~".l'cu com 'o s~u pr.;;.r.:l~

1'0, o seu amor ~(J Err..sil e ~ sUD. 1n
tcgr;d:.:.do mor:::.! iz~-urnrá.vel.

Tnnlbém n{?o dei:~a .ela no esqueci
mento a pcrso~a1id:.::.de do des€::i11har
sador E:viro Can·lll1o, quo tanto dig
nificou a mc.z:stratcrll do Distrito Fe
deml. RioS'l'~r:"L:le:lz{.. do -Ncrte aqui
ce estabelecau c venceu pelo eüudo,
pela àedlccção ao ti"abalho c pela ho
nestidade pl'o!ux1Cln, que o elevarnm,
com o aplauso de seus pares e do gran
de corpo !ie advoao.dos àest~ capital,
â pl'csidBncia. do Tribunal de A~c-

lação. ~

Todos os demais, Sr. Pr,esldente,
merecem o nosso lespeito; o velho f;:

cÃeulpla;l. m~g;1strn.do que era José
Teotônio lPre1re, jUiZ, des~m1Jal'gador,

pre:;1dente do Tribunal de Apelação.e
Juiz Fed.eral, autor do projeto de Có
dIgo do Proce&o Penal elo :Estado; o
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ve1s, 'tê-lo no govêrno de Alberto Ma
ranhão.

:E até, Sr. 'Prc.)1dentc, se o Estado
tin11a alg1.1ma aspiração na. vidz. artís
tico. {l' 1nltelcctuo.l, eleve j). A1b~:::to !\[a
xanhfio ns sua.~ mais brllhnntc5 ron.!i-

. ZIlÇÕCS, com o convite e contrn.ttl de
artiztas notáveIs, ::;obrctudo mÚ:.ilco~

encarreg-ados de preparar a cu~tum

rausical da n1int~ terra,
Deputado Fcdcl'a!. i'1tel1zcntc, cdu·

cada c fino ~lc zou;'c :.;~:..' C::'lnC 1";')U

coso Eep"'csentandG um Estaclu p~

queno, pobre, sem ímpo=táncla poioi
t1ca, COr.l0 a p~fjU911~ un!d~ae f('dera~

tivu. ele nordeste. impôs-ze. por 1'orm~

tal à conslder.!ll)fi.o de seus pn.rez q...~~
fêz pal'te da Comis::.ão de Pin~nça5,C',

mais ainda. - V. E:-::,2' dax'á teste
munho c1a rclcvfulcia de.ssa il1C.~-n1.;~:l

cla - integrou. certa vez, a grande
Comissão dos Cinco, encarregada de
estuclal' e opinar ~bre ll. !iquidcz do-s
C11ploma.'s, no· tempo dos reconheci
mentos de poderes pelo J?oder Lt:gi:ila-
tivo. _

Nâo são somente êsses aspectos in
telectuais e polltlcos, os· que lhe ca
racterizam a vido. no cenário e::tadu:.c.l
e federal.

'l'rata-se, Sr. Pres1c1ente, de um~ das
m~ntalídaci.esmaiS Udimamente demo
cráticas que tenho conhecido.

No Govêrno do Estado, o que íicou
pat~nte, celebre, 1'01, justamente, ~u~

tolerâncla. Acusavam-na até ele ez:
('..essiva. Todos se manifestavam. As
oposições brancliam as suas ai"ma.s da
nlaneira que qu~ri~m, o.té mesmc Qf:l.

fornla mais vioJenta possíV~1. N~nl

).~'l.csmo ~u~ honra escapou a C~l'tí?.s cri
ticas. ~ mm de sua bôca, nem de sua.
:3.1]5.0 ~D.iu U1T.n. palúvra, ou b~ctou u:::},
gC3to que siB.n:ií!c~~'sc um'.]. vlo;fH~la

ou um ap&lo. à fôrça. do E:;tado, paro.
impedir os a~uqu~s à sua p~:,:;va.

:3]::<1 um p~:f<::ltú liberal. E ~uH;(j.d':l,

por u211,capl'iuIlO de sollãari=:rlacte: l)oli
lico., p...lbcrto Mar~nh;io Gcs:.:eu· C1:?S

g-,j;~~ças c pe::deu a rur..~io pQlítlc~1 era
de vê-lo, pob!c, scmnre briil1ar:üe, lb.a
:~C, intelige::!tc e [:::10, ::lo ::u;ei~~!" c:.:.rgo..<;
c:e pequena lmpol't.:.r..do., como de jl:i2
lpunicípal no t.:h·mo de Parati, no E:-;
t:l.do do 1:::'10 ele Jauc:1ro, e, uincl:.l ül
t:m::t.mentc, o de l"Í3cal dOJ.;1Sti~uto d~

Aposento.dozob e Pensões de::; Co:ncr
cit.ír!"os•. E a ninguém dçrmanstrava
amargura. Nenhuma quei:,:a ;t."lnni-
'!est:l!/a. ,

Vale notar, entretanto. que a sua
queda politic3. nada .significou para o
meu Estado. Ainda há. pouco tem
po, q,uando não mais como Gov.er
nadar, Alberto Maranhii.o, não mais

como Deputado, não mais como ho
mem. de rclêvo na política nacional, o
visitava, mas s1mplesm~nte como lns~

petor do Il'lStituto de Aposentadorias
c Pensões dos Comel'ciú.rios, recebeu
da soc1cdade ncrte-:icgrandensc tl.S

m:J.1B interessn.ntcs manlfestr.çõ~:: de
solido.!'icdad~. c, podc-~e dll:er, a!j
mais comovir.1M Ílomei.1::l.g'cns de grn,-
tidão. ele z c:imlre.t.:ff.o c de nfet.o.

A ~::;se ~l::::mcrc, S:.'. Pl"~51dr:nte, puro,
sério, in reli$:::ntc. --,'bl'llhante, liberal.
c1elnocmta Sr:[fUl'O e sincero, é qUe a
bancada ca União De!:1ocl'ó.t1c~ Na
cional, sol1d1Lrl2. com o ~jCU colc~a,

s1gnatár16 ela propo::-ta, solicit.a preste a
Câmara a sua horrumagcm de ~incero

pesar.
Aproveitan60 a oportu."lidade. Se

nhor Presidente, 3. bancada da Unw.o
~JJe.mocritica NaciClt.al, no Rio Gra..."l

de dó· .Norte, se sol1daTÍ~a. tambêm,
com as de."l'.a1s homenagens conttaas
no requerimento.

Uma delas atinge um velho part1c1
pante desta. Ca:>a.. o Dl.". AUgUSt<.1 r..eo
poldo Raposo da. Câmara, que taf.tl
bém exerceu íutl<;ões executival;. no
Estado·e que aU .se destacou por uma
linha integral de honradez, de inte
gridade e de sinceridade. Pugnaz, lu
tador severo, foi um homem de' bem,
um trabalhador que tudll !êz pelo
~eu Estaào e pela sua gente. Hós,
também, lhe renocmos o preito da
nossa.sJudade.

A propostarcicmb:::,:l. aindll o nome
de João L1ndol!o -da Câmara, antigo
deput~do !ed~ral e um. dos mais pro
tundas ccnb.ccedores da legislação tis
ca~ brasi!c1.:;e.. Deixando a cadeira ~

"Io1to.ndo il suo. atividade buroc.rática.,
e;~erc::u· os mais ultos co.rg..:ls da. Fa
z~nd:l., au~ hc~".l'cu com 'o s~u pr.;;.r.:l~

1'0, o seu amor ~(J Err..sil e ~ sUD. 1n
tcgr;d:.:.do mor:::.! iz~-urnrá.vel.

Tnnlbém n{?o dei:~a .ela no esqueci
mento a pcrso~a1id:.::.de do des€::i11har
sador E:viro Can·lll1o, quo tanto dig
nificou a mc.z:stratcrll do Distrito Fe
deml. RioS'l'~r:"L:le:lz{.. do -Ncrte aqui
ce estabelecau c venceu pelo eüudo,
pela àedlccção ao ti"abalho c pela ho
nestidade pl'o!ux1Cln, que o elevarnm,
com o aplauso de seus pares e do gran
de corpo !ie advoao.dos àest~ capital,
â pl'csidBncia. do Tribunal de A~c-

lação. ~

Todos os demais, Sr. Pr,esldente,
merecem o nosso lespeito; o velho f;:

cÃeulpla;l. m~g;1strn.do que era José
Teotônio lPre1re, jUiZ, des~m1Jal'gador,

pre:;1dente do Tribunal de Apelação.e
Juiz Fed.eral, autor do projeto de Có
dIgo do Proce&o Penal elo :Estado; o
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5acerdote virtuoso e puro que era
monsenhor Alfredo Pegado Cortez,
bom, suave, sem m~ldade c a que- a
vida. Dúbllca. jamais desviou da rígi
da môraI do sacerdócio católico; o de
scmbaT~ador Sebastião FernanclC3 e
Joaquim Inácio Tôrres - toclos me
recem a nosso. consideração c a nos
sa: saudade.

S é por 1szo que nos salid:lrj:!amos
cem o reCluerimcnto e pedimos :\
Constituinte lhe dê seu assentimer.to,
prestando a05 filhos do Rio Grande
do Norte, assim distinguidos, a sua
hor.l€l'lagem, (ll.fuito bem. PahnCLS) ,

O requeri.mento é aprovado,

O SR. PRESIDENTE - Vou sub~
meter à votaç5.o o seg'..tir.t~ rcc:.uc::l
menta, em qU~ o Sr. Medcir."s Neto
pede a inserç~o em ata de um voto
de pesar pelo falecimento do SI. Emí
lio de Maia, e=~-pd.rlament:ll'.

O SR. MEDElF.OS nTO ("')
Sr, Presidente, Srs. Constituintes, é
com profunda emoç5.o que me .de~

brw;o desta trlbnna, para justificar o
requerimento que à. Me~a levei, pc
clinClo :ró~sc consignado e:n 3.t~ um
voto ele pesar pelo trespr'.sse desta
mã~ica figul·.3, lia hir;tória pol!tb.:i. dez
..A.lagoas - Emílio de M~.ia.

Mercante é a p2'SEOa de FrniUo noo
anais da v1da púp!ica das Alngoa..,;
traço vivo de uo1ãu entre 3. empol
gante perso!'...a.Ud~de de Sinimbu, 1'10
passado <10' Império, de To.v=:.:·w B:lStOl;
e de outros tantos, que se t01'I!~~'nm
uma escola vivo. 1':);1'0. a c-el'açr:.o qt:~
se e.'5boçou no dar.ri.'"1io da R,epúlJ1ir.~t.

Dêle podr.r'::tmos dizer C,~C10 E'1.:l1;~c,
de uma f21ta, o db~~r3.: "A idéia (ia
ti~1.3. m::'.is autGnti:::o. ct~ pc;z:l1;.a1id?cle
hurtlo.!1ü,"•

QL'avit~v~ C:::l EmiHo a icléi::l. dI: s~r·
vir a ~átria. Seu In:lli:no ~:::md~~cnt\.l

,ci-vico el'a cOl1sa~al"-se, oportuna e
im1)o!'~;unamzntc, no J....tCl' ::.:nB'r~do do
l'eaclijtaçáo ds. t'?rl'~ da.!:> Alar,;úaz, n~.

estrt:.tUl'a· politic:a· elo El:'3Síl. !::1::; Duin,
,,·:mdo~rt pequep.:I. lla conrifflU'::'.Ç~o

geográ!lca, tOl'ná~lo. grande nos ::leu:.;
ms.gnos preceitos. :r-;üo seria, o.tr::l.vés
deia, Alagoas, ap~:i~I.S Uffi::l. tcna. de
arm<1S, terra cio, marechais. senão
tnm1::ém uma tel'ra de almas, terl'a.
da inteligência e da luz.

Passando per este cemúr!o político
do BL'asH,transpondo os umbrt.d.:;l desta
Ca...~l1, de tal mane'ra se to::nara im~

pressiclnal1te cm suas atitudes c em

(") Não foi :revisto pelo orador.

sua. ativ1dade que, em certa ocasião,
d&le afirmara Antônio CaTlos o SC~
B'l1!nte: .b.inj]io é uma d~s máglcar VO~
cações políticas do :Brasil. E de fato,
meus sonho:es, ê1c, como pll.l'l::lmc·ntn.r,
por yât'ias VGZC5 aqui est;êv~ pD.l'O de
te:nder gra.ndes causas do :Brasl1,
e:lt~o r.s ('fmd,s poder1n.rnos salientar o.
do S. .Fl'anciscc, corno via. móvel que
des1;cndc: uma perfeita llniõ.o entre
" Brasil central e o Br~sl1 1ito~
T6.neo. B.lo genu,lnn.mcntc brn.'ll1eíro,
que conjurou o.s f.ôrçr.~ pr)!ftiCll~ do
Império, par::\; resolvê-lo como centro
de ativIdade,· Emílio aquiprc:fer1u cIJ:-;w
curso reafirmando aquele principio de
?CclL'O U, ele que o Rio S. Fl.'o.ncisco
devia ser o traço de união do corr.çüo
do Erasil. me queria que, de fato, êS5~
l'io se tornasse um dos fatóres prc
pc1nderantcs na 'C'ccnomla n~cicnal c •
na organização vjtal, da polítlca no
Brasil, porquanto poderia ser aprovei
tado não .só pa,rn :4 solução dos pro~
bleman do nC:d.e:::tc, senão também
para c. melhor conformação c e.ntre~

!~çam:mto d~ vida do norte .e ele. sul.
Escrcvcncto uma tese côbre n lJist6rl~
do Rio S. Frnn.cisco, salientei que
Emílio fôra, de tato, lUIl bnIuarte da.
causa désse rIo em sua int~gração na
vida eco~6mlc3. na.cicllal.

Num discurso, Emílio aqut também
se manifestou em der~sn. do á'cool
a.nldro. Outros lizc:'a êle em de!c;;a
das enerl':i::ls, das prepondertincIas elo
nord"'ste 11::1. vida. econômica nacional.
E cutrcs t::l.nto.3 de ce):to me aqn i pro
fCl'1L'a cClmo I'e~l c:':Pl'essfloe e:.:poente
qu:; C1'a d~.5 ~'loh::::s causas ::1~cJonoit,.

E é pC.L· isto. m~us Senhores, que me
cOll~?cti~.. c cabia formular mn l'equc
l'lmer1to pedindo qu~ o nome de Emílio
fõssc insrll'iclo, coo um VO~O de p~S~'l",
cm c.ta, pcrql.l:mto, de fn.~o, lHe, na
Crtma!'a c:rdiná.:rIa Que stlcedcu il Confi-

. tltulntc cc 1934, nua delxo'l dI!Sffi(;:rc
cldo o nome da terra que lhe serv'lu de
bêl'ÇO e que pm'3, nós, ainda. hoje,· é
o centm de llossa amiZade e de nos~~
e::;l;ima - Alag(l%,

O Sr. Ferreira de Sousa. - V. Exa.
pode mesmo diz/";." que honrou. l'I. ~ua

tel'1'a,

O SR. l'i!EDEIROS NETO - t ..[;';:a,
deço o aparte dCl nobre l'cp=escntant~
do Rio O:::,~ndc do NOl·t~, E' uma so
lldarlcd~d~ .e um voto 'lua ao.tti, {~t'~
c;;rto se presentes todos estivessem,
seria comum, porquanto Eml1io l'eprc
sentou, não s6 o pensamente: de GCUS
ps.res, mas também o .pellSc.~1el1to cen
tral do Bra.sll, 'puV1ando pelas c~usa~
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maiores do voto, como expres::.ão da.
sooerania popular.

Democrata. reak, era. o arnfg<J do
povo. EmU1Ç) não viveu como repre..
sentantc do. capital, no seu Est9.do.
Era o homem que nascerEI. de nílob;.l...

.bos e de grande familia, porém não
soubera êle medir as suas atividades
pela riqueza do. U!.r, em que nasceru.

rr"rna.-sc de t~ I maneira a figura
popular no meio proletário. ql.1~ ao
morrer, uma lágrima se tomo\.c co
mum, naqueles qne viviam na planí
cie e nos que pairavam no p1l1áculc
da vida social.

Todos participaram de um pranto
qUe se torDClu geral, porque Emílio
deIxara no. h1stória das Alagoa:- um:•.
lacuna, que sàmerAte poderá ser prc
enchidú. pela bon vontade dos que,
nesta hora, representam o pcn~a.men
to poUt'co das Alagoas nesta Assem
bléi~ Nacional Constituinte. (J'rlUito
bem; muito bem. Palmas).

O requerimento é aprovado
O SR. PRESIDENTE - Vou SUb

meter à votação o seguintc requeri
mento:

Os abaixo-assinados vêm requerer
ao V.Ex.l\ a inserção de um voto
de pesar na ata por tõdas as vitimas
da. rcs9âo e do fascismo.
S~ dat:. S~sõ~s, l~ ó-e j;e:veTel!O Ó~

C9.w. - Osvaldo l'u.eneco da Silve:.. 
Jorge Amado. - Carlos MarigneUa.
- CJlaudtno J Silva..

O SR. OSvALDO PACHECO :DA
Sn.VA <Lé o seguinte discurso): 
Sr. Presidentc, Sr::..' Constituintes: A
bancada do Part:do Comunista do
l3rasll, por meu intcrmédio, a.ssoc~a
se . às homenagenf) da Assembléia.
Constituinte aos brasUeirrs llustres
J;a.lecidos nos últimos anos. E'. tradi
ção do nosso Partido, Sr. Presidente;
1:lonrar e ),'cspeltar a memóri3. de to..
dos aquéles Q.ue, em qualquer setor de
atividade, concorreram para o prc'
gl'esso de nossa PA.tria, para o en
s;nln.declr4ento dp nossa. Pátria, par...
U9n melhor niveI de vida do nosso po
vO'. N:::'o ;1.10$ prendfmo,s nos I1m~tcs àe
um est::.'cito .'::ectnrj~mo pal1:1cl.á.rio ou
de- classe, ao enc~r:J,r a ação da.qu2les
que, escritores. clentfst3.S, lloml;!n~ ac
:S:stado, a.rt!sta;i, soldndo~ e técnicos,
contribuiram com seu talento 0\\ seu
trabalho pal'a um J3rasi1 democrátIco
c .pr-:,gl'<?r,si.sto.. Já. definimos desta
tribuna, Sr. Pre::;1c1entc, CI nosse con
ceito de herêi c lider e nã.o vou re
peti-lo. Quero dc1x:al' apenas .pa.tente o

respeito que no~.. merecem todos os
vultos verd.adeira.mente grande& do
nosso passado e dizer que nlneuém,
como nós, sal>e valor.izar a .sua. im
portância na construção à:J. c~vmza
ção e da cultura. b.raslleh~:;L. Costu
mamos comemorar· como figuras nos
sas aquêles grandes homens do pas
sado quc se bateram por um Brasil
livre e 1ndepcndentt;;.

Atravessamos C(S últimos anos, Sr.
Presidente, sob o julgo de um~ dita
dura regida por uma carto. constitu
cional para!asclsta, quando cuíram
quase que. na ilegalidade certos gran~

des nDmes da . nossa . história, com
Benjamim Constant, F!1r1ano Peixoto.
Tiradentes, o sCJ'1tcfr Lima Barreto,
o Tenente Siquejra Campos, o poeta
Castro Alves, todos aquêles que se ha ft

viam batido pela ~jberdade e pelo po
vo. :Foi o instante da consagração de
falsos grandes homen.s só pcrque a
SUa. marca era 11. de reação, era. a do
atraso, vultos 1nqu1~ltoriallj. quando os
-hi~toria.dores a sôldo do DIP v:raram
a. História. do l3rasll pelo avesso. .'

Pode V. ;Ex,1I. imaginar, então, SI',
Presidente, C(:;t1o foi impCJssivel à.
classe operária c à sua vanguarda ez
clareclda., o Parlrio Comunist.2. do
Bras11, comemorar nesses {l,no:,; de
brutal perseguição, de ea::lela. e sub...
terrâneo, os seus mortos~ Éramos al
vos de tôda. a perseguição policial c
tínlmmos que prr.~:nunclar em voz bai
:xaosnomes dos nossos heróiS tomb:l
dos no combate ao !asclsmo,~:na luta
pela democracia A homenagem qU~

então 111es prestamos, Sr. Presidente,
a ún1ca c também Do. melhor, 101 con
thlWLr animados pelo seu exemplo :l
nossa árdua. tarefa. por u.'n Brasil
llvr~.

Mas, hoje, quando o prolct~I'1ado e
O povo, atravês as sucessivas vitórias
àe. .sua justa política, r.onsel7:ulram
conqulstar a legn.lictadc de' .seu Parti-,
do do:: vangu::<.rda e trou.xeram pa·~'a.

esta. A5s~mbléla os seus l'ep:r~eXltan
tes, então já podemos :recordar, c(.'
n"10 exemplo e incc:ltivo, os nolDes ~

as figuras. dos que dedica.ram su~ ·/i.
das e dcs que morreram p.:!l~s causar;
do pc'Vo e do prc~(;tal'Íado, n<L."t trin
ch~lIas do an.tifascIsmo no. luta pela
indc-:pendêncÍu e liberdade da l?ú.tria
tl.me:açada ele e:::cravidão. O pl'ol'frta
:rindo, Sr. 1?rcsk,,~nt,e, Se sabe estimar
e valorizar· os grandes !n01'tos sem
discutir a élasse de ol.\de provêm. ;:;30
te também cultivar a melI1óri:l. dos
scus .lideres mo i5 verdadeiros, da
queles que: S3.íram do seu s~.!.o ou. d.o
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te também cultivar a melI1óri:l. dos
scus .lideres mo i5 verdadeiros, da
queles que: S3.íram do seu s~.!.o ou. d.o
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seie' do povo e que, anônimn.mcnte,
leva:ram uma. vida de sacrl!ic~os para.
que 5e abrjsse o c~m1nho por onde o
Brasil marcha para a democracia e o
prOl:;reS3o.

Na luta pela democracia bral'jnei.~,
Sr. Presidente, que finalmente atil1ge
um nõvo e mais alto nível em nossa
Pátria, o Partido Comunista cClIltribulLt
não apenas com sua ativa presente,
com sua posição patriótica antlgal
pista, unitária ejrl'edutívcl come deu
a sua cOl1trIbui<:úo de sa'lguc, a~ vi
das de muitos dos seus melhm'es roi
Jitantes. A lista dos cc........._Q,,~O m,=·t~

tos na. batalha pela 1't:tu::mucr4l.t1zaçâo
do nosso país é uma 10nl;a ltsta, Sr.
Presidente, onde encontramos o::; fuzi
lados, os que morreram vltlmas das
torturas mais best1alS, os que tomba- .
:ram em meiC' à persegulç:lo, 05 que
contraíram doenç(l.s 1ncuráveis no seu
cotidiano de luta. Onde se batalhou
contra o tasclsmo corr~u o generoso
sangue comunista, caíram glor:osa
mente comunlsta.c; e logo seus lugart:3
fc.ram preenchidos porque do .s~ngue

de cada comunista morto pela rr:ação
surgiram aezenas de novos m1l1tat"tes,
dlspostos a seguir o seu er..emplo.
(Muito bem). Não é, no entanto, Sr.
Presidente, pensamento elo meu Par
tielo louvar aqui apf'nas a memória dos
seus mC'l'tos. Juntamos às figuras dos
comunistas íalcC"1dos, na mesma co
movida gratidão, todos aquêles heróIs,
do proletariado c do povo, que fornrn
decididos combatentes do antifascis
mo e da c',~mocfl~ma, que, sem nlilita
rzxn n3:l !Heiras de Partido Comunista,
~ram leais e devc.tados amIgos da clas
se operária, aTdentes inimIgo::: do
nazifasc~mo. Homens que formaram
no glorioso movimel1to da. Aliançp. Na
cional L1bertacora, outros qu-e-, ao lado
do nosso PartldC'. lutaram pela eman
cipação da nossa Pátm e pela llber
dade do nosso povo. Queremos recor
dar hoje aqui, SI. Presidente, am
pliando assim o- .Gentldo da bomena
gera qu~ presta a Assembléia. Consti
tuinte aos mortos ilustres (J,O BrasU
todos aquêles que souberam dar sua~
vidas, viver e morrer pela Pátria e
por um mundo melhor e uma huma~

nidade .mais feliz. <Muito bem).

E' com eD}cção, Sr. Presidente, que
pronuncio esse~ nomes. Nomes de
mulheres como Nina Aruera ·e Eugê
nia :Eiaddad, cujas vidas comtiniStas
foram inteiramente dedica(ias à luta.
do povo pelo Brasil; de bravos luta-·
doJ:'eS como o pilôto da marinha' mer
cante Armando de Sousa; o madtimo

ú'1nldino; o Marinheiro NOl'm::l.Odo· o
operário de conrtJ.'uçúo civil Fra.ncisco
N~Bcimento; o carpinteiro Nathldade
1.,l'a; o nn.p=.lt~11'D rl.(::l.l1ud Reinaldo,
dirigente comullista baiano; o sargento
da marinha Floriano Am1ntns da Sl1-
"Po, ... 'JJ:lO;;~~'Jv' moo~..n1(;o E1.wtá-·
qUI/) b~Oo"·.u.....w. foi operfl.r10 csti-
vaQ01' .LI1A..:l .r~fl~ 5ttll\,lina; o Jar-
n:lll~lI~ ~'\;u ·~ "'''''0) 'i."(;UI.,"i.r~; o ter-
rcfV1al·.... ...., 00.0 ~PCIS; " ~~~v c
mll1tal,,_ ...vu,~",~~A(i:rI:r ~~Ilõ ...:lO t'l1ü'u,nda
que, to.... ~Q~,t-IC;;.c=- ,,1:10 '(llO.L'Lt:, cracalhavn.
no t:lc:;.v...ço ae aJuaa à FEB. apesar de
~abel' que pouco.. a:.as lhe rcstav~II' de
vida, com a dedicação de um verda
deiro patriota c antlfascíst.a; Francis
co W.i.lhcim e Ernesto Gatai, que fa
leceram em COnSl?Cluêncla dos maus
t!atos e elas' torturas sofridas na. pri
sao; o operário de con.stl'ução civil José
Anastâclc#, dlrigeljte comunista ser
gipo.no, grande' combatente da causa
do proletariado e ao povo, cujo nome
é bandeira de luta c um sinônimo de
dec.Ucac;ão, e o médico Odilon Macha
do, figura querida dos moradores de:
Méier. e elos dema'~ subúl'bios do Rio,
exemplo do mécUco comunista. mo
desto e devotnt.lo, dedicado compa
nheiro de· Partido.

Vidas de fé c de sncrUicio, Sr. Prc
s1dente, cortadas quase sempl'e pela:>
enfermidades ~dCJ.ui1'ldas nas peripé
cia.s . ac e:!dstenmas perse!Juidtl.::! em
esconderijos, nns condições mais dra...

. mát1cns. out::os correram de armas
na mão, sust(mt~ldo a democracia
contra a.quêl.;:s que queriam ~ní:rcgar

.cesso Povo no chicote da GC:Jtapo:
contra L."'ltegrallsta$ c :iasc:stas, mor...
reram heroicamente nos quartéis e
nas ruas, como 02 numcx'OSOS ot~ciais,

.sargentos, cabos. solelados e operários
que der?m no Rio de Janeiro em
Recife e em Nl:l.t.al, no 8,1'10 a~ 35,
suas vidas pelo Brasil, entre os quaiS
c Tenente Tomás Meireles, o CabO
José Ribeiro Filho e os Soldados José
Pimentel e Wilson França. Dêsscs
mesmos combatt'ntes ant1fascist.as de
35 alguns {oram ~'10rrer na conllnua...
ção aamesma luta, já então nas t.er...
ras de Espanha onde, naquele mo'" '
menta, o fascismo iniciava sua guerra
contra a humar:.1dade. Lá ficou
EnéIas Jorge de Andrade, cabo de
nossa E. de Aviação e oficial e hel'ói do
imortal Exél'cito Repúbllcano Espa
nhol. Herói d~~ Espanha leal fCl,l.
também outro soldado brasileIro, < o
Tenente Hermeneglldo de ,Assis
Brasil, :f:alecldo na. Franca quando
acabava ele ser llbertado dê um cam
po de concentração. :Foram. êles pre-
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cursores da FFB, os prl(~eh:ol.i que nha, a pol'cia p&ul1sta., cuja bru~

marcharam pnro. lutar no estrangeiro tatidadf e mél(,c.of terrortstao:t estão
pela nossa Pátria e pelo nosso povo, ainda ,.gora ~scel1uahzandoa ju:.:t1ça. de
ao lado do heróico povo espanhol, São P&.ulo, assa..~:,i11CU o jovem .Augus~
contra a cana1r.3. fl·anquista. to Pinto e os companheirc.s João

Também dur~nte o ten'or desen- Varlota, Maurício Mendes e José
cadeado pelas hordas intcgralistas, Constância Cc::tl.l Ainda a popula-
pelos agentes verdes do nazlsrnc, ca!- ção de São Pau1(J recorda horj;'orizada
ram, ~ssacsinados, muitos dos nossos. êsses crimes. Mat não fcrarrA êstes
Lembramos aqUi os nomes de Leo- os únicos com,.. r.lÃcil'os nossos ,;r.ortos
nardo Candu, ];1erói do prole:tarlado pel~ polícIa nlmc1F.irante. Foram-no
de Petrópolis; do estudante Décio também o estlVl::.QOr Hr.rcu1ano de'
Farah, assassin8.C!o em Mina.s, t Dé- Sousa, em cujn memória. Sr. Prl'lsi~
cio Pinto de Oli"e1ra, vítima dos in- dente. nós, os estivadores santistas,
tegral1stas naquela memorável tarde que tenho a. honra d'2 :representar
em que o proletariado e o povo de nesta Asselnb:~jo., ncs ~~limcr~tamo5

São Paulo demonstraram :seu repú- de fé e de CO·"(-ft~ln, compj eendendo
dio a'.. s1~ma, expulsando da pl'a.Ça. que (!le, ao toI.r.lh~r assasslnadc. est:::.·
da Se o bando dll traidores da PátrIa va iniciando o admirllvel ca.minho
qU3 Lcntava:n .;;\)il~t'·tuir no~sa ~,I:1ada que tn.nsfol'mat:a. a cidade d~ San-
bano(:.;-a l'~~a :-;:u1r.1e11'~ ln!'az:e da tos n~ capital df. democracia brasi-
SWaitlcn.. - ... -leira; .0 choíC'!' Ahes, v{timf~ t.am~

N'1.$ prlsõc~. nus cárce=~s ir:',',l1dos, ,bém <la policia de Santos. p. JfJí5.0 'V.:~
culpados do único crime do seu pa- sete, que saiu d~ cadela c das tõ':;,
triotismo e do SClt antitascismo, fr.- turas para morrer em. seguida.
leGr:r:lir),~'lc"..;.~ tl'lI,:~icos anos :i;: rc· A l:.ol!cia c~~:<c ca, edt!c:>.da. pe1a
ação e de quillta<:olunismo, o jovem Gestapo e pela. Ovra, Sr. presidente,
G:1n:r..:.I:"~. na c'nsa u~ Cor ··c;.ão; o P;l,- é igualmcnte respon'5áv·el ~los assas-
del~O .Im,,, :P~rbrn d:1 511\'"" e l Cabo sinato de n"luitos dos melhorcs filhos
Féll.~ Brcc1,,'a Yr..l~erde, no Presidio do povo. Não vcu lalar aqui dúqullo
da 'C!la Ol'ande, juntâmcn~"'! com que todos vós, Srs. Constituintes,
mais 14 ccrnp~l·.nc~IOS cujos túmulos conheceis:.:,). (:ll'ca sangllil101enta e
são o maior mCllumento daquela bárbara da. poUcla da <Uta,dura. Que-
ilha, om dos IT;C':'lulUcntos que já pos- 1'0 apenas reve:cnclar os nomes de
suem c povo .e o proletariadc ·brp.!31- José 'dt: Alenca.r. a~sa.c;sinado ç,urlLntc
leiros: c na i!h~ de Fernando ar No- um comício. pc:Jo~ investigadcre:, <1:1
ronha. transfvrn'l:lC1a em pre5i:'::ha po- Oruem Policl:l. c ~ocial: .JC'f~·e Alo~~::iú
lítico, ficou para sempre o nosso da l"osta, cabo d::.. Escola de Avia~:"·
compa.l";heiro M(.7ÍJ.:rt COIT(;;n. C~ ~~. assassinado pela policia do Rio em

Er"m ,os ane,:]. Sr. Presidcnt(. em 1936; Aloísio Rodrigues, marltimo,
que a. policia tinha todos os direitos . assasslnado por policiais; Vitor Allan
e nin~uém lht> j:l.dia contas dcs ~eus Barcn, jovem rlo.cte-americano joga-
atos. Anos de:. \:~dallsm\), quando do âo 3.<1 andaJ. da Po1íc~a Central:
ncnc.um direlto lcstava aos hrasilc!- na nlrsma oca.'não em qUê a I,olicia
!l·OS. OS heróis do povo tombavam pernambucana, polícia que se orgu-
quase diàriam~r.te nos assalto:; dfL lhava de' nada f.~'ar devendo em bru-
.poncia ou nas sal::t.s de tOrtura que talidade e vocação para o crime, à. do
são um capitulr, degradante da nossa ,:RIO, aS:)<lssinavtl .Luís Bispo, admirá
História. Assass:nado pela policia do vel :fIgura. do p:Cí~etariado, ccndutor
Rio. foi o caho Jofre Alonso da Costa, ,de massas qUe el'''' um dos filhos mais
autentIco filho do povo. A pohcia. do queridos do povO de Pernambuco; Jo,
Rio Grande do Sul assassinou Valde- sé Lourenço ~c:!erra e José Maria.
ml.:.r :H-ipoll, J,\lH!~al Viegas d", Silva, O povo perna.r.:ljUcano re.,;por.deu a
Aparlc::o Cora de .Almeida e o médico esses crimes en-;.andc para eRta, As-
Mário Coutot cuja memória é hoje sembléia Constituinte três deputados
patril}?-ónicl do ,v'''O eaúcho. Enct'uanto comun,stas eIAtr~ o:' (1,uais um. irmão
a Pol':.ia Cl'l.l::l.l'.u.use mat'il.va c sar- de .José Lourel C:) :Bezerra, nosse ca-
sento Alberto l"reude, e a policia mi- rnar::.do. deput::c:o Gregório Bezerra.
neíl'a. l·m JUiZ ele li'ora, cC\stigavé: conl Quero termL'lf-,r, Sr. Presidente, ês-
a mr,rte o luu:~dol' proletario Luis se desfUar de r.l" :lles dehe1'óis du pro-
Zudio.. . letarlac.o edo po.... o, caídos eln plena.

No presídio (.c· Maria Z~~ia, aquele luta, lJ.quidatiu~ j,#(,,~(J fascismo e pela
cárceH que nada ficava a de\C') ao.:: l\~açao,. lembral'ú, quatro nonlCS de
campo~ de conc{;ntl'ação dÁ Alema- mulhe.l.·cs que f!.n:n.&. continuadOlf'S das
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tracliçõ~s de pá.LX'..ct,ismo e de dedica
ção ao povo d~ c.uc:Lll.s figuras históri
cas de Maria Quitérla e Anita. Gari-

. bald1. Laura. l:3J ar..ciãc~ falec1d~ em
Moscou, para or.df. fôra exilade com
o seu Xi...arido e (.'s seus fiUt".s, erU. uma
flgl:ra já traCi1c')oual no movimento
opexário. No ~X~110 ela contL.").uou a
lutar pelo Brasil. Poet~sa, suas últi
mas produções fMJ.m cantos e louvor
às Fô. ÇilS E}iJ:.l~·dic1onâr1as Blasilei
raso lY~cllla J3e~'zer, espôsa de Artur
Eo'rVert, o deputnCio ulemão que 11.5 tor
turas·'C:a. políclf\ ~rAloqUecel'e.m. :,'oi en
tregue pela GCFH:pO brasile~rll. ~ Go::;
tapo al-emã e morr,eu num campo de
cO:::Jc~n~,raç:i.c, l.'tioul saiu quase mor
ta, vItima. qUe foi ao que m:'l.!s de bes- .
tIaJ podia inv.:!'~!tur, em mat6::ia de
to~tura .c sádíl':'\ ima~ínaç rioo d::; po
lícIa c:Lrloca.

Hoje, SI', PtC' ;úcDte, estaria ~o lado
de 'Seu marido (. c.c su~ fl~hn. entre
a alegria de seus r.nm~1rad:l.s de p~r

tido c de seus ~n.·gos, llumn. í€.~t3 que
serIa t~mbém df\ cicll1o~racia l.J~ asilei
ra, Olga BcntÃ,l'i(' .l?l:~~~S, :''10r.1c Cju.~.

pronuncie com : (Spc~to e emcç00. S~iJ.

crime era SOl,' espósa etc Lul~ C~1.:;'03
Pres~~ e pagou caro ~sse crime, .A
policlll. do J;~io tornou orêS~ u~a f:C
nhora grávida e nCSie" estado Do en
tregou à Gestapo, No hon-or de um
campo de com''''': traçãc- Zlo.zi~t:i., ela
fal~ceu longe cio marido e da :filha.
Foi un. crime o·~ lnexcedi\'\;.l brutal!- .
dadt.
~, Sr. Fres:c.sntc, orgu1l1amo-ncs

de .saber e (ic r;r.vcr aíirm::.u que nos
sa. camara?a 01ga, B2no.rio l~estes,
ate o ~elf ultfrr.o Jr41luto, foI. o alento
melLlc.r Uc suas compaI'..heü·as dE. des
gl·.a,ça, 1~1 ~ voz c:t.e leva.."1tava o::. âni
mos, fal dlgtla crmpanheiJ.a de Pres
tes, a tonílan~a ja..'tllafs vacilante na
vlto!'1a das .dl::ll:.oc:racias contra o tas
si.smo, na vItória do proletariado e do
povo contra os seus carrascos, Ali,
no r.arl1po de te.'-h.:ras do nazismo. ela
leVll.lt..:u bem al t,., c nome do Bra~il e
nGs sa~daI!la!: a. t' a memÔl'la jurando
que seremos lpJ. ai" ao ela, fiéis se:ldados
da de1J1ocracir., a/) Brasil, do proleta
riado ,c do pC\\'o. .

T,cr:ni:no, . Sr. PrC.-iid.e-nte, '!'~ccrdan

do_ aquela que é o melb.or si:nbolo da.
mae brasilcü'a, D,' Leocáciin Prestes
morta no exílio, longe de seu filllÓ
querido e de SUa Pátria bem-amada,
mas com os olhos voltados para o
povo .brasileiro. D. Leocád!a Prestes,
com. sua. coragem .combatente, sua

3.d!t1irável d,edicaçfio, sua ~nt~an,rji.:.
gente fé. é para nós, comunistas, e o
C também pa.ra todo o :povo braslleiro,
uma das grandes figuras do nossc>
tempo. Reuniram-se nela tódas as
grandes qualidades de mulher bra
sileira e a. têmpera do seu caráter
transformou suo. mem6rfo. Duma ban
de1r2. magnífica do proletariado e d~
povo.

No momento, Sr. Presidente, em. que
comemoramos os mortos ilustres do
Brasil dos últimos .anos, a bancada
comunista quer juntar aós nomes já.
citados pelos 'Ol"adores que me prece
deram. tirando-os do seu anonimato.
os désses heróis das grandes causas do
povo, dêsses construtores de democra
cia, dêsses que tombaram na luta con
tra o fascismo. Sua dedicação e seu
sangue contl':buiram. Sr, Presid :ente.
para. o caminho que ando.mos no sen
tido da liberdade e do progresso da.
Pf.tl1a. Para nós, comunistas, Sr. Pl'e
siàente. o recoràar seus nomes signi
1"ica reforçar s.inda mais nossa deci
sii.o de continuar a inflexível luta para.",
arrancar o povo brasileiro da miséria
e da. fome. honrando assim a memória
dos nossos mortos que são também. he
l'óis de todo o povo,

O SR.PR'eSIDENTE - (Fazendo
soar os timpanos)· - Lembro ao Dobre
Constituinte que está ftnda a hora da
s~sw'-o.

o 15R,'OSVALDO PACEECO DA
SILVA - Peço a V. EX,Ilo me conceda
mais u.."n minuto para terminar,

Eis por que, Sr. Preside'ntc, termino
propondo, em nome da bancada co
muni'ita, que, em homen:Lgf'm. a tôetas
as vítimas da reação e do lasciJ:imo, a
todos aquêles que, de uma forma ou
ãe outra der~m SUo.s vidas pata que
a democracia rcvivesse e atingi~se o
alto nivel em que já se encontra em
no:;::a Pá.tria, pedimos que seja. con
sign&dO em ata .um voto de pesar,
(lrfuito bem. PaZmas. O orador é cum
primentado) .

O requerimento é aprovado.

o SR, PRESIDEN1:':E - Ficam sO
bre a Mesa. até ulterior deliberação,
os seguintes requerimentos: .

R:!queremos a inserção na Ata de
voto de profundo pesar pelo faleci
mento do eminente jurisconsUlto e
Deputado à Constituinte de 1934, Dr.
Godofredo Mendes Viana.
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Sala da/j Sessões, 14 de fevereIro de
1946 - CrepOTlI Franco. - Castelo
Branco.

Rcquercmca fi. Inserção nn. Ata., de
um voto de pesa.r pelo passamento do
eminente Deputado Or. José Tomaz
da Cunha Va.~concclos, cematituinte de
1934. •

SaJa (las S~S:;ÕCfl, 14 de fevereiro de
1946; - Castelo Branco. - Crepo17J
Fra.nco.

o SR. PRESIDENTE - Está !inda
a.scssão.

A ordem àodla de· amanhá será. ao
:;cguinte, que está. sôbre a. mesa, a
.f1m de receber emendas, até negunda
feira, dia 18, Cf projeto de Resoluçã.o
número 1 - CRe&1r.ocnto Interno da
.Assembléia Constituinte).

Lr.vanta-~e a se')Bão à..~ 18,15 horn.'l.
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~:.:,r" St;.s~ão, era 15 de fevereiro dl~ 1946
[Jrc:Jid':n'..~ia do:;: :~r[j M do Vian12, Prc:)i(üml!~J e () távirJ J\Wnga/Jeita, 1."

VI:r:c-Pre::ictv, I I. r:

A~i 1-1 llOl'~fj I; 15 r,OÍ!llltO:;, achanuo
::c: r)r(;~~~~1]~,"~;,~ lf)fj ~~:n:10r(~:;; (J{JI1:ttJ.tu~rl

r.';;, rJ ;:';:', i)~~:;iér:r:L(; d:.:cH~l'à. ar)ecl,a ;i.

L ~::t~(j •

Patf.ido Social Dcnn.ocrálico

Acre:

Ca~L(:lo ,Branco..

Amazol1~:; :

Lamcira BL~tencourt, Nél~0lJ. ParlJóli
<: JoJ.o Bot~ll1o.

Maranhú.o:

Pcr(:ir~ Júnior c Créporl Franco.

Plaui:

Rcnn.ult L(:lte.

Ccará:

ALmeida Monte.

Rio Grande do Norte:

Gcorglno Avellno, Jo:;é V::l.l'cla C
Vo.1frcdo Ourgcl.

l?araiba:

Janduí Camelro, Samuel Duarte c
.José Jo!U1.

NfJ'o/í.l.i:: Fllho, Etclvlno r..ln:J, A~:\

T{wmnon Z'i1ar.;:.tlbü':::í, Cr,1.l'lH:lro dtl. Silva,
Oo;;t;tJ, Pórto, Ull:i:.cs Lin:i de AIDU~

CL1.lNClUfJ c.: pt::j:-:r,.~ ti~trJt·l'a.

rl'dy.Ci;·r.t, de Vasconcclos, .M(;dclroo
.:Nc~r:, Li.l.w'o Montcn(;l~ro, JtXié Mo.r1:J.
(IC VIr:)!), li'J.ria:-: Júnior ~ Afont.u· dc
Ca:",'ulho.

B::..hia.

Pinto Alciy.l) c F.unápl0 de Queirós.

E:;plrltc Santo:

AWio Viváqua., Hcnrlque de Novais,
EUI'lco Sall r~ A3drubal SoarC:.J.

Rio de JaneircJ:

,Altrcdo Neves, Heitor Col1ct, 13e.stos
';'aV~trl::;, Acúrcw rl'Ó1'rcs c Mlrrncl
Couto.

,
Minas Gerllf.ll:

Melo VJrma, José Rodrlguc.<; Scabra,
:Bin.:; !i'ol'Lc.." Duqu\: de MC:iquito., Joiw
:Hem'lque, José Alkroim. Noraldlno
Lima c: M11ton Prate:;.
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Gofredo Teles, Novel1. JUtuv.. , r.!l"lsta
Neto, José Armando, Horácio :La!er
e AtaUba Nogueira.

Goiás:

Pedro Ludovlco, Magalhães Silveira.,
João d'Abreu e Galeno Paranhc6.

Mato GroSSo:

. poncc Arruda, Ar.ruda Fi1l10 c Mc.r
tiniano de Araújo,

Paraná.:

:Roberto Glasser, Munhoz de :Melo,
. Lauro Lopes, João Aguiar e Oomy 3ú-
.(

nk~ -

Santa Catarina:

Nereu Ramos, Aderbal Silva, Ro
bcrtc G=Oi~c:mb~chel'e Rogéi.'io V~eh:a.

Rio Grande do Sul:

Rio Grande do Norte:

José Augusto e Aluísio Alves.

..•
Rodrigues :rUbe1ro' c Plinio Lemos.

Pf:1'I)ambUco:

Lima Ca.valcanti e Alde sampaio.

Alagos:

.Mário Gomes.

Sergipe:

Dantas Vieira•

.Ba.h1a:

JUrac! Magalhães, otávio Manga
beira, Manuel Novais e 30ão l\íendes.

Espfrito Santo:

Luís Claudio.

Gaston Englebert, Adl'oalGo Mes
quita, Teodom1ro Fonseca, Dámaso
Rocha, Daniel Faraeo, Antero :Le1vas,
Niec.vlau Vergueiro, Luis Mércio Tei
xeira, Abllio Fcmandes e Pedro Vex-
ga::a.

Ú:KIicZO' Democrática Nacional

Amazonas:

Manuel Severiano.

:?ará:

.
. I

Distrito Federal:

Hamilton Nogueira, Euclides de Fi
guclredo e JUl'anc!1r Pil'es.

Rio de Jan~iro;

Pra.do Kelly, Romão: JÚDlor, José
Leornll e Soares Filho.

:Minas Gerais:

José Bonifácio e Gabriel Passos.

Agostinho Monteiro e EplloBo Cam
pos.

Piauí:

.'C'htlu Olímpio, José Cândido Fer
raz, Antônio Correia, Adelmar S~res

da Rocha e Coelho Rodrigues.

Ceará: .

PUnia Pompeu e Paulo Sarasate.

São Paulo:

Domingos Velasco e Machado Si
C)ueira,

Goiâs:

Tavares d'Amaral e Tomás Fontes,.

Mato Grasso:

Agricola de Barros.
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J:'aranã:

Erasto Oaertner.

Santa Catarina.:
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Partido }l.lJIJulJ'1.t',,"07'· ~á:iilétTO

-;n.,raiãiihâo:

LInCl MaChado e Anteno)' ;Bogéa.
:Mário Ma.saglio, rxfnio :Barreto e

.A\1rellano x:.e1te.

partúto 'l'raõalhísta. Brasileiro

Distrito Federal:

GurgeI elo .Amaral, Benícfo Fonte
nele, Baeta Neves e Antônio José da
811va.

MJnas Gerais:

Lez1 Santos e Ezequiel Mendes.

São l'aulCl:

HuZo 'l3orghi, Guaraci Silveira, Pe
droso Jú,nfot', Romeu José Fiori e
;Berto Condé.

Paraná:

Melo Braga.

Partido Comunista. Brcuiletro

Pernambuco:

Gregório Bezerra e Agostinho Olí
veira.

Bahia:

C:lJ.'los Manghela.

Distrito Fed.eral:

Maurício Grabols e Batista Neto.

Rio de Janefro:

.Alcides Sabenc;a.

São Paulo:

Jooé Maria. Crispinl, Osvaldo Pache
co d.a Silva, Jorge Amado e Milton
:Brito.

Sergipe:

Amando Fontes.

Minas Gerais:

Jacl de Figueiredo, Daniel de Car
valho, BemarCles FUho, Mário Brant,
Felipe Balbi e Artur :Bemardes.

Paraná:

Munhoz da Rocha.

Partldo Republicano Sindfcalista

Rio Grande do Norte:

Café Filho.

PartÚÜJ Liberal

Rio Granne do SUl:

Raul PUno

o SR.. PRESIDENTE Passa-se
à lel\.ul'o. na ata. da sesaão ántel'1or.

O Sr. Carlos MarigJ1t::te- .":ervindo
ele 2.° SecretárJo procede à LeitUra cZa,'

ata..

O SR. PRES::DENTE - Em d1S~
cussão a ata.

O SR. DOMINGOS VEL-ASCO. 
Peço a palavra, Sr. Pres1dente, para.
uma decJ::!.raçào em ata. .

O SR. PRESlDEN'l'E - Tem a pa
lavra o nobre COnstlt~te.

O SR. DOMINGOS VELASCO 
(S6bre a ata. -lê o seguinte d1,
curso) - Desta. tribuna e por todos
os melos a meu alca.nce, nos anos de
1034 ,e. 1935. alertei constantemente o

'povo brasileircl contra o processo de
:Ca.sctsttzação do govêmo Vargas. De
tal maneil'a se tornou 1ncõmoda a mi
nha voz, que só tiver.am uma saida 05
agentes internacionais e crioulos elo
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Considero a.sr.tividades déssrls a~eu
tes estl'::~~zeiros nocivas aos intel'ésses
do Brasil, porque éles conspiram con
tra a democracia e, conseqüentemen
te, contrr. os direitos essenciais ,,"o
povo brasileiro. Sf:.o elementos indese
~á'I~Ls Gl~ nO~)3:~ Pátzo1:l.. B. vor i.s:;o,
d(~ta hitUlie. e. atl.'a·v&::; d:.s informa
ções que me fOl'em chegando por 1n
tel'mc:dio elos democ..'atas portuguê:res,
csp,..nhéL. e argcntL»oG, residentes no
:Brasil, acompanharei as atividades
antibl'asileiras dêsses fascistas e os
denunciarei à Nação, até ql1jjll ô2ai se
jam constran?,JcJoç &lo ,ttoandonarem ::to
nossa tA~ra.• .tO faço também um apêlo
",os deputados e senadores antifascls
tas, independentemente da diferen
ciação p~rtidúr1a; para que !o::memOtS
no Parlamento Urna. ba:Teh'a contra a
rearticu!~~ão fs.scisto.. E, por fim, con
vido oc democratas brasileiroz, de to- .
dos os partidos, pr1ncipalm.ente os
companhf~l'OS c'la Esquerda D.::mccrá
tica, que constituf:m a vanguo.rda mais
(;..Cjcla:;:e~irl~~ c!o ;mtif:l.sci:m~o, ~ q~c

organizemos o povo, em tOdo3 os seto"
res, a fim de impedirmos o retôrno do
fa.Cjc'~mo no B:-:4Sil e no mundo, (1l~~~itD
bem,' muito bem. Palmas).

O SR. GU..'1,!'ACI SILVEIRA (Sóbre
a ata) - Sr. P;re:::ldent~, S.:3. Consti"
tuintes, corofito.ram do. ata de s-essão
de ontem <liv~rsas homenagens pres
t.adas n. m-e-:rlioo· ilustre.'5 do Estado de
S:l() .Paulo, aos quais ainda não nos
tínhamos refe:'ido nc~ta trlbuna.
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1'~l,~cism(): m~~""'Q.r.I~r.o.r~ 1.'\11 pri3ão. com A "bancada paul1sta.do Partido r::rra~
as minhas lmunidaac.:l <> I~ resto. Os halhisto., a l3eus companheiros de todos
acontecimelltos posteriores vieruh·., "'n,- os outl'O::i Est'1.dos, associam-se às ho~
tl'ctanto, provar que me sopravam ra- menagens qUe foram prestadas n:J.
2ôes nos meus prognósticos sombrios. SC:'.,M de ontem à. memória de ,il"rmo.ll-
O novo lJra:;;1~e1ro "fe! submetido; du- do de ~o.lQ!i Oliveira, Morais :Bar~
xantc oito ancs, a ésse boçalisrno que 1'0:-:, Fernando Cl"1sta, e também 2.que-
sê chan-::J!l Estado Novo. Agora, dian- las hC'IDcnagens qUe ..ünd~ serão pres-
te de novos tatos, qUe culminam nas tadas ao grande estadista de e. 'Paulo,
nfirrnr.çôes do Departamento de Es- Júlio Pre:;tc~.
tado nortc-amer.icano, quel'o novamen.. Sr.... Constituint.es, não pretendemos
te alCl'tnr ao Nação oontra eis perigos analiímr as opiniõ~s politicas diver-
Clue a alncmçara. Nossa. Pátl'ia" es~i gcnt<::s dê5~es mortos ilustres. Mas,
tl·anr:;:Ccrn.-:.ada em campo de operaçao corno';;er.1 Cr.p!::::l.1otr o r{tande jurista e
do i'nscitimo inrernaclonal. Aqui já se nobre deputado, Plínio Earl'eto, na
en(;ol.1~ra, di.é;farçado. um repr:::scn- sessãc' de ontem, Armando de Sales
tantc do 3Zi.1n.zarismo portugu~s, que :01 Oliveira era. um nome dig'no da aclmi-
sempra um age..'ltc astuto do hltleris- 1"::4<;;10 de todos os paulista~ e de todos.
mo. P.:.rn. aqui também já. Franco de:s- os b!'~slleiros. •
pachcu o·.l~~·o do f",langl..5mo ql;l~_ ve:n :~,'.:0~·~ti;~ :3arl'ci:<? é bem ccnheciclo.
certo.:j:'l.c:.:I;~ :ctcmar a SU:::. pOSlÇ;;i.O de por' toda a sua atlV.lclade c nobres qua-
rca=~:~ubti.c:.' do f~ci.5mo, d~ qu~ o lidaàes ele caráter, de modo a dispen-
acn;a o .D2par~a.r..1e!~to ci~ :s.~Mdo. po;:<-_snr qu~Jqucr comcntáric) neste mo-
sua vez,· delcr.-r.:::1c..:; pel'cnistas e~tíio mc!~to; - .,
ng'h1do no mesmo· sentido, em ligação Julio Prestes,. depois dos aconte~-
com os 1azcistas brasileiro::;. mentos de lfJSD, mostrou qu.e n:lO

somente na. política podemos realizar
~jf.\'u:n::!. coisa, nob:'8S (;mprccndim?~

tO:3; tamb~m, ~o:a delo., por1:mc:; t!'n"
bnll1ar pelo engrandt:címento do :lOSSO
pais.

Naqueles anos rIo silêncio, deu um
grande ex.emplo aos brasileiros, fa
zend.:> sentír aue o juizo ~ereno ~ôbre
os acontecimentos llão é o.quêle que
podemos dar nos momentos apai~cna

dcs r mas, sim, o que é feito pela pos
terid~de.

Fr.:l:na.ndo Costa, é outro paulista
ilustre a cuja mem61.ia já foram te
cidos panegíricos nesta As.scmbléja,
falando com elevação o nobre depu
tado Costa Neto. Como membro do'
Partido Traba3hjsta, quero referir"me
particularme;nte ao Dl'. Fernando Cos
ta, snudo5o amigo de muitos anos, lem
brando uma das características de sua
açfio na. política nac!.ona~: aquela ma
l1Gira. carh~ho~n, cheil1 de bondade. com
que recebia todo3 os traba1hadol·e~.

per mais humildes que fõsscm, quando
buscav..\m sua casa ou o palácIo do
Govêmo para levar-lhe suas reivin
dicações.

Fernando Costa ensinou ao nosso
tl~:nl.() Que o t2rnpo dos .~.::t~.d~st:u;, que
ánclav:im de carruagem e fláo conhe
ciam palavras de carinhe. para tratar
os que constroem a grandeza da nossa
Pátria com o ~uor do seu l'ostO, já se
1:(:1'11.2 no passado e que somente os
qUe compreendem a alma do traba
lhador, e sentem pulsar o seu coração
ce,m o coração dos que lutam sol a
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sol, pela construção de nosso país, 
estão em condições de governar os 
povos dos nossos tempos. 

A bancada trabalhista associa-se às 
homenagens prestadas a êsses gran
des vultos da nossa pdlítica, e deseja 
que êles sirvam de exemplo, cada w:a 
conforme a face de suas atividades, 
aos aue estão ingressando na vida 
parlan1entar com o desejo sincero de 
at:onder aos anse'os do nos:::o ;Jovo. 
(Palmas). 

O SR. PRESIDENTE Se nin-
guém mais. quiser usar da palavra, 
deu a ata por aprovada. 

Na publicação d!l,s atas dos dias, 
14 e 15 do corrente, por enga.no, dei
xaram de constar os nomes dos -Srs. 
Ccnstituintes Alde Sampaio, Lima Ca
valcanti, Lery Santos e Jarbas Ma
ranhão. 

O SR. PRESIDENTE - Passa-se 
à leitura do expediente. 

O SR. 1.0 SECRETARIO procede 
à leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Aos Dignos Representantes dei P. 
D. C. na Câmara Federal - Palácio 
Tiradentes - Rio de Janeiro. 

Saudações - O Partido Democrata 
Cristão deliberou, em reunião con
junta dos Diretórios Central, Esta
dual de São Paulo e Metropolitano 
de São Paulo, congratular-se- com o 
Dr. Fernando de Melo Viana pela 
sua eleição para o alto pôsto de Pre
sidente da Assembléia Nacional Cons
tituinte e particularmente pelas suas 
eloqüentes e oportunas palavras, pro
f,2rída.:: n~, sefsão inaugural, de repú
dio aos totalitarismos de tod<1s os 
matizes que contrariam as tradições 
cristãs e democráticas do Brasil e 
que atEntam contra a nobre dignida
de da pessoa humana. Aplaude tam• 
lêém o P. D. C . a serena, porém 

.. fnérgka, atitude de S. Ex.a reprimin
do vai2.s e apupos que, partindo de 
e!12111entoB Dl'OVC!ca.dores, destoarn da
quela natm7a1 dignidade que eleve pai
:z,:· no .recinto sobe:!U1o do Parlamer;
to Nac:onal, a fim de que poss2,m os 
reJllTGentantes do novo brasileiro ela
bn·ar, o mais po-ssível, uma Cclí:1s
tituiç§.o realmente democrática p::>ra 
o noh:o 1Jais. 

Solic]tan1os do.s Dignos RepTesen
rc,ntes do P. D. C. na Câmara Fe
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Na tentativa de justificar a atitude
do Interventor João Beraldo, Sua
EÃc~lêncla proferiu aparte, dIzendo
que o candidato dei seu Partido
tiovcrnaria de acórdo com o mesmo
Partido. E eL'a· o que estava fazendo
o Interventor de Minas Gerais, ao

o que, entretanto, nio posso ad
miti!.' - e vai uisso, 51'. Presidente
u.ma. .recl~:LÇão à Mesa - é que, Jú
llo1!h'H sessão, quando aqui discur
f:~W::l. o s:. DI2pl~tn.do D::ml-cl d~ Cnr~

".~lnC', c Sr. Deputn(!o B!!n'.~dito Vp.l:'1.
lr..cla.1'c3 tenha proferido e.parte que
saht, l1a publJC:l,1;ÜO, com sent1do in
teil'c.m~nte diverso daquele em que
fô.:.-o, dado.

As se5sões seguintes, con:iagrou-as a
Assembléia, mul merecida. e preteren
c!aJmcnte, a rcverenciar a memória. de
seu antir;o c llu~tre Presidente, Antô
n'o Oarlos R.1bL:lto de A':'l.rlracln, ~~ qua.l
rendo, de pas~agem, mas C:(pl..essamcn~
tc, C' preito da mInha :fervorosa admi
ração, c a outros brasileiros ilustres e
3guD.lmente ve.nerâvois, c, por fim, aos
brn.vos pracinhas da Fôrça Expedicio
nft.l'Jn. ouro d{: ~16rio. .cobriram o Brn
sH, no solo c nos oéus da Itália, der
l'amando o Ran3'ue generosal na defesa
tios princípios de civllização milenar,
que as garms insL',ciâveis e actuncas
das dit.aduras totalitárias tentavam
impiedoaamente estrangular,

Assim, só hoje se me oferece a
oportunidD.de,

Confesso, Sr. P1"esident~, neófito
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que retruquei, prontamente, que de
veria governar, apenas, de acOrdo com
o ))cm público.

Entretanto, Sr. Prseidcnte, da pu
blIcação dos nossos debates, ver1fi
(.:amos constar o apart~ de S. Ex!' nos
':ieguintes têrmos: "O candidato de
V. Ex.a à Presid.6ncIn dn RepúbHc:l ...',

Houve, por conseguinte, profunda
alteraçi'Lo. S, EX,Il, C" Sl'. Deputado
:Benedito Valadares, quis atribuir à
nobre :figura do Bl"~ndeIro Eduardo
Com,,:; n paternidade da doutri::la do
lr,OVé!l'DO fÍ1ciosc5,-I1U~ s6 êle, o Sr.
D(~putado Benedito V:aladares, def'cn
ele nesta Casa. (l'IluUo bem).

E' cont·ra. essa adulteraçãcl que le
vanto o meu protesto, porque todos
n6s, que batalhamos, pelejamos sob
a bandcirôl e a inspiração do Eriga-

que sou em labut,as e torneIe;') parla- deiro Eduardo Gomes (Palmas), todos
menta~es, .nos qua~s, ta.lqualmente nós que lhe ouvimC"4S a palavra - pa-
V. Ex., eXIstem aqw mestres con5U-·· -lavra>de imensa, de magnifica pre-
mado~, _embora - como já tenha sa- gação cívica _ em nenhum de seu."i
1!cntr.n~o um dos mais de:ita.cados dê- r.UGctU'I;OS encontrarmos uma vez, se-
les, mmtoa de tudo um tanto deslem- quer, tal afirmativa, que não cabia
?ra~osl por fõrçada. cC11l1pu1sór1& abs- em seu progl'ama, porque ~le era um
"meneIa parl~.mentar que a ditadura 110mem qUe timbrava em afirmar es-
od!enta impôs à Nação - conf'ef.:so o.~c tar aCima dos partidos, Os políticos
n~o p1.1de ~ompX'eender bem a l'azao tinham com êle compromissos: êle,
p~la qual o., Anais dos n~os debatcspo~'ém, não os tL"1ha com os políticos,
nao tenha~ con,c;igpado, cem a neccs- que seus compromisso:; eram, cxclu-
~á.r1a precisa.o, 05 termos exatos de que f;lvamentc com a Nação com o bem'
~~ ~fl'.:lU S, EX,a o Sr. Dex:utado 'Be- público, éom a grandeza do Brasil
~'edl ..0 Vülac.Lnrcs, têrmos es~cs, per- (Palma.'J!, que êle aspirava, :l.c1ma de
~citam(mtc 0!-lvidos por mim e por ou- tudC'. (Palmas) •
..:'05 Denut:l.ao~, <".tentos ao d.cb::.te,

Só U~:l. hipótese, Sr. P:esidente, Feito êstc parêntesc, devo dizer .à
nr.:Ol'l'eu ZlO meu espírito: a de ser pra- Constituinte o,..ue, cm,é0ra tendo ~av;l-
:-:e, e cicIa. tcr~sc vôllido o orador, para, (,10:l ~~tr~taç~~o do .::r:?nbor D~puLano
na l'cvlsiLo do discurso, melhor I)ope~ EenedIto Valadcre,.3 fIO CO:lCel.,1) for-
saneIo a rtr:l.vidade da assert.iva, fugir mul:l<lo a resp_e~t<J do hOllredcllIL>e-
á rcsponsbbilidadc da. grave íncrepa- scrnbargac10r NISlo.. Batista. de Cuvci-
ç5..o, C gc:)to seria, de restet, comprc- ~'n, - e !!.ó como ~al -ant,endi a corri-
emstve!. genda do seu dIscurso, no ato de re

visioná-lo -- ainda assim, Sr. Prcsi
donte, .iá que a ~cusação foi n.rtlculnda
nesta Casa, nüo seria justo que a dci
y..á~scmcls sem CIr..l7:lrgos, POl'qUe mui
tos de qu::mtos a tl'i~sem ouvido
n~F.t~ rech1to n~o ccmnl'ecncl-crld:n
fàcilment<l. depois d:J.r:z~o elo l'lOfo50,
p~Io menos ::'!,arcntemente, inju3Uri
cado Gll~llcl0.

Não conheço. pessO'almente, o Senhor
D{~sembargador N'ísio Batista de 01i~

ve1r~. :Político e homl?m -de P=trtido,
justamente de um daqu21es hlpoté~

.tJcos beneflclál'~OS dessa im~illâr1o.
falta de imparcialidade, não cheguei
seou;;r a. conhecê-lo, nem mesmo
agôr~ Quando de sua transitória pas
sagem p.::lo poder, em Minas.
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Meu jmpuLso em patrocjnar~lbe a
(',ausa - já agora prestigiado pela
hom'osa incumbência do chefe do
meu Partido, o eminente Dr. Artur
Bct,Pnrdes - decorre, tuo-so, do a.mo,,"
à verdade c da natural admira
çãc, que um humilde advogado âe
l'oça é compelido a tributnl', a um.
muS'lstrudo do agIgantado porte do
Desempal'gador l.'ifísl0 Batista de Oli
veira, lncontestàvelmente, Sr. Pre..
slc1ente, uma. das figuras ma.is bri..
lhantes, mais austel'as, mais serenas
c mais dignas de quantas hajam. em
todos os tempos, hanrado e exaltado
os' nobres atributos c as gloriosas
trar.Hções da respeitável mnslstZ'~tura
mineira.

O ,sr. GabrieZ Passos - E' o pen
samento do povo mineiro, que Vos~a
Excelência expressa com justiça.

O SR, JACI FIGUEIREDO - Por
certo, Sr. P.L'esider.te. como que a su
prir aa notórias det'iclênclas do pa
trono, bem fácU se me nntolha. o

,postulal'..lhe a. defesa, qUe sua atua
ção 1'oi bem a do magistraclo digno:
revestIda sempre, Sr. PrC5idente. da
quela, serenidade, isenção e impar
cialidade que o uso da tega s61 con
ferir.

Investid.o da função de IntCl'Velltol'
em Minas Gerais, em principios de
novembro de 1945. S. Ex,lI. IJod:~,

por fôrça da lei, melhor diremos, P01'
:fôrça do arbítrio oriundo dessa fa
migerada e sempre odienta Carta
constltucl~nal d(} 1937, que, para
maior t;nl~alo e <iczernbarnço âos d.e
tcnlOf<iS do pOd{;r, abolira a ELuto
nomia. mUllicipal, estraçalhando uma
dn.s mai;:;, gratas ccnqul5tas liberais
c dEmocn"tic::o.s da :nossa gente,
S. Ex." podia, de;5cLr. logo empre
ender uma. derrubada generallzada
dos Pl'~fC'ltos. Entl.'f'tanto, Sr. Pre
sici~ntc, não o tez, SubstItuiu-os ,por
certo nem o contesto. Mas, não obs
t,(l.nte a c:dgü.tdade do prazo para que
tais altm'ações resultassem proveito
sas ac flul collmado, qual o de criar
arr.biente de segurança edesopres
:>ão, S. Ex.a agiu com ponderação,
calmamente, sem açodamcIlto, afas
tando dos cargos apenas ,aquêles que
se faziam suspeitados de falta de
,1::;ençÉÍ.o ou de malvers~ão no em..
pr€ogo dos dinheiros públ1cos, sempre
pCT fôrça do clamor c das rcclnm:l~

çõcs, trazidas ao seu conhecimento.
O número dos pre:l.'eltos afastados

foi sensivelmente menor do Que o dos
mantidos, FOra. faccioso, Sr. Pre-.

sidente, e - como o próprio têrrno\
~ndlca - para melhor servir aos de
suo. imaginário. grei, S. EX,R teria..
por certo" DI'ocurado dentro dela.
canclidatos para substituir as auto
,:Idades municipais qUe tõssem demi
tindo. Entretanto, ao que sabemos,
nem uma vC'~ a.sslm pI·ccedeu. Pro'"
curou, paI'!.\. ocupar os cargos de' Pre
:feitos, homens imparciais e serenos.
sem qun.isquer ligações de ordem poU..
tic:), ou social nos Munlcioios onde :Cós-
sem a.tual'. . •

O Sr. Artur Bernardes FillUJ 
Quase todos tUDcianários do Estado.
pessoas de sua confiança pessoal.

O SR. JACr FIGUEIREDO - Lem
br~ bem V. Ex.A ; quase todos funcio
nários do Estado e pessoa:; serenas de
:.>ua con1'1a.nça pessoal.

O Sr. José Bonifácio - Ou, então,
e~ próprias Juízes de direito,

O SR. JACI FIGUEIREDO - 'E,
ainda assim, como declar.ei, as sub,-;
t:tulções foram .em reduzido nOmero.
A grande maioria, geralmente, tão
apaixonada como 03 pre!eito~ que
foram afastlldos, permaneceu n~

cargos, c, valendo-$e da oportunidade.
dela se aprovdtou, sófregamente.
para desenvolver maior cabala a fa.vor
da.~ côre.spart1dária.~, ou, vale dizer,
~" favor da p.::.1itlca do Partido Social
D'êmCCl':itlco de Mino.:; Gerais. So
mmte por fôrça do Decreto-lei núme
1'0 ~,177, de 16 de novembro de 1945.
foi a!ast~da elas Pl'cfc:turas de Mína~;
H granel;:: maioria dos Prefeitos O1i
nch'os.

8;:111 quex'er pôr em dúvida. a sin~

ccriclade de propósitol3, com que." tenha
~jido feita cs'm lEi 8.177, - ql,1:C, dp.f,
<:c lego, se 110S aii~:urou azlr..r;rl, tal
vez pelo horror que nos inspirasse a
centena final, de tão hedionda recol'
drlção - realmente sór.esultou pro
vcito:;a à máquina montada. pelc6
agentes da Ditaduru.

Nos cafés de nossas c1da.des empo
ÍJl'ecid'Ols, nas esquinas das ruas do:.;
vilarejos longínquos, era a respeite:.
expressivo c idéntico o estribilho da
]'>!'Cpal;anda: .. Qual! Nitlguém pode
com· Fulano! Sai Govêmo, entra Go
verno, e 81e sempl'e no bastão!",

O Prefeito e as demais autoridades
m1.micipals, cs delegados de policia, os
ju!zes de paz, os inspetores de quar
teirão - lá. no sertão, os homens qVê

. l'epre05entam o Govêmo e a tôrça 
e êstes, Senhores, em grande núme
ro cont1.nuaram, jndetectivamente; a.
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maior t;nl~alo e <iczernbarnço âos d.e
tcnlOf<iS do pOd{;r, abolira a ELuto
nomia. mUllicipal, estraçalhando uma
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c dEmocn"tic::o.s da :nossa gente,
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pCT fôrça do clamor c das rcclnm:l~

çõcs, trazidas ao seu conhecimento.
O número dos pre:l.'eltos afastados

foi sensivelmente menor do Que o dos
mantidos, FOra. faccioso, Sr. Pre-.

sidente, e - como o próprio têrrno\
~ndlca - para melhor servir aos de
suo. imaginário. grei, S. EX,R teria..
por certo" DI'ocurado dentro dela.
canclidatos para substituir as auto
,:Idades municipais qUe tõssem demi
tindo. Entretanto, ao que sabemos,
nem uma vC'~ a.sslm pI·ccedeu. Pro'"
curou, paI'!.\. ocupar os cargos de' Pre
:feitos, homens imparciais e serenos.
sem qun.isquer ligações de ordem poU..
tic:), ou social nos Munlcioios onde :Cós-
sem a.tual'. . •

O Sr. Artur Bernardes FillUJ 
Quase todos tUDcianários do Estado.
pessoas de sua confiança pessoal.

O SR. JACr FIGUEIREDO - Lem
br~ bem V. Ex.A ; quase todos funcio
nários do Estado e pessoa:; serenas de
:.>ua con1'1a.nça pessoal.

O Sr. José Bonifácio - Ou, então,
e~ próprias Juízes de direito,

O SR. JACI FIGUEIREDO - 'E,
ainda assim, como declar.ei, as sub,-;
t:tulções foram .em reduzido nOmero.
A grande maiorIa, geralmente, tão
apaixonada como 03 pre!eito~ que
foram afastlldos, permaneceu n~

cargos, c, valendo-$e da oportunidade.
dela se aprovdtou, sófregamente.
para desenvolver maior cabala a fa.vor
da.~ côre.spart1dária.~, ou, vale dizer,
~" favor da p.::.1itlca do Partido Social
D'êmCCl':itlco de Mino.:; Gerais. So
mmte por fôrça do Decreto-lei núme
1'0 ~,177, de 16 de novembro de 1945.
foi a!ast~da elas Pl'cfc:turas de Mína~;
H granel;:: maioria dos Prefeitos O1i
nch'os.

8;:111 quex'er pôr em dúvida. a sin~

ccriclade de propósitol3, com que." tenha
~jido feita cs'm lEi 8.177, - ql,1:C, dp.f,
<:c lego, se 110S aii~:urou azlr..r;rl, tal
vez pelo horror que nos inspirasse a
centena final, de tão hedionda recol'
drlção - realmente sór.esultou pro
vcito:;a à máquina montada. pelc6
agentes da Ditaduru.

Nos cafés de nossas c1da.des empo
ÍJl'ecid'Ols, nas esquinas das ruas do:.;
vilarejos longínquos, era a respeite:.
expressivo c idéntico o estribilho da
]'>!'Cpal;anda: .. Qual! Nitlguém pode
com· Fulano! Sai Govêmo, entra Go
verno, e 81e sempl'e no bastão!",

O Prefeito e as demais autoridades
m1.micipals, cs delegados de policia, os
ju!zes de paz, os inspetores de quar
teirão - lá. no sertão, os homens qVê

. l'epre05entam o Govêmo e a tôrça 
e êstes, Senhores, em grande núme
ro cont1.nuaram, jndetectivamente; a.
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:::.erviço da máquina, que, com o maior
cUidado, monta.ra a D.scntc da ditadu
ra em Minas.

Valendo-5e, sobretudo" dessas autori
dades. os Prefeitos, afastados, emborll
.]')01' .fôrça ào Decreto-lei n.o 8.177,
tempol'àrlamcnte do:; cargos e subs
t.ituídcs, por vinte d.i:::.s, pelos juízes d.e
direitc" os prefeitos, nessa espécie de
licença-prêmio para que pudes::cm,
fJ:ffi quaisquer receios, trabalhar maIs
dc:,;aousadarnente p~la vlt6ria eleGeu
p:ll'tido, continuaram, com auxilio dC:1
.':tts aU1:oi':ü~~'lcr;, - pol1ci~lir; ::u(~':)~; d~
paz c inspetores de quartelrão --.:.. re
pi::o -- a exercer enorme pressão só
;'fC () e!cltorudo de nosso Estado.

O Sr. José Bonifácio -- Com apoio,
tambr.m, d~s autoridades :riscais.

O Sr. Plinio Lemos - Não foi só
em Minas que 1sso ocorreu. Aconteceu
o mesmo em todo o Brasil.

O SR. JACI FIGUEIREDO - V.
!~,:}\ lcr.1ln-:::. bem: l'llo só em M1n:~,.;

n'..:!::: p:-cv::;.Yelm2nt~ em todos os E3~.".

tac1o~ do· Br~sil.

O Sr. José Varelc - Não foi no meu
Estnclo, mas no da Paraíba, onde em
'Wdos os catgcs de prefeitos foram co
locados .udenistas. Pcl!t"que o P.S.n.
sc ne:{ou a colaborar, começaram des
prestigiando e atacando o interventor,
membro da Justiça Estadual.

O Sr. PU.nio Lemos - Apesar disso,
pcrmanecemm pcsscdistas em grande
ní!1noero. :nc]usivz. rJa terra elos :H:.nl10
'res Rui Carneiro e Samuel Duarte,
onde, cntret::mt~, ainda assim, perde
ram as eleições.'

O Sr. Lino 1'fIachado - O fato é que
um êrro não justifica outro.

o SR. JAeZ FIGUEIREDO - Não
fl?i. meu. nohre cole:r,a. se, porvcn
~1JXn. 110 Estado da Pnraiba, os pre
feitos escolhidos pelo intcrv.:nto·r, 1~

coloca.do pelo Judiciâl'io ten1'lam .slr.lo
fMC~osos. M;.s, com a m:sma .sincc~

:'ldaclz. .cora. o,ue de.rcr.:1o a. ~ tU'l;:fro
elegante do ~.$cmpm·g'ador N'f.'jl0 de
Ollvei,-:n, que· procedeu corret::.m~nte
-em J:I/!m::t5í - ::;~m entr-fJ.r no caso da.
Paraíba, qUe 115.0 conhzço' - df.-;o
dize:' Do V. E::.:J. que, se ::!.sslm ~rtiu,
ter:a. feito muito mal. ...
. 9 Sr. Plínio Lemos - V. Ex.a. pod.e
afIrmar que o interventor da Paraíba,
Desembargador Severiano Montenegro,
.foi táo. digno quanto o interventor de
Minas Gerais.

o S~. ..1AO! DE :FIOUE!R:EDO .
Folgo em n~F;istl'ar, nt::-avé,c.; ela p~Javm

do, nobre r:01~~':.. q'lte 111;> ar.~,rtGl.:'..

flue o interv·entor maglstl'ncto da Pn~
l·:üb..... t<~rla úclo l;[LO clof!p;ante digno c
COl'reto conlO o cip. Minas QCJ.'ai~•

O fato, pC'l'ém, Sr. Pl'eslc1ente, é que
n·),:. nuc: .<':(·:;'u:rno:7 o B~'1gacl(;h'o Eeluar..
elo Gomes, dcsej6,vamos e queríamos,
ardentemente, que as eleiçóes f.e Pl.·o·
cC's:;rr.~::;em num ambiente de absoluta
l'iercnidnd~. de isenção, de impal'ciaI1
da.de, ~(;m quaisquer influ13ncins Ci.ue
pudes~em dencg-ril' ou dar margem [j,

qUe fizésscmos restrições á legltin1i·
dade do pleito.

O Sr. José.Varcja - Apenas citei
o Cl1?O da Pn.raiba., pelo fatc,1 de V. Ex,ll
ter feito l'cfcrt.1ncia a todos 05 Estados
ÜO Bro.sll, porquanto, no R10 Grande
da Norte, na verdac1e. o interventor
ílgiu C('In'~ a má.xím::l. iInpn.rcialidade.

O 37. Galena Paranhos - Diante ela
suost1tuiç:úo de autoridades, as eleições
process?rnm-se com tõda a liberdade.

·.0 .Sr. Li'ltO Machado - Ess:;l,. viv.::L
preocupação dcimparciallclade :foi guc
pl'cdorníl"10U em toclos os magistrados
nomeados pelo Brasil a!c;ra. ..

O ~,R. JA0I DE FIGU~Ir.:.EDO 
Como s~mpre, recebo com satisfac;:l1io
os apartes aos noiJres colegas. Mas.
ce:'taznente, equivccou-sc o nobre re
presentante da Paraíba, ouo:<ncio disse
(lil~ eu m~ l'd21':ra a todo:, os Esta
de.::. Circunsc~vi. o dcbnt~ à análi~c
ria l1tunçúo do Desembargador Nísio
BQtista de Oliveira o. frente ,do go
"i:1OZ1O de MInas Gc::.a1s. E, como la.
cjj~endo. 0'5r . Presid!:ntc ':l cOí.'reç!io
de S. E,:.ll, :toi c):cmplar.

Sr. Gabriel Passos - Pe."1a é que
não tivesse tido aCg"..1.imcnto.

o SI?. JAO! D;l: FIOUEIREDO 
Se 'Crn ::t1~J.ms luÇ!;~rcs pl'c'<:.'ifio houve,
:::2 violêncIas foram pratica<iEl.s, n:lo
p~l'1:Í)'nm dan :'1.utoridndes clom'nn.ntes
ne í:<:sta(\o, (Muito bem.) ol'lginc.ram
se exclusiv2.r.aC?n~ cb muito.:; dos pre
feitos afasto.d<Js. Que continuavam a
vociferar ?m:=aç~s: para um futtt..,o
qUe se afigurava bem p:ó;dmo, ou
apenas decon'id05 os viútc dhs fi
xados cm leI.

Posa0 informar com segu;'ança à
Cnsa, pcrquc tiv~ .ensC:jo de ler d:
versos boletins. Muíto.'S orefeitos afas
tados, Sr. Constituintes; iam ao des
plante de lançar boletins, assegurando
aos correlig1onf..rios e advertindo os
adversnrios de que dentro em breve,
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isso é, a 3 de dezembro. - vol
tariam ao ·poder. E - desnecessário 
é di<:er poraue a conclusão se impu
nha - voltãriam 'élll govêrno para o 
nece:;sário ajuste de contas! 

O Sr. Lino Machado - Vê V. Ex.a 
que ess;;, neutralidade, mantida pel?s 
juízes, só foi favorável aos restos aa 
ditadure... 

O SR. JACI DE FIGUEIREDO 
P.cr essas raz62s, Sr. Presidente. bem 
vRmos constatando que, se em Minas 
Gerais, algo houvesse que pudéssemos 
reclamar, teria sido justamenW o es
cl·úpulo excessivo ... 

O Sr. Lino IJilachado - Exatamen
te. O mesmo ocorreu no Maranhão. 

O SR. JACI DE FIGUEIREDO -
... do magiat!·ado-intervento:·, que·, 
p2.;.·e não parecer estar quebrand? a 
ncutl'aU .. ds.de au.e se ilnpunh2., multas 
v62icS não ton1ava ss medida.s exiri
d~s. como imperativo para oye pudé?
s'mos tet um pl-eito ::ee.Jmente: l'vre, 
[em nenhuma compre.ssõ.o. 

Mas, Sr. Presidente. •r,pesar disso, 
apesar dessas circunstánc}3.S, ap::sa1.· 
de tudo é certo, é bem certo, que a 
vitória do Partido Social Democr:Hico 
não foi esmagadora, c:Jtmo afirmou o 
ilustre Deputado Sr. Benedito Vala
dares; pelo cont:ário, muito relativa, 
representando mesmo mr..a derrota, 
como bem demonstrou desta tribuna 
o meu digno colega Sr. Daniel de 
Carvalho L 

Antes, porém, de passar à análise 
dêsses números, quero, colorindo estas 
considerações, bem demonstrar à Casa 
serem- absolutamente improced•entes 
as acusaçõis levantadas desta tribuna 
pelo ilustre Deputado Benedito Vala
dares· contra o honrado interventor 
Nísi.o Batista de Oiiveira. E, para issq 
Sr. Presidente, um fato há, expressivo 
na sua singeleza, que quero trazer ao 
crmhecimento c;a Casa: d·<nf'.re o.s can
dicl.atos do Partido Repúbli.cano à 
cieputacii.o federal . por Minas, um há, 
correlig;ionário valoros0\ nosso, digno, 
bcnrado e velho particlári.o, sempre 
fiel às l1oss2-s côres, ainda nos momen" 
to,o, mais incerto::;. No pkito que se 
fcrin obteve a.penas trê::; mil e pouco::; 
vetos. Não logrou ser eleito. Não con
seguiu sequer boa suplência, Pois bem, 
Sr. Presidonte, êsse candidate, é sôgro 
e amiga ela no!Jre int,~rventDr magis" 
tr2 :lo, que, à tt.\Sta do g·c·vêr:.1o, dir:
•:c;:1c;o cl.s, cornueópia dec· g;·açJ.s qv) 
êste sen1pre €nseja, prcslcliu às elei
ções de Minas Gerais, e que, sufo-

canc1o, muitc naturalmente, as afe~i
vidades de seu coração, nada por ele 
fêz, porque Sr. Presidente, l:a-aust:o
ridade do. desempenho funcwnal, na 
grandeza sem má cu la da sua toga, 
bem e patrioticamente entendeu que 
nada deveria fazer! , 

Mas - aue:·o bem salientar - fos
.s9m outras as circunstâncias, fôsse 
faccioso o interventor-magistrado, ti
vesse apenas um temperamento políti
co. tivesse, ao !neno:~~ f.e-ito o de.s-r.1.1.onte 
1.,·cÍJ.er2lizodo d2 .. máquina politica, que o agente da ditadura preparara em 
Minas. e, por certo, bem diverso tena 
sido o resultado do pleito. 

Ainda assim, apesar de tôdas essas 
cü·cunstâncias, intc;i:mmulte desfavo
veis às opcsiçõ:s, se hsm analisarmos 
o resaltado das e1eições, nc~s certifi
carmos, com a.br;oluta segurança, de 
que o pleito, em Minas, não repres~n
tou nenhuma vitória para o PartJ.do 
Social Democrático. Senão vejamos: 
votaram 965.600 eleibares. O P. S. D. 
obteve 454.143 sufrágios; as. oposições 
democráticas coligadas, Fart'do Repú
blicano e U. D. N., obtiveram, por seu 
tumo, 397. '1175 votos. 

S.e c os 397.175 vot.o,r; dados 2. TJ.D.N., 
coligada ao Partido Republicano, so
marmos os 69. 374 obtid·cs pelo Partido 
Trabalhista, os 24.il07 alcançados pelo 
Partido Comunista, os 15.084 co:1qtüs
tados pelo Partido de Representaç{ o 
Popular, 'CS 11. 142 destinados ao Par
tido de Repl'csentação Democrática, ?S 
8.838 conquistados pelo Partido Agra
rio Nacional e, finalmente, os 253 do 
Partido Popular Sindicalista, chegare
mc4s à soma de 526.963 votos. . 

Assim, pois, Senhmes Constituintes, 
não houve nenh:.1ma vitória obtid~ 

pelo Partido Soci.al Democ::ático <'m 
Mina.s porque !!Um totc:.l ele 985.600 
votos 'apurados nas r;leiç:õcs. 52S. 963 
eJ.eitores clemonsiTP..r2.m as suas prP.
f.cl·ências por uart' dos outros que não 

P o;; D -F~,·ec~ polS·- "b~-1··•~-o , 0. , .::., . .., _,._., , a i3U~V~'-'.:l. 

.rnent..; legítin:~ o poEto de vista ~.!n 

aue nos coloc2.mos ele qw: o triunL 
do P. S. D. ~ en1 :i\·lin~ls C+ernis, foi 
l'elativo, porque apenas se ve~:lfi.cou 

em relacão a c:tcb vm do.s outros J19.l'-· 
tidos isÓlados, e nã:> dó> r.naneira abso
luta tende-s~ em vista a soma dos 
votos com que contavarn o.s dEmais 
p2,rtidos em conjunto. 

Nã:J. seria, pois, estranhável, Sl'. 
Presidente, nesta hora de suprema gra
vidade, quandG enfrentamos nma cri.se 
eccnômka e financeir·a que bem se nos 
afi:s·ur;;, a mais grave de quantas já te
mos enfrentado, neste momento justo, 
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rzue está n ~xlr.lr do nofl.'3O espírito de
bras1l1dnde '111;0'1> de decisivo. coragem
p~trl(jtico., de elevação, de desambiçú,o
~ de lC10qUentcs afirmações de fé nas
vlt'tmlc:-: da dcmor:racla, - d::L nur/.1 fiO
mes enamorados c em cuja eficiência
f:~r:('r;r~J,m~;nte C1·H.10·~ -- niln ~~:lfl. ~ri

tr'trlhávcl, rcplto. que partindo o
(~x.cmplo cio rdto, que 6 scmpj'c mui:;
(·d[ficar~t.e, dé1.cs riC f1r.{~'::je um movi
mento ele rlesarmnmcnto d~ csp!rites,
num gClito Jnr~o dI; tolerância, ha7."mo
nía c ))ac1!icac;áo.

:C~ntl'etan1%:>, Sr. Presidente, não C; o
ilIfUC se veriUcrl. no nos::o j6. tão flaJ:re
lado Estt!.c.lo de Minas Gerais . .Amigo
pcssoal- comC1 quas~ todos mCWj com
panheiros d4~ bancada - do llu.~trc
Interventor João Eeraldo, nós, que
àcpo~itávamo!j n03w.ts espcrança.s no
l:eu espírito- de :formação democrática,
(:om protundn pcaar vlmf..~,) a contcssar
em:' G. Er..:I. está l'. df:):,;cpclon:L:'-no~j

profundamente. DJspondo, {lmbora, de
:0.1'[;0 prazo pare. estudar, cautelosa
mente, cada. um do;:; C~f)y'; municJpa15
S. Er..lO

, entretanto, sem malOl'cs .est'.t ..
dr,,':. d<.: v,foJradllho. nubstituiu ráplda
mente e reimplantceu nos cargos todos
os antIgos prefeitos que hav~am ~!clo
d-mn1tidos. E, (I que é mais grave, ju<;;
t.nme-:ltc aquHefi suspeltados - mcrr.:
{'Í(l11 ou imerecidamente. rc~l.a:,i:l. uiJu
.Y~J: - mas aquêles sU:'ipcltados de
f~dta de i:~f)r.ç5.::;, ou, o qUr~ é m~í:) ~;&rio
(Ja prática de mn,lver~aç5;') {]o m:mcJo
c.:~s dinheiros púbJ1cos.

Nfic' oP':tnntc a oplnl!'i.o em contrário
rJo c1eputn,r)!'} Eerwdlto Va1:l.dar{ls, cn
t~H'.lr·rt'r.:> 01](: a y)(~s~oa invci,tld:~ nn
(~~I';~'d:'Í'J rlg funçlio poIftico-adm!nís
1.r{l.~,l~:f. :1#::iP r" ,";!;'.' :;~~r(l:-;~'r~ n:; :~tflhl,'

r...,,: <.:(: ll~trtid~t'iQ, pam: :::1t.u3.l'-.:>e t~n
r ~'f 1'1(, t'.:~;;)~~11·JrJ clí~ lr..1~J~~::"{r;al2~1:.:.{lf~ ela
prl~i;rjn 1'U.l:H.:~O. '

E<:s~ n. únic? dr~!trinn. '!'e:l.lmcntl'! dc
f"i~~,'~~Vt;! a .1ií.n f.~:' entre pnve):) ~indfJ,
tr'i.~l;emcnl{: Je.1 ~lW)s em rn=tt~rlí~ de
Cd] ~urn. l}riJ ítir:u.

E:i!1D. de l'e::;to. Senhores Const.ltuilJ,
t~.'l - e n[l,o ma OIl~il'~Hn clJntr~:~I~Jl'
u" nobre:~ colev.as da' m~4ior12. - IJ. boJo
floutrlnn.. Defcndldn. com calor. beleza
I~ <:ntlwb:;T:1o, pela Bl'íl;n.dciro Eduardo
C~O;n~:i, nn, sua esplêndida pl'cv,a.}ilo
ÇlV~C~, é ela, por certo, u c:;pOSCl.cJ,!
pele> llu~tr(: General EurJco Gaspar
Dutl'a, que a teria perfllhado quando, ,
.falando recentemente à Nação e ,c;erc
nando-a n'os seus anseios c nas 8uns
il·JCluleto.ções dcclarou-- ouçam bem
~cnhorcs Constituintes, que serta ~I
Presidente de todos O~ brasileiros.

Abrimos um crédito de contla.nça. a.
S. Ex." o Chefe da Nação. Ingênuos
:;:ão e malditos sejam 05 que supu~e"

)'em poder tratar-/je de uma capitula"
c;fi.o. NOMBO pcnsamcntCt. como sempre,
mng1atralmente, dctinlu-o eminente
Hder da minoria. Deputado Otávio
Mfm~n,b~ira, quando disse - "nem
npolo ln~ondic[ona.l. nem opofJlção 81s
trrnát!~n" .

Sr. PI1c:;idcnl;c, é por L'!so, é por
fr;-vor nn.trI6t1co. Ol1~ no~~ rCpll~n<lt f:
horrl'lr!za-no!l no Idéio, cJ~ r~ltC p05!in.moH
vir a tomar calote. Fiéis. indefcctivel
mrmte fiéis ~, ê8flCS clcvt'.c105 propósitos,
do ~Jto destD. tr1buna. levamos aos co"
r:'H:Ct"'i nnp:tuitJp.(lo~i dos nor.';,,". nf.l.t.rl'O"
tas de Mina:; Cerais, já cntr1stecfdo:-l
pelaR v!ol(mcla.R, pel08 abullos e com
prr,!'l:'iÕeR que e"..cperimentam, a noosa.
nflrmativa de que, aqui, estaremos 1m..
návldo:~, sempre vlr.l1antcs na. defesa
das hoas normas adminlstrativo.s e no
intrRn!;i~ente acautelamento (\08 inde
clináveIs direlt.Ori' pC'll1ioai~. val;endo
n r ,<: c1n. ma.r.!nltudr! dr.'la. dn seu trn
rllf'lII'!DO.t JJrP.",tfrr,10 e do PartIdo 'Rm>ú
hlicnno - que tem fihlo, através. lon..
r:m; f),nfl<:, uma c:'mléndfõ'fi, ~olta. de
nprcndj7.n.a:"~m d,I'r'l'l'lorrá.tlr.a. apelamos
WI1'n, S. Ex.n o r-hr!f{' rl~ N~!f'.nn. nn
rruem Qtl~rp.mo~ ainda crC'I'. e em cu.1o.c:;
bom; propósitos, valendc'-nos da.s re..
fll\j'lrtJr~ ele nO~~:l tol~rj,ncln, ~inda

cremos.
Anp.ln.ml":e; nnrn. :::;. E:<./\ no Rcntldo

d~ 01/f~. ctlfiCiplinando :lo obra. dos seus
a~~ente:'; pel0,c; v~r!os Er,tn(](,)R. f':iq,t,(! ..

mal.lzc a l'ec!it.rutlu·ação democrática
rll'J n;:lf';. f:\?:~~t'l,ln 4".l"m 0I1~ t,o(lor; êli>t'l I

:ir' harmonizem dentro da.') nobres dI..
)'(.tr~:'~~, (1111}' :7;. '8<=,1> !,~ t~rl,::l. t.rZl.ç:,:d';)
,'., """-"':l~'" rl1rnl r. f1~'" ri,. niH~. ('nl
nmbl(:nt.c de nb!\oIuta ::;erenidacie, que
~'/) D'lrlr> ~;nr. r:f",rnn1crn. nn.rt.Jndl)· dI) 5(l10
r1.:> T)I')V0. de rpte :';('1m')R f:wui o eco ~ rI';

l':'on":n"U'rd r...• nl)w'~m/')" ~m. l'1trl"o
')l'r:'~~;, ' d,.,i,n I' ";~ nf1~~~ d~' u,J;íJ. Carta
O('m n. (11i;1Jm d~ 51m~ trl'l,(llc6es, que
rlhj('t.l'V(~ o t;'::'T711;J,llí:nl.~ D:oest.fr.r.Jo dn de..
ll1or:r:l(lín. o rJ':m Crlt:::.r da.' nal(ilo. a.
1.1·f\,nnilllltlíl.flc. (., P;Of~l'~i~O ~ r,randczJl.
<lI';' nos~:], c:'ll.l·em(:r:ida Ptitl·!a. .

E dlrr:moli, p.ntão. do alto dc:,ta t,ri
blmn -- Ó noi;re Gcn~rn.I! Mntl ":"!l,do
n inql1f"~nr.fio nll~ :::~ "nt ll,encraUzo.ndo,
tlÚO ob:>l;nnt,c a.s vioWncirJ.l'i .1ácomet.i
(In.!l. fl-pesfl,l' dI) &'l.n~ue ClCt1'1J.mndo de
7"""':;('1', ~'ll'rllHdnn(tr1r':, e que. ainda
n'lnnt.e. CIlt.ci. c1am::Lndo pm' 1ust.lça 
~ t~mpo aInda.: que no estrada de Da..
mt,,o:ro é ,"cmpl'C l'f:ful'\'cnt:o e ~"m{l'p.
r,loriosa.. E nem hesite, llustre Gene..
ral, Pres1c1cnte de todos os brasl!ell'os,

- 288-

rzue está n ~xlr.lr do nofl.'3O espírito de
bras1l1dnde '111;0'1> de decisivo. coragem
p~trl(jtico., de elevação, de desambiçú,o
~ de lC10qUentcs afirmações de fé nas
vlt'tmlc:-: da dcmor:racla, - d::L nur/.1 fiO
mes enamorados c em cuja eficiência
f:~r:('r;r~J,m~;nte C1·H.10·~ -- niln ~~:lfl. ~ri

tr,trlhávcl, rcplto. que partindo o
(~x.cmplo cio rdto, que 6 scmpj'c mui:;
(·d[ficar~t.e, dé1.cs riC f1r.{~'::je um movi
mento ele rlesarmnmcnto d~ csp!rites,
num gClito Jnr~o dI; tolerância, ha7."mo
nía c ))ac1!icac;áo.

:C~ntl'etan1%:>, Sr. Presidente, não C; o
ilIfUC se veriUcrl. no nos::o j6. tão flaJ:re
lado Estt!.c.lo de Minas Gerais . .Amigo
pcssoal- comC1 quas~ todos mCWj com
panheiros d4~ bancada - do llu.~trc
Interventor João Eeraldo, nós, que
àcpo~itávamo!j n03w.ts espcrança.s no
l:eu espírito- de :formação democrática,
(:om protundn pcaar vlmf..~,) a contcssar
em:' G. Er..:I. está l'. df:):,;cpclon:L:'-no~j

profundamente. DJspondo, {lmbora, de
:0.1'[;0 prazo pare. estudar, cautelosa
mente, cada. um do;:; C~f)y'; municJpa15
S. Er..lO

, entretanto, sem malOl'cs .est'.t ..
dr,,':. d<.: v,foJradllho. nubstituiu ráplda
mente e reimplantceu nos cargos todos
os antIgos prefeitos que hav~am ~!clo
d-mn1tidos. E, (I que é mais grave, ju<;;
t.nme-:ltc aquHefi suspeltados - mcrr.:
{'Í(l11 ou imerecidamente. rc~l.a:,i:l. uiJu
.Y~J: - mas aquêles sU:'ipcltados de
f~dta de i:~f)r.ç5.::;, ou, o qUr~ é m~í:) ~;&rio
(Ja prática de mn,lver~aç5;') {]o m:mcJo
c.:~s dinheiros púbJ1cos.

Nfic' oP':tnntc a oplnl!'i.o em contrário
rJo c1eputn,r)!'} Eerwdlto Va1:l.dar{ls, cn
t~H'.lr·rt'r.:> 01](: a y)(~s~oa invci,tld:~ nn
(~~I';~'d:'Í'J rlg funçlio poIftico-adm!nís
1.r{l.~,l~:f. :1#::iP r" ,";!;'.' :;~~r(l:-;~'r~ n:; :~tflhl,'

r...,,: <.:(: ll~trtid~t'iQ, pam: :::1t.u3.l'-.:>e t~n
r ~'f 1'1(, t'.:~;;)~~11·JrJ clí~ lr..1~J~~::"{r;al2~1:.:.{lf~ ela
prl~i;rjn 1'U.l:H.:~O. '

E<:s~ n. únic? dr~!trinn. '!'e:l.lmcntl'! dc
f"i~~,'~~Vt;! a .1ií.n f.~:' entre pnve):) ~indfJ,
tr'i.~l;emcnl{: Je.1 ~lW)s em rn=tt~rlí~ de
Cd] ~urn. l}rlJ ítir:u.

E:i!1D. de l'e::;to. Senhores Const.ltuilJ,
t~.'l - e n[l,o ma OIl~il'~Hn clJntr~:~I~Jl'
u" nobre:~ colev.as da' m~4ior12. - IJ. boJo
floutrlnn.. Defcndldn. com calor. beleza
I~ <:ntlwb:;T:1o, pela Bl'íl;n.dciro Eduardo
C~O;n~:i, nn, sua esplêndida pl'cv,a.}ilo
ÇlV~C~, é ela, por certo, U c:;pOSCl.cJ,!
pele> llu~tr(: General EurJco Gaspar
Dutl'a, que a teria perfllhado quando, ,
.falando recentemente à Nação e ,c;erc
nando-a n'os seus anseios c nas 8uns
il·JCluleto.ções dcclarou-- ouçam bem
~cnhorcs Constituintes, que serta ~I
Presidente de todos O~ brasileiros.

Abrimos um crédito de contla.nça. a.
S. Ex." o Chefe da Nação. Ingênuos
:;:ão e malditos sejam 05 que supu~e"

)'em poder tratar-/je de uma capitula"
c;fi.o. NOMBO pcnsamcntCt. como sempre,
mng1atralmente, dctinlu-o eminente
Hder da minoria. Deputado Otávio
Mfm~n,b~ira, quando disse - "nem
npolo ln~ondic[ona.l. nem opofJlção 81s
trrnát!~n" .

Sr. PI1c:;idcnl;c, é por L'!so, é por
fr;-vor nn.trI6t1co. Ol1~ no~~ rCpll~n<lt f:
horrl'lr!za-no!l no Idéio, cJ~ r~ltC p05!in.moH
vir a tomar calote. Fiéis. indefcctivel
mrmte fiéis ~, ê8flCS clcvt'.c105 propósitos,
do ~Jto destD. tr1buna. levamos aos co"
r:'H:Ct"'i nnp:tuitJp.(lo~i dos nor.';,,". nf.l.t.rl'O"
tas de Mina:; Cerais, já cntr1stecfdo:-l
pelaR v!ol(mcla.R, pel08 abullos e com
prr,!'l:'iÕeR que e"..cperimentam, a noosa.
nflrmativa de que, aqui, estaremos 1m..
návldo:~, sempre vlr.l1antcs na. defesa
das hoas normas adminlstrativo.s e no
intrRn!;i~ente acautelamento (\08 inde
clináveIs direlt.Ori' pC'll1ioai~. val;endo
n r ,<: c1n. ma.r.!nltudr! dr.'la. dn seu trn
rllf'lII'!DO.t JJrP.",tfrr,10 e do PartIdo 'Rm>ú
hlicnno - que tem fihlo, através. lon..
r:m; f),nfl<:, uma c:'mléndfõ'fi, ~olta. de
nprcndj7.n.a:"~m d,I'r'l'l'lorrá.tlr.a. apelamos
WI1'n, S. Ex.n o r-hr!f{' rl~ N~!f'.nn. nn
rruem Qtl~rp.mo~ ainda crC'I'. e em cu.1o.c:;
bom; propósitos, valendc'-nos da.s re..
fll\j'lrtJr~ ele nO~~:l tol~rj,ncln, ~inda

cremos.
Anp.ln.ml":e; nnrn. :::;. E:<./\ no Rcntldo

d~ 01/f~. ctlfiCiplinando :lo obra. dos seus
a~~ente:'; pel0,c; v~r!os Er,tn(](,)R. f':iq,t,(! ..

mal.lzc a l'eefit.rutIU·ação democrática
rll'J n;:lf';. f:\?:~~t'l,ln 4".l"m 0I1~ t,o(lor; êli>t'l I

:ir' harmonizem dentro da.') nobres dI..
)'(.tr~:'~~, (1111}' :7;. '8<=,1> !,~ t~rl,::l. t.rZl.ç:,:d';)
,'., """-"':l~'" rl1rnl r. f1~'" ri,. niH~. ('nl
nmbl(:nt.c de nb!\oIuta ::;erenidacie, que
~'/) D'lrlr> ~;nr. r:f",rnn1crn. nn.rt.Jndl)· dI) 5(l10
r1.:> T)I')V0. de rpte :';('1m')R f:wui o eco ~ rI';

l':'on":n"U'rd r...• nl)w'~m/')" ~m. l'1trl"o
')l'r:'~~;, ' d,.,i,n I' ";~ nf1~~~ d~' u,J;íJ. Carta
O('m n. (11i;1Jm d~ 51m~ trl'l,(llc6es, que
rlhj('t.l'V(~ o t;'::'T711;J,llí:nl.~ D:oest.fr.r.Jo dn de..
ll1or:r:l(lín. o rJ':m Crlt:::.r da.' nal(ilo. a.
1.1·f\,nnilllltlíl.flc. (., P;Of~l'~i~O ~ r,randczJl.
<lI';' nos~:], c:'ll.l·em(:r:ida Ptitl·!a. .

E dlrr:mo/i, p.ntão. do alto dc:,ta t,ri
blmn -- Ó noi;re Gcn~rn.I! Mntl ":"!l,do
n inql1f"~nr.fio nll~ :::~ "nt ll,encraUzo.ndo,
tlÚO ob:>l;nnt,c a.s vioWncirJ.l'i .1ácomet.i
(In.!l. fl-pesfl,l' dI) &'l.n~ue ClCt1'1J.mndo de
7"""':;('1', ~'ll'rllHdnn(tr1r':, e que. ainda
n'lnnt.e. CIlt.ci. c1am::Lndo pm' 1ust.lça 
~ t~mpo aInda.: que no estrada de Da..
mt,,o:ro é ,"cmpl'C l'f:ful'\'cnt:o e ~"m{l'p.
r,loriosa.. E nem hesite, llustre Gene..
ral, Pres1c1cnte de todos os brasl!ell'os,



- 289-

que aquóle que, como V. E~" se en..
(;ontram nos pinácUlos dOl pod'er e ~c
dio,põem, sinceramente. a trllhá-la, se
(llc'vam :iempre m~~5 c mn.is atingindo.
por VC71.:S, as culmin~ncla.'l da. Rlór!o.!
(Muito bem, Palmas. O orador é c:um
primen'tarlo) •

Comparecem ml2t!l 74 Srs~ Crmstl
tuintes.

parlído Soctal Democrático

Acre:
HtHJO Carneiro.

Ama7.onas:
Alvaro Maia.
Lec1J)Oldo PCn!s.

P::J.rá:
Alvaro Adolfo.
Duarte de 011vclra.
Carlos Nogueira.

Maranhão:
Clodomll' Card.oso.
Vltorino ;Li!l'cire.
Luis Carvalho.

Piauí:
Areia Leão.
Slge!l'edo Pacheco.

Ceará:

Moreira da Roch:l.,

Rio Grande c1.cI Norte:
Mota Neto. ,

j?ernambuco:
Jarbas Maranhão.
Oercino Malagueta de PcntC:J.

Al:ll?;oas:

Silv~tr.c Pér1clcs.

Bahia:
L(turo de Frcitn.s.
Vieira .ele IlI.1'elo.

Esplrlto Santo:
Vieira de Rezende.
.Alvaro Caetelo.

Distrito Federal:
.lonas Correia.
Jczé RomerOl.

Rio- de Ja.naJro:
Pcrcll'a, Pinto.
Eduardo Duvlv1cr.
Paulo F'crna.ndca.
Oetu110 Moura.
Brígido Tinoco.

Minas Gerais:
ncnedlto Valadal'c,'i.
JURcel1no Kubltc3chcl("
Pc:dro OUtra,
La1r To~~tcs,

Sf.i.o Paulo:

Césu'r Costa.

Gc.lá:;:

Ouilh{;rmc Xavier.

l"nramt:
;Fernando Flores.
Al'aml~ Ataidcz.

Santa. Catarina:
Ivo d'Aqu1no.
Orlando Bl~a.'ill.

Rio Gn:mde do Sul:

Elól Rocha.
Batista Luzardo.
80mífl. CM;ta.
OUcérlo .Alves.

Unlâo Democrática. Nacional

Mtll'nnht:o:

AlarIco Pacheco.
Piauí:

Esmcrar;dc. de Freitas.

Ceará:
l"ernandes Tavora.
'Egbcrto :ttodrlgues.
Fernandes 'reles.
Josó de Borba,

Elo Grande do Norte:
Ferreira de Souza,

Paraíba:

Verglni:l.Ud Vanderle1.
Osmar Aqulno.

Pernambuco:
J"{LO Cleoras.
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A!ogoas:
I-'l~or.l;n.s Cavalcanti.

SC':l3'ipC:

Lc':;·:ncl~·o.· Maciel.

:Ba::la:
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ParU.do Democrata Crl:;U[o

?cl'nromhuco:

!i.l'l'uc1::l C&.mara.

Pa1"Ndo Popula.r SimZicaZi::!a

Alot:;io c1~ CarV:l.lho,.
l-,;:fucl Ctr!curti..

D13trlto Pcdcn~l:

Sfio Paulo:
Paulo NOG"Uch:a.,
Fi2D. EobrÜ"lho.

,L'iÍa to (;:1'osso :

VC:,lx1.siano .Mc.l'tinz.

Rio G~'andc do Sul:
~'lorc:: da Cunh~~.

Pa.rtido Tra.ba'hisla Brasileiro -

Dlstl'lt:z, Federal:
Rui A!melda..
Benjamim ~'aTah.
Va.rea:\ ~\;'e to.
I J1.lir; j ....ngo,
Zczn.d~j Vln.na.
Barreto ?i~1tO.

Rio de Janeho:

Partirla Comunista Era;ilciro

Pernambuco:
I~[orais Ccutinho.

Di!itrito Federal:
João Arnazonas.

Rio d.e Janeiro:
C]:n:dino José da Silvo..

ParUclo Repu.blicano Bra311eiro

Pemambuco:
Sou~~ Lef:.o.

Sergipe:
Durval Cruz.

::?nl'á:

Deodoro Mcndc'l'l.ça.

O SR. PRESIDENTE E:itâ finA
tlj, a hem::. elo cxp~dlcntc.

O SR.' J01S,O MEI';DES (Pela or
eZem) - Pedi a palavI1~ pelo. ordem
Sr. Pl·c.::ic1cntc, para falrur, de vCl'da
d<!, .,,:ôbic a ordc:cn_dos trabalhos des
trJ, C::rjLi. (Palmas neu; [Ja!cif,c",,;).

E' 1"05:111/01, ScnhorcsConstitulntcn,
(~1I~ te:lha aqui d~ levantar algumas
prcml::::.:~:.:J. Elas, llorC:m, se ajustam
pCl'fc1t.1.memtc .õ. tal'e!a, qUe tmgo de
1':11a1' em f~vor da. ordem dos nC15SOs
t4alJnJhQ~~.

El(!ito por partido dem:lCl'ático, te
;"11":.00 aC(lll liberdade ele OD!n1ão, 1"01'
(me, nos partic.1os demooráticos, a 11
l;l:rdadc ele cpln1P.~ n5.o se 'Cstr:J.n~l:::.
entre :l~ COl'l'cntes de ':.uno. cit:clpl1A

11::' í'érrca.
Eicito sob a lcg<mda IlUni~o Demo

crf.tic:L Nacio::ml" c a ;jn.ndeira de
1%u~rdo Gomes ,pa,mac) , nome tão
:;n:;lct11ucto, na frase de Ot~vi-~ MJ.n
~abc1ra, como o próprio Pavilh5.o Na
c~o:t:tl; ,~1l.:;to por (:5..... :; p~~:tido poiít~

(,;0, que possui um progr::lrna clcUnldo,
cor.fe~:.'~o ~ "1. :Ex.'" "',u.i'. t:;nho .c"~
}x;::~ncntn.do nlgu.."11<:.5. decepções, nc~;

::1. C~sa..

Firo pal'í;c da. 'Ass~mbl(:i3. consti
tuinte de 1935, na Bahia. Eramos doIs
))artlclo~, saíuos de um::L luta politica.
trn.·...adn. com grande po.ir.ú,o. .E:~is

ti:ml '1f\rin.:. correntes de oplniáCi c, de
pi:rmc·io, o il~tegralismo e o comu
nlsmn.· ,~.Cjur~l<1. l:pOCll. os par.éis ez:l.~

\'am in",c.tic1os - o intep;rr.l]Amo n.r,in.
ostensivamente.' N~o obstante, ·Srs.
Ocnsl:tuintcs, assumimos Qj compl'o
rn:zso dc honra, perante a I3o.hl:l, de
lhe darmos uma Constituinte à alttt
l'a de suas tracUções de cultura e 1n
teIiC'~ncia, pondo à mUl'fiem tôdas as
divcrJ;l!:l.c1as políticas. E o !!z~mos.

Vindo pr..r::::. esta Assembléia, trouxe
no irnprüs.~5.o de que iria. :::.qui velO o
n1c~mo Ciuadro, em moldur:L mais lu
:-:ucsa, em rnais alto l·el~vo. Int'eliz
rncn~c, porém, '5rs. Constitu'ntes,
consta que se nú.o passo. a mesma.

A!ogoas:
I-'l~or.l;n.s Cavalcanti.

SC':l3'ipC:
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(:01sa. Pede-se a pn,laVl'D., para ~=tla.l'

liôore a Ata, c riO ct1~ tudo, mcn03 ul
guma coIsa flUe se rcfírt~ à l11ia.
illfu1.l:o bc'nJ,).

'?edn.-cn a pZ.1:lvrrt p~1;t oj'<:!(~r11 c
rc su!:cít::. ou 3C prOVDCU u desvl'"
dem ...

O S.,.. Paulo Sar(1:.:(,t~ - li: i'l.1 vC:z~~;

nem EC levanta a (lUestf:.o de ordem.
O SR. ;;OAO MENDES - ... c, à~

ve~:c:;, nun 1)t/l'!jC: O. c]''llc:.tfio de 01'
dmn, ('C/in:> bem 'nc~ctua o noi::l'~ n~
rlut:;.dc.
Lll~tjmo d~c1ar·a.l·, S·;:13. C;)n:;tit~i.l.i.1

tes, qUe tcnl-.o cxp0l'lmcntaclo min1:m.:';
dccçpçõc;~, ele tal modo quo (;l1czuci
H. fOl'mu:a..r u.m:::. irldíC:D.ç[io, ql:.:'! 1;u~1

n. l:'CIl1~~ d-: lG!:' it, C~j};:J., 1\;;::',(1 O. !-;ul,
meto M "vc.l'cdictum" do plen~l'i(i,
porque, da ccnsuHa qtL~ rlzo. v~ric3

c1o~ meu:, jJustrcs compc.nilclt·os, veri
fiquei que s~;:ría nté certo po.nto im
prucientc traz&-la a julgamento. EJ.-:l
todo o CilSC., (:1,"" con3tará dos I. Ano.is"
ccrr.o a manifestação do meu pcnl:ia
mtnto.

:C:ls. a indi(;a~.fio:

"Não será permitido tratar":sc,
'.\lll':mte ~r.s~~~;õc~ <.la A~:·;:mlbléi~.

Constituinte, a não ser na hora
do Exp~dierltc. de o..S:'illnto cstrn~

ni10 ü. elnboração de\ ~eu R~j:Jim:m~

to c dD. Carta Constitucional
do :Brasil".

O Sr. Lino Ma.chado - Não !ize
mos sequer o nosso Regimento. onde
estarâo previsto/) todClS ê3Ses CP.SOS.

O SR. ';OAO MENDES - Ganha.ria":
mos muito maú, se vl.6.'.s€mos io.zCt'
«flui o que fez; ontem o nobre Coristi
tu1nteSr. José Ausw.::oto. (Muito bem).

O Sr. Lirzo Machado ~ V. Ex.... pediu
fi. palavra para levantar uma questão
de ordem e atéazora nii..c'" apresentou.

O SR. J.OAO MENDES - A quentão
de ordem será levantada. Isto é açoda
.mento.

O Sr. LinoMachado - Açodllmcn..
to há da parte Cic V. Ex.14.

O Sr. Peàro Ludovico. - Agora.
mesmo um Sr. Constituinte solic1tou
a palavra pela ordem e lcvantelU uma.
questão de "lana caprina." com refe
rência à polícia de M1nn.s Gerais
(Apoiados e não apoíados). . •

O Sr, JO:1é Bonifácio _ De "lana.
ca.pl:'ina". não a.polado: ao qucs-

t:iO lC'lJ,ntada foi (]a mals a1t?, impor
t.J.ncln. l'mra D. pol!tica. ele MU1~',:; Gerai;.;,

03r. Pedro L1~dovic() _. Nr~o C!lta
mos aqui pura ,ouvir discursos d~ llai
:-:rro partIdária c, .sim, par." fazer tunn.
Oonstituição

O SR. JOAO 1vr.mWES - Ac~t11 c;ita
.1':1':S para tratur de maté::-ía do mair)r
~nta'F.:::;3~, porque nas reunimo:; llar~J.

f:l~~:: a Constituição. (Palmas).

O [Jr. lI.rl2tr Bcrnardcs .;... ne~;jior:do

no nobro;: Const1tulnt,c que se referiu ú
t'.\UC:St.úCi n:1.':l.t1va a Mí:-m:., GC..-ra.hi com"
elc.-' "1nn::t capl.'ln~,". Nf:o há o.ue:.,t:tO
1nab n~.cir.mal ([ue a \'crjW~ch rJ~lO:'i
m~t1ei!'m;. A NUC;f~O (: urr.~~ fic:;l(). A :j~J

"-1'1:::.1 (lo,: :L'·!Il.l'ljr·i"·jo'· ~ "1\'" ~, CO""!: ,j-~;:

•;", o~: J.':IIT';'·1;~t1~tO:·': ~":;:L'''':n~~ ... ·'T\··,~;·j:(,~,·· ..d·~J. ,) ..... 11. ..... '-"~.A."_I i) 11"""". .." J'! ....... '" -"lllf ....

ck:mcr.:r[~c1n, como h<:'.'ICl' Nrwilo d':!mc
ct:í.~ic[l ?

o Sr. J?edro Ludovico - Penso que
{~SS~8 as:;unto:; devem :,(;1.' focallzo.clo:J
(:nl momrlnto próprio, não agora.

O 8rt JOAO MENDES - NfJ.o :;OU
conheciclo nesta Ca:::n, mas :li cstú urna
bal1.cad:l qt\C me conhece muito bem.
:::.:;\~ l~r)!.f:~::m ('l~ am;)t~:nt~ c ~1~i (~~ !~~-

·..anta: ri. bnndcira do combate ne~;ta
C~,~a. :-lli.l:3 nfic~ r.~~o:·n, l':1CU~~ s~n~10rcs.

I J~T1:ito 1jcm. Palma.!;j.
. Sr;;. Con:~titulntc~, porque nti.o :,0
cnt(::l~~a, como ::1. n13t\ém .pareceu. QUe.:
estou suscjtanclo quc:;i;iio de "lu.na ca.
rl··.~:~", jú vou ~h':zal' ~üé on:ID me
~1.~~~~ (;~t';C.1!· ,~,r('~1:~:-.dart1~nt~ () nobre
C(;!·u;l.ltui~te - i!. Ciu.:.<;tilo c!e ():~l~m.

..I\.palo pata. o Sr. P:i.'€!.iident.c, o l:US~l'C

Sl·. M::lo '\il::m<1, :'1;') l.icntldn de pôr :),
ma~'zem sua p:-cv~rbial libcraHdadc
fa~enr;u cumprir o Regimento. (Muito
b~m. Palmas).

(Durante o d~ccurso do Sr. João
Mendes, assume a Presidência. o
Sr. Otávio Mangabeira).

O SR. PRESIDENTE - .Acha-se na,
Casa o Sr. Constltuinte Romeu Fior!.
Convido os Srs. 3.° e 4.u Secrctâric6
pa.ra. em comissão. introduzirem no
recinto S. ;Ex."

(Comparece S. Ex.a e p~esta

compromisso) .
O SR. MAUR'íClO GRABOrS (Pela.

'ordem - Palmas nas galerias) 
Sr. 'PresideIlte, 6r5. Constituinte::;, sou
forçado a. ped1r a palavra pela. ordem,
porque há deis dias me inscrevi na.

c

hora do Expediente, a. fim de focali
zar problema de vital importâ.ncia.
pnra a Assembléia Constituinte. e até
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hoje me tenho visto na 1mposstb1li
dade de fazê-lo. Venho por isso rom
per com o pr~lo da. Casa, e dar,
em nome da. bancada. comunista, a.
opinião do meu Part1do ao resjleito do
:requerimento apresentado peJo nobre
Deputado Sr. Café Fllho, em que
S. EJt.- indagava ào 51'. Presidente
se a Assembléia Nacional Cc~titU1nte
tem, ou não, poderes legislativos.

Em primeiro lugar, quero afirmar
aos Senhores Constituintes que a ban
cada comunIsta· considera. a Assem
bieia. Constttulnte tnte1ramente sobe
,..ana.. (Palmas na.s galerias).

Viemos para. esta Assembléia pelo
voto livre do p<Wo brasUe1ro e temos
com êle o compromisso de garantir e
ampliar a democracia em nossa. rerra
(Palmas nas gaZerias) , dando-lhe uma
Constituição digna. de suas tradições
de liberdade, dIgna de luta dos bravos
solda<ios expedicionários e dc~ esfor
ços do próprio povo braSileiro. (PaT
mas nas galerias).

Porlsso mesmo, a m1nha. bancada
tem Se levantado aqui, sempre, em
defesa, não de interêsses particu1ari5':' ."
tas, de interêsses pes8o~, mas em
detesa. de princip1os, em defesa da.
democracIa. Desde o pr1meircl instan
te em que aqui p~alnOS, animou-nos
o .1ntuito de colaborar, de dar tudo
o que podemos, a fim de que tenha
mos uma Carta Constitucional digna
dos sentimentos democráticos de nosso
povo.

Quando levantamos, no prtmeiro dia.
da lr.stalaçáo da Assembléia Ccnstl
tulnte, uma questão de ordem, já o
fazíanu:~.s em def~Sll de princípios. Não
desejâvanlos desrespeitar a Just:ça:
pelo contrárIo, qu€-l1aInOS e queremos
respeitã.-la em tôdas as circunstân
cias., 1iem. abdicar de nossos princípiod.

Hoje, aqui estou. coerente com êsses
mesmos princípios. Achaw.o-nos nesta
Constltuinte sob o dGmínlq de uma.
Carta qUe não fO! promUlgada pelo
povo, mas a êle outorgada pela dita
dura, contra. a vontade da Nação.
(Muito bem. Palmas nas galerias).
Estamos sob o império da. Carta. nara
fascista de 1937. Quero, portantô, di
zer à Uustre Assembléia. que a res
pOsta à pergunta. do nobre Deputado
Sr. Café Filho, sObre se esta Consti
tuinte tem ou não poderes legisla
tivos. COlllptête à. própria Casa, que a
dará liquidando essa Carta reacioná
1'ia (Palmas nas ~ia8), que náo
r.econheceaopovo o direito de se
manifestar, de d~~r o que sente.

De que vaJe o Uustre Presidente
desta. Casa dIzer que a Assembléia.
constitUinte tem poder leg.talativo, Be
o artigo 167 da Const1tuIção de 10 de
novembro confeIIe ao Presidente da
República até ~ dire:tto de d1sBlolver Q

Assembléia, aqui reunida 'pela vontade
sob~rana do povo? (Palmas nas gaZe
rla.'J) •

O que nos cumpre, antes de tudo,
senhores Constituintes, é liquidar êsse
mostrengo caduco, que não é aplica
do. repucUado que é pelo poro, por
tctdos, abandonado inclusive pelo pró~
prio Govêrno, mostrengo que ai está,
si~'P1.csmente empestando. o amblan
te político, crlandiQ d1flculdades à
marcha da democracia em nossa terra.

A Constituição de 1937 não está, de
forma alguma, em execução. E' uma.
Carta !as~ista, que nada significa para
o pcvo. ~ste reune-se em praça. pú..
blica, faz suas reiv1odicações. Os jor-.
nais dizem, livremente, o que que
rem. Em suma., essa ConstitU1ção,
prà.ticamente, não existe, como jamais
existiu, porque embora. com o nome
ele Carta Constitucional, nunca sig
nificou coisa alguma, r..ão só para o
povo, como também para0 próptio
Govêrno. que não obedeceu, mesmo, às
suas próprias cláusulas, não a tendo
submetido a 'Plesbicito. T,~os sabe~

mOG d1s.so. '
Que significa, portanto, esta Carta

pa.ra.!asctsta.? Simplesmente uma
ameaça para o povo e também para
nós, Ccnstituintes, porque é arma na
mão' dos ditadores, e assim o foi 'nas
mãos dos dods últimos ditadores que ti
vemos - os Srs. Getulio Vargas e
José Linhares. (Aplauso8 nas gale
rias). Não foi ap1icada., mas é uma
arma contra o povo, porque enquanto
está de reserva., somos governados
pel.'\ vontade p&.ternal dos senhores
do Executivo. .

O SR. PRESIDENTE - Lembro
aJO nobre orador que está esgotado
o tempo de que <Hspõe.

O SR. MAUlUCIO G;RABOIS
Obrigado a V. Ex.Po, Sr. Presidente.
Vc:u terminar. .

E' preciso compreender esta reali
dade. Não estamos mais no tempo do
"pai dos pobres", daqueles para. os
quais o povo deve .ser governado
ao sabor de sua boa. vCà1tade, do maior
ou menor interêsse que tomam pelo
povo. Não. O que dizemos, sem agi
tação nem demagogia, claramente a.
todos os presentes, é qUe queremos
a democracia, e,para 1500& é preciso
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reJDOver êsse entulho que ai está, 1)0),"
a.aà1rn dizer, empestando o ambIente
naclona.1, pare. podermos elaborar uma
Carta Constitucional verdadeiramente
democrática.

:t5te .o motivo por que achamos que
a pergunta de) nobre deputado Café
Pilho. nào necessita de resposta.: ao
respqsta está. em revogar essa oarta
pare.tascista..

Presenciamos, neste recinto, a,mplae
discussões sôbre o problema. dos mu..
nlc1plos, o qual interessa. ao nosso
povo.

O SR. PRESIDENTE - Atenção.
Peco ao nobre Constituinte que ter~

mine -as suas considerações.
O SR. M..'\URtCIO GXABOIS - vou

concluir, Sr. Presidente. Dizia. eu que
presenc!amos, aqui, cilscussões em
tôrno do problema dos municípios, :::c
se devia nomear éste ou z.quêle prc~
feito. Mas, nÁ,o se tratt'. apenas dcstn.
questão. 1:: preci'io, antes, darmos
autonomia aos municípIos, para que
possam eleger os seus legitimos cUl'i~

gentes. E isso só poderá. ser feito
liquidando-se a Caru parnfW3cist:l. de
1937 _• • (Palmas nas gaZerk1:s).

O Sr. Jact de ,PJgu.eiTedo - Antes
ue cenecder autonomia, é preciso que
haja serenidade.

O SR. .MAURíCIO·GRABOIS - •. ,
e, depois de tomada esta indispensá.vel
medida, iniciemos imediata.mente. os
trabalhos necessários ã. elaboração de
nova carta Constttt:ciona.1.

E, ainda. quero fazer uma observa..
ção: ao lutar por êsse objetivo, are..
vogação da Carta de 37, náo deseja
mos deiJl:ar o govêmo sem uma. legis~

laA;áo adequada, náo lhe queremos
c...iat' dif1culclades;não. A legislação
que ar está, derivada dessa própria.
Constitu1ção, de acórdo com o ar
tigo 180, que, no passado, deu ao di
tador o dIreito de baixar àecl'etos-le~l:i,
essa. legislação, podend~, em pane,
rerapl1cada, não precisa ser revoga
da. T:t"ata~se sim, de llquidar a cons..
tttulção de 37, que toi outorgada pela.
ditadura ao nosSo pais contra a. von
tade do povo. (Muito bem; muito
õem. Palma,,}.

O SR. PRESIDENTE - Acha-se
sõbre a ''Mesa. requerimento, assinado
pelos Srs. Oafé Filho e outros COn&ti
tuintes; pedindo urgência, paJ:a. que se
discuta e vote imediatamente outro
re<!uerimento da autoria de Suns Ex..
celêncJas.

Vou su~rneter ã. v~ação o r.equel'l..
menta:

Requeremos urgência. par~ d15cU:3são
e votação do requerimento do depu
'tado Café Filho, em que pede o pro
nunc1amento do plená.rio .sôbre 0$ p0.
deres da. Â')Semb1éia Constituinte.

Sala das Seesões, em 15 de fevereiro
de 1946. - João Café Filho. - x.u·~:;
Santos. - Lino Machad:o. - Jun
queira. Lins. - Agrícola Paes de
Barros. - Plínio Lemo:l. - ,tlntónio
Maria de Rezende Corrêa. - Antenor
Sogéo.. - Helvécio Coelho Rodrtgues.
.- Matll.f.a~ OI1J111.pio. - Epílogo de
Campos. - José Cândido Ferraz.. :
Agostinho Monteiro. - Sou~a. Leao.
- EsmaragdIJ de Freftas. - Alarico
Pacheco. - Vespasiano Martins. 
José de Borba.. - Paulo Sarasate. 
MU1tl1.o~ da Rocha Neto. - Erasto
Ga,(;rtner - Adelmar Bocha.. - A.
Almeida. - B. Farah. - Domingos
VeZasco, - Arruda Câmara..

O SR. CAFl:: FILHO - Peço a par
la\'l'a.. , .

O SE.. PRESIDENTE - Não posso
conceder. a palavra. ao nobre ccnsti
tuinte, porque se trata de requeri
mento de urgência, que não comporta
encaminhamento de votação.

O requerimento foi rejeitado.

O SR. C~ .FILHO - Peçoverí
fícação de votação.

O SR. PRESIDENTE - Vc.ta.ram
a favor 36c "ataram contra 140. Ao
todo 176 S1's. Constituintes.

O requerimento foI rejeitado.
O SR. PRADO KELLY - Peço a.

palavra para formular uma declaração
de voto.

O SR. PRESIDENTE - Tem t3. pa
lavra o nobre Peputado.

O SR. PRADO KELLY "'7""" Sr. Pre
sidente. sãu bJ:'eves palavras, para. ex
plicar a atitude assumida, em relação
ao requerimento do ilustre Deputado
Café Filho, pelos representantes da
Nação, eleitos sob n legC'l1da da União
DemoeÃ'ática Naciona11 qu~ nila aqu:
esccram n3. concessão da urgência.

Trata-se de assunto da maior rele
vância. Bem compreendem tc~os as
responsabU1dades que pesam sóbre o
seu pronunciamento a respeito da.
questão suscitada.

E: intenção da União Democrática.
apresentar à Casa, numa das próxl-
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mas scs:;;ões, fórmula mais ,ampla que,
llo ~eu conteúdo, atenderá no objtltl
..o viso.do pejei l)O};:>r!~ Deputado pelo
Río Crande do Notre. (M'uito bem).

{) SR. JOAO t-:..J.YillZONAS - Sr.
Pl'es:del1tc, peço a pala.vl'Oo para f:;:'ZC'l'
\'l~:n:l. C1eclm'açt.o de voto,

O SR. 'PP..E5!DEW.cE - 'rem a pa
lavra o Sl', Deputado João Amazonas.. .. ' .

.O SR. JO.~O .A.M.AZONAS - Quero
üecla:ra-r, Sr. l?~:~id2nte, que o Pal'ti
de, Comunista votou pela urgenci~,
pOj,'ql.1c cOP-'üctera que os ptoplemas
.flmdame:n.tnis do nOS30 povo devem
s-:;r de-oatlclo5, nt:sta. C~a, com prio
~'lti~l(~~.i."t.cssalvnwos, no entanto, nos
sa opinião sôbrc o mGl'iW do requeri
m.emo, que já foi deba'Liido pelo nosso
HW;Íil'c cOlcg[t Sr. Mauricio Gl·abois.
Ultuilo 'be71l.j.

O SR.. PRESIDEN'X'E - O Sr, Ar
1:7.11' Bt!11~U·ti~s :: outl'OS comticull1tes
í:equcrem a 1!1s~rçáo na ata. de um vo
to de prc!unda pesar pela morte do
81' • Júlio Preste.5, c::r.-gonrrludo.?: cio
Est~do de São Paulo. .

Em Yct~'.Ç~o o seB'lJint~ l"equel'i",:,.
n'lonto:

Requeremos à Mcsa, telegrafe à
E:un~, iaml1l.." do Dr. Júlio Prestcs,
enviando-lhe os sentim.entos de pesar
da Awcmbléfa Constituinte pelt' seu
falecimento, e a inserçEo. na ata. de
um voto de sincero e prcfundo pesar
pelo mesmo motivo..
. ::Rio•. Zal.adps Sessões. 12~2-46. 

A:rt7I.ur Eernarães, - :Máno Brant.
- /o...rt1l,ur Bernardes Filão. - Eurico
de Sousa Lcáo. - Amando Fontes.
- Otávio 1J!anga'beira. - Pa.ulo No
g1,eira FiUl.o. - Mário Masagáo. 
PHnio Barreto. - Jacy àe Figueiredo.
- Bento Mun1toz da;Rocha Netto. 
lAno l.fach.ado. - Daniel d.e Carva'zh.o.
- Durval Oruz, - HorúCio Later. 
Aureliano Leite. - ToZeeZo Piza,

O SR. ARTUR 'BERNAImES (Pal
m.asno recinto. e nas gc.Lerias) - se..
nhor Presidente, ao mOl'te rem s1do,
l1CS últimos tempos,' impiedosa para
com os políticos, em cujo meio tem
ce1í'ad.o vidas que nas são extrema..
mente preciosas, Ainda. agora, acaba
mos de ser <abalados pela notícia dQ

falecimento, em São Paulo. do emi
:lKnte bl'asileil"o $t·. Júlio l?l'estes.
. Essa. notlcia ecoou dolorosamente

'::\CI seio do Partida Republlcano, a
cuja sombra, nO. s~f}r.o de São l?aul0,
it~iciot:l êle suo. Cal't'Cll't~ política e te/:
çou as suas pl'imeil',as armas. Não será
~Ó no:.; al:rai.~\1s do l?a;rtido Republica..
:t~o que sua morte terli sido ;sentida;
tf~lo·á sido. :por certo, em tóCla ao
vastiuio' do no:xlo tenitório, onde o
SE:U nome 01':l. con':''1cci~10 e as suas vir
tudes apl'eciud.a::>. . '.

S. l?'auJo deve-lho, paJ.'ticularmcllte,
521''111;05 aszínalados. Quando ali, alll
ela moço, m:mjfestou voc~çti.o para a
a~'i:e do goverl1aJ.' ('oIS Estados, o povo
pauU::>~a .::lcrulx: apl'oveitá..lo e COn!~l'l1'
~~e o llta,ndatú de sell l:~prezenca.;'1.te

:.:}tl, Cicr..:aI'a, Estadual, Júlio :Pl'estes
sClJ.tiU;' 'aí, . o p;1:;o de suas respcnsa.bi-

. J..i~':;'(i;'.:i; ~:p~·olliiJ.UdÜ'':;;'C ;no- estUdo e no
CúnhcclIDe::l:tW l.i~5 Ciues~óe$ 012C mt·;:
2'ezsa,vam iundumi:ntalrnente -ao povo
paulista. Pouco tempo de exercicio
l.,um,l, <tO ~t.U 1Uanaato quando ioi
€,scoll1ido 1idc.·rdos seus· p~J:es, Só essa
cil-CUllStânCia ind:ca. que ::>e tratava
ci,~ um homem ele l'eal valor. Os A.nais
do ?arlamento paulista dão tes~cmu
:nho cia .:;ua. ope.l'csiclade e do ~81c; que
punba r:o tL~ato do~ negócios públicos.
Valeu-lhe êsse traps'.I.ho () 1)l'êln10 de
sel:, lD..'\ls tarde, enviado para a Câ
wara Feàeral dos Deputados, onde,
em calnpo ô.üerente, poré:nmais am
plo e mais àesce~tjnado, pôde :revelar
melhor suns qualidades de nolitico,
ql.le t~o i.:i~nHic:a.s foram &0 p';'is,

Aqui, foi êle UIn colaborador utilís
Slmo aos que tinham o enca.rgo <ia.
feitura das l.-ais. Sua opinião et'8, sem
pre segura. e csclare~id~, suas a.ti.tud.es,
uec:.swas, s~u parecer, acatado. .

Os que foram seus ceutemporâneos,
ne:ta. Oasa, taIv~ ou-;am ainda, sob
Co abóoad.:l. deSte l'ec1n~o, a s:l!o!'icta
d~ de :SU<'_"i pa.1o.Vl'a5 de lidero Na. Cã.
m:::.:::a. sua atuação .foi altamente be
:'1~fica l.O';;' illti,.:'::;~;S;:~ n;lcloll~i5.

Sua maior a.utoridade, adqu1riu~a.

êJe no desempenho dos· mandatos le
gislativos em São :Paulc! e aqUi e de
tal 501'1;e que, vagando a presidência
de Sáo Pa.ulo com a morte do saudoso
Carlos de Campos, foi êle indicado e
eleito presidente do Estado.

A1í~ com ma.iotr Uberdade de movi
mentos,' que lhe era essegurada pelo
exercício da presidência, fêz notável
obra reformadora e criadora. Reorga
nizou e aperfeiçoou serviços e 1nsti..
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tuiu serviços novos. Desenvolveu, so
brctudc~ a. agricUltura. E mais que
isso _. a}a:rgou as fontes de produção
e de riqueza., b(;oncflc1ando o povo
paulista, a quem proporcionou dia:') de
prosperidade e de gl'andez8..

De tal o.rte se conduziu no desempe
nho da pl'~sldêncla de S. Paulo que
o candidataram à Pr.esidênci:a da Re
pública, 11C! govérno <io eminente Sr.
Washington Luis.

E' cêdo, ainda, par.a, escrever-se a
histór:ia dêsse período da nossa vida
politica. Júlio Prestes, porêm, alcan
çou tal votação D.as urnns, que esta
lhe I teria assegurado ao investidura
da suprema magistratura.

:Mas, as alternativas da evolução
partldárla e .as v1cissitudes da tor...
tuna. política não lho pernúttram.
SobrevcW () movimento revolucioná
rio de :1193D - a. maJor desventura
que podia desabar sôbre a. pâtr1a.,
reduzindo-a a esta. situação de rufnas
e de iniséria - e .a:quêle movimento
o impediu de assumu- o govêrno.· Em
conseqüência, tornou-se Jú1k> P.restes
um proscrito da. pátT:1a. Teve de
emigrar e nImou para além-mar,
indCI viver ern plagas alheias e diS
tantes.

Mais tarde, o ludibrio dos l'evolu
cíonár1os, com a escolha do chefe ci
vil da Revolução', levou~ ao movi..
.mento constitucionalista, quando per
ceberam que a Ditadura queria. o.ní
nhar-se noC' Catete.

Sáo Paulo não se conformou. Ao
opin1ão· democrática do pais pr.otes
ta,va. e eu, com as responsabilidades
que tive no movimento, de que .fui
um dos fatores decisivos, sQl1darizei
me cozn aquêles meus compatriota.'>.

Hoje me ·pen1tencio perante a Pá.
ttía, pelo mal involuntário que lhe tiz,
6upondo que lhe prestaw/a, serviço.
Escusava asta minha declaração com
as provas, ininterruPtas, de que pro
curo redimir a culpa, lutandc!, nesta
altura da vida, pa'Ia melhorar a sor
te da Pátr!a. (Muito bem).

Vencido, pÇ)rém, no tumulto da. re
írega, também tive, com outros ilus
tres compatriotas, de palmilhar o
camJnho do exílio.

E lá fomos eneclntra.r Júlio Prestes,
no amorâvel convivio do nosso velho
I?otugal. Homem. .sempre firme e

. forte, possuia. coração .que só abriga
va ~entimentos generosos. Os acdn-

tcchncntos havIam-nos separado, mas
não a ponto de fulm.inIu' com um
o.nátema 1103.'iaS relações de ami~ade.
Por vêzes meditfw:.l.m05 sôbre a.
situo.çftO da Pátria distante. De fora.
e ele 10:08'0 vê-se ln~lhol' a Pitria.
N:lio s2i se as clgru::o.S da· saudade
conCC'l"rem para isso. Seus contol'nos
zão mais nítLdos.' SObre seu panora
ma se projeca uma claridade nova.
As .paixões Se alTefccem. e o coração
se abre para julgar com benevolência
acontecimentos e 110mcns.

Por vêzes, Júlio Prestes examinou
comigo a situaÇãe do nosso .pais e
concluímos lamentando as desdita.")
da Pátria.

Um ponto vinha-nos sempre ao
csp1rito. Era fato sempre lembrado ,
e sua lembrança é ainda oportuna 
o nosSO' hábito de virar costas ac..
perigos que nos ameaçavam. e.tnvea;
de en!rentáRlos, com decisão e fir
meza. para. cçmjurá.-los.

Pa~aram"se os tempos. Voltamos
ao Brasil: eu, sem renunciar ao de..
ver de lutar pela sorte da Pátria, e
Júlio Pres~s, recolhendo-se à. vid~
bucólica de sua fazenda.

Qual C.lncinato da antiga &oma,
pôs-se, ele, a arrotear os campos far
mosos de SUa herdade de Piratin1n..
ga. Mas, ao alvorecer o primeiro dia
de nossa campanha. pela ressurreição
ela Democracia, êle, aCudindo às
nossas primeiras clarinadas, voltou aC\
campo da luta e tomou posição no
memorável comício de Pacaembu.
(.1~ruito 'bem?

Era esse, Sí:s. Constituintes, o
homem de Estado cuja. morte hoje

. aqui deplcl·amos. Foi srande poli
tico e grande administrado!'; foi,
mesmo, o chefe prestigioso e Matado,
do Pa'l"tido, que tenho a honra de
presidir. Exerceu larga influência nos
meios sociais e políticos de 'nosso tem
po, e, como não podia. 'deixar de ser,
foi figura de relêvo, personalidade de
escol, cidadão que tudo mereceu de
nossa pitria.

No momento· em. que sua família.
ainda' :rol'eja de lágrimas o seu tú
mulo e os paulistas cercam de honra
seus despojos, mandemos-lhe, tam
bém, nossa saudade. Rendamos-lhe
justa heunenagem. Expl'es:.amo-la num
telegrama. de condolências da Mesa
à EXIna. FamiU.a. enlutada. Expresse",:,
mo-la, ainda, em um voto de. since
ro e profundo pesar, que requeiro.
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em nome do Partido Republicano e
no meu próprio, e que se insir::t em
a.ta ésse voto, para que. ao toldo tem
po, se sa.1ba da. nossa. mágoa. pelo
de~aparccL~cnto perpétuo ,do gran
de brasileiro. (Palmas. O orador é
cumprimentaClo) ,

O SR. A1JRELIANO LEITE (Lê o
seguinte discurso) - Sr,Presidente,
apesar (lc baVCI' militado sempre em
hastes ccntrál'ias ao Sr. Júlio Pres
tes. ·a::gccio-me sinceramente, no meu
prór.cto nome e no dos meus corre..
HGlo;l{:rios da TJniúo Democrática Na
cional de S. P~ul0, à~ justas home
nagens ({ue a <l.a Assembléia Nacional
Conctltuintc lhe rende hoje.

,1úlio PrCGtc;.; bem 1r.Cl"~ce que o :Bra
SUl p~r seus representantes, deplore
sua falta. 1::le ng,o era um cristalizado
homem púb1ico. Os acontec1r.r.entos que
n!voI'otaram o País permitiram-lhe
prov~'l' como evoluiu e mudou.

Inteligente e permeável àquilo-que
ao rC?Ml1da'de brasileira ;:eclama, êle se
!ez digno da hora presente.

."\1 estão os seus discursos e entre
vistaS à Imprensa, na campanha·g1
eantcsca por que acabamos de pas
::;~~l". cv!dentzmr:nte as s~us novos pro
pósitos. o seu apojo forte e decidido
a um~ lc1~logia adequada ao nossó
PO\'o.

Note-se que. já antes dns últ~ml')s
movímcl~tos de oplnião, ainda no exi
!io de 1933, em Li.,,:no:l. no Estorll, tIve
oCO.Sl0.Cl de. na convIvência de bras!
lC'iro5 c~lIr.:!o.s qu~· p~U.r:o.m à no'Drél
:.t;.,:;i~Ln:,: :: ~,';J;', :1 r.zpltrtlíd::!th.', tive
OCM!:1ode VCl'!f1c~r como lHe ql:.erla
arcCllt'=!i1'lCnte o Brasll e como des~
Java :,it:tl p~·cgt·CS:'iO e ~lla felicidade.

Ec eITOS teve Júlio Prestes no p::LZ
sado, com('~ quase todos os bonspa..
triG~as de hoje, (:le c~eguiu purl
1'i.car-sc dê!;.,,;,,::s erros 110S seus gestos
dCITad~iros, I ealmente mode1ares.

Temperamento comb:ltivoe cava
11leil'esco, logo que no Revolução Cons..
titucica:l<ll de 1!l22 explodiu, pas
seu-se de Portugal para a A:gcn~

tina, aguardando no território vizinho
o momento. qUe dcsgraçadameute não
lhe chegou, de vir prestar ,aos revo~
lucionártos de tão grande causa a sua
colaboração material.

Am::mte das homens decidido.s, dos .
vultos pugna2es. seja-me permitido
ressaltar nêle ésse belo gesto de brn"
veza. moral.

outro que tamMm admiro e es..
t1mo, mas estimo e admiro sob as~
pcc1;O,5 diversos, como o nobre ~ VC"
ner·:mdoSr, Washington Luís, ca
ráter também rijo mas dit'erente, pro-

,feriu apagar dos seus olhos a visão
elo Brasll, enquanto náo ,so afastasse
o c1éspotR. que o ínfellclt::.va.

Júlio Prestes era. o que vós todos
sabc1s, "Senhores Deputados e sena
dores, Possuía nas veias o sangue in
trépjdo e a"{enturelrc, dos pau1iyta.'>
l'1Jdc:; de. outl'n::; eras. Já o seu 1m
Dó,vído pai, o Coronel Fernando Pr.::s
te:5. fõra a3zim.

Mas, Júlio - PrcsCes .chego.va. a." pa..
recer-se com um organizador ou um
e.stadi'5ta 1Jcmlcec. Se, por vêzes, nã.o
tivesse o descortino de gcvern~.ntc
perturbado por lntierêsses partidários,
seria cel'to capaz ele !r..elhol'es e
mais perfeitas obras. Na. passagem
rápida pela administração do'seu po
derosa Estado, deu caba.l prova dis
so. _com dois cu três -at<l& de indis
cutível clarividência.

De uma. vez, quando São Paulo pe
dia melhor penetraçãcl para o .inte
rior, mandou prolongar, em trabalho
rápido e ciclópico, a Estrada. de Ferto
Sorocabana de' Mayrlnk. ao pôrtc1
oceânico de Santos.

De outra, - c éste ep;sódfo retra
ta-o mais fielmente - quando' a ca
pital de S. Paulo se sentia temvel
ment~ ame::l.çada ·de 'ler agravado o
problema da 'falta de água, não obs
tante dispcncIIo astror.ômico do gl)
vhno l!ue o antecedera, Júlio Pres
tes, em pnuco.., me:;r.::~, l:!'r1st.:mdo 20
vêzcs menos, despejou nas I"U:ls da.
l?auUc~ja o prccio~o líquido.

Politico. no momento em que o
Brasil dcmocr:.'"\tlco, autênti~amentc
democrático. pfcclsavn. de :::ónda e
fiel unIão entre seus filhc.., divisan
do do lado' elos seu... velhos adversá
rios espíritos cívicos que a êle pró-

- prio animavam, nwna reciprocidade
memol'á.vcl, não hesitou um minuto
em estender-lhes os braços, esque
c:?l1do' antIpatias e agravc() pelo bem
do Brasil. .

Administrador· c politico, político
dêsses que honram a nobre ciência
tão velha quanto o homem, ciência.
tão desnaturada e cor.rompicla pelos
1'a2sos evangelizadores que desejaram
dar cabo do Brasil, legando-nos,aos
29 de outubro de 1945, um acê'l"Vo si
nistro de males profundos; admin1s-·
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trador que prometia, pelall amostras
oferecidas, uma larga, fecundra. e pro
veitosa selma de benefícios públicos;
poJitico e ndminist!Jador, tomemos
sem vacilação a sua vida e obra como
inGpiradol'íl.s, neste momento arave do
:Brasil, .em· que túo lastimosamente
vem sendo pl'ivndo de vultcl'i dêstl:.:
porte.

Senhores Senadores c Deputatlos:
Ermrcrncs sInceramente a. rncn'lór1n.

de Júlio Prootcs. (Muito bem; muito
bem. p"Zma&).

O SR. ATALIBA NOGUEIRA C')
- Sr. Presidente, quando m~is pre
cisamos elos l:l1;~:ülelros de cultura o
C~;fJ't.t·kno::i::~ po1itJC:l., c,.=a.tamcn'ü &g(j
Ta sofre c. Bra:.i11 perdas como a do
inolvl'dLi:'1:1 c antilZD Pl'csklente de
Sfl.o 'Paulo, Júlio 1?rcstcs de Albu
cluerque.

O Pa.rtido Social Democrático, pela
m1nha palavra, vem associar-se às
homenagens requeridas pelo ilustre
Presidente do .Partido Republicano,
o 'noprc Ccnstituinte Sr. Artur Bcr
narctes. Senhores, de fato assim hon
xamos a memória de um dos maiores
brasiieircs dos últimos tempo.:> no ter
reno político. Posso dizer, como con
rerrâneo do preclaro brasileiro: de es
tirpe nOPUissima, embora sem, abso
Jutamente, auxílios da fortuna, soube
impor-se c manter o nome que lJem
grande já havia sidel I~a pessoa de'
seu pai, o Coron~l ;i?crn::mdo Prestes
de AlbuqUC1'qUC,

VMc, Senhcres, como ê feita a ~
grande7.::I. dos li.omcns no Bras!l: her
deÍl'O dl: umgranc!c nom-e,· toclavin.
saiu da maior· pobreza c da. classe
social por '<l5shn dizer mais drspre
l,ac!a - a de lavrador, que e~ercia

no sm:tão do Estado de São Paulo.
O velho Coronel Fernando Prestc,'),

fundadot· do l?artído RcpúbUcano
Paulista e que galgou llUmerObas po
sições, por duas vêzes Vice-Presidente
do Estacto. - pôstodc que também
por. duas vêzlJs se elevou à Presidên
cia do mcsrncl Estado, uma. delas por
um biênio - veio ,a esta Casa iguo.l
mente como líder da maioria, e aqui
pódc r~flet;il' um pensamento unifi
cador e de ordem, como a indicar
que, no futuro, seu filho, Júlio Pres-

("') 'Não foi revisto pelo .orador.

tez de AlbuquC1:quc, :lo ql:tl~m homml!l
g=:-;llnoo, tcl'La uma tr&.{flçÚ'o n. guar
OOT.

Sr. Pre·z-!.~lentc, a cià:lidecllc ltapc
tln:i::lg::t. sa·bo Chl':JlOlj,~~rarf como sín
tese das homentl.gerns de SD.o Paulo,
qt:n~~do chorou D. perda do ilustre ti
lho. Ali nasceu Júlio Prestes de AI.
buquerque, 0.05 15 d~ In::tr~:o de 1882.

Na moclcL::.d<:, logo o vamos [-ar
ma.:1I:'o entre 03 pl'l'l'lClpais {lri1.aL~ mo
HentC'.3 alunos C~ ~.:lc'l'iosa Fa<:ul.clad~

de Dil'l::it~ dél Sã.o Pr..ulo, <SW C""~ri:rüo
que. com ao do Recife, sua congênere,
tem sido modelal' nn. ~n.';pjrr~~rLO,. ~J"
l1C8·:~'. rn.o.::ki~tic, elo l,~tdt;t]}anc, cIo
sel1W de justiça c do· arnV1' à. liber..
dade.

D:;.'Corrlclos OH an-os. a~~mtcos,'

cC'nqui.~ta.do o diplcma, eis no cxc:rc!
cl0 da advooa<:i:J., nobUitomdo prof1s
são já de si tão nob~c,o'jovem Júlio
1?restes •de Albuqucrqu~. Foi o es
critório da Otiv6cacía melhor ire
qücntwo ede ma1orvolume de seI'
viços na Capital de São Paulo ~ prin
cipio c, no depois, simultânco.mcnte,
em São Paulo e aqui no Rio de Ja
neiro.

Evlden.temlIDtc, seu nome era a.r
ra.staJC1o pa;a. a po1itlc~ e, em 1009,
t.rês anos depois de formado, Júlio
PrlJz;te5 nela ingressa, dai por diante
ccnqui~to.ndo, no cenário p::ntllsta e
níl~lonal, várias posições, sempre
através do voto poPular.

Vemoo, em sc(,rukla, nn. Câmara. Es
t:l.:duaI, vário:> P:-OJCt05 de suo. auto
rr:::.. tIápouco, o nobre orDJdor que
me precClcleu na· tr1j)una., Sr. Ame
U::'.no Leite, referiu-se a,a!sw1l..<; d~lcs.

O ma.is importa.nte foI o à'a C'Ilcampa
ção da Est1'a.da. de Ferro Soroc3.bana.
Não pretimdo que te:"J:l.3 sido um ,pro
~egõmc-no da m:,'ClOIlnJlzação < de ser
viç.05 públicos: m~s Júlio Prestes de
Albuquerque sentiu que eTn impera..
tivo ~orpora.r ao pr..trimônl0 do E6
tO/elo vi·a férrea de importân<:La c:lIPi
tal para Do circulaçãto da produção d'C
nossos ca.mJpos. Era lavrador, filho
de lavra.dor, preo<:upMl.o com a abso
luta. c'arênc1a .de trar:nspol1tes numa. cLa6
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p:011'lClpais ZO.11'8.S do Estado de São
Paulo.
~o;o em seguida., Sr. Presí.d.ente,

es.ta1>elC'Ce-se grande discussão em
tõrno do assUDJto, e obsterva.--S'e a
a.tuaçã.o do pM'lamenta.r de São Paulo
'Como notável iornalista, manteooo
polêmica. na imprensa.. com os que
co:.'l.traria.vam. o projeto de encampa
çãod,aquela est1"3Jda. de feITo, por sua
vez UIn.'L d.aschav~..s do progresso dos
três Estulos sulinos do Brasil.

Ao depois, em virtude dos dotes ora..
tõrlos, d.a. fulguiante inte1igên~ln,'do
espírito largo de politioeo pttrtidário-,
(;,e que dispunha, Júlio Pre~es é eleito
Deputooo federal, e aqui, neste Par..
lamento, sob estas abóbooa$, SU9. 'iO:/:
mavio5:l; sua oratória de .raciocínio,
seu espírito absolut::unente -pll.triótico
e 'de trab3.lhado~ 1ndefe.sso, soube, Se..

-Mores, conquistar para São P,aulo ~s

maiores posiçóes pa~lamentar~.s e, para
o 13ra.sll, vitórias, de cujo alcan'Ce e
di! cuja valla hoje pod.emos aquilatar.

Lembro, . entre outros, o projeto da.
autoria de Júlio Pre6tes, depois con...
vertido em lei. e que trou..~e para a
D<lSSa. lerrIsIaçáo a. Cl'l.iZ9. de Aposenta..
daria e Pensões dos Ferroviários. Só
isto, ·Senhores. já nos mostra a lar
gueza de seu espírito, quand·) ainda
nem todos compreendiam. aquilo que
sempre dcvet'a. ser o caráter social
do direito.

O direito, por uma o.berr::.ção dq,
'Corrente individua.lista, estava 3!asta..
do, haVia um. século, do verdadeiro
conceito. O direito é, e náo 'Ç>CdE; dei~

"cr d.e ser, antes de tudo, UIn:l relação
social. Vemos Júlio Prestes, como
arauto do progresso de nessa leg1'Sla~

ç~o soclal, tr:::.zer para as leis do Bra
r.il essa referente à Cat:r.:9. de A}Xlsen
ta,doria e Pensões dos Ferroviários.

Do projeto do eminente Prcsid2nte
V'!ashington LuÍS, rclatiyo à establli..
zação financeira nacional, Júlio Pre:;
tes foi eminente cola1>or~dor, não só
como lIder da maIoria, mas também
ccmo Deputado que o!ereclaa própl'ia
contribuição ao esclaredmento dos
demais 'companheiros do Parla:m~nto

Nacional.
Depois, Serihores, uma fatalid.ade

tnlu sôl:lre São Paulo: e morte d<l nos-

so antigo Presjdr.nte Carlos de Cam
pos. Por todos os titulol5, Júlio -Pres
t~s estava, realmente, tnd1ch.-do para
ocup.ar a ct2rul prcsidenc1n.l do Ezt~~

do: belis.'.ilmo. vocação, ascendência no
Partid.o Rcpuol1cano PauU~ta.

Na p1'esiCl!~nc1a de são Paulo, em
todos os setores da vida administra..
Liva e em pouco mais de três anos,
1'oi eminente sob todos os aspectos.

Na agricultura - sabemos de sua
origem ele modesto agricultor - teve
um cur'dado, que até então não se fi
z{'rll. sentir: o de aHal' a. clênda .ci'i..
etnIa .iniciativa privada.

Fundou' o Instituto Blo1ógi<:o e sur
gtram, então, a defesa vegetal e a de..
tesa a..."'limal, nos vá:r1os aspectos da.
agricultura e da lndú5~ia, pastoril,
clenU!icamente cuidados.

No elominío, agrícola, ainda Júlio
Prestes promo'V'e a distribuição de se
mentes deVidamente expurga.das, prin
cipalmente no que toca ao algodão.
E vemos aquêle que defendeu viva
mente São ,Paulo e, prlnclpabDenfe,. o
café, granode produto do Brasil; êsse
que propugnou -pela. defesa. d03 ca.fés
finos, levar São Paulo, Estado de mo
nocultura, à 'CItricultura e outros ào
minios da produção a-grfcola, coroan
dl,)-:3~ de êrJto o emj>reendimento, sur
g.i.nclo novas fentes de renda p:u"a o
Tewuro e, principalmente, novos !'ur
tos de prosperidade para todos os pau
lista.s, com l'.eflexos diretos na e<:ono-

.mia, e na finança nacionais.
Senhore~: o govêrno de JUlio. Pres

tes fol grande ~m todos os outros
escaninhos. Poderíamos anal1sar~lhe a
orientação, em b<:e'dos prol;)lemas fi-

. nanceiro.5, máxime no tocante ao or
çamento est:lidual. M-as, homem d.....
justiça, jurista eminente, ~ há pouco
já - VÔRlo disse - advogado notável,
Júlio Prestes quis dotar a administra- .
ção de São Paulo de algo que era ve
lha aspiração do seu povo. R~giamo

nos, ainda, quanto ao processo civU.
pelo Regulamento 737, de 1851). Júlio
Pl'estes no-meou uma. comissão de lÍre
c1eres juristas, e, p~~oalmente, inspl:
rou vârias modiUcaçoes da velha. leI
processual .elo Império, Se bem que ex
celente, :mas já algo obsoleta. E vemos,

,senhores, o gcvêrno paulista_dotal' um
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dos EstM!OS da- federação de uma da.!
leIs mais perfeitas no que tange ao
:rito prooessual. Co~m1tantemente,

3. organização judic1âr1a .sofre rMiical
transformação; porque, em São Paulo,
E~to.do do progresso, em 'sua capital,
cidade já então tentacular, não se
puniam. 05 delitcs de auwmôval e tam~

b2n1' não Z~ fazia.m procEss-05 de vadia
gem.

Júlio ~restes, cem a refol'1:flZl r:lo
lJt'ocesso penal e com a re1'orma Judl
<:Iâria, pôde, senhores, também. aqw,
e:tabele<:er o impérIo d.a lei c a JCf<l3:l
C1~ cidadão. .

São mctivos - entre muitos outros
que silencio - que projetam. o nome:
ao emincinte· paulista no cenárío na
cional.
Ant!~o lideI' da maioria na Oâ.mara

dcs Deputados, presidtmtu de impor
tante Estado da Federação, é Júlio
Prestes escolhido candidato à. Pre:st
àcncia da Repúbl1c:l..
S~U nome roi su!raS'lldo. Todavia,

pelo,') motivos conhedd~5 àa. Casa.
dc:correntc;; da revolução de 3 dE ou
tubro de 1930, não assumiu a presi
dênciEl. Quinze c:.ias s6mentt! falta
ve.m pa:a sua posse. Fol~lhe acení::.do
o exn:!o, e não s6 o eXÍlio: ..quatro.
longos anos de exílío.

Não somente longe de seu pats.
mas tambéD:l no regorcsso à Pátrb..
Jú110 Prestes ::i.anteve posição a~sn

luts.mente exemplar. Jamais abnu a
bêca pal'a detrntar ou d€monst':"ar
mS.goa, embora just..'\. Foi, portanto,
um cidajão modelE.r, d~queles ('I'.le
scmen~ re~parecEram no cenário po
litko qu:::.ndo o Brasil de novo se
agttou no sent1co da redemocratl?a
ção, a Cío Ql: que, pela nova Corls
tituição que iremos fazer, pudesse,
out~a vez, trilhar o caminho Justo'
áa sua trajetória.

.t nes~e momento que Júlio Pres
tes, 1ncontestivelmclitC!, <:hde de uma
g:ande cor:-ente de opinIão no Br::l.sll.
se apresenta fazendo um dl.scurso
qUê saliento como exemplo d~ L!cnca
ção pot:i:tlca. O discurso do Pacaembu,
Dl·om.'.nchdo por Júlio :Prestes, é da
quel~s QU2 nós, seus adversários po~

liti,cos, só podemos comJderar como de
un1 grande homem, de um brasll~i.:.·CI

vel'dadeiramente patrIota..

senhores; as divergênelas polftl..ca,s
não· podem fazer silenciar o Partido
Social Democrático. Proouramos hl')
menasear, aqUi, um eminente bra~

.s:~el:ro, um destacado politico. Que~

rem(ls a.ssodar-nos ao xequcrlmoento
do nobre deputado Artul' .B21'nardes,
secundado pelo Sr . Aureliano LeitE:.

O Partido Social Democrático de ..
seja que ::lo família elo ilustre extInto
s~ib::l. que esta. Cana, dígnU'1~ada pt:l11.
palavra de Julio Prestes e pelo seu
bastão ele comando, tem, diante à~

si, a mcmórin. ínolvictável do grande
pa'Jlist:l, e consigna SUO.S hOmeno.g9ns,
ccrno prc~to c'l~ justiça ao gro.llde e
nCJtó;::sl brasUeiro. Uk!u:ito 'bem; mui
to bem. l?!J.lnULS).

(O "ellUeTímento é aprovadO).

O SR. PRESIDENTE - Vou sub~

meter à vot~ção o seguinte r-2queri
mento:
n~queremos ao h.serção na ata. de

um voto de pesar pelo passamento
do emi:1cntc Deput~'lio Pl·. Jos~ To~

maz da Cur.h~ '1~rr..:o~~elos, ccnsti··
tuin-:'~ ci~ 1~:!·!.

Sab das S23$ÕeS, 14 de !everetl'o
de. lS1{i. ~ C(:.~teZo Branco. - Cl;~

pori Franco. - Barreto Pinto.

O SR. Cf.STELO BRANCO, - Sr.
Prcs;idente, Srs. Constituintes, nesta
oportunic!M!e, em qu.e a AS&m;,Iéla. de
1946 hcmen."lgeia 05 constitu:intes de
1891 e 1934, o Território dQ ;'",cre de
seja, assoc1ando-.se em espir:to e de
coraçã.o ao êsse preito, evoc:a.r :l. !i~rn
marcante e varonil- daquele que foi,
l1csta Casa, .oou repr.cse.%ltanW.

Quero referir~me ao s::l.'!J."icso Dr.
Jose Toms:G da Cüllba 'Vazconcelos,
psrsonaUdade ilu.stre, deoce m.uito cêdo
li,zado à vida política e ~.dmi..'l.15trativa
elo ACl·e.

Pernambucanv dt r..:l.~;clmenlio,

Cunha Va.~conc:;)los. que, Dela sua in-
"telig-ênc1a arguta, p~'lo'$CU nccnr~3Jdo
patriotismo e grande combatividade, já
se havia. distingUil;1o em p~<>n::lS me
moráveis nu Recife e n-esw. Ca.p1tal,
desete nmito jovem snntilH'le atrai<io,
to.scina.ào pelas coisas da Amazônia
rnister105a e len:d(ma.

.Ei-!c, a.sslm, de :malas f.·~lta5 para0
Acre, on:d'c, d'Ulrante V"árlos ~.no.s, deu
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o melhor o!e seu~ esforços em prol do
eng'rD.n-de;ci-mcnto daquela :t'egiãe, que
entf.o se form.a.va t: ~ 1nteg:ravl:t, por
"ssim di:::cr, na comunhíl!l.dc brasileira.

O Acre, que o tc·"c como prc-feüo de
'Z'afll,u:tcá !.lO chamado regime das prc
!.tltura:.; autónOnlM e como governa
dor do TC1'ritório após a refo·l'ma ad
1T11rristrat1va t1:e 1920, ft}-lo seu man~

dtlJliárl0 li. R...ssemb18a Cc.nstitu.1nte. ete
1934.

Nil.o é sem srance emOÇão, portaZLto,
E:. Presidente e Srs. Constituintes, que
a atWlI c pequenina voz do Acre
(Não apo'iados) deiXa. aqui sua pa
l=t'Vr~ de vt:neração •••

O Sr. Barreto Pinto· - E ele tôda
l.i ""...~sembléla.

.o SE. CASTELO BRP....'lOO ..:: .~-~ •
e ~auda.de à memória de CUOJJ.1A Vas~

conceloo. a{ttito bem; muJto bem.)

(O requeNmentoé aprovado).

O SR. PRESIDENTE - Vou~subme~
ter à "ct~ão o seguinte t(lquer!mcnto:

RcqtY.:remos à Assembléia. Constl~

to.:intc a iruierção, na ata dos traba~
lhos de hoje, de um voto ode pesar
pela mort.2 do eminente ju.'isconsulto
e pat:icta Oló....Is BevilCLqua.

S:l~n das. Sessõe-s da Assembléia,
Conseitutnte, em 15 de fevereiro de
1946. ":"'Pcrnandes Tav01'a. - Paulo
S~iasate. - Zgberto. Rodrigues. _
Feman'c!cs TeUes. - Crisantp ~r()-o
1"eira ãa Rocha. - Prado Kelly. _
..~ü;r;mdo f'o1l.tes.

o SR. FERNA.NDES TAVORA (Lê
o tCrluinte dlSC1LTSO) - Sr. l?reslC1{;:n
tf:! Sr::;. ConstitllintCS! Ontem, fa

lei, (:111 -ses::.l1o sclcn~, dal?o11clil1ica,
com~morando o c:::ltenário de :M:oura
Br[l..~lI; hoje-, ocorre-me, ainda, a Obl'i
gação de aqui dizer algo sôbre Clóvis
B.;;vil~qua, ~m nome da U. Cearense
c: do Ceará, que éles tanto honraram..

São, S:'-. Presidente, Gols nomes qu~
:Pl'CsC~l'ldem, de elogios ou panegíricos,
porque aquêles dois extraordinários
varões, que por eles responderam, ctu- ,
r:mte qu::tze um sooulo, por êles res..
pontler:lo gc:.lha.rdamente, no correr
das ida.des, sempre maiores e mai.

veneráveis, ã medida que passar o
t~mpo.

Na.o será, porém, ocioso rclembrá-los.
porque núo são muitos os que olham.
p,!ra o a2~o c éles cO:lstituem dois al
tíssimos cimos 110. cOfcUlh:::il'a. das
ífl'a.ndezas morais e mentais de llos;sa
terra.

Mow:a Brasil, que foi a personifica
ção (Aa earlde.de, já teve ontem, na ISO

lcnid~de da-.Pollclinlca, a sua consa.
Sração.

Resta-me d1zer algumas palavras
sopre Clóvis Beviláqua. Seu am1goe
n\lr.olrador, desele a mocida.de, acom..
panhcl, com orgulho e desv.anccimeo...
tO, a formosa trajetória desse home:Dl
singul:ll' . que, possuindo uma das
maiores culturas jurld1C9.5 do munào,
'nunca' se .valeu de ~ua erudiçâo pàl'a.
climinwr a ninguém; antes pelo con..
trArIa, foi sempre ummananClal
inesgotável, para matara sêde de 'sa
ber de quantos o procuravam, sem.
ind=tgar de onde vinham, nem pensar
nos proventos que, d,lsso, lhe puetessem. ,
advir. . '

Trabalhador info.tigtl.Vel, sua vid~

:01 um contato ininterrupto com 05
hvros;~ e a formidável obra jurídica,
que .l~gou ao paIS e ao munao, .tOl D
natura! l'esultado dêsselabor 1nccs~

.::.ante e metód1co de ma.is de oitenta.
:l110S, todos etedwados à cultura do Dl..
nito.

Sõbre o valor extraordinârl0 dessa.
olJ.rJ., não me cabe dizer, lel~o que seu,
...l.l.l. matería. Mas ela já venc~u g~

lharctameme tód.as as provas a Que
~i'l.o naturalmc:l.te subme::lC1oS os tra.
~a1l1os c1entificos, ncebenclo geral
cv:n.s~~ação" Clóvis Bevilâqua não foi
,somente um ~ábi::>, mas, tami:lem, um
.sa::"lO.

Durante os longos anos em que cui...
tiVél. a5 noss~ orações ode amizade,

);lUnCa o 11 IíJ.Zer a menor recr.tItLLlla
çào 2" quem quer que tOsse, meSIl10 a<*
que injustamente o criticavam. Le~

bro-zl1e, agora, de um tato que vem
con'oborar a minha af1rmação: Rui
:BariJosa, torcemen:e. aespeltaaO iJor
nâo o .na.verem incumbido do' proJ cco
do Código' Civil, recebeut de lança. em
rls~[l, o trabalho do Jur'~ta cearense,
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dizendo, entre outras coisas, que a
linguagr.m de 01óvis deixava muito a
desejar, ~endo eivada de Zaivos de ger
manismo, etc.

A um amigo que lhe falou sôbre a
critica, atacando a mordEl.cidade do
gro.nde baia.no, C16vls, calmamente e
filosôficamcnte, se 1ir:litou a respon
dá: - "Pa.::.-ece que o Rui não tem
l'az~o". At~nt~-sc bem, Sr. 'Presiden
te, nc.::se pa.rece. Sócrr.tes ou Láo-!'oSé
não 1'65pol'lC:criam melhor! Outros,
menos ::;ábios e certamente menos au
torizados, teriam bradado: - "0 Rui
6 que está. r.rrado". jl:le, porém, arrls ..
cou, timidamente, aquêle parece, re
ceoso ete melindrar o granda brasI
leiro que o contestara, porque nunca
se julgou infál1vel ou inerrante. Como
sempre, houve na tonalidade acari
c1ante de sua voz o eco blandicioso de
su'a?ma de arminho. Tudo em Clóvis
denunciava a grande paz interior dos
sábios c dos s~ntos. Aprendi, ainda
ná mocidade, êste profundo pensa
mento gaulês, a que àou o valor de
um c.xioma: "1'Tulle .~ullrence na
se perfi, toutte douleur fructífic". O
Ccsri J constantemente torturado o~·

las calawJdades climatérlcas, batido
por tôdas as adversldade3, que o tr~

zero em perene ansiedade, produz, não
r~oJ &;s~s formozos arquf:tipos, qu~

e.'Scalam, .tczinhcs e silcnclosamentcJ

as culmin5.ncins ,da grandeza huma
na.. E' que, na verdade,. o seu sorAi
mento não se perde e a sua dor fru
tinca!

Por iszo, Sl'. Presidente, quan-::o
nu1s aV,,-l'1ÇO co :lAJes mais m~ :rirmo
na crença !ndefectív·~l no poder das
rõ:::ças moraIs c no desmedido âmbito
dos seus mll5.f~rcs. E, quando, em
momc:1tos àe Inócuos devaneios, me
julgo reprcs.:ntante daquele povo SO~

fredor, he:ólcc c inflexível, chego a.
sonh~J,r flue a nossa dor ainda poderâ,
pelu muitiplico.çr:.o dê~3CS gigantes da
fé e cio pens~mentoJ vencer a nntu
rez:!., c. em dias :'~rnotos, proplo1~r á
tzrra n~g;elt:.àa a sua reJienção.

Moura Brasil viverá, pelos séculos a.
fora, no.quela sublime concrt::tiz:v;ão dn.
cilr1d?d~ c:.lle é a "PolicUnica".

CIovJs Eevilúqu::l. ete:nizado será no
1mper~!velmonumento de sua p?rten.

Lo:sa obra. jurfdica, padrão incon1pa
rável de harmonia e de ,saber.

Um e outro acompanharão na m
tCl'm1nivel ronda dos séculos, e lnse
l):lrà·,telment~,. a pobre terra em que
nr:.sceram, envoltos com ela na mes
ma grándezo. e na mesma gl6rlll.,t
(Niutto bem, muito bem. Palmas).

(O requer!mento é aprovado).
\

O sa. J?tI.ESIDENTE - Vou ::;ub~

r.1eter ~~ votaçg,o o seguinte requen
mento:

).~equcrcmos seja inserido na ~to.

um 'Voto ele pl'ofundo pe~ar velo ta
leclrilento do (;)minente JuriSCOD5Ulto c
Deputado u Constituime de 1934, Pro
Godofredo Mendes Viana..

St:,!a das Sco::õcs, 14-2-1946. - Ore
pOí!J Franco. - Castelo •Branco • ...

<:> SR. CRgpORI FRANCO - (Lê
o seguinte cUscurso) - Sr. Presiden
te, 5r:3. Const1tuinc~s: hz comemora~

ções, as nomenagens põstumas q,UI~

vimos prestando a gran~cs vultos de
nosse. histór1a politica, notadamen~

àqueles qu~dcram ao pais as duas
cOllStitUiçbes democráticas qe 1391 e
de 1934, possuem, de certo, significa
ção, a~c2.nce bem mais profundo do
que à :Jrimeira vista ~e podc:rla a!i~

g\i.l'ar.
-Se "cs mo::tos é que d1rtgcm os •...1

vos", as sombr~~ dus que no~ prece..
deram no exercicio do sag:".d.do mau..
dato de con::;titui.!.1tcs, servirão de ba
liza a norte~l' a nossa. atividade,· ser...
virüo. pa...·a 11.05 recordar, n. co.d.a inl5
tante, o comproml:.;,so que ~umimU3

de cta~ol'.ar uma con..::tituiç!lo em moI
~e~ verdade1ran1enta democráticos, ali
cerçado. ::lOS quatro postulados, nM
liPerdades íundamentais proclamadas
pelo g~nio imortal de Fl'8.11kl1n :&00- .
::cvclt. .

Desejo, Sr. Prc:>ldente, colooax na.
galerl:3. dos grandes Vultos ql:C o ver
bo dos oradores t~rn feito reviver pe
rante (Jsta P..ssembléia uma figl1:011
marcante de brasileiro, natural do Es
tado que me honro de represcntiu':
Godo1'redo Mendes Viana.

Por uma estranha" associação de
idéias, OC01'l'C-me nezte momento o
brado· de entusiasmo, o pensamento
sublime que, há cerca de dois SéCW03.,
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1rrompeu da tria. aná.lise do autor do.
··Crítica da. Razão Pura": - "Duas
eoísas me tnfull.dem" admiração e res ..

.peito .:- o céu. e3'trelado sôbre m.inha
cabeça e a lei mora.l dentro de meu.
peitou.

E' que, senhores, a finalidade des..
tas homenagens talvez não esteja
lone;e de caso.r..zc ao conceito prufun
do do profundo pen,<,;a.c1or de :8:0001:;:s
'berS'.

- O céu estrelado sõbrc minha ca
beça. .. - Dil'-se-ã. devaneio de poe
ta? .. Não... O azul infinito das es
feras. onde rolam milhõe5 de mun
dos cintiJantC8, revela ao cientista, ao
filósofo, apenas o domínio rigido,fa
tal d2.s leis que regem os fenômenos,
a mecânica. universal, onde o n05$0
planeta é ponto obscuro, a humnll1..
dade, vag~ pazsageira na torrente
impetuosa, no ritmo incoercível da. vi-
da cósmica.... .

••• A leI moral dentro ae mcu pe!
to... - o 1mpcl'ativo cat'!górlco ond2
se afirma o valor inest!má.vel ca per
S011aJidadc humana, a consciência, o
nou.meno, a. verdadeira real1dade!

A frase lt.pldar de Em3.nucl Kant
põe em nítido relêva a aspiração, a
exigê~cl~, o reclamo inelutável que
'espanta, vibra, avassalo. o mais ín
timo de nesso ser para um ideal, al
guma coisa tão elevada, tão empol
gante que nf.o ca.be nas fórmulas de
masiado estreItas do. ciência. positiva.
, A possibilidade de criar um ideal,

de viver êssc ideal .e por êle sacr1fl..
car~5e, eis o que caracteri:<.a o hcmem,
o ";:con 'Politilcon" de Aristóteles;· eis
o que distingue um povo e o d1feren
da de um mero aglomerado mecl1.
nico..•

Em tôdas as épocas, em tôdas ao;
coletividades há sempre um ideal que
é como a o.utocoI"'.sciencia do próprio
destino, o s1mbolo da unidade eS'Pl
:ritual de UI::l povo, a síntese, o tran
sunto da lei moral que constitui no
urdidura íntima da ~llnn. coletiva. E
aquêlcs que encarnam Osse .1d~al, os
paladinos êas aspirações de um pov:~

são os seu."i heróis, os grandes ho..
mce:;. . . Cultuar a memória dêsses
heróis é ainda uma forma de soUda.-

rledade humana, u~ sublime sacer
dócio.

Sr. Presidente, Sra. Constituintes 
Goclotredo Mendes Viana representa.
ele certo, unl dos vultos proeminentes,
Um dos grandes homens de nossa. h1G
t6ria política. Nascido no Maranhão,
revelou desde cedo, como bom ate..
niense, decidido pendor pelas letras.
Btlch:.l.rel em direito .pela Faculdade
do. 13.0.1'110" tão brllh~.nte foi o seu cur~

so que a fama Ultrapassou os Am..
bltos d:l escola.. , " '

Contn-se que .0. _Governador Sevcr1..
no Vieira, vivamente impreeslonado
com a nomcp.da do' estudante, cOlwí·
dou o novel bacharel a pennanecer
na terra buians e ali iniciar a sun.
c::'.rrcirO,. Godofredo Viana preferiu
fC61'Qssar ao Maranhão, . sendo logo
nomeado juiz municipal em Alcânta·
ra. Ccincidel1cia not6.vel: àlguns anos
antes, em Alcântara lnicta.~a, como
promotor pÚblico, a sua br11hante tra
jetória outro grande brasileiro, o sau
doso civiUsta, o mestre que todcs ve
neramos - Clóvis Beviláquo..

A seguir, Godofredo Viana. exerceu
o cargo de juiz substttuto Zedernl no.
Seção do Maranhão, durante longo~;

anos, revelando-se emérito cultor do
direito, além de magistrado de pres
ti';;io e integridade p:.-overbi~.is. Flnal- '
m~nte, ei..lo tentado pela polft1ca.
Talvez seu pendor pa=a o direito pú
blico e administrativo (i tenha levado
a aceitar o mandato de Senaüor, n.
convite elo eminente estadista. Urb:mo
Sa.ntos.

Mas Godorre~o Viana começavã.
por onde outros acabam. Não te:ml...
nara ainda o mandato de Senador
quando é eleito Governador de seri
E::;t:ldo, por yotação unânime. Ao dei··
"ar o govêmo vem novamente para o
Sena.do onde .IJ encontra a· revolução
dc 1930. 1"01 um dos Constituintes de
ln~ (', ~rn seut1iclt:., d-ermtndo até no
V'crnb::-o ti? lS37.

Com o Eeu fn.lcclmcnto ocorrido a
12 de a:;õsto de 1944, perdeu o Ma
rnnh;lo ü1n de $CUS fi1hos mais ilns
ti'e:; e devotados.

Poeta na mocid.:ldc; cscl'ltor e ora
der de- Vtlstos r·~CUTSOS pos~\1fa a tcr
ma. e o estilo üe um vercladeiro ate-
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o SR. ARRUDA CAMARA - Sr. Pr('
tldentc, no interregno deste Pnrla~
me:1to, n Igreja c a Pátria foram en
Iutadns peln. perda .ele dois C!C seus
:md.orcs filhos. dois grandes vultos da
P..cligi5.o c do País -'Dom sebastião
Leme da. Sflveh'a, Clntra, Ca.rdeal do
Rio ele Janeiro, c Dom José Gaspar

- 303-
'.'

n1ense. Fol porém como publlclsta ft - Oscar Oarneiro. Jo.'!é .RomeTo.polftico que sobressalu e ocupa lugar '-Golfredó Gil Telle8 Junior• .- Se"de destaque no Pantcon maranhense.. nedicto Valadares. - Brigido Tinoco.Entre os livros· que deu à estamp&., - Pau.lo Fernandes. - José Martr.Lmerece especial menção aquêle cujo AlkmüL.·- F. Lenque Me:muita.tftulo revela., desde logo, ao mundo Milton Prates. Bias Fortes.exterio:c o formoso espírito que () Noraldino Lima. - Lah.1Jr Fortes. -C1:1ou - .INo Pais do Dirciton • ;m', Dario Carvalho. - Ivo d'Aquino. --sem favor, uma obra prima em nos~ Mario Brant. - Dan.ieZ Faraco.-$a literatura jurídica. Luiz Mercio Teixeira. - ,José Maria.
de ,Mello. - A/fonso de Carvalh.o. -Senhores: - A atividade política, E. de Farias Junior. _ JOÚO Aguiar.tão malsinada hoje e em todos 05 _ Adroc.ldo Mesquita ela Oosta. _tempos, pode ainda seduzir uma in~tcl1é!êncla de escol, pode ainda ofere~ Nicolatt Ver!lueiro.- Teodomiro P'Zntode Ba.rro8. - Aigemiro Fialh.o. -cer vasto campo de ação às energias .Adelmar Rocha. _ Alvaro Maia. -de uma, vontade bem orientada, a um WaZCZer,uw Pedrasa. _ Samuel Du-caráter noprc que a vida pública ten~ c.rte. _ Osmar de Afluino. - Ma!7a~te ,com suas clórias e sacl'lfic1os, seus 11l.ães Barata. _ Nelson Pari1ó3. -triunfos c tremendas decepções... C(/,rZos NOf}ueira. _ Lameiro' Bitten.;.Com patrIotismo e dedicaç~o a uma. C01ut. - Annibal Duarte. - Alva.rogrande causa, a"carreira política con.~- Adolpho. - CasteZlo Branco. - Luizt!tui airada., mau grado seus perca!~ Carvallz.o. - Aureliano Leite. - Era~ços, ::l.lto dczti:J.o, e o emincnte marn- ~ to Gaertner. Edmundo Barret.onl1ense que em vida honrou o nome Pinto. - l!ugo Borghi. - Dom.inflosde Gcdofrcdo Mendes Vlang. é dÍsto Velasco. - Padre Lniz Cláudio. -testemunho c exemplo bem frisantes. Henrique de NO"Jaes. - Fernandes(1'd'u'Ho bem.. Palma.<:.). • Tavora. - Oafé FiZho. - Joaé Boni-(O requerimento é aprovado). Jado. - Philíppe Balbi. - Gabriel deO SR.. PRESIDENTE _ Vou ~ub- oR. Passos. - lI!arlo Brant. - Ja.cyt â t - ele Fivucfrcão. - Amando Fontes. -me cr vo açao o seguinte requerl- Li-no J..racn.àdo. _ Ben1amin A.ntuncs.• mento:
_ Ja.rbas Uar.J.tâo. - Mata Neto. -Requeremos Que seja prestado. por Maz Tavares d'llmoré. - Lauro d.eesta Assembléia. Nacional Constituinte Freitas. - Deodoro Mendonça. -'uma homcnp~cm especial à mem")r1a Agostinho Monteiro. - Juracy Ma(Jaão C~l'deal D. Sebastião Leme e ele lhães. _ llIanoel Novaes. - JOÜOD. José Gaspar de Afonscca e Silvl1 ],fendes. - Vergniaud Wanderlet!. e que seja f.nscrito na Ata da aessão Paulo NO{Juei1'c Filho. - Raul PiZla.de hoje um voto de profundo pesar e. _ Plinio Barreto. - Fabricio Lemos.de saudade pelo falecimento daqueles _ Emani Satyro. - Alde Sam'Puio.dois grandf;s vultos da Igreja' e da _ Hamilton Nogueira. - Eurico dePátria, ocorrido no Interregno do Par- Souza Leão. - Soares Filho. - Ro-lamento. mão Junior. - Lea.ndro Maciel. -

Sala das Sessões, 15 de .fevereiro de Heribaldo Vieira. - José de Borba, lP.46. _ Arruda Oamara. _ Ferreira" Eurico de Aguiar Sales. - Rubens de
I Neto. - 'I'ci.:r.:eira de Vasconcelos. _ Mello Braga. - Paulo Baeta Neves.Nereu. Ramo!]. _ Eloy José da Rocha. .. - A,!varo Oastello. - João Oleophas.
- Novcr.es Filho. - Costa Porto. - ,
Walfrcdo Gurgc:Z. - Octavio Manga.
beira. - P~u.lo Pe~~oa Guerra.- José
Varella. - Th.omaz Fontes. - Pedro
Vergara. - A. de Souza Costa. 
Eurico de Souza Leão. - Etelvino
Lin3. - Atal!ba. Pereira. - Artnur
BcrnameD. -- Jonas Corrêa. - Edu~
arão Duvivier. - Baptista Luzardo.
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d'Afonscca e Silva, Arcebispo de São
Pa.ulo . .Aréebispos e brasileiros, apó::;
tolos e patriotas, projetaram sua som
bl'a na história: seus nomes fotam
alvo dos maiores elogios nas orações
fúnebres ,10!i eminentes oradores ~a

eras, vozes que muitas vêzes não se
s2.bla bem se cr~l.ln ele necroló~io ou
de paneuirico, porque corJsidcro aque
las duas insignes figuras de sacerdo
tes c de bis!'os - dois apóstolos, dois
santos modernos. .

Ambos do Est..'l.clo de São P::J.ulo, fo
ram, verdadeiramente e no sentido
p:óprlo da pala,,-ra, dois bandeirantes
da fé. Receberam os elevados ensina
mentos da filosofia, da teologia, do di
l'e~to canônico na Cidade Eterna. e ali,
junto· ao Pai da. cristandade, êles se
infl~maram naquêle zêlo de pescado
Tes de almas, de npõstolos. que têm
séde de almas, como Cristo no alto da
Cruz.

Dom. SebastIão Leme d a Silveira
CL"1tra; Arcebispo de Ol1nda e Recife,
.l'..rcebispo Coadjuvador do Rio de Ja~

r.ciro e depois Cardeal, 'sucedendo a.
Dom Joaquim Arcovcrde. primeiro
Cardeal da América Latina..•

O Sr. Artur Bemardes - Peço per
m~são para dec~r:lr: Dom José Gas
par d'Afor.seca e Silva era mineiro
àe nascimento.

O SR.. ARRú))A CAl'ItARA - E
ljauli~t:l de coraçüo, porque ali v:veu
e C:":':lr.c~:tl ~u Ve.:)to apo:)tolado.

.Al;r2.d~cendo o aproi:~ de V. Ex.a
dc·vo incor,tJorar o gl0l1oso Estado de
MirIM, pe maneira. especial, à van
;;'U:l.l'da. dessa manifestação, pOl'que
foi, rC:llm~nte, 'Um orgulho para a

.::: tiO te::ra ~ para os ~u.s concidadãos,
.O Sr. Barreto Pinto - Um orgulho

p.c.:a. todo o Brasil.
O SR, A..'t:'l.RUDÂ cAro,rARA - Dom

Sebastião Leme ela Snveir~ Cintra,
JI..rcebispo e Cardettlera, qual nõvo
SãIJP:lulo, homem que não media
canseiras na seara do Senhor, InstI
tuindo os Congressos Eucarísticos no
Brasil, difltnellnd'o as Cóngregações
Marianas. fundando e propagando a.
Ação Católica. era. na verdade. um
apóstolo moderno Que sentia, no co
rllção, zélo inflamado pela. propaga-

ção do Reino de Cristo na terra. Não
havia uma dor que não encontrasse,
11a su::\ pn.la:~!'a" o lenitivo; não ha
vi:l um coração aflito ou Ijofredor que
r;.[~o tiVC13se o seu apolo, o seu ampa
ro c a sua. palo:\.'ra :::uni~:.\ ele Pastor e
ele Pai. Passou, como Jesus Cristo, fa
zendo o bem sÕbl·e a. terra e minis
tl'ando lit;ü::'$ de ré c de patriotismo.

Quando a.s FÔ1'Ças Brasileiras oarti
raro para aprimcira guerra mundial,
la. no pOl'to dé Recife aben
çoava aquêles seus :filhos e irmãos
nossos, muitos dos quc.is morreram na.
vf;ll:m :Europa, _.Ao_ ~oltar dos patriotas
bx:\sile1ros. cobertos de g16r1as, êle· cp,
lcbrou, com vivo entusiasmo e alegria,
o retôrno dos seus filhos ao rebanho
qucrl~o.

As festas nacionais, as grandes aa
tas da. Pátria, os a.contecimentos que
intereSsavam à vida da Nação, i>:':"eo
cuparam altamente seu espírito; êle
era um cora.ção cheio de amor imenso
ao Brasil. I . -.

Como arcebispo, como cardeal ~ co
mo brasileiro, êle não s6 merece ocr. ad
miração e a veneração de todo j Bra
sil mas pede ser apcnt.~do, no.s céus
.da Igreja, como palpitante exemplo,
para as gerações vindouras, para. rodos
os sacerdote:;, exemplo ele zêlo, de fé.
de amor ti Pátria e desejo intenso aa
salvação das almas e de caridade
.evangé.Uca.

D. José Gasp3r diMonseca e Silva,
l1ascião em :M:1na.s Gerais, tendo t elto
seu curso também em Roma, bem cedo
tal arcebispo auxiliar de D. Dt~a:tc

Lcopo1do, e veio a suceder-lhe na Sé
importantíssima de São Paulo. Ai,
pod.e dlzer-se de sua vida e de seu
E;·pizcopado ::1.qucla.s lJalavr<Js da Escri
tura: "Consummatus in brevi expZe7)it
tempora muZta: Tend.o tido uma. vida.
râplda, realizou, na sua passagem,
grándes e imorredouros feitos". A lllta
pelos direitos da Igreja•.o comba~e MS
vícios modernos. aquela luminosa pas
toral, um das maiores documentos rno
<lemos. não 56 do epLscapado de São
P:l.u!o, mas de todo o ep1scopad.o ora
.sl1e1ro, são atestados da fortaleza de
seu caráter, do seu cuidado pela pu
a.'eza dos costumes crttãos e de atenção
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m.areante para qUe o Reino de ::msto
tõsse sentido c vivido por todes 05
brasileiros.

/J.. energia com que, naquela pasto
ral, D. José Gazpa..r d'Aifonseca c 511 ...
va combatia o jógO, como cancro, qua
tlstava atingi:J.do a vida do pais (71~UitO

'bem), fêz com~que merecesse censuras
oC não pudesse cLreular, em todo oBra...
sil, tal documento.

O Sr. Ferreira de Sousa. - V, ;E:-:.:l.
pode dizer que foi um dos maiores
documentos sóclo...poUticos. do Brasil,
nos últ!mos tempos, e, par Isso, teve
sua publicação proibida pelo .E~'ta<lo

Nóvo.
O Sr. Aureliano -Leite - Aliás, a

pastoral fei coletiva, de todos os bis
pos de Sáo....Paulo. assinada em p::-l
Oleiro lugar, por D. José Gaspar.

O SR. ARRUDA CAMARA - ~c;se
histórico documento, a q~ me referi,
th'e I oportunidade de o ler na Confe
deraçiio das Acsoc~ç6es Católicas de
Recife, para que servisse de estímulo
e trouxesse ãnimo nõvo ao cora.ção'
dos cat6Ucos pa,ra a defesa. dos direi
tos da. Igreja, 'DOS últimos temnos ...
<:ostumes cristãos, ~

Pode-se dizer que ,ti. pastoral de
D. José Gaspar' e do episcopado de
São Paulo é wn dos maiores documen
tos da. Igreja, nos últimos tempos, ...

O Sr. Fernandes Ttivo:-a - Do
·cumcntos dz alta coraf!cm cívica.

o ~R, ARRUDA CA:M:ARA - •• ,
daque!.,J,:; Q.u.;:- podcl'iam figurar ao
lé:clo dos ~.scrito.s apostólicos de So.nto
.f\.r;o~tinho e de Santo At:lnó.siC', da
(!ueles que pocleriam colocar D. José
C:1spa~ ml l:nho. d03 anéstclcs dos
"p:'ir.C1~ircs séculos! (M1~ito bem) Sua
hravur:~ moral 5êU p~tl:iotismo, sua
fé iluminada €!cvarr.n1-uo õ.. poci~ão
de lJodcr s~r c:llílm:).do também ~ c1~
A~nâsio bl'nsilei=o. (Muito bem),

Se D. Seb2.stião Leme da. Silveira
Clntra l'evive São Paulq pelo seu ardor
r.post6!lco1 -r:elo seu amor acendrado
à Igreja e à causa do R~ino de Deus,
pela. sua pala....ra de orador fluente e
cativante. D. José Gaspar d'A:t'onse
Cfl. e Silve. é o apóstolo .notável, seu..

enela vigibllw da Igreja, da moral
crlst~., da conservação c da virtude
de nosso povo, da defeso. da. familia,
pura, digna, con.::tituida. sôbre os .ali...
cerces tradicionais no Brasil - oca..
n8.m.unto indisnolúv€:l c monogllmico.

N~o me proponno, Sr. Presidente,
tra~íJr :l bioG'l'n.ria ou c1ebuxar em"
r~'.mt1ro, o pC:1'Íi1 destas duas crandcs
tiguras da igreja. brasileira. Não mo
pe:-li.1.i~cm o esp::.ço c o telttpo. AIJ2~

na3 focalizo o clar~o que êsses do!.s
pl'clo.dos eSIJalharam sôpre a nossa.
t2n'n., cerno um sol que se esconde no
e:,spaço, deL"mndo após si rubores de
luz cõl' de púl'oul'a e côr de ouro, de
'L.m cr.:lpúsct:.lo ~ que não se ~po.ge., de
uma c!a"'ldadc que não termina. A
Igreja Católica repetirá sempre co...
movida 00 seus nomes, e a pátria ja
mais há de esquecer sua venerável
m~m6ria. (1,1u.ito bem).

A Asse.mt.da Nacional CO::lstituln
te, intérprete fiel do povo de
nossa terra, vem n~sta hora, ~tft
nome da p~tl1a, que l'eprcsanta, de..
positar sOOl'e o túmulo daqueles doiS
i11l5tl"es pontff1ces, a su:.\ lágrima
d~ sam!ade, a .~uo. prece de fé, e, 50'"
lJrctudo.. o jUta.mcnto solene de que
11:' de ser fiel às cr~nças e tradições
do povo brr.slleiro. (Muito bem; mut~

to bem. Palmas. O orai/or é cump'ri...
mC':'l.~aào c cõrczçatlo pelosset!s colp.
gCls) •.

(O rC(:iUCí~mento éapr07JUc.o).

O SR, PR.ESIDENTE - Vou sub...
meter à vO~:lção o seguinte requ~rl~

mlmto: .

Requeremos conste à:l. ata da assem
bléia Constituinte, um voto de pro..
fundo p~sar'pelo fo.l~cimento do
úcp""tado Dl'. João Cns6stomo da
Roch? C::tbl'al, ocon-ido em j:,meiro
próximo p:.'l.ssado.

~io de J:l.:l(ÚO, 15 6c !C\verch'o ele
le4.6. - ArZeZmar .Rochc~. - Helt1ecio

. I

Coelho Rcdrigucs. - José CêJ.nc'iido.
Ferraz. - E. S. Leão, - Metias
Olímpio. - Emara.gdo de Freitas. 
- .4.ntõnio Maria ce .Rezende Corref4.
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o SR. ADELMAR ROCHA ("') 
Sr. Presidente, numerosas, nem por 1:'"
050 menos justas c sinceras, têm sido as
homenagens 'prestadas, nestes últimos
dias, pelo. representação nacional á.
memória dos· bras11eü'os que por aqui
passaram, servl11do à coletividade, pet'..
lustrando esta cr1buna, honrando ;:5
tradições .democráticas do Parlament.o.

,-

Desaparecidos, muitos dêlcs, duran-,
te a longa noite da censura, que tl'j5
impõs o Estado Nõvo, na qual se fêz
um propositado silencio em tórno das
1.'1suras cÃponenclals de nossos quadras
políticos, desaparecidas durnl1tc a at.:~

sência dêste Parlamento na vida \ns
titucional 'do País, parth'am, entretan
to, muitos dêles levando já a consola
dal'a cr:rteza do ressurgimento, no ce
nário nacional, das normas legais e
âemc~ráticas pelas quais se tinham
constituíd.o, em vida, denodados· pa!~,.

dinos.
Excitores, jornali.st<::.s, administra,fo

ft!s, militares, médicos e professôl'.es,
scbretuc10 p~rlam~11ta:e:3, deixaram n~5-'
Anais desta Ca:::a tT:i:\ÇOS vivos de '.lo:m..
rara 1ntellgência, em pareceres e di:
cursos reveladoros ele verdadeiro p4'.
triotismo.
. Quero refe:ir-me, Sr. Presidente,

m::::;te partlcular, 0.0 eminente piauien~

se Dr. João Crisóstomo do. Rocha Ca
bral, rc.precenta.nt~ do seu EstlUl.o nes·
to. Co.za. Devotado de~de cedo ao es
tudo c às belas letras, moderado c
atento, mas trazendo naquela sereni
dade lndormic14l.S energias combaten
tes, .João C~bml, doutorando-se f:-n1

Direito pela Faculdade do Recife, lo
go buscava as terras amazônicas, ti
das por muitos, naquela época, CO::::10
o Inferno Verde, mas, na 'Verdade, mu
eldoro.do para os corajosos, illteli~~l1

tes c os capnzes COnlO êlc.
Em r..I::maus e:w;'ceu com brilho :lo

advocacia e descmp:mhou importantes
cargos públicos. t1:udando~5e anos maIs
tarete pnra o Rio de Janeiro e aqui se
fb:anco dcUnitivamcllte, colaborou l.a.
jmprel1::iU" att40u no pretório, !êz"se
memb..o d~ institutos. de cultura - pur

(.) Háo foi re~..sto pelo orador.

duas vezes representante de sua terl·a
no' Parlamento.

. Catedrático de Direito· da. 'Unlver~l

dade d.o :Brasil, foi o Dl'. João Cabro.l
autor de numerosos trabalhos de va
lor, um escritor de nomeada.. Em. 1908
clcu a lume o. "Evolução ao Plrelto In
terI1aclonal", l1vro recebido com geraIS
aplausos pela crítica de então.,

De 1930 para cáG'ranjeou o Poutor
João Cabral merecido renome como
conhecedor emérito da nossa leS'is...~,
çio eleitoral, sendo de sua. autoria. o
"Código Eleitoral Comentado". Mem
brc· ~o pl'ime1ro 'X'ribunal Superior
Eleitolal, scdUZ;dopcla v2rdade das
U~'l1as,- pela gar;l.nt~a do voto secreto,
pele r.cpresentação proporcion~l dos
partidos, d.eu ~p..ande parte de suas
ati·..iclo.dcs a êsses estudos .es~clal1-

, zados.
Nilo quero, Sr. presidente, esten

der-me sõbrc as qualidades er.cepClo
nais de homem pÚblico do emineme.
Dr. João Cabral. Quero apenas re
q'JE::"êr, em! nome" da repres:mtaçâo
piauii:);:lse nesta Casa,·se consigne, ~rz.L

ate. um voto de pesar pelo seu 1'ale(:l-
mento, .em janeiro passado. I

Apa1:mnado pelas coisas do seu tvr~

rio natal, eil) o U'n,çomestre de $C\:
retrato psicológico .

Morreu João Cabral aos 72 anos, ~m
plena atividade, de1Y.ando aos seus fl
lho:3, aos seus conterrâneos e aos seus
patri<:iDs raro exemplo de dedicação ao
trabalho, de apêgo à sua terra, de de"
vôção ao cllreito e àe amor à sua p~

t:ia <Mu.ito bem I Palmas) •
(O requerim.ento e aprovado). .

O SR. PEE5IDE?:ITE - Vou sub
:met2:r1 à vota.ção o seguinte requerl~
m~:'1to:

R2qile:emcs a inserção, na ata de
nO'::S05 trabalhos, de um voto de pro·
!unda pesar pelo desaparecimento do
eminente brasileiro, Or.· Epitáclo
cl:::. Silvo. Pessoa, ex-parlamentar e
ci:~:P:'esidente da :República, e que
{;!zsa homenagem seja comu).u<:ada ã.
família do grande morto,

Sala das S:issões, lS de fevereiro
de 19·16. - Vcrgniaud Wanderley.
- Sc.mucl Duarte. - EmaniSa.tyro.
- a1m....m:!o Fontes.
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o SR. SAMUEL DUARTE (") 
Sr. Presidente Srs. Constituintes.

1 1'"Em breves palavras desejo Just ,101-
cal" o requerlmellto ·que a reprC3enta.
çtlo pB,~'albana énvlcua Mes~.

Bem justa e oportUna, Sr. Pl'2~1
dente, foi a idéia d~s homenasens que
a Assaffiblêia vem r..est:l.ndo a05
membros das Assembléias ConstitUln
tes de 18!H e 1934 c Do outros no~á

vcis brasileiros cujas vidas ezc:i.o
cheias de exemplos .d~ devotamento
à. caUf:::L oública' e ao Brasil. Bem
justa foi ~ a idéia, Sr. Presidente,
por'lue a simples evoc.ação dess:J,S !:.
guras lembra um pE:.Ss9..do de idea
llsmo'e de exaltação patdót1<:a, quan
~o a RepúbUca nascia e renascia
entre as esperanças e as praspectivas
de um regime nOvo. "
, Também agora a nação se prep~:a

para restaurar o l'egime que fOl a.
paixão daqueles doutrinadores e pro
pagc.ndistas, Os homens da Con~

tltutnte de 1946 bem. se apro,onl.3.m.
dos Constituintes de 91 e de 3~, por

. um compromisso que os irman:-. no
mesmo objetivo - o de dar à naçao

. o i:::lstrumento de sua personalidade
internacional, uma Carta política que
assegure aos brasileiros as !ra:lqI)ia~

do regime demo<:rá.tico, sem as quais
não existe a dign1dade· de uma vida
independente nem paz social. Ap~

nas nos separa dos ~lOnlens daquela.
época o imperativo de incorpol'n.r à
nova Constituição as conq,uistas do
dlr'éito nõvo, fazen-do ressoar no texto
-do futuro Estatuto o eco das rel
'\'indlcaçóesque têno.. transformado a.
ooonomia e as relações prof1ssionats
entre os diversos grupos humanos.
neste século tão agitado pela inter
venção cl.as massas no destino da
História..

Sr. Presidente, quando são recor
dados o papel dos Con.'itituintcs de
·1891 e 1934, sua obra construtiva, Oij

reflexos de sua vida e de sua car
reira nos destinos da RepúlJilca, ~e

ria impossivel esquecer a figura de
um paraibal'l~, de um eminimte br~

sUeiro que teve assento e atuaçao
'destacados na primeira daquelas ome-

•

(") - Não foi revisto pelo orador.

morá.veis Assembléias - Epitácio pes ...
:iCJ:L.

A cr~rreti.l':l aóssc notável homem
!Júblico fOI. uma seQlten<:1a de I.\f11'
nla.ções brilhantes, No parls:nento,
"agitou lelevantC5 P:·o;')!(!::l~L.s eocl:;'.ls
c politlcos, que c!i~cuti~ 00:.1 m~%cc'"

t:!nJ compreensão. Vcc~çio ll:zl'r.l!rl3.
C:e cntadista, defrontou, no govc:nJ
e fara d~le, lutas e adveJ::iários de
gre.ncte porte.

El)1tácio .c>essoa, porém, jamais C01~

desêendcu com qualciuer l'raqtt(!za ou
tibieza de cal'átcr, elevando bem alto
o conceito d.e personalidnde que lhe
assinalou sin~ular destino no c~náno

de nossa vida pública.
Parlamentar, Ministro de Estado,

Ministro do Supremo Tribunal ?ede
ral, Presidente da República, Minis
tro da COrte de Justiça Internacional
de 'Haia, em tôd:ts essas posições emi
nentes, o ~rande brasileiro. sempre 1'e
velou~se wn paradigma da. ineeligên
eia. latina e um brilhante ornamento

'da nossa cultura.
Estudioso dos problemv.s de direito,

jurisconsulto que toi, na mais alta
expressão do têrmo, cumpre destacar
a fecunda contribuiçfto por êle dada
a êsse monumento legislativo que :roi
o Código Civil Brasileiro, um d05 mai..
ores serviços prestados ao Brasil pe
los velhos republicanos.

No exerc.fcio da. presidência daRe
pública, revelou-se estadista voltado
para todos 05 transcedentes problemas
que desafiavam sua capacidade de
atlm1n!strador. Mas, para nós, nor-,
destinos, impossível seria esquecer que

'foi ele quem deu os primeiros passos
para a emancipa.ção ecorlômica:- da
quela região desamparada e suj.elt~ às
incidências devastadoras das secas o

Foi a preclaro brasileiro quem, na
Presidência ela República, deu impul
so às grandes ooras do nordeste, cujo
desenvolvimento ulterior tem possibi
11tacio a recupeloaçáo econômica q~

cinco' Estados, dentro do organismo
nacional. A poesia dolorosa. que se re
flete no livro de Euclides da Cunha.
e o quadro dramático das retiradas
parece haverem tocado profun:damen
te o espírito do ilustre paraloano, e
êle não encarou somente sob o' aspecto humano a pungente xealidade cla- .
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•

(") - Não foi revisto pelo orador.
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qucla tragédia. Encarou-a, sobretudo,
,sob ,o aspcct'J econômico e social.

E os cstnd1ztas que' o sucederam
nessa p':o~muna t1veram as 1nfipira
çõe3 elo seu patriot1smo, pa::a não dcl
xc.: em 51151'1:;0.50 uma obro. que repre
senta comprcmisso nacional para com
:l população mais sofredora do Bra
sil. <Muito bem).

E' por isso, Sr. Presidente, que, em
nome do povo paraibano, interpretan
do os sent:rne~tc5 de. rcpr(;~ntaçíi.o

do"mcu Estado, ...

O Sr. Madeiro:; Nc/.O - V. Ex.a. per
mite um aparte?

O SR. S".1.1:!JET~ DUP.RTE - Po~s
não..

O Sr. ~,.:r:caciros Neto - V. EÃ.l\
po6~ falar em nom~ do Nordeste.

asn.. SAMUEL DUARTE .....: .. ,
.em Í"lomc do Norde.ste ...

O Sr. Wa!/redo GurlJel - E do Bra
sil também.

O SR. S~..l\!OEL DU;...RTE - ...
e de tdoos os ilustres repr02eentantes
da Nação, requeremos um preito d,~

homenagem à memória de Epltácio
Pess~a...

o Sr. Ferreira de Souza - Epltácio
Pessoa cra não só paraibano mas, so
bretudo, um brasileiro. '

O SR. SAnJI"'"u=L DUARTE - .• ,
ci':l::.dão do mundo, po;,.so diztJ-l0, ~los
l~otfLve!;~ :::cI'viqos pl".rstados à clv1U
zaçlo c :lO Direito, e que toi, ns'o
Sém2:ltc um granàe patriota senho
res ÇC1.n~tlttinte:j, mas um dc~expo

C1:tc;~ c:.~ ~ult:.;.r:.J. ilnive:snl. (Muito'
'Cem, muito àc-m. Palmas).

O SFt... j-]ENAN! sATIRO ('I') 
S~·. Presidente, Srs: Com;t!t;tüntcs, ,tal
é u tuú5.o de id(:las c scnc~mcntos cc.
:minha terra em tórr.o da grandi~ c
inconfundível figura de Ep!'tácio· Per.";
soa, que Co bancada do meu Estado,
:pplD. SU:l1J reprc=,cntaçõel.i partidárias
ur.id:lS, acaba de fD.lar, justificando
perante a Assembléia N'acicnal Consti
tuinte os motlvos que nos levaram
a requerer um voto de pesar pela
morte daquele ilustre brasileiro e,
m..'\is do que isso, o levantamento desta

(1\1) Não :foi revisto pelo orador.

sessão, cCl·oanclo assim, de modo ex
pressivo, uma homenagem que, há
muito, estava ncndo '..cclamada pelo
consen~o unânime da C~.tsa . (Muito
bem.) •

:Para núo inslr.:tjr nos traços dessa.·
invul~~r pe:::::;onalidndc, fcca21?:ldos
pelo nobre DcrmtacIo Sr. Samucl
Due.r~c, quero, ~pcnas, frisar dois
aspectos que, pela sua quasé coincid€:h
eLa c correlaçfl.o qmmto ao momlmto
em que vivemos, n5.o devem ficar C~;

quecldo3. M~l. votada a Constituiç~o

de Dl. por motivo:. el'azões histórica::;
que não cube rclembrr.r, essa Consti
tuiçflo começou a ser, na r:róp':ia p~1.la

vra c.le r~Dit:lcio Pc~;~o:::., coberta de
pó c (:l1:';OiJ~da em (jll.n~uc. Em nemc
aos Constituintes de 1601, foi a sua
grande voz de ho:"ncm pequeno, de
25 anos, que velo ao plcnü:-io de cnt~o

rei·vind1car todos ú~5 direitos e às
prCITobativ~s elo povo, pois que, mal
nascida a Constitulç:lo, já começavam
a ser cspezinhado~.

Sen1'!crcs, v.í.vemo5 um momento ex
p:i:'es~ivo da v~da nacional. '];: Inister,
portanto, fri3ar que a Constituição a
~e'.. promulgada devc;,á ser reGpcitada
em todos os seus t~mlob, p:lr:l que não
haja necessidade de defend&-la quan
do mal comece a existir para .a vida
juridicad::L Naç~o. E estamos certos,
aenhorcs, que a nova ConstituIção
de 1016 merecerá ê::;:.e respeito do
Poder Público, e qU<J nunca' oais
te:'cmos ele nc~; bater pOl· aqul!o que'
jó.dc;"c ser, em si próprio, :;l. mais
ei:pre3r~iva vitól'b do Direito.

Outro aspecto d9. pCl;sonalidac1e de
Epitácio .Pe~so~ que ljrecisn. ser des
tac~do é o d~ ter sIc~o um com:acrrado
intcr:1r:.c!cnnl1sta, esco!hldo. pdo con
SCl1f:O doz juristas americanos, pa.ra
rediGJr um projeto de código de di
reito interno.ciona.l. Se ésse projeto
não cÍ'lcgou a cc concretizn.r em leI,
fi.cou entrc~nto, como. m:lrCO defi
nitivo do saber jurídico, d..<J. precisão
eda técnica ele seu autor, em matéria
dc::sa relevância.

Na Côrtc ele Haia, nl10 menos extra"
~l'cllná.rb iol a sua. atuação. .

Na presidência da República, sem
esquecer as obras contra as sêcas, que
constituem problema vital do nor
deste, voltou-se para outro grande
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problema do sul, mas de rC2cv.ânda
p~ra todo o ErasU - o da valorlzo.ção
do CEl,fé. O Sr. \Vashington Luís, Uo~

vcrnando o Estado de São Paulo, dJzia
cntrl.O ao Ep1tâclo Pcsr;oo., <m.l ctiecul'so
rccmor6,vcl: - P~ro. cs,sa obm de re~
dcnc.:io l1acional, (rue cão os serviços
de mnp..ro àr.; ~opulações do nordeste,
V. Ex.r\. pod~ empi.'egar o dinheiro e
o::; rc!m!í:ados obtido:; vela. valol'izaçé.o
do ca.1'é.

Isso, Senhores, retl'llt.'l., sobretudo,
o ~entimcnto de unidade naciol1al, o.
compreensão· clev:l'jo" de todos n6s,
brasileiro':i, em tõrno dos InngD.o,'5 pro
blemas c éo~ g'l'r..ndes vul~o;:; que Sel'

Viram ao Brasil. (llíutto bem. Pal
mas) .

(O requerimento é aprova.do).

O .SR. l?'RES!DENTE ..... Vou sub
meter à votnção o selJuinte requeri
mento:

Requeiro que a sessão seja 5USpCnflict,
em bomenagem no Epltácio PeS3oa,
grande cidadão brasileiro.

S.s. 16-2-1946. - Eamundo Bar
reto Pinto. - Se[Jadas Vianna.

C SR. BARRETO PINTO - Se
nhor 'Presidente: Egrégia .Asscmbléb.:
Sou autor do :requerimento no sentido
00 l('vs.ntamento de nossos trabalhos
de hoje, em homenagem à. saudosa fi
gura de Epltác~o Pessoa.

Depois das brHhant25 orações que
acabr~m êe ser p:ofendns, p:?n,c;o est"'r
dIspensado ele, ninda, c:,;:el~r C: rc:=')r~

c!o,r o vuItl) déi.se gr.:mdc brasilcil';),
desse lnolvldávcl cidadn.o, que to.nto;;
serviços prestou :lO Pa~s.

Desejo, apcnns, chamar a atcn<;:io
dos Srz. COI'~<;tit1.1intcs!Jara um ã~talhe

expr~s31...o: tcn'103 aqui, dio.l1tc de nós,
nesta P-zc2mb16ia, o.. efígie de Epitó.cio
Pessoa, perpetuada num sigmfica.tivo
painel de VisccntI, onde o inesquecÍ
vel patricio se acha, 11::1 posiçtio em
que scmpl'C se manteve - de pé, pela
<1efr.20. do Bl':tzil.

Requerendo o lr.vantr.mcnto ela ses
são, apenas pesto merecido p::elCo a
quem, pela sua a.tuação patriótica e
sua superior inteligênci:t, ainda mais
respeitado tornou,' entre as nações do
mtUldo, o nome do Brasil. (Muito
bem; muito 'bem. palmas). .

(O requenmentoêaprovado).

Dei~=ararn de comparecer S5 S1'!.
Constituintes.

PartIdo ~octaZ Dem.ocrático

Pr.r~:

M~g~Jhãcs :Ba.rata.
Mom'a, Cc:.l'valho.

Rio Grn.nde do Norte:

Dccclécio Duarte.

P crnampuco:

.Osvaldo Lima.
Ferreira LiInn..

E:1h!a:

Cuilherme Mnrback.
,l\.lt:lmirando Rcquião.

E~j')ll'ito Santo:

Ari Viana.,
Ca~los Linãemberg-.

Rio de J l:meiro:

.Amaral Pe!xoto.
Carlos J?111tO.

Mina.s Gerais:

L9vindo Coelho.
Israel P!nh{llro.
Wclllng-ton Brandão.
Jo=.quim Libânl0.
Augusto Vl=:lgas.
Cust:.va Capancrna.
Rodrlriur?s Pcrcir::L.
Celso Machado.
OUnto F::mscco.. •

Sf:.o Paulo:

Ci::'ilo JÚn~or.

.A ntõnio Fel!ciano.
João Gemes Martins FIlho.
Lopes Fe:rr'tz.
João Abdala.
Jo::é Alves Palro::..

Goiás:

Dário Cardoso.
00.1do GOO61.

Paraná:

Flávio Carvalho Guimarães._
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José Maria Lopes Cançado.
L1cur~o LeUe.

São Paulo:
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Mato Gro':1>o:

Dolor de Andr~'le.

Pa!"i::I1á:

Mun!loz d1l Rocha.

Partido Trabalhista Brasileiro

São Paulo:

~rcondes ~Uio.
EUZébio Rocha Filho.

Partido Comunista' Brasileiro

Distrito Federal:'

Luís Carlos Preste,s.

-3-10-

Par"Udc Democrata Cristão

São Paulo:

Manuel V'tor de Azevedo..
Partidol Popu.lar SineZicaZista.

Bahia;
Teódul0 Albuquerque.
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!evanter a sessão, marcando para se..
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do dia. "Continuá ·sõbre a M-esa a.'fim
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soluçã.o n.0 1, Regimento íInterno
da Assembléia Constituinte".' (Últl-
mo dia). .
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Requeremos seja consignado na ata
_.. _de nossos trabalhos um voto de pesar

pélo"fâlecimento' do General Fra:Dc1s~
co Camilo de Holanda. ex";presldente

. do Estado da paraiba e ex..repre.sen
tante do mesmo Estado no a.ntigo
Congresso Federal.

Sala. das Sessões, 15 de fevereiro
de 19~6. - Verginaud. Wanderley. 
Ernan.i Satiro. - Samuel Duarte.

Requeremos conste da ata de nosses
trabalhos um voto de profundo pesar
pelo desaparecimento do Doutor Joá.")
Pereira de Castro Pinto, ex-parlamen
tar e ex-presidente do Estado da Pa
l'afba, em homenagem ao grande ta-

_. l::nto e excepcional cultura dêsse no
tável homem público.

Sala.. das Sessões, 15 de fevereiro ele
de 1946. - Verginaud Wanderley. 
Ernani Sátiro. - Samuel Duarte.

Requeiro a V. Ex.a seja incluído
\ na ata dos nosos traba.lhos da sessão

de hoje um voto de sentido pesar
pelo desapare<lím-ento do grande ca
tarlnense e insigne brasileiro \ Victor
Konder, deputado federal por Santa.
Catarina e Ministro de Estado no pe
ríodo presidencial do Dr. Washington
Lub. '

Sala das Sessões, 15 de fevereiro de
1946. ~ Max Tavares d'Amaral,

Requeremos que se consigne Dfl ata
de nossos trabalhos um voto de pesa!'
pelo faleçimento do antigo Senador

Santa Catarina:"

.i\ltamiro Guimarães.
Vieira da Casto..
Ii'ans Jordan.

Rio Grande do Sul:

~túlio Vargas'.
Ernesto Dorneles.
Mar!uel Duarte.
l3ittencourt Azambuja.

Uniãc Democrática Nacion(.1.Z

Pal'afDa:

Bem Carvalho.

Ceará:

João Agripino.
.ioão 'úrsulo.

Alagôas:

Rui Palmeira.

Sergipe:

Válter Franco~

Bahia:

Alberico Fraga.

Minas Gerais:

Monteiro de Cl:tstro.
~agall1ãe~ Pinto.
MUt0!' 0ampos.
José Maria Lopes Cançado.
L1cur~o LeUe.

São Paulo:

Romeu Lourr:nço.

Mato Gro':1>o:

Dolor de Andr~'le.

Pa!"i::I1á:

Mun!loz d1l Rocha.

Partido Trabalhista Brasileiro

São Paulo:

~rcondes ~Uio.
EUZébio Rocha Filho.

Partido Comunista' Brasileiro

Distrito Federal:'

Luís Carlos Preste,s.

-3-10-

Par"Udc Democrata Cristão

São Paulo:

Manuel V'tor de Azevedo..
Partidol Popu.lar SineZicaZista.

Bahia;
Teódul0 Albuquerque.

O SR. PRESIDENTE - Em conse..
qUéncla do voto da Assembléia, vou
!evanter a sessão, marcando para se..
gunda-feira, . 18. a segtúnte Ordem
do dia. "Continuá ·sõbre a M-esa a.'fim
de receber emendas o projeto de Re
soluçã.o n.0 1, Regimento íInterno
da Assembléia Constituinte".' (Últl-
mo dia). .

Ficam sôpre a Mesa os seguintes
requerimentos e indicações:

Requeremos seja consignado na ata
_.. _de nossos trabalhos um voto de pesar

pélo"fâlecimento' do General Fra:Dc1s~
co Camilo de Holanda. ex";presldente

. do Estado da paraiba e ex..repre.sen
tante do mesmo Estado no a.ntigo
Congresso Federal.

Sala. das Sessões, 15 de fevereiro
de 19~6. - Verginaud. Wanderley. 
Ernan.i Satiro. - Samuel Duarte.

Requeremos conste da ata de nosses
trabalhos um voto de profundo pesar
pelo desaparecimento do Doutor Joá.")
Pereira de Castro Pinto, ex-parlamen
tar e ex-presidente do Estado da Pa
l'afba, em homenagem ao grande ta-

_. l::nto e excepcional cultura dêsse no
tável homem público.

Sala.. das Sessões, 15 de fevereiro ele
de 1946. - Verginaud Wanderley. 
Ernani Sátiro. - Samuel Duarte.

Requeiro a V. Ex.a seja incluído
\ na ata dos nosos traba.lhos da sessão

de hoje um voto de sentido pesar
pelo desapare<lím-ento do grande ca
tarlnense e insigne brasileiro \ Victor
Konder, deputado federal por Santa.
Catarina e Ministro de Estado no pe
ríodo presidencial do Dr. Washington
Lub. '

Sala das Sessões, 15 de fevereiro de
1946. ~ Max Tavares d'Amaral,

Requeremos que se consigne Dfl ata
de nossos trabalhos um voto de pesa!'
pelo faleçimento do antigo Senador



Dua.rte Lima.; 'que ·'.prcstou, 'no Oonse
lhó ,Federe-l, relevantes serviços ,à 'Na..
ção.· . .
. Sala das Sessões, 15.de fevere1ro de
·19~6. -. Ernanf Sátiro. -' Plinio Le..
.11i.o8. - AfÜllberto lU'beiro. ~ Samuel
Duarte. - Jàndui Carneiro. -, José
JoffíliJ. .

, Pelo desaparecimento de ·Afranio
,Mello .Franco, cidadão exemplar, que
!lOllrOU o nome do :Brasil, requeiro a
inserção na!. ata ele.nossos .tl'nbalhos
,de um voto do mais profundo pesar.
- Edmundo Barreto Pinto.

Requeiro conste da nta de nossos
tr2.balhos um voto de profundo pesar
pelo desapareclmento, em 1941, do
Sr, Virgílio Varzer., escritor emérito e
proficiente jornalista cnta:rinense.

Sala das Sessões, em 15 de teve
rel:ro de 1946. - Ivo D'Aqui:n.o, .

Requeiro l.:m, voto de profundo peSftr
pC,la morte dos antigos Dcputados
'lJajano5 João da Costa. Pinto Dantas,
João Pedro dos Santos e Alfredo Mas..
·carenhas.

Câ..-n3..'"'a dos Deputados, 15 de fe
vereiro ele 1946, - RapTLacl Sl.ncurá.
Andrade.

Considerando .que é ~avc c emC2::ra
.sérios perigos latentes a, situ3.~ão cco
nôInlco-fina:c.ceh-a do Pais,' ímpondo
se, em conseqüêr.<:io., medidas ele cn..
.rãter tn"g'\mte e e~~tl'aordinário !)ar;l.
enírentá-la, antC:5 que o mal se agra..
ve ainda mais; ,

COnGiderar.::io que a principn,l cr:.
ractel"istica d~ situaçüo ê o dc;'i
nível entl'e o })<,:1er. D{)miml I de CIJ!Al
})l'a que prccur-.. o mercMlo in tel'no
e o volum:;· das utilidades qu~ :l.f!ucm
aQ mesmo mCl'caclo pJl'::t, SCl'~m \'Cl1
dj,rlas;

CQnsiode:-nn-do que sõmcnte um::L pro
duçao maiclj.· pode resolver trto ;rave
problema e que, enqi.umto tal pr:Jdn
ção não fõr :z.tinsica, todos os m~!~

devem ser üs~dcspara n,justaf o I~a

àer nom~nal de compr.:t às posc:ip:li
dad~s reais do merc:lào;

Oor.!::ideranco q'l..e isso implica;:,~

n\ima restrição <lo consumo" mas (Jue
(: de tóda..conveniêncla, venha. esta.

l'eztr~çã.o o. ·verificar-se fiobretuQo. ,no
.rC,.msumo das utilidades :menos ·noces~
.~árlas, pi'otegendo..se,. guall~ 'póssível,
p C01'l5UlnO do ..1nr.itspensáv~1.;

:CODsld-ero.l'1QO, que não ::faltam, ao
Pooer ·Execut,vo,·,visão ~. ânimo.Para
e~4.\'cnta:ro Iproble~a..·ma'S que é.opQl\'~

.tuno um; pronunciamento. ,da Assem
:bléla, ,órgão que :é ,da BObe1:ania na..
<:10118,1, comocontrlbuto seu ',pa~ a.
soluçãode:·problcma. ;que tão ,profun~

-ãamente atinge:os inter~ do ,povo;
'.Resol7e -·Indica.r, 'a~rGovêrno,c1a

R~pabl1ca,'a.conveniência ,deempre" .
gar toclos os meios ao alcance para.
.remediar as conseqüências elo' mal e
,debel~r-lhe ~ causas, adotando·:;;e
.me~ldas dlvcl'sas, transitórias uma~.

.pennnnentcs outras, -dentro do se
,guinte esquema:

Mediàa.s tran::itórias:

I l. :=1stnbelctimcn'to de tetos pa:-a.
P'" preços c .cong:elamento ollr1g:3.t6
rio c!e uma p~rte de todos os ren
d~rr.cnto:; c:-:cectcl1tes de um rnár.imo,
:n:(ndo. tomando-se cerno 1ncUce Cl!:
l'endimentos de igual natureza no pe
.dodo crI". que 5~ marMest:ll'am pos1t1v:a
,mente os sintomas ela in!bCão, esti
IPuhndo-.s'c 'r~e os rocursos conge':'~

pos ~õnlente poderão ser liberados
jl'~ra invcrsão em em'Preendimentos
flue venham a.ci.·~er, de ime'Jia.to~ ()
',volume dos bens proouzMos;
I 2, Redução -drástica de tÔ'das 2S 1.1]
,versões de fundos, quer púbUcos, .qm~::

,Fa.rticula1:cs, em emPl'cendtmentos que
,não CQncorram para aumento ímc"
ld~t.o elas utlli-d1J..dcs dcst!nad~ aQ
,mercado interno, cstnbelec:mdo-se um.
pl'CCC':i~O omccUto de licença. prévia
,l's:ra os casos em que se justinque
li exceçfio a essa rcgn.;
I 3, R.~dução dos. gnstos com a ~e

,ministração públiC3., i1"..clusive .as à".:'s
jPfr.}as com pessoal, c.studando~se melos
'Data cbvar rapidamente o. eficiênc~a
f'

,(tl pe·ssoo.l disponível;

..1lcrZidas pc,-r,ta.ncil-te:l:

4, Estabelecimento doe um :;iste:nn.\
\Cara, o cáleulo do ni\'cl seral dos pre
ços e de outros niv·eis partiC'Ula;r~3
que intcrt:ssern ao ~so. a f1m de ha
bilitnr o ~llni~erl0 da Fa7.e~da e Cnl-
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tros órgáos da a<i.minístração .'l)úhUt:n.
~" regular, n~ medida do poss1yel, o
volume da:!. emissões e do crédito, de
acõI'do com as variações dês.scs nívc1s;

5, Elaboração de um pla.no de Dl'C.
dução das utilidades mnis Il~cssál·lo.s,

.dentro de ..:000 prazo, espccialmcnt.c
~. deol'igem aS'l'Ícoln, recol·...endo-=~~
d.e moelo particular à criação QE:
campos de cooperação ·entre o Poder
PúbUCQ e a inIciativa privada e .pro
curando-se atrair capitais, c mão..de
Obl'a estrang'_iros, p~I'a o mesmo fim,
com as ressalvas ,indispensáveis· a as-

segural' a soberania detiva. e ao se
gurança na.c1onalscm todos os ,ter
renos;

G. Estudo de meiOs 'Para rC'dllzü'
Z Í11te:l'medIaçáo entre ~odutoreK c
c Ü'doção de mecllcl.o.s eficazes po.1"".t.
..-.. comb&tc à. espccldaç[io prejudicial
ao interêssc público.

Sala ({{UI Sessões, 15 M fev.ereiro
de 1946. - Danlc( Faraca.

. .
Levanta-se tl 8C::S"O, às 17 noras

e 40 minuto::;.
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9.11 Sessão, em 18 de fevereiro de 1946

Prcsidencia do Sr. !llelo Viana

As 14 horas e 15 minutos, achando~~c
presentes 130 Senbores Constituintes,
o 5r. Presidente declara ab~rt:l :l

se~sg,o.

Partido Social lJemocrci;tloo

r..:.rc·

Castelo B:'nnco c Hugo Carneíro.

Amazonas:

Valdemar Pedrosa.

Pará:

:i\ra~alhães Barata, Alvaro .Adolfo,
Lameira Bittcncourt,Nélson Parijós,
João Botelho e Moura Carvalho.

Maranhão:

Crepori Franco.

Piam:

Rennult Lc:ite c' Areia Leão.

Ceará:

Morelra da Rocha, I1'rota Gentil c
fo.lmeida Monte.

Rio Grande do Norte:

Gcorgino Avelino, Valfrcdo Gurgel
C: Mota Neto.

Paraíba,: .

Sarnuel Duarte e JoséJ·ofiU.

Pern~mbucCJ:

1':. C'••r.'cn1n~m l.~c.c;all!ãcz, Jarba;;'Ma~
l'tmhfto, Gcrclno Maugueta de Pon
te:,:, Costa. ?õr.to, , Ulisses LL'1s deAl
lmq~u~::qt1C c Pe~soa Oucn-a.

Alné;ons:

Tci:.;:eir::t. d(; Vr.:::concelos, Sil7f'""trC
'Pêricles, Mccl~iros Neto, Lauro' :l\rfon·
tenc:EI'o, Farias Júnior c Afonso de
Carvalho.

Se:-gipc:

.Leite Neto c Gracó; Cardoso.

.Bll.hi~:

Vieira. de Melo;.

E:;pI.ito Santo:

Henrique de Novais c Alvaro C3:!~

tolo.

DIstrito Federal:

Jonns Correia. e Jos~ Romel'o.

aio de Janeiro:

Al!rcdo Neves, Amural Pely.oto, Cm-~
los PInto, Reitor Collct, Acúrcío ~
rcs c Miguel Couto.

Minas Gerais:

Melo Viana,' Benedito Valadares,
Eias Fortes, ~loão Henrique, Joaquim
'L1bânio, 'Augusto Vicgas, Celso ~
chado e Milton Prallcs. .

..
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Prcsidencia do Sr. !llelo Viana

As 14 horas e 15 minutos, achando~~c
presentes 130 Senbores Constituintes,
o 5r. Presidente declara ab~rt:l :l

se~sg,o.

Partido Social lJemocrci;tloo

r..:.rc·

Castelo B:'nnco c Hugo Carneíro.

Amazonas:

Valdemar Pedrosa.

Pará:
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Crepori Franco.

Piam:

Rennult Lc:ite c' Areia Leão.

Ceará:

Morelra da Rocha, I1'rota Gentil c
fo.lmeida Monte.

Rio Grande do Norte:

Gcorgino Avelino, Valfrcdo Gurgel
C: Mota Neto.

Paraíba,: .

Sarnuel Duarte e JoséJ·ofiU.

Pern~mbucCJ:

1':. C'••r.'cn1n~m l.~c.c;all!ãcz, Jarba;;'Ma~
l'tmhfto, Gcrclno Maugueta de Pon
te:,:, Costa. ?õr.to, , Ulisses LL'1s deAl
lmq~u~::qt1C c Pe~soa Oucn-a.

Alné;ons:

Tci:.;:eir::t. d(; Vr.:::concelos, Sil7f'""trC
'Pêricles, Mccl~iros Neto, Lauro' :l\rfon·
tenc:EI'o, Farias Júnior c Afonso de
Carvalho.

Se:-gipc:

.Leite Neto c Gracó; Cardoso.

.Bll.hi~:

Vieira. de Melo;.

E:;pI.ito Santo:

Henrique de Novais c Alvaro C3:!~

tolo.

DIstrito Federal:

Jonns Correia. e Jos~ Romel'o.

aio de Janeiro:

Al!rcdo Neves, Amural Pely.oto, Cm-~
los PInto, Reitor Collct, Acúrcío ~
rcs c Miguel Couto.

Minas Gerais:

Melo Viana,' Benedito Valadares,
Eias Fortes, ~loão Henrique, Joaquim
'L1bânio, 'Augusto Vicgas, Celso ~
chado e Milton Prallcs. .
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São Paulo:

Gofredo Teles, ~o~'eli Júnior, Ho
l:~~cio La.fcr c Jos-ê Alves Palma.

Goiâs:

, Magalhães Si1velr~f João d'Ab~eu:.

Oll.leno Pararllos e Guilh~ Xa'\o"er.

Mato Grosso:

?once .A.rrudo. e 'Martinia.no de
A~·aújo.

Paraná:

:ROberto'OlàsSer,'Laul'o Lopes, João
'À~úal" c'{)O%Dy'c1lmiol'.

Rio Gl'ande do Norte:

l"lu1slo .111ves.

Paraíba:

El'naní Sátiro e :Plínio Lemos.

Pemambucc:

Alcle Sa.mpaio e João Cleo!as.

Alagoas:

Serglile:

.Da.ntas .V.lefrll.'. '

Bahi:::.:

Sa.nta. Ca.t~r1n~;

, " Nerj;m, Ramos, ,Ivo' àe AqUÜlo, Ader
~$;;i,silva. ,Otllci!ió ;costa, ' Róbert~
(;il'0:5sembacher ,e, Rogério ,Vieirtl:'l'

Rio GranC!e d.o oS ui;

E16i Ro~".pall1el Faraco, Sousa
Costn,G1icérto ':''UV2S, 'Nlcolau Ver
.g.uciro e Luís Mél'cio Teixeira.

União De';nocr~:ic!a Na&:onal

Amazon~s:

. '.

Manuel Scve:-lnno.

'Maranhão:
.' J ." ,,' '. ... • , ~ • I

A\ntenor .BbS~~:.

Piauí:
" .

r:Uatia-s '6tímp!::>.'

Ceará:

,.;:,:!:,~.i~.~,PoI;lPeu,.:~niCarvalbo,,:Eg
ltI~tTto'rRodrigttos,~rnan·d.oTeles· e, JoSé
~a~ '~Bórbâ'::

JuraciMagalhães e ,Otávio Manga-
. beira. '

Espfritp Sa?to:

Luís Cláud~o.

Distrito .Fecteró\l:

Hamilton Noguerra.

Rio déJal1Clro:.

'Prado KelIy, ROm:âo Júrilor' e '8Oa
rcz Filho.

Minns Geral,s:

:Monteiro elP, Castro, José Bonifácio
c Gabriel Passos.

55.0 ?au1c:

Mário Mazagü'o, Paulo Nogueira e
Plinio Barreto. '

Galús:

DominS'os Velasco.

Paranâ:

Erasto Gacrtner e Munhoz' da.: Ro
cha.
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Santa Catar1na.

Tomás'Fonte!;,

P«rtido TrabaEMsra. Bra.siZJ{tro

Partido Repu.bUc~noProgressista
'. ' . .

Rio Gr~l'.lde ,lo ~~iJl'te:

Café 'Filho.

Distrito Fedcra~:

" ..
Segadas Vinl1a c Barreto Pi11tO,

Rl0 de Janeiro:

São Paulo:

.Guaraci Silveira,' l?edroso .lúnior'
e Berto Conclé.·

Pa:,:ln~:

M{!Io Brag-:\.

Pernambuco:

Gregório Bezerra.

" ,:i3abia:

Co.rlos Marighclo..

'Diztrito Federal:

Mc.urício Gr~bo1s,

o SR. PRESIDE.'!'!TE-· Vai-se pro
ceder Õ. lcitU1'a. êe. ~.t::. d~ sr.:s:'io :m~
tel1.0r, "

O Sí'. L'~!/.ro Lo~cs {2.C Secretário),
2J7'Oc~l!e à lc.:!u rc:: cZc. (~t(...

O SR. C.o\:FC 's'lL:i:-!O (S6b1'C a a~(:)'

( 'I) - Sr, Pl'csklcnte, a a ta. Cf:lC :lC~

ba de ser lias. - do q'l.1e se pu.blica 1)4:)

"Dllil'io do Pode.:.' L~gislativo" respf:i:.
Uva reSUmo - inscreve l.1m êno crt:'~

muito me hon:'t'., ·;-ir>.z Cl~lC deve ter
catls~do sobre.5saJto ao Hustres cole3'n~.·

~l "'u,; 11;;0 a",-io . ""......"i~rnl"~,;.,,"n ..;, .....~.1::' '.i.... .A1 ....... "''' , lJ~J-~'" 'i~ ".lI<""' ....4~ ..... , w#V~~~

:: nota de b~m.1. ~ómport~~nento nc::t:>.
Casa c o r.1:!t1 nm~1C 2stâa.parcc~nGoj

~'io "Diário do P~cr Lcg~slo.tlvo" Ct):"
mo semcto eu d~lJutu1o do Partidê:'s:,f:
Il1.tblicallo Sindi;~::lj,~t:l., o qur.J, ~O' 'cr;;,:::
me é cl~cio 50.01;::, ., oo:npanha 3 maf,':"
ria parlamcntal·. .Não' fôra 1530, eu
c1ei:ml'ia r-a.ss~j;' o cr.~rino da ato. e .,liclã:
reclamarIa, E:ltrct~:1.t" como nf.i.o r1ev;~

SGt mult(J) a:;rc.d"'vel aos no'brc3 cô:"
;cgas do Pr.rtldo RCrm.blicmio sin.ctio:a-·
l1sb ~ afiim::!.~Qo aU' ícUa, peço 'a
V .. E:~.n. Si.'. Pl'::~~~~:~t(?, faça corri~r
& l~cun~.'

Caircs de Brito.

Partido. lÜpublicano"
, ."

'. Maranhão: .

Li:lo Mkchado.

, Sel'gipe:
1.. '.

Lea11.dro Ma.ciel e' .Amando .Fontes.

("') ,Não foi rc·,.isto, pelo úI.~dol'.

E n~o é só c~t::t. E:~ outra.

No.ses:ão dos nO!:50S trnb=ul1qs ~~:?

a at::l. rcbta, ap::flscntei requ:;:::imcnt.::
funci.amentad'), .. P2clln~o o .pro:uU1l1ir.
mento Cio. AssemolGlv. ~(;bre 0S ~;C:l".'7
poderes. l?ost~l'icJ:mente, enviei 8. M'.:'z~
requerimento de urgência, 3.f,:ün~do p,cr
vários Sl'S. CC).Jstltuil1t~s.

Aparec~ .divulzac!o 1)0 I'Dlú'1·1o· ,,~

Poder Le~isl9.tivo" o requerimento de
urgência, sem, aquG:e que moti.,ou:.;o1.
própria W'gtncla. P:ucce-me que. ê·
maté1'1n. a 'ser retif1cn.da.. E .coDlO me
c..'1contro na tribuna, l'az~~ldo a,lusõ,;,',)
ã. ata, descjo ta~nbém abordar out\'~

mr~tér1a. a ela. concel:nentc. J::' o. c~is·
curso do nosso,'nô~rc colega, Si'..reao'
!'.ícrides, deputado ";,10!0 'Est2do' 'ca'
'B~..h1a. " "I, .•

,.;

Rio de .Janeiro:

Alcides SalJcx;ç~,

São Paulo:

: . Minas, a.e.i:'ais:
.. . .

,Jaci ~e Figueiredo,. Daniel Ca::va
lllo, Mário :ar,ante Felipe Balbi..
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o ilustre deputado, falanoClo pela Ol'
den,I, tê? cl'itlca ::J. esta .AssembléIa;
conSl!jej'OUfta a"~jxo cla Constltuinte da

, t3C1.h1o..

Qu.ero, no tocante ao assunto, ler
~100S Dobl'CS colegas crônica publicada
c:.m. jornal dC::lto. Capital, assin~~tja p..r
!h:u:rll.o I.~arxoquím, - a quem, & liú::i,
cio' tenho o prazer de conhecer pr:s
:,ot.l.lmcntc - jornalista C~llf: foi cor
re:i,onàcntc de guerra, o Q'l,1al, clW'~U1te

1:000 o dT~ma que viveu a Europa, V;
sltou vários países, trmdo opor~t~r.~

dad;} de aG:::i~tir n. sessõl?sde dh'ersos
pal;'lamcnLos. Compar::mdo o que ;;c
t.:o:ls~a.....? num c neutro cJ.êss:cz p:l.:l~

mentos, i.nclusiva estabelecendo con
fronto cnü'c n Cf.rnar9. elo::.; Comum; c
e,~t::.. Asscmb16i:l, aS5Í1Il se ma:l.lifcstN'i.:

"l:;:.ittl.~ c~!llo~õcs de:lrdo~ pa1'1o.mcn
t~r, ele modCl ncnl1tlnl dL'"Uirmem o
~jrC:f,~izio d~s nssc.mbl&ias populares, Na.
·/cr(/.2'C~. sáo nnútas vêzes saudo.vels
~l.ll~i:; de vft:;).lidade, c port:tnto não
Cottlp,:ometcm 0:3 -objetivos nem m~

t:::l.lJn.l11or., funda."Ilcntais das cí'..marc.s
n."\c~oüais, Perguntou-me um rccém
(:~wkio dcp'l},tnclo do sul, com um:"'..
í:~:nc::. m:::.nifcstacão de horror, se cu
vi;;'f~ na EuroDa't::l:s incidel:".tc:;, ~PS
=-<oJscrnblr,;i:::s nacionais, E conL:luiu:
"'"~.~:;im isto não pode continuar".

l\{......~. ti ,'crà:.td2 é Cjl1C isto - 0'.1 a
l:.sosrnblfin. - pode ccnt.inu~ll' a d~s

peito ciisso (' mesmo cem isso. Nenhu
~:n2. crónlca pe.rl!lment~r do mum]o se
(·rgulha. d!) nIlo foo~~Ulr ::!lr:;t!mt".s sess5c':i
f;uSp'cti.sn~, em fuce de l'crHmtin~s p:l!- J

jio;Ó{lf; pomicas de oradores. Vi, ernLon
é.r~. um. tumulto Quasescmclha'l1tc
dll...~lltc um.~ famosa reunião sôhre
plj1itic:~ ,internacional nos Ccmuns, clt t ft

~\t:ltc fi qual o presidente observou
com e}:cclentc bom tlili"110r: fi Senhüre5
:'".:}pr~::;entantês, é m:cessó.rio fazer uma
guerra. interna para evitar urna mo.ior
b'uer-ra c~:tet1la. 1"

Ac que rct~~cu um rlcputo.do tra
h;::.lhi::;h:;.: "Senhor presidente, esta ·a~

sembléia é um lusar de luta", E a 505

-si<Í continuou prãtic~mente suspensa,
901' ülgUns m1n1J,tos mais, enquanto os
deputados st:; dm:c:'1tendia111 c o povo

- nas galerias, ~l.col!lP::.nhava prazcntei
r~Olc:ntc a mús!ca inesperada das bnn-

cac.1as, !-icnhum. jornal britânico j~

mais rcgistl'oU essa ou outl'aS .sessões
s!!mclb~l1tes, proclamando que .bol.1...e~
1'0. desor<:1.cm na ass~mbléia e que os
:;enhorcs l'eIJ1'Cscntant~s estavam tt'a~

indo os Sf;U5 deveres 'lJarlamentarcs,
Vi, trunbém, em Erur.el~s, a policia.

r:h~mo.ó.o. à Câmara, e ficar a posto:;
ll~S go.1crbs, a fim de goo.rantil' a or
dem c permitir que os d2putados tlft
vcsseml <l.mpl:.l. Uberdaclc de opiniões c
clt; movimentos, mesmo que tais mo
vimentos degenerassem em pugilatos.
O ptle!lato não cllegou a acontece:
mas, a.pós uma hora de batalha com
os reprêzanto.nt(Js do povo, o pres1dentil
pediu - shn! - pediu permissão
para um a.parte, e disse: "Passo a
prcsidê:ncb,~o vIce-presidente; con:f~s

!'ia que minhas' for(.'-!.á se esgotn.:r~.m
l10 c.le~;V&1:ado leme parlacental", A~~

a:r.::mllfi, senhores". E s:<.iu, COU1 c::~

trema cUgnidadc!',

o SR. PRESIDENTE """- Advitto ao
nobl'e ora.do~ que seu tempo está tt~r-
minado, .

O SR.CA~ F!tiHO - Dcvenào
COl1::::U:l', Sr, !?r:sid~nte. l1mito·me.. ~.
pedir a ateÍ1~fro da C2:,mara para éste
dcpoiro~n".o. n meu ver -ainda m~iz

va!iOriO por~Ul:~ retrata a vida dos par
lamentes estrangeiros, na parte. l;',ID

que ao critica condeno. o tumulto d~

Constituinte brasileir:l.. (Mu.ito bem;
mu.ito bem).

O SR. PRESIDENTE - Devo in:
formar ao nobre Deputado, 15r. Café
Filho, que já se acha. atendid9. sua
primeira observação, alusiva à inclu
s,:{o do 2.lcme de S. E~.Q, no PaTt:ido
Republicano Progressista. No tocan
te à segunda, deternúIlarei seja sana
da a lacuna, com a publicação do se
guinte requerimento, a que fêz refe
rêncIa.:

Atendendo que a Assembléia Na
cional Constituint(; foI con\·ocada. CO~

mo poder Legislativo. ordinária para.
sua função 11ormal,fi~ada na Cons
tituição de 1937 (emenda n,o 9);

Atendendo que o m.oVimento lillli
tar de 29 de outubro de 1945, afas
tando o. Senhor Getúlio Vargas do
govêrIlo', não alterou o regime então
vigente, ta.nto assim que convocou
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trema cUgnidadc!',
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O SR.CA~ F!tiHO - Dcvenào
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Constituinte brasileir:l.. (Mu.ito bem;
mu.ito bem).

O SR. PRESIDENTE - Devo in:
formar ao nobre Deputado, 15r. Café
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primeira observação, alusiva à inclu
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Republicano Progressista. No tocan
te à segunda, deternúIlarei seja sana
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Atendendo que a Assembléia Na
cional Constituint(; foI con\·ocada. CO~
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tar de 29 de outubro de 1945, afas
tando o. Senhor Getúlio Vargas do
govêrno', não alterou o regime então
vigente, ta.nto assim que convocou
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CClls!tle~':'\ndo que a c1rcuns~~ncjn. de
11;io ter s!üo, zE!qucr, submetido ao ple
biscito pr/Y'listo pelo seu art. 187 f?ti
l"OU- ao dCCl1mento de 10 de noVumiJ::..o
ct~ lVZ7, or1u,n.do de um poder de fato,
&. ta;~a possibilidade de adquirir rLpa
rônc;~a cl.e leGitL.~Ja!lda pol1tkn;

Ccrl:,,1~l:::4:nc.ioqUe, se r:.sei~-:J. c:r~ ~n't{;s

d~s eleicõ::s àc2 ele dezembro úHimo,
hoj(), ei:::poZso.do o 1?J:cs1dcnte da :r:'..;:
pú}:l1ca e insto.led~~ esta Assemblclll.
m~:!.:) íl.Cel'ltll~:i:.l. :ficou a inCOl'npíltibl!i"
dade entre o ato d~ lOdc: ncvemb:o e
o atu~l l:C.Om2nto da víd::L nacional,
que opo....o cluer livre c ampl:lmentc
demcc:âtlca:

Cor.sidei'a:;.do Cl.u::: V:::'7-.05 disposiW:05
do mencionado dQcumen~o se chocam
com a C:iístl?ncia de um poder lcgis
la.tivo o;: CC11.stitul'l.1~e co:noo ql\í;~cxer~

cernos nesta Asse:nb1é1~; .
Consiacl'::.n~o q't~e :l. ch~mnd~ Oons

tituição ãe' 11.1 de r..ovcrnbro to! l),lte"
rada por v~rí<Ui l~l.s posteriores, t~-.

bért ditos constitt~cionll:ls, e cntreta::1t()
S~ ~'6r:l a.plicando d!!iP~$Ítivos ca,!:l021:1 ,
jl c~prcss3.mente revogados;

Consideran.do que é inàispcnsivel
defir.J.: os dl::~lt:js c~.se:lt)lais do cida
dão e fl.S SD,!"antias que os empal"a!l1:

Considel"?ndo que, eleitos o Foder
Legislativo· e o Poder E:~ecutivo, deve

.cessar, no pa.Í5~ tõda e qualquer ex~

pressão de autoridade clitator:i~l:

Considerando que o Poder Eóecuti...
va, sobretudo· tendo em vista :loS difi~

culdades CC várias ordens que, nes-te
momento, o ,\ssoberbam~ precisa estar
anllado dos meIos e recursos necess{}.
rios para e::ercer. em tôd.a a plerJitu
de, a:; suasatrlbuiçõcs, e tanto mais

~

Atel1cl:::11do que, pel~ c.m:.mda n.O 15,
o l?od.er Executivo ~.rnDliou os podc:
l'es constituintes ela Câmara e Sena
do, indicando qu:;: os m~srnos corpo!;
legizlati:Jos, com. ,1odercs, amplo3 c
reunidos em. uma s6 C:lJIlara., elaba-'\ '
raric.m a Constituição, mas não rc
VOí;OU, explicitamente, os têrmos ori~'

ginc.is d~ COn'l..-OC.2ç~O que atribuía ás
duas Câm.al'as poderes ccrastltuintcs

,e de legislativo ordinário;
Atendendo que o ::.:-t. leo ela Cons

nt1.l1ç:;:) (1::, !B~~7 dccu!'tt c!'Ue :l f~~(:l~l

ó<l,de do Poder Executi'ro de oaixar
decretos-leis restringc-se ao peJ.1odo
.em que não estiver reunido o l?arlaA

menta;
Atendendo que, já 'convocado o

Parlamento, com poderes ordinários tl
constituintes, ri. emenda n.O 15 que
restau:-ou a atribuição do Presidente

,ela República de b:lixnr decretos-leis
é um retroce:iSO na reosttuturação de..
mocrática do país e fera iJ. soberania
(1:1, ~'.S5crllblél~, que 6 o 'Unico ól'gão
legislativo, dircta:::'t::ntc, emanado :lo
:pcJ~,'o; ,

,:,.,tcndendo que, submetida a ques
tão da. competência da Assembléia á
M('50., estu., :nOl" seu Presidente, decla..
rCl1 que n.ão tinha poderes para es
cla.recê-la pela sua importâncla' e
~l"avidade;

/.:..tcl'ldendo qt:c é ée imprescindivel
necessidade que se submeta. a Ques
tão à decisão do p!enârio para que
êstc~ pelo voto nominal, d.etina os po
deres da Assembléia, assumindo. ca
<.la um ConstituInte, a responsabilida
de que lhe deve caber na funçã.o de
representante do povo, ficando à. bis
tórl:l o julgamento dos que estiver~m

certos ou errados;
Requeil'o que a 1!oJ.resa co1l3U1te o

plenário, pelo voto nominal, se tem
no Assembléia Nacional Constituinte,
ngora reunida, poderes legislativos ou

pal'D; n chefio. elo 1?odcr Executivo o
presidente do Supremo Tribunal Fc~

de-1'2.1 n()l~\i:atio l)~lo ditador deposto;
1 li ~.

Atendendo que o presidente do Su"
premo. 'l'ribun~l Federal, nu c=.erc1cl0
do PO(lCl' Executivo, manteve o. viS'ên"
cira. da Constituição tl.c 1937 c, fl.1ndn.~

elo no al't. 180, ba1:..ou decretos~le15 e
íêz emendas à meema Constituição.:

se se rcstlinze em suas atribuições
~ cl~born.ç5.o da Carta Constitucional.

Sala das Sessões, em 16 de tcverel"
ro de H146. - João Café Filho.

O SI{. l?f'<.ESIDENTE - Continua
tm disc~ão ti. ata. (pau.sc~).

:N':lu h~,wendo mal:: qnem sõbtc eb
peça a ps'1=I.vra., ccnsidej;'~.-la"ei apl"O
va~ZJ.. {Paus~).

o Si;'" Gcc~"g'ino /l..t.relino (1.0 Secre..
tário) procede à leitura do scguL."1te
e:~p~tlJ.e11te :
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(j r.st,í:\r4·quanto mtlis proviel'em O~ suus
poãeres' de fonte legítima; .

Ccnslàer:Lndo que a csta~ ·Assernbl':ic.
ConsUtl.'L1nte incu..7}').bc, primacialmente,
traçm' :::'5 :lormas 'bás1c~5 c.!l:l. ~ti.1~~[:'0

lia::: poderes do Estado:
Propomos' que a Mes~, depois de ou

vida. :lo Cam, nomeie UlnD. COIJ:"Js~u.o, ·na.
qual figurem tcdC::l 05 partidos com
re~':·e:t:!l:t::l.çiJ..o nr. P..r~~emb16ia, pa.1·:lt
(!l~boI'ar, com a m~:.iol' urr;lJncia, um
projeto de normas gerais, pelas quais
se deva reger Co ...,ida político-admi
nistrativa do pO.is. atê quesejr1 p::o
n'tulgac1a n. noYaConsti'~\}.i(;:io.

S:'\la dns ser:sões, le de fevereir,') de:
1946.

Pela tJnW.o'D~mcc!'áticaNacion:,.!: 
Otá'i;io lr!"ngabcira. - Mc.rioJ"lc:
~:arJão. - L':!.:~ Viana. - Alde Sam·
paio.' - Coelho Ro~'rirf1lec. - Jo:?e de
Borva.. ~ Domin[fos Vcla~co. - Eu
cli.i!ez P·;',.,ucircc"io. - Ha.milton. No
gtr(dl·~. -~ Fl:;rcs (1r! C:mhet.. - .I.a:'!!
;nar R~ch(!. - l1ureliano Le::c. __ o

::'crna7u!es Tc.vora: -:" Eoberto !:'Ci~r~
[J;:'~s., - Ua:t:.~:.eZ Sc-veri..m.o Nt:nc;;J.-
.Il1~rico Pacheco. - Pa.ulo Sc::asa.te. -,
/:.12tc'r..or BoiJéa. - JOf:é E01tijaci.o. 
,ju:rtlC'!J .P,{agaZhiie.'l • .- ToZcdn, Pit.!1.• 
Gabriel elr: R. PW::~CJ.,;. - PUnio Bar
reto. - HeribClldo VieircL. - Jura:ruJ:ur
F ires .. - Ernani Sátiro. - Ca.rLos de
Lir,:.z CcZ,;alcc.ntL - JCme5 Ilfacluroo de
SiQctc.'ira..-Adalbeí'to R!'bel1'O. - Jo!te
CancZido Ji'p.r:-a:::. - Al)osf-inTto M011.'lel
ro. - Lu.iz Clamlio. ~ Max Tt:vares
d'!~maíaZ - Plinio Lemos. - :lIa.
Ulia.<: Olznnpio. - Nesto:' J:irwrt.~.

Jo!:é Ai.t(lllstO. _. Herm.es Lima.
Soare:; Filho. - Osmar de Aqui'l'''(:.
PraiUJ KeZly. - Ra.phaeZ" Cincuni.
Ferreira e.e So'Uzá.

Pelo Pal'tido Republicano: - .l..rthur
Bemardes. - Am~mdo Fonte::. '-1'tfa
rio Brant. - EUi'ZCO c!e Sov.;;;a. Leão.
- Mun7toz da. Roc71.a. - Lino Macha
do. - Phf.Zipprl BaZbi. - Jacy de
Figueiredo. - D~Lrval Cruz. - Ser
nczrãesFilho. - Anton:o Maíict de Re
zende Con·éa. - Esrnaragdo de Frei
ta.s.':-· Marmel MOíaes,-- Fernc:rti1.es
'Tel1es.- José Monteiro· de Cast,·o.
- 'Plinio Pom'Pe'U.. - Agrícola. Paes
de B~rros. -' Dantas Vieira. - Pau.Zo.
Nogueira Filh.o. - Jo6.o CZeoiJhas . ..;..
ErastoGaertner • ..;.... ,017tmPfo. Alves. -'
A'l!omarBaleefro.-· Lino Machado.-

'1'hGm(:.s .Font as. -:- E'reita.(j Cavalcar::u.
- Lucia, Gornc~. - Leão Maciel. 
Joci.o· 1l-:fcmZes. ". '

Pelo Pattitio Lipertador -- Ra~l Pila.
CoxilÍ:;:3ãqp.1·6~mov!mcntoExpccUcio

nt.,dc.:J B:::..,;?,:,c!:)~'!~. - A.ssocia-se 1:1.0'

mcn:::.g~n.3 - S€:l"i:,O ltdbutadns 11ojO
:lssem1:l1él:1 ccn':it~tuL."itt:: - Heróicos
solr.ndcs- 'E:::lsH pedindo conheci
mento senadores - E deputados 
Sds. Alvr.!To C~I,:tin7?o, Secretário.

V::nl-w ,..':qu(;:·cr. n, ." • Ex.:lo ..seja
E1J.blnctid~ :1 :lp::occiaç5.o desta A5sem
b!éin. :t;l!cior~nl COn!jtituint~ ao indí::::l-
ção o.:nc~~~.... . . - ._.

S::J.l..'l.d,"~l; zes~õ!:s, 18 de ieverc=lro de
HHG. -- Cedo.': lirmi.!lllc!.!:z.

A Al;.':~~nl~16ill :'Jncion=:.l Ccnstiti.Ún
t-.:. !~CJ1' do Ü11:'..:"'liUO c.:~ su~própri:.t.
:-~ntm.·ictadee sv;:Jr:!'al~ia, com:ldcrllUÕl)

'. (~ue a Constituinte de 10 de novemtJ:o,
1rr:.postaà:· N:\éiIo. Br2.:ii1~h.'a .contra a.
suo. vontade, 6 u.nm Carta parafei':"
cista, incompntívl;l, com a era demo
crát1c~~ qtlC '!';cinicb pm:n. Do nossa
P6.tl'l<l, b':ln como ),::3.1'0. têcla. a Hu."'11~

nic1ade;

.Com..ic:cr....ndo que a pr6pl'l~ cont',:)
cação GD. i\.~emblêia N~cion:ll CO:lS
titUintc s!gl'l.i.fica por·.c1 s6 o reconhe
cimento da ino:isWncia da Cc.rta de
37;

Ccnsic1~i:'nl1do <'l.ue O!j rcprescl1tan't6.
do poi·ol nC:.5ta A~sembl~i:l, ao presta
rem o cumpromissoprometcn"do lr.2ar
dar a CoTI,::tituiç5.o P:::deral que fôr
:",dot~dn, dcsconhecefsm da Cartn. de
10 de novl,:lmb::o;· '

.Conslc1cT2u,;]o ~L:C essa Cnrta con-·
Ü'a'ria, a' p~rt.i::.· ao. xonipimcnta ele r~
l~çães .coro. as c:;:tintas votências do
Eixo.· todos' osacõrdôs internacionais
firm::.dos lJelo Brasil, - fundamen·t3.1
mente no Carta. do .Atlântico, a At:J. êe
Ch3.pu1tep~c e a Cart.'1.. do.s N~l.I(õc~

Unida::;;

Conslàemml0 que,' pelo art. 75· dJ.
referida Constituiç~o" o Presidente'da
República fica il'l\1estido de poderes
pal'a dissolver o. Assembléia Nar.\oIJ.e.l·
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(j r.st,í:\r4·quanto mtlis proviel'em O~ suus
poãeres' de fonte legítima; .

Ccnslàer:Lndo que a csta~ ·Assernbl':ic.
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rio Brant. - EUi'ZCO c!e Sov.;;;a. Leão.
- Mun7toz da. Roc71.a. - Lino Macha
do. - Phf.Zipprl BaZbi. - Jacy de
Figueiredo. - D~Lrval Cruz. - Ser
nczrãesFilho. - Anton:o Maíict de Re
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10 de novl,:lmb::o;· '

.Conslc1cT2u,;]o ~L:C essa Cnrta con-·
Ü'a'ria, a' p~rt.i::.· ao. xonipimcnta ele r~
l~çães .coro. as c:;:tintas votências do
Eixo.· todos' osacõrdôs internacionais
firm::.dos lJelo Brasil, - fundamen·t3.1
mente no Carta. do .Atlântico, a At:J. êe
Ch3.pu1tep~c e a Cart.'1.. do.s N~l.I(õc~

Unida::;;

Conslàemml0 que,' pelo art. 75· dJ.
referida Constituiç~o" o Presidente'da
República fica il'l\1estido de poderes
pal'a dissolver o. Assembléia Nar.\oIJ.e.l·
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Constituinte, com evidente e inaccit:í.
velo resir1~ão à soberania. popular;

Considerando Que a não ,realização
do plebiscito estabelecido pelo dispos
tono art. 1&7 da dita Carta 'por si
:::ó' COllStltui motivo ~r", invalidade
da: mesma;

Condd&rando que a Slt::l. il1virrbmc1~l

ele jurídica, polit:C::l. e moral j~ foi re
conl1ecida. pc!os seus próprios auto-
res; .

Consil,lero.Íic!o, finalmente, que, por
6stes' motivos, e U).1'\..a C::l.l'ta caduca,'
promulga a '.segUin.te

D~'Clri.raç2.o :

.Artigo único.. :Fica. :revogada, a par
tir <-in. presente ciatn., n. Constituiçílo
outorgada.de :1.0 cc novembro de 1937.

S:"tlll. cl~s Se~sões,.la de fevereiro de'
1946. - Lu.iz Carl.os Prestes. - Agos
tí:nho ele OZiveira. - Clcmdi120 José de
Silva • •- Antônio. Pacheco da. Silva.
~ .Tosá J,1a,·ia. Cn./.z. - Carlos 11'1"'
r'lghcllu.. - Ari Rubens Silva. - JOi'
ge AmaeZo. ,

O 5R. PRES!DENTE - Aclum-sc
na C:'lsa ú~ si's. Constituintes Romeu
d.e Campo." Vergal, João da Costr:.
Pinto, Dant~s 'Júniol'; Aliomar de'
Andrade' B:llceiro, Raul Barbosa,
L1.lls Viano. Filho, Nestor Du~rte Gui-·
mnrãez. José Alves P~lmn. c Odilon
cta Silvo. Sos,res, Neg:oe:iros' Falcã.o,
Aluislo àe Castro e Luís Regis Pa~

chccoPel'eira.
Convido 05 51's. ~. D.. C 4.. o Secl'ctá~

rios paro., em. çOlniss~o, introduzirem
llo recinto S~ E:<.u,.

(Com.parecem. Sr.. -Ex." ,e prestam.
com.prom.isso). .

O SR. PRESIDENTE - A Comis~'

::ião do :P.e~!mento Interno está des~

ral.c~~da de um de seus -elementos
.) 81'., Oevaldo Lima, ausente desta
Capital. No~eio para substitui-lo o
Sr.' PCS60~·Guerra.

Tem a palavra o Sr. Carlos Ma
rlghela.

O SR. CARLOS MARIGHELA 
Sr. 'Presidemte, $1'S. Constituintes:

Yenho ~,.esta. tribul1t'1. justificar a
indicaçfio ,aPl,cscnto.do. pela bancad...

comunlstl1 c que ,1á é do conhecimen
t.o .d~ C'Hi1l. :r:~c.fcre-se a· mesma ti.
COl~st.ilui;:.fio pr,r~rascista de 10 de no
vernól'(.· dc! lS3'i.

Desde que aqui nus ClJContl'El.l1.1(JS
reunido,;;, 110 el~~~empcl1l1o ele nll:.lld~~

to conf(:)..'ldo pelo IJnVO, l):lrn dcc1clil'
mos C~Oii dcsthlO:; ele 110f..<::::I. p{~tl'in, ol:?
l)o::ando um reg~me del~10C1.'áticCl; des
de que aql1incs cncontr:lmos, Dm'tan
tO,com lJodcrcn s'.)bcl'al1Os, rrmnidos
llcst::r. A::;S~r.:lbMio. Cou:;tituintc:, evi
dentemente t':lmo.5 um objetivo, uma
!!nalld~!d('1 ,qual no ele clo.borc.r uma
Constituição dc:noe!'·:1.ticn. Descle 10
go, POl'Últ, se as~cntou, Sr. Presiden
te, ql1C o.z:kn procedíamos, por nos
J'f.!ltal· Ul:'l~ Cart...1. Ccnstitucional.

Com e::.'·3ito, nio f:~ rmme wna As
~c~nh!~~ia. Constituinte Qtial1.do exi:ite
ru:w. Carta Ce:nstituclr.:::'1.al em vigor.
Ló~lco, po::tanto,é (.~uc Assembléia
dc:'>t~ ..~a tUl'e7.~ ~ejn. convocac1[~ so
mente Ci,u?.ndo ê:~:;e Est~~t:.to não e;cis
t..'l. •

Em lô2~ rcn.mh:-cc, 110 :!3rasll, Un1tl.·

Ass~:nhlfi3. Cc.nsti~i.~;:1t:: porque, libc~'

to oD.-:.is elo j;.tr;o ll1sitano, neccsslta
,.:1, cIo C.:u:t:.. :\~agn:l, ~l.lC regesse seus
dC5t:"'Il0Z.

Em. llWO rel.!.'1iu-~c. ~~o :Brasil, un1tl.
Constituinte, po~·que, derrubado o po
der d~ l\.zon:~::qu:i:L, e, <.o.ssim, a Carta
Ccnstituc~cn:::.l cio Ill1pé1'iv. se tcrZ)3.v:;t
neccs:!ãrio elabOl"Rr 110V:l Carta Cons~

titucional aca'!)ta.cla. à situnção que se.
:Lpresc~tava. dentro do pais.

Em 1:13,1, reuniu-:;eoutra Ass~mbléb.

Co"i.stitt:intc porque, em 1930,. des
~l'uiclo o !Jade;- Que se llorteava pela
Cart~ de 1891, era mister se desse
novaConstiiUi~fio no Brasil.

Em 'lg-1:ô, est~tmos de novo reunidos
em .t1seembl~ia. Constituinte, por que?
Exatm:nc~te porQue - devemos rcco
nh~c~l' -' não possuímos uma C3.rta
Constitucional, não estamos sendo re
g-ldos per coisa· ~leuma. Há uma Car
te. in'.:iÃ~stcnte-. ou CCIDO tal rcconhc
ciâ~ DOl' tddo. o. nação. Por isso me5~

mo,' 'P:lr9. reso!ver a situação, o Go--:
",Grna se viu obr!e;:ldo rt convocar uma
Assembléia. Constituinte.

Desde o prL.'1.cí!)io, Sr. Presidente c
Sr~. CCl1zt~tuiLtcs, vimos' a!il'mi:mdo
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Constituinte, com evidente e inaccit:í.
velo resir1~ão à soberania. popular;

Considerando Que a não ,realização
do plebiscito estabelecido pelo dispos
tono art. 1&7 da dita Carta 'por si
:::ó' COllStltui motivo ~r", invalidade
da: mesma;

Condd&rando que a Slt::l. il1virrbmc1~l

ele jurídIca, polit:C::l. e moral j~ foi re
conl1ecida. pc!os seus próprios auto-
res; .

Consil,lero.Íic!o, finalmente, que, por
6stes' motivos, e U).1'\..a C::l.l'ta caduca,'
promulga a '.segUin.te

D~'Clri.raç2.o :

.Artigo único.. :Fica. :revogada, a par
tir <-in. presente ciatn., n. Constituição
outorgada.de :1.0 cc novembro de 1937.
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tí:nho ele OZiveira. - Clcmdi120 José de
Silva • •- Antônio. Pacheco da. Silva.
~ .Tosá J,1a,·ia. Cn./.z. - Carlos 11'1"'
r'lghcllu.. - Ari Rubens Silva. - JOi'
ge AmaeZo. ,

O 5R. PRES!DENTE - Aclum-sc
na C:'lsa ú~ si's. Constituintes Romeu
d.e Campo." Vergal, João da Costr:.
Pinto, Dant~s 'Júniol'; Aliomar de'
Andrade' B:llceiro, Raul Barbosa,
L1.lls Viano. Filho, Nestor Du~rte Gui-·
mnrãez. José Alves P~lmn. c Odilon
cta Silvo. Sos,res, Neg:oe:iros' Falcã.o,
Aluislo àe Castro e Luís Regis Pa~

chccoPel'eira.
Convido 05 51's. ~. D.. C 4.. o Secl'ctá~

rios paro., em. çOlniss~o, introduzirem
llo recinto S~ E:<.u,.

(Com.parecem. Sr.. -Ex." ,e prestam.
com.prom.isso). .

O SR. PRESIDENTE - A Comis~'

::;ão do :P.e~!mento Interno está des~

ral.c~~da de um de seus -elementos
.) 81'.. Oevaldo Lima, ausente desta
Capital. No~eio para substitui-lo o
Sr.' PCS60~·Guerra.

Tem a palavra o Sr. Carlos Ma
rlghela.

O SR. CARLOS MARIGHELA 
Sr. 'Presidemte, $1'S. Constituintes:

Yenho ~,.esta. tribul1t'1. justificar a
indicaçfio .aPl,cscnto.d:l. pela bancad...

comunlstl1 c que ,1á é do conhecimen
t.o .d~ C'Hi1l. :r:~c.fcre-se a· mesma ti.
COl~st.ilui;:.fio pr,r~rascista de 10 de no
vernól'(.· dc! lS3'i.

Desde que aqui nus ClJContl'El.l1.1(JS
reunido,;;, 110 el~~~empcl1l1o ele nll:.lld~~

to conf(:)..'ldo pelo IJnVO, l):lrn dcc1clil'
mos C~Oii dcsthlO:; ele 110f..<::::I. p{~tl'in, ol:?
l)o::ando um reg~me del~10C1.'áticCl; des
de que aql1incs cncontr:lmos, Dm'tan
tO,com lJodcrcn s'.)bcl'al1Os, rrmnidos
llcst::r. A::;S~r.:lbMio. Cou:;tituintc:, evi
dentemente t':lmo.5 um objetivo, uma
!!nalld~!d('1 ,qual no ele clo.borc.r uma
Constituição dc:noe!'·:1.ticn. Descle 10
go, POl'Últ, se as~cntou, Sr. Presiden
te, ql1C o.z:kn procedíamos, por nos
J'f.!ltal· Ul:'l~ Cart...1. Ccnstitucional.

Com e::.'·3ito, nio f:~ rmme wna As
~c~nh!~~ia. Constituinte Qtial1.do exi:ite
ru:w. Carta Ce:nstituclr.:::'1.al em vigor.
Ló~lco, po::tanto,é (.~uc Assembléia
dc:'>t~ ..~a tUl'e7.~ ~ejn. convocac1[~ so
mente Ci,u?.ndo ê:~:;e Est~~t:.to não e;cis
t..'l. •

Em lô2~ rcn.mh:-cc, 110 :!3rasll, Un1tl.·

Ass~:nhlfi3. Cc.nsti~i.~;:1t:: porque, libc~'

to oD.-:.is elo j;.tr;o ll1sitano, neccsslta
,.:1, cIo C.:u:t:.. :\~agn:l, ~l.lC regesse seus
dC5t:"'Il0Z.

Em. llWO rel.!.'1iu-~c. ~~o :Brasil, un1tl.
Constituinte, po~·que, derrubado o po
der d~ l\.zon:~::qu:i:L, e, <.o.ssim, a Carta
Ccnstituc~cn:::.l cio Ill1pé1'iv. se tcrZ)3.v:;t
neccs:!ãrio elabOl"Rr 110V:l Carta Cons~

titucional aca'!)ta.cla. à situnção que se.
:Lpresc~tava. dentro do pais.

Em 1:13,1, reuniu-:;eoutra Ass~mbléb.

Co"i.stitt:intc porque, em 1930,. des
~l'uiclo o !Jade;- Que se llorteava pela
Cart~ de 1891, era mister se desse
novaConstiiUi~fio no Brasil.

Em 'lg-1:ô, est~tmos de novo reunidos
em .t1seembl~ia. Constituinte, por que?
Exatm:nc~te porQue - devemos rcco
nh~c~l' -' não possuímos uma C3.rta
Constitucional, não estamos sendo re
g-ldos per coisa· ~leuma. Há uma Car
te. in'.:iÃ~stcnte-. ou CCIDO tal rcconhc
ciâ~ DOl' tddo. o. nação. Por isso me5~

mo,' 'P:lr9. reso!ver a situação, o Go--:
",Grna se viu obr!e;:ldo rt convocar uma
Assembléia. Constituinte.

Desde o prL.'1.cí!)io, Sr. Presidente c
Sr~. CCl1zt~tuiLtcs, vimos' a!il'mi:mdo
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ser necezs~'i.l'jo dnr ordem n.os nossos
trab:Llhos. Devcrílos partir de um Ec"
g1mento Interno: mas, em scgl.tida,
no.zzn. Pl'imclrn tarefa, nosso prim~iro

comnrom1sso u ser ~n.lrl::'.c1o com o povo
brnst!ciro, é atcndoi' ao pZ'{iblema. que
CS50. C~lrt~. Con5t1tuciol1~1 represento..

No narticulnr, nessa D05í~[lO, n03S<L

atuacio política, deseje início, 1'01 no
s,:::nt.lé.~f) de mn3traf que nt>..o reconllc
(:fartl~f) esta Carta, êstc instrwnento
de úr>::css5.o do DOVO bl'élSilell'o e que
estivamos dispostos. dentl'o desta As..
~cm.õléla, a le"DÃ.lto.r o pro})lemn. E' o
que fazemos, Vdinclo r~03 Sri;, Cons..
tituintp.s que zc p~'onunc:i~m aC~:l ..ca do
requerimento que orrJ. apresel1t~mos,

isto é, '!UC no l~_S1lC1YLbléin p:'om111~uc

sol~nr:rr1ente a rcvog':'J.çtl.o imecLlu.t:l
dcsttl. Carta parafnscista.

Nilo m.lCl'O in:;istlr n.o5 considc:randos
c ll005 lJontos de vista o.i'creciclrJS em
nc~c rcc:.ucl'tmcnto. sem antez fazer
algt:ma:i ::l.prcc:laç5cs. no sentido de
j u.ztlí1ca,l.· :nos:>~ indicaç5.o, apreciações
CSS:lS que 4'e~tlto dr~ m;t!ç.r irnf,lortt.n..
ela p:lro, a A:;scmbléi3. Tenno, por
tr..lltO, de me cln~ir aos prõl''>l'iús limi
tes ela Carta parnfascista de 10 de
novembro de 1937.

Sr. Presidente, Srs, Con::itítlüntcs:
essa Carta é tfio :lbsurcl::t que, no seu
prcimbu10, levanta o prOl)lema d~ in
filtração comunista, na .situnção em
(me rIO:; cncont:amos no mundo, quan
cio .0 fascismo ~oi accrotado m1Utur
mente, quanct.o dC'lltl'O da no~n p:5.
tria o Partido Com,lni:;ta se acha le
galmente con~tltuíC1C1. quando I de:1.tro
desta pr6pria As~cmbl';;ia o Partido
Comunist."l, tem hoje rcpresentnçUo;
r-osfiui dcpubdOS c um senador, A si..
tt.::tç:1o estnOp.2ec3t1a no preâmbulo da
Carta. Constituc1on3.1 de 10 de novem
bro de 1937 ces~cu, pcrtr.nto, de exIs..
til' l1rMicamcIlte, nc~te p:l.l"ticul~.:', De
fa.to, começ~ essa Cnl't~ por não cor
rcsli0l1der à rc~lida.cle ~tual, porque
diz no prcâm1Julo:

..Atendendo ~s legitinw.s Qspira
~õe5 QO povo brasile~o à p~z po
lítica' e social, profundamente p~r

turbada por conhecidos fhtõres de
de.'joí·dcm, rf:'8ultantes ela crcs<:en"
te agrav~ção dos dIssídios parti-

c1.41'los, ClUC. uma notória propagan
da dcr.nugógica procura dcsnnturar
em l~lt:l de classes. c da extroma.
cão clt conClit05 ideológicos, ten
(ient~s. lJ(~10 seu dcscl'wolv1mento
nntl1ral, n '):esalvcf"se em termo::;
de:. vio16n~in, colocando a Nução
:;ob a funesta imInência da ;;"licr
to. oivil" .

Bu percuntarIa, Sr. Presidente, on
ele cstâ u pertUl'b~çãa pl'ofundamcn
tt.. C011hcdda ele !alêr~s de à'::sord-em,
r~sultontcs d~t crescente agravação de
llijss!dios tx~:rtid:ít'io::;, qtiando todos os
partidos c.cab~m dê: -co11corrcr livre
mente :::'05 ccmicio:; e!eiturais c o po
\·0 vetou nos seu!) representantes, en
contrando..se tôdas as correntes poll..
ticas congl.'açadas, nesta Assembléia
Constituinte, no sentido de dar à nos
:,0. pãtrh uma Carta Constitucional
dcmocrá.tfcn?

--·-Onde -está, pois, infiltração perizo~,

extrcma~úo de conflItos ídeológicos~ a
que se retere o preâmbulo da Cart::l. -ele
:l937? .

O que ali S~ afirma n~o é ma~,:: qo
que o meio de ma:1tcr amdo. a Naçao
110 ambiente de terror, cl'Íado pelos
quinta-colunistas c pelos f~cistas,

mas, atribuindo aos comumstas· a
existência do perigo iminc'nte.

:Já o Deputado Jorge Amado, em
c1iscul'sO prOferido em sessão anterior.
mostrou que o perigo não vem do co
munismo, lJorque. quando se levanta a
bandeira do nnticomunismo, não são
apenas os comuXústn5 que sofrem, não
são êles :'Jo:i1cnte que vu.o Dara a ca
(leia, I{tlC se vêm dcport:J.dos pura per
lJanr... ~ ele Noron:J.:l, e para a TIha
Grande, Clt:o.ndo não sG.o assnssinado3
pela volíc!a gcst~vmno. do Sr. Felin
to j\'Iullcr. (PaZmas nas aaZerias) , E'
todo o povo que sofre as conseqUên
ci~s do que se pretende atribuir in
justnmcnte no cornurJsmo.

Não se com!Jrc~ndc, porca.l':KO, que
ainda. se <lescje manter de pé essa
Cal.'to. Constitucionnl, que levanta no
Dreftml.ntlo um problema c!essn. natu
rCl.a.

:E br.sta o preámbulo, Sr. Presiden
te, para qUe essa Carta não possa ser
:reconhecida e respe1tadll nas condl-
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C;ÕNi ntua13. AlUis. nunc2',. o foi pelr..
parte mais escl:ll'eclda, mais demo
(;rático. elo n05::iO povo, o nosso prolc
t:l:::incto, n~m. pelos espíritos de maior
;ntdiG"énci[~ do Bl'wdL

Ainda. nUffin c!:.t$ r,~ssõcs antcriorc::.,
c=uvlmos o llu:.trc Sr. Melo Vlnm:l.,
,;mir:.cntc Pre~1rJentc desta Assombléia,
(1cclnrar (lHe llunc:n s.ccitou êsse Có
dh,,() tte Castir,;o.

Er;3í:1. Cu~t::t, Sr, :?l'csidCl1te c Scnho~

Tf:1;i Constituintes,. rol dec;:i;t:tcla p~10

rádio - col~o. i.',a1':'J, jo.mo.is vista em
:ni:mllUrn. p~ís elo rnu.."ldo" Estava o
povo br~::;Uciro adOl'nlecido, na noite de
10 de novembro, tbc10 em Que as leis
que o rcglmn alr:d~L eram as esta.bc
lccldo.s pel~. COll::itHuiç:io ele 1924. e.
no dia z~zuintc;;, uquGle... (1Ut: rcpresen
t:l'lO.tn fi, roai()r1~~ (liL N~ç5.o e qu~ não
ptldel'am csctital' Q l'i{1;o, &C zurpl'ecn~

dcmm eum 11m:. ::.ovo. Cu.rta COnstl~

t'~cia~lal, dccr:z(;!~d:l c lia:l l)~lo rádio,
:o:cndo que o "z;n::d·:c.." fêtl'c. o próprio
Sr. P:csitlcnl1..! (I~ TIepúbUca.

E·,.ridcntt!IDcr.tc, o fo::.to !clz com que
:'10SS0 conceito entre 4:.5 n:::tç[;!:lZ civll!z~

i)<lS do mt~ncto b...i:';q,s~ie muito e D'h1Í
to.

E C!tw.ndo o Bl'a:;i1 se ergue, pelo V'-l.~

]r;r de seu::! filb.tlJ, r.ll;lú. ação dccíd1do.
do nl)sso C1o;'ioso Corpo E:'1Jcd1cioná~

rio, ajudti,n:::D ~ derrotar o no.zi-fas
cismo, cOopCrc.Ilcto paro. ~ pa7. e C01'.l.

tl"l/:illlndo cem seu concurso para o bom
C:;;cito da missão da~ Nações Unído.:s,
11J.O se cor.ar-r~cnd~ que cs~a Carta
amda 1;ossn estar (;m viS-or, e zcr usa
dn eooo instrumento de oprcssão e
c.:a::ti{!o p::l.ra o pc·:o.

$r. Pl'e::;1dcnte, jusLific:~ndo a l'lOS

sa 1mUcnção, qucro dizer, aqui, uma
demonstração apoiada em três ques
t(ics :íLtndc,menials, que prccuraroi de
1{(mvo1v:';!r perante a Ase2mblt1~ Na
cional Constituinte. Porque, na aná.
Use dessa O<:'1'ta enccntramos. em pri
meiro lUr;nl" !lontos ou· al'tigcs, pelos
qull.is EC verifica a :inrJbscrvância da
letra. de. ConstitulçQo, sun. não apllco.~

ç:lo ou n.plicação contraditória; em
Sl::fiundo, pontos 011 artigos aplicndos.
porque representam. restrições aber
tas ou sl1pressões de liberdade; e, em
tE'l'ceíro. pontos ou artigos que de-

~l1omtrnm ~;cr :l Carta de 3rl po.ro.:fas
cista, ultra-reacionirirt. vcrdo.dcira en
carnr.lç~u ~::. .::n:t·:':til'n. 0(:350111,

Dentro, porLunto. da Co.rta Consti
tucional em exame - &ssc monstrcn
!lO de 11) de nOilcml.n'o de 1937 -.;, cn~

conLl'r.tmos artIgos contrad1tól'io~, c ob
~en"ar.aos, n1ndú, ao não aplicaçuo ou a
ino1):~er'Vfmc.:la UC' scn~ d!sposi ti"1I0S, Pos
~o citar, por cr.emplo, o D.rtfgo D. o, Cjuc
:i(,: l'~i'~re r~ llutono:n.ia. dos Estados,
qj;~ (li~~:

.. O Govêrno .Federrr,l intervirá
nos Estadon. medlantc ~ nome:l
ç110, pelo Frc~lclcnte da.' Repúbli
C::t, de um Interventor, que nssu~

1ú!1':1 no 'Estado ::!.s runc;ões" etc.

:::nm':!a.rfL Interventor, com os se
Ul t!n tC's objc:ti"yos:

"D~l"::L impedir 1:1vnt..ilo iminen
te de: um pal~ c~jtl'an~eiro" etc.

"pura rcst?.tc!~cet Co ordr:ID sra
...cmcnt~ :lltc:-o.dn." etc.

"pnra D.cl.~nlni!-it:'ZLr o Estado.
(lunr..do, por qunlq!.icrmotivo, um
das t)CUS p(;d~i.'cS estiver impedido
CC funcionnr".

Pi;r~tlnto, S:..·. Prerildc1'l.te: é ou n!lo
cOl1tr::.clitórla. a Constltuição CJUC, no
~l't. 9:', decreta ~ inte:::vcn:;áo nos Es
ta.cto~) (!uando houver invasáo de pais
t~t!.·al1!.":ciro, qUilndo fOr necessário
:rcst~bclcccrll. ordem, ou então para fa
ze::- .com que os vodcl'es impedidos ele
i"undonar tcnha:m as lpr:mt!as necCs
::;(d:1.s? Pergunto: que lnvas5.o houve
1~03 E;tado~? Que c::-dcrn pública en
cont"Iamos alterada nesses mesmos Es
tado::;, durante todo o período do E:i
taco Novo? Que poderes foram impe~

,tidos de func1ono.r?
Por qU!!, cntüo, foram decretadas

in.tel'vcnções? Por c~ue todos os Esta~

dos tinho..tn Inter.rcntorcs e não Go~

'V.'}.('l1o.dores Co cxceçCio de um, onde o
Governador não era Interventor por
que assim não fôra nomeado. mas era
!ni;f~l'Vel:tor na pratica, pela atuação
(lue c:<crcb?

E' uma. contradiç[lo que não se po
de compreender. Isto é a negação do
qU~ a DrólIl.'1a Curta afirma. E, se
pDS(~a:'mos adial1 t,e. Sr. Presidente. en-
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cont:ro,l'cmos .D. a~'U,~o 12, onele se .diz
que o Pl'esldcnto d~ Rcpúl:>llca pode
ser p.utOl·1~;ndo, Delo l?oxlaroento, a c;~.:.

pedir"dcc~·cto~;~j~!s .. ·O !nter.cS.'J::mt2'.
porém, é (mo n~o bavia. Po.rlmncnto
pa,ra :lutor!Z;ll' o Presidente da Repú-.
bllca :::. bai:'!:i'.r t~is ~tos, Novo. contra
illçfio, pois, ela Cm~ta, que cstaIJclcc!c.
UIl1<."\. Sél'ic de 110rmo.s que não podiam
ser nplicadc.s, lJcrque p<":cav:::m pcl~~

base.
O nrt. 1.3 disl?Õa:

'''0 Prcsi(.1cnt~ eln República, nos
'Pcric=os de rocessoc1o ParIo,men
to ou de ê1tcclcçao cl~ C6.1n::ll"n. dos
Dc:~uta~lo~, ~o~:i~f~'t se- o c,d3il·cm
a~ l1~cet~jic';ad~'l do Eztado, e~pe..
d.ir . dcc;:cl;c~-!tb f.c'C~'e as. mo.tê
rins de C()l;'lpe.:t~ncia lc,;jsla.t1v~. da
UniQo, c:-=cCtU:.:'..dC3 ~.5 .Ge~:'Uintez:

nu.o cr~ de esperar da(!uelcs. que d~

7.i~l.1n .estal fazendo obra democráticfl.
no .Brt'.sil, Ol'r:l. A . revogaram a C3.l'ttJ.
Co:n.st~tucioruJ.l de lO de novembro, qt.lC
se m::.ntém cie p6 at<: hoje, sC3uncio
a.til.'mam os que são seus pnrtldá.rh.'í.
que pretendem i1l1pl~1.!lti1~lo. contrr.l. :.I-
nossa vonc:::.de.·· I

Ainda depois disso os Estados pl~i~
maneccriam :icm Constitulçtio, rt,t{:., o
momento em que, f.tPl.'CZ3:ldamente,· N~
l'espcctivos Estatu~os dc'/c:lscm !õ/-;r
baiY.~àos por detenl'lina.ç4o elo prÓpriO
GciVêrno, que ::;c hn.\'ln impl::mt::tcto. <k
pois ele 29 d.e OUttlt,~'O, lcva,ndo-·) a
rich::.çar esta lei, ':l, anu1:í-1:x., ri dei
:'~:lr, C.l~lm, tuc'i.o como c1antc3, 'isto é,
nO~~'am:::ntc_os Estado;.; .sem Co'nsti::'l1i.:.. .

!Jfi.o.
~~is ainda, Sr, PrC'~1c1ent2, no &r

ti2,'o 25:

"Compete lil'ivativ:ln1.imtc aos
t.'ldos: '

I - D~cretar a Constitulç5.o c
as. leis que devem reger-se".

Os' Es"tados nâo Clecretaram Cm.15t1
tuições;êlcs vivera.!l1 sem Constituiçõerl
.até .há .pouco tempo. Desencadeado o
golpe reo.cionário de 20 de outtlt:>rJ,

aquêles que diziam que 1nrnimplant:r'.l'
no BrasU. a democracia começaram
eX2.trtmentepor manter as ,mesmolS
coisas que 'ltê e)lt5.o 'ex1ztia.m, o qi.lO

Q:.;~~;.' ,!:~c~: se o' Parlan-:~.nto t!"ie~;

~{;~lCc ~::; ..;cbk!o ~u· c:;ti\lc:.;.::e no rc
CCS30, ccr...":.o dih a ::.rttzo l o !?rc~a.~ll'"

le :~c<1c:;i~ ·b~:!::::.= ,c:ec'retcs;.lc!;:i, m~=.'lOS
:;ôbz-c ê~:;cs ~=cDkma5, No ent:mtQ, Cl'a
sóôl:e cztri. quc~t~10,c:m.tamcntc sõbre a
lCGisl~çt:.o c:leitor.::.l,' como veremos pO::i
te~..iOl·:l~O:lte., era. riDl:;.rc impuztos. sô
t'rc 11' moeda, prccl.w.mcntc: que O 00
..•...··'... '0 }-••.•~,....., (lr>cr'd-CS_1Q'is dn ';'.·"11do

-..... r 1............... r 101,ll ..~ ,.. '" _'\oi .. , ..~ ......." ••

de a.tcndcr :l !Jrópr~ letra c;:oressa da
C01l5titulçf:.o, .

Continua.ndo, Sr,. Presidente. o ar~
tigo' 21 rem:

l.!)

b)
(;)

à)
C)

.1)

n-:.céit:ca.c;Gcs :1 C011:t~tUfr:fio:
", ...;' .... ..

leG~!.lr.';a?: e!~lto:::al;

o:..-~~nlonto :
i:npcst:;z:.
hl~~itt:iça6 ele l.lO~C116lios;
,rr.ocua." etc •

"OJ ú,:u:1icí?ic:; :::el':oorZ'::'llL~::t

dos de fotT-1~ S. {;:~~-:rh~s nss8S'ur'1~Ja

2.l1to.c.omia em tLi.:11) r,:uD.nto r{·~::'

pc:ite ao ~~u pcc~üi::;,l' il1t~r(:fj::;c. ,e
c:3pec'Íal2.:c.,::nte:

ai à· c'3colh~ cios vcrcn.tlorc~ Dr:lr)
sur:r~Z10 diret.o ~..j!)5 muníc1pzz :l.H;,;
t~.clc::; dcltol'C5 no. ~orm~~ tia l~l"·.

Acontece'. poré:n. Sr. Prc~lr.~e111~c. o.u~

os vcrc~~õ.crc~ ;.1~,o fo~·:J.m c::co!ht~)05 11(J.;
l!:uniciplos: :l{i.O h,n·:.~ ~ur!'á:?:!o efrMo
<los nmnic1!,es nlizt~dcs; ~1~O .!10U"~
cols~ a!zuma.

Mais um artlgo d~!' CanstituiS'Zl.O cil:
10 de novembro que ~i.ci:-co\1 de sr:r llDll~

c~do, com ü1obsl';i.'v{.ncla cb ·letí'o. C;:
'Pressa. dêsse verd~i:!ciro n1oI:streo.go,

Vejamos o q,ee diz o :ut. 30:

"O Di..:tl'ito ",,'cdero.l ser':>' :ld:J.1i
nIstraCo por 'Um 'Prefeito cc: nc
·mc2ção elo Presldentc àa Repil
bEca, com'a o.:proVnJiú,O' c10 Coru,;,!
lho Fccic~:::.l" etc,·

Acc:ltcce ~inda uma. vez, Sr, :P~"C5~

'Clente,· Que ~ste art~go não pOde ~í'~'

aplicado, porq'~e n!1.o .tinha:nos Oons~

lho Federnl que aprO'/asse t:l.l nome:J.
C;ão pnr:l Prefeito elo Pl:1tritoFcdr~rt!.l.

E, mais ~dianteJ Sr, Presldente,'o
art. 38, que trata do Poder Legisla-
tivo, diz: fot, ..

"0 ,Poder Legislativo é exel'cldo
pelo Parlamento N'acion~l, ,com a"
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. 'oolabor$lção do Conse:lho dtl. Eco
nom1a. Nllctonal,' 'c do Pl'eside:l.1.<:
àa. :nel'Ública", etc, ,

De novo n l~t,..'l expressa. cía; Com;
tituiçãoera, bUl'lada, porque vivem ',s
sem Párlametito durante tôd~s as tl'\':"
vas do Estado Nóvo.
, Ma1:3ainda, Sr. Presi~lcnte: () lI,;!:

tigo 71 diz:

"A Câmara dC:-i Deputadoa dispõe
ÓO 'prazo' de 45 dias pa~a votnr o
orçamento, U })l:I.rtlr. do dia. em ql.1e
receber ao ,proposta" do Gavêrno; o
Conselho ,F.cdex:c.l, p~ra o mesmo
fim, do prt\zo cc 25 dias. ,:1 cont~l'
'~ êxpi:ação elo concedido n, (;~ ~
.:tr..ira. dos Deputados".'

E, mais uma vez" 51'. PrcSfae~1i.'.:,

:l1ãÓ tfuhamos nem Consenlo Fcdcntl,
nem C2.mara. dos Deputados, de f:,/t
má,q:.1é não podinnlo:;, atender ItO :H;:;
PoSto 'ria letra expre~;sa do. Consti~ui-
~áO.,. "

Ainda no art. 7a:

~IVa.gando por QUI1.1qUCl' moU....o
.a Pres1dência, d:.\ Republica', o

., Conselho Fedcro.l e"1egel'á, dcnT'rc
os seus" membro5:, 'no mesmo dto..
ou no diEL 'imediato, o PrcsictarI'c
proilis'ório". ç,te. . '

,Nunca, tJvemos ÉreSidente prbvisório
durante 'os tempos' do EStado NO;/O,
nem h:?vin: Conselho Federal qúcno

'measse esse Presidcnt!:. provisório,
, Mais uma vez' a Q3l"tn. de 10 de: T C.

'vem.brodeixava de -sel': aplico.da:,
:Lê-se no § 1.0 do mesmo artizo:

, '~b:lSO i 'e!~~áo do PrcSitlc~.1:,~
, 'provisÓrio üão péssri.., ~1'ctu.o.l'':'se 17.0
. ,piázo acima"o ~r\lsi~cnte'~o ç~r,

selho Fe'derril ~ssumirá 0.',' .P1',~::Ü
,'éÍanclà na. República, âté ii, c'1ei'<;iJJ,
p:l0 Conse}ho: .Federal, ,'do 'Pré:..~-
denteprovisóriô"! . ' ,'.. .

.:.. '. - .
Vêem V. ~.p., Si', P:oeside!1te, '::,):;

,nQ~res ..Const1tuintcs, 'que também·não
seI;S. possível nplicar êstcartigo ' 'ti,l
C:lIta,1=-ara!ascista de 37.,

o :art. ' 8Q :detellllÍllll' que o' per!orio
preBi\ienc1a.lscria de 6·anos.No'~u
tan~,'o ,Sr. - Getúlio' Vargas se ,man
teve no poder pOl' mais 'de,selsanCl~,

sem.ique ,a letra expressa da Constit!:i
,ção ,fOsse 'obedecida..,

! Mais nindn.. O art., 82 nos fala c:e
'~m ,colégio cleitornl elo Presidente da
República, composto ,de eleitores df.'
~ignados .pela Cãmur~ dos Deputa.r,1"Js,
l)cloá Municípios etc.: c, todavia; t:.~'3'}
cirtigb também 115.0 podeda ser ,')1",_
sCrV~do, porque nem tínhamos COl~f.;lO
eleitoral, nem eleitores. nem Cãm:.tr~l,
nem coist\ alguma.
: No al't. 83 t diz-se:

',II.NLlvcnta dias antes' da c:-:pit':\
ção do período 'pl'esídcnclo:l, ne~'fJ.

. 'constituído ocolé:g10 eleitoral do
Prcsidêntl.. da República".

Mtls não há q1lcm nos p03S~ info:,'
m.ar; que êsse colégio eleitoral tiV(~55e

existido em algum tempo.
"Aindt1.mais, 54'. Prcsidente. No :'t1
tigO 122. que trnta dos ,direitos e b~l
r.1'Otias Jndividu~is, assegura-se, J10

nÚOlcro 6: ..
',"3, inviolabilidade elo dom!~mo

'e de corresponClêncb, salvas . as
c~ccçõcs C:{l)l'cssas em lei".

,Para quem, viveu êsse períodQ' cio
Est:ldo Novo; pnra (lUCro teve de So
trcr, espancamentos na Polícb Cl;~l

ene. Policla Espcci.al; pp.rn quem r.t,>vc
'de' submeter-se, às inr~tmitl.s, ':is r.:'3.líl:':'
nin's~ 'aos àssassinatcs de uma ?cU~ln,
be.sti:.'l.1,com Aignçóes com a Gestapo,
chéfiada pOl' um nom~m coroa0 Se
'nbor Felinto Mullel'. que te~:i. 5C:l't.~
:respo~o.bilidad(!5 em tudo isso; ',)Llr~

iquem ,viveu essnsmtmH}Ô1?S, está ú~r~
Itéitam~nté' claro que tais gr('r~mt;.lS
:indivldullis asseguraclhs pelo.' Consti
:~ulção :Junca cÃistir~m.. '
; ;-',Con:~o,port:::mtOt ·admitll', que se:n~

ilhallte Con~ml.1içiio ·houvc:s;;;c estario,
!alS'wn dia, ,em v.!gtmcb, c sun .l~.ti':l

:expJ.~ss:l:J\4dcsse, náC" digo ser:" (C:i

i.peltaclat mas ELO monos aéi;cdit:id~t
~qUt1nc1o vimos cs m:lic:-es crimes e 'as
'm!\..iores ,misé:r!as pcrpettad'as dUl'::tnte
:o'Est:lclo,Novo? ,

.' :Acusq, <1:+,tr;ibtina, t~)dos quantos 0\1
sar:lm ,leva:nta.r su~~ i.n5.os ,(:Oú
tI'i!. ,o. ' povei" cometer"assnssilmtos e
outl'oS crimes em nOlne dêsse'im'.1'udo
:farlTajJo,.:àC papeH . (1J.fUito , ben/.; ,~;!.l-
~mas nas gaZà'aS). . " I

>'Quero,entrettmto, Sr. Presid~nte.
~'illsÍ3tU' :no C5ca,lpe1.'.lr a, .Constitu:l)~

:·fatidic(l,
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o nr~. 127 reza:
liA infâncHl.c a juventude (lr.~

vem ser objeto de cuidados e sa.~

r:lntia~ espc.ci:lls por parte do Es
tn.do, Que tomará tôdas as mcr.1i~

das cleztinadas a nsseguràl'~;L)cs

con-diçôcs físicas e morais de ·..1rl.:l.
:Já e de harmonioso dcsenvoll'i
rncnto das suas fo.culdades".

Quem conhece a sitl1aç[lo c1n juven
tude brnsllcln. aballdon~dn, do.s crian...
ças 'fnmint?s c miser5,vcis que pertt!Xl-

. bul~m pela~ ruas, sem escola, .sem n.i
sistêncin. méãica, desnt;.trldas c entre
gues ao vicio, dessas criança:) que
serão am~nhã a população que írá cn~

chcr as per.Jtcl'lciári:l.s, sabo perfCl.tll ~
roel1tc que êsse artigo é pura dem~-

gogia e nuncn foi aplicado. .
O Sit. Jost VAREU.- Antes de 1930

r..ão l:uJ.via nada sôbre o assunto. Qlicr
cl1zer que, dcpolsdc 1930, já se !êz
mu!.ta coisa sóbre a criança, a eclUC;l-

, ção c a puericultura,

O Sr.. JosÉ 130N1I'ÁCIO - Há. nullta.
cri!mça morrendo à fome.

O SR. CARLOS :M.AR!GRELA 
Concordo com o aparte do :lobre Depu
tndo Sr. José Varela. Tenho a cUzer ao
nobre colega que, naturalmente. se o!:on
seguiu ~lsuma coisa dep~is ele 19S!),
mas isso ainda é muito pouco.

O Sr.. Jost BONIFÁCIO - Consegtli
mos muito. coIsa depois de 1930, ape
sar do Govêrno.

. O SR. CARLOS MARIGHELA 
Perfeitamente. Isto porque a grande
fôrça que nos levou a essasconqu:s
'tas foi o povo, o proletariado.

Sabemos. e o povo sabe pericitame~'J,te,

que Mda se pode esperar dos "~d~

vadores"; o povo tem de ::J.gi.r per si
mesmo, precisa organizar~se c col~l')o

l'ar com. a':lp.~le~ ~'~e est.fi,o, 'l'~~l~

nlcnte, com êle, com aquêles que 9:1;.
tendem resolver seus proolemas e que,
'na ~rática, são a seu favor, a fim de
que sejam os m.esmos solucionados.

Sr, Presidente, queria refcrír~rne.

nesta altura, precisamente ã. legisla~

ção do trabalho, que o art. 137 tia
carta. de 1937 declnr3 que deverá ser
observado de acôrdo com 05 segui:l~
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te::; preceitos: "a) os contl'ntOG' col~.~&i
vos de tmbalbo" etc.; c) a lnoclau
dade do s:::lário será a mal~ aproprlJ..:)",
àf; e~:!gênc1a.s do opel'(~!'iolt etc.
Qucmconhec~ a. sltut'.r:.ã.o cl~:J l-n,S!?n:i

trabalhadores, das l1(J;:;S~S popul~t;'ôtG

laborio.cas, s~.be, pcrfc~taT.1c.:~~, ClT\
se, pOl' um lado, :l. lc31s1a~J.o tr;i'yi
lhista gnro.ntiu aos trc.lJalhac.lo:,(: r,
muitos dil:eitos que êsses mesmos t~:a~

balhack>res não conseguiram ant';·~;,

apesar de suas lutas, quando a glJ
vêrno dizia que a. qucstli.o social el'n
uma questão de POlíCUl •.•

O Sr." PLÍNIo BAR.'tc.;ro - O t's.to 6
que a Constituição de 37, em última
análise, não tl'ÔUXC novidade algul,'ZD,
D. legislação do pa.is. -- -, .. -

SR. C;.r.LOS 'r-ÁilRIGHELll. - Estou de
pleno acõrdo' com V, E."'C.l\.

Continuando, Sr. Prp,g1rif!nte. veri
ficamos - e está aos olhos de todos 
que tais conquistas e;~istem, em gt'n.:l
de parte, apen~s. no papel. (Palma.s
nas. gaZ_erias) •

Ainda há pouco, presenc1amos uma·
onda de greves desenc3dead~ dent!'o
do Brasil, porque a, situação dos tra
balhadores' Srs. ConstituIntes. . S~

nhor Presidente, é uma situação fie
extrema miséria. O povo brasileiro
está. paesando fome, está sendo ani
quilado fisicamente, (Palmas nas aa~

lerias), '

O SR. ATALIDA NOGtnmtA - O 00\'0
'brasileiro só, não - o povo do mundo.

O SR. OP...RLOS ~URIGBELA ._
A po.r dos se:ltimentos de humanl..
dade, de solidariedade qUe devem~'li
ter para com os povo~ que sofl'em t.m
todo o mundo. o que nos 1nteress~, de
imecUato, é a situação do povo brasi~
leiro; e peço permissão ao nobre ('~~

lega ~ara tratar, espec1almente, 1.1:'5
problemas de noz:o' 1'0";0. (Pa.lmas
nas galerias). Conheço de perto suas
misérias e desejaria fazer' um apêlo
aos Srs, Constituintes, para que:pru.
curassem conhecer .a situação -dessas
populações miseráveis, aqui mesmo,' na
Capital da República - a "Cidade.
Mara:vi.lhosa.. ·• .

Tenho a decla.rar, Sr. Prcsident.o,
que assisti a espetáculos como' àlnC13,
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não t1nl1~ visto em mi111m vida, ql,m!l
d<1 suoi a ladeira do Fari:l., e, depois,
as escadar1as do Morro da Fav~!u.,

onde homens viVem mi5ci~velmenl t',
como bichos, clltocados om choçns
imundas, sem qml:lqu~r condição de
higiene, críD.nças famintas e csfana..
padas, doentes, mulhcl'CS que têm de
carregar cluas latas rl'água com l..~a

pau atraveSf.:2.do nos ombros, muirus
qUilômctl·os· abaixo do morro, n'J.:n
trabalho cstafnnte que as vai aniqui
lando apollcv e pouco, moradores que
pagom alugueres exorbitantes - ses
senta' cruzeiros por um buracomdc
não cabe uma c:J,ma e onde, no (';n..
tanto, vivem cinco e seis pesscas. '

O SR. 3'05;; BONlPJ\cro - Apcs:lr di5~O

tudó, o Govt1rno, áesinteress~do c.1.
nssistência aos brasHeiros, mandou
duzentos milhões de cruzeiros de a'1as
tt-ciment" para. a. tTNRRA,

o SR. C.ARLOS MAlUGh-zL.t\
Ê~s~ é outro problema.

,:) SR. A'.i:A!.tIltt.. NOGUElRA - A 13.Vm,1l":.l.
do intcQ.or de São Paulo necessíta de
braços e há grande facilidade de 1I\d",
no interior do Estado.

o SR. CARLOS V..AR!GHELA
O nobre deputado está laborando ntU11

engano. Conheço a situação nos E:.
tados.

• :&:tivc nn. Bahia e lá o Intervenr.(lr
~uspcndcu o jôgo do bicho. lt engt:l.
çado, mas é a situação. Dêsse jOgO
viviam nume:-osas famillas e a. ati
tude do Govêmo foi. a seguinte: "O
jôgo eto bicll0 ê imoral, está proibi10.
Agora, os que se eml11'egam nesse jógo
c sustentam suas famílias têm um ca
minho: l"umc. ao campo. Todos po
dexntrp,b!l.lha.r no interior". 11:1es acro::
ditaram e foram ao i.nterior; mas, lOgO
depois, voltaro.m, dizendo que. lá não
h::J'via. nada a :fazer. A situação ~ ete
miséria, os salários mis(:rabilíssimos.
"Nós não temos terra' , disseram êl~s.

O SR. A1',/U.IIlA NOGUEIRA - Quero a1'
gumenta.r com o ilustre orador, r.l€' ..
diante o conhecimento que tenho, de
fnto: no Estado de São Paulo, a ,vida
do lo."r:::.do1' é ótima.

o Sn. José BON!E'Acl:O - O~ tl'aba.
111ado1'05 que vão parn. as lavoUl'as d.e
São .Paulo, de Minas c Bahia, •..olbm
clcsilud~cl.os,

O SR, .A:.rllLXiJt\ N OG'UI::Inl\ L';tr.o
apoif=.do, l~s riqUezas de Slto PaUlo
estüo com os brasileiros que v~m de
outt·os E:;t:ldos e ll.li perrn::mccCIn.

O SR. CARLOS MARIGHEL~"

Ao nobre Deputado por São J?U.U1,~,

que conhece perfeita.mcnte LI. sltu~w ..~o
do Estado, ainõa íaço a seguinte nc~"

gunt:l: pode S. Ex.lI. Cx.plical·-mc ;'e
os homens que trabalham na~ !:::'ll';'..l.S

paulistas são pos~uido~'cs d.í~!h"S

terras?
O Sr.. ATh:LIM NO'lUElRA - Em gl':1 :,\::lc

n1Í..one:ro. .

O SR. CARLOS M.AI?!GHELA
Sabemos que os que cultiva.m o 30b
no Brasil não po:;suem a teITo., sãú
rniseniveis, escravizados - cêrca àe 20
milhões - completamente afastados C: ...
civilização, sujeitos aos remaneSCf:IWS
do ! euda.lismo.

O SR. A'rAUBA I'iOOUE!H1\ - No ~C.Wt

sil, nr.,o há questão ag,Tária. Tcm('s
CSP:lÇO para 900 milhões de hahit~nt~:3.

(Muito bem> .

O SR. C.:\B.LOS MARIGaELA
Lamento que o nobre D~putildo esu~.i'l.

atrasado de muitos anos.

O SR. A'tAUBA NoG'UEIM -- Eu nà,)
conheço só a gcogrnfia da B:::.hlo.. cr,
nheço a geografia do Brasil.

O SR.' CaRLOS MARIGBELA
o problema não consiste em CO~lbj,..
ccr a geografia do Brasil c sim n.' ~i
tuação tio nosso povo. (Palmas 1W.S
galerias)

O SR. PRESIDENTE (Fazendo so"r
os tím.panos) - Atenção: peço vênia.
ao nobre orador para lembrar que C~~:\

em discussão um voto dc pesar "",0
falechnento c:.o Sr. General Cristóv;, o
Barcelos .. Solicitaria, pois, aS. ExC:i;l

lêncla cingisse suas considerações à
. matêria em a.prêço.resel"Vll.ndo ;).::.r~

outra oportunidade a explanação co
assunto de que ora se ocupa. ~sse é
o apêlo que dirijo IJ, S. Ex.Ilo.
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"O SR. CARLOSMARIGHEL'A ' -.
'Sr. Presid~nte 'e"Srs. -Constituintes, 'O
apêlo' da 'Presldênci1\ 'c, realmen"e.
justo. Trata':'se de tun voto de .pes:tr.

, Entregues a esse.. ta.refa há vár~osdlas

reverenciamo", amemórirL aos morto:): '
vár19s rc,!uerimclltosestão sóbre a
mesa.. e, penso que, em ,verdade,núo
àevcmos perturbar essas homcnal;(ms
aos campatifeios:deslIpal'ccidos,diCS1-:'Os
todos do' nosso l'espeito; O ;requcri..
mento, naturalinente, ,sel'âaproVÂoo
pelamaiorlá.~ senão' pelaummimid9.de
<la Assemb1t:ia. Permito-me, entret~l~..
to,Sr~' Presidente, :fazer à Casa ,u,,'l1::L
proposta: Do 'de, uma vez nprovad::>:o
requerimento dc voto de peSD.T,seen..
cerrar a.presente sessão, iniciand,)..s~
outra, hoje mesmo, ~pós o 'prn.zo ~t..
ximo de 'lleia 1101'30, mantida minh:l.
inscrição' para. continuar,Com: ,aS'fl:on
.8idera~.ões que vinha :fazendo. (MIetto
'7iem; 'muito bem.: Palm.as ,nas: g:zb-
rIas) ~ ,.., .', ,'"

Co~parecem ma~' '1:;00 Srs~ . Cons-
titufntc~. '. ,

'r' ...

PARTIDO SOCIAL ,D;EMOCRA'l'ICO
",'
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Eunãpio de ~üe1roz.
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Scrg1pp.:
Durva.l ~:uz.

Minas GeraiS:
Bernnrdes Filho.
Artur Bcrnardes.

PARTIDO DEiY.(OCRf...TA CRISTAO

,Pernambuco:
Arl'uda Câmal'a. Q

PAR.TIDO LtBERT~OR

P..io ,Grande do Sul:
Raul Pila. '

O SR. PRESIDENTE - Está !inda
a hora ào expediente. Passa-se à
Ordem ao Dia.

Vou submeter à votação o segui~tc

requerimento:

Requeremos o levantamento da :::C5-
o são, cmslnal de pesar pelo falecimen
to .do eminente brasileiro General de
Divisão Cristóvão de Castro Barcelos,
chefe do Esli..'\do~Maior do Exére1tc e
2.° Vice-Presidente da Assembléia
Constituinte de 1933.

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de
19~6. - Nereu Ramos. - Prado Ke!
f!1. - ,Oetatno Mangabeira. - Soares

. FtUw. - Romão Júnior. - José Leo
~'·ini.Z. - Daniel de Carvalho. - Jose

Cândido Ferrc,z. - Mathias Ol1lmpio.
- PUnia' Lemos. -- Ernant do Ama

. raZ Pei;:;oto. - Emani Satyro. ~ Pit-
o nic Pompeu. - Egberto Rodrigues. _
José Augusto. - Manuel . Severiano
Nunes. - Plinia Barreto. - Ma: to
Brant. - .Amando Fontes. - A. Q.e
Sou.sQ,. Costa. - Lauro Lopes. - t1i
.cola.u. Vergueiro. - Octacil_ Costa. -
,A~bal Silva. - Horacio Lajer. 
. Alberico Fraca. - Arruda Cc:maTa. ~
Lino 1t!achado. - Café Filho. - Ante-

o no:' Mourão Bogéa. - Thomás FonteS.
. -:::Hamilton Nogueira. - Olinto AZ

'Des. - Paulo Nogueira Filho. - !,fa~

'rio Masagáo. - Baptista Lusarclo. 
José de Borba. - Alde Sampaio. -

, Affonso de '. Carvalho. - JUTtLC'JI Ma~

nalhães. - Erasto Gaertner. - Daniel
FrLraco. - Aliomar Baleeiro. - Bene
aito VaZladares. - Acurdo' Torres. -

Teixeira Leom1.1. - Munl1.OZ ela R.ochu.
-- Joaquim Libanio. - Ferna7z,des T(~

'Dora. - Beni Carc)a.lho. -- Carlos Pin
to Filho. -- Alfredo Neves. - ,;1u!Ju.:;to

'Vieaas. - Novem Junior. - José A,r.
mando. - José Bonifacio. - Celso
Machado. - Gabrte! de Ro. Passos. -
Rias T!'ortes. - Miguel Couto Filno. 
José Monteiro de Castro. - Segadas
Viana. - Arthur Bernardes. - Ves
pasianoMartins.- Ferreira de Sou
:ia. - Jorl-as Correia. -- José Romé1'o.

O SR. PRADO KELLY - Sr. Pre
sidente, esta Casa e a Nação foram
surpreendidas na tarde de anteontem
com a dolorosa noticIa do falecimen
to do eminente brasileíro, General de
Divisão Cristóvão de Castro Bnrcel
los, chefe do Estado Maior do Exército.
seus predicados %X"Jl1tares competiam
em rigor mõfâl- coa: SlreS qualidades
privadas e domésticas e com as suas
virtudes de cldndão.' Foi, em verãade,
um leal e int=épido soldado da. demo
cracIa.

A ela serviu em sua mocidade, in
corporado às fOrças do Exêrclto Fran
cês que lutavanl pela. l10berdade do
mundo, na gut!rra de 1914. Poi~ senâo
ó único, um dos ra.ros o!1claisbTasi
leiros, que tl~ram ~ bonra de co
mandar tropas estrangeIras, e reeebeu
citações altamente honro~as dos che
fes militares.

A democracia também serviu, na
plêiade dos aneiais idealistas dos mo
vimentos revolucíonanos de 1924 e
1930. E f'Oi ainda !tel aos postulados
democráticos, qusndo, eleito parll ao
Assembléia. Nacional Constituinte de
1933 e distinguido com a escolha para
2.° vIce-presidente, elevou sempre o
seu pensamento aos altos, superiores
problemas da.. pátria.

Devo recordar alfr..unas palavras,
que não perdem a oportunidade, com
o decurso do tempo e que, aO contrá..
no, manifestam aquela sll'b.stâ;r~ia

clássica de que falava Rodó: "o clás
sIco é o eternamente atual."

Em uma das primeiras sessões da
Assembléia' de 1933, o General Crist6- .
vão Barcelos fêZ as. seguintes consi
derações:

"O momento ê de grande me
ditação e de profundo estudo, pa-
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'ta todos nós, A carla Íl1séantc te
mos que 1105 dcbruçarsõbre o pas-

• sado, ao 11m de corrigir os Cl'ros
e os vícios do regime decaído, A
tôda hora teUlos dE:: volver os olho~

para cs paises que ainda prócuxam
solucionar os problemas que s(:
:.:::clmm em equação e to:rtta'am a
mentallo.OOe universal. Direi, mes
mo, para exemplificar que se, há,
alóum tempo passado era eomum
recear-se slstcmàticaroente a re
voluçãorussa, em todos os seus
aspectos, dora. em cilnnte temos de
observar Lam.b'i....m a Repúb!icaSo
vlét1ca~ porque ela nos oferece
muitas advertências, muitas li
ções."

..t\C}uele tempo l>~s~.va:m nuvens sotn..
'brias sõbre a .Assembléia Constituinte,
e, creio, ja se varreu de noss~ memó
ria :l evooaçti o dos granatle1ros. com
05 Cj.ULÚS se aCl'ecUtó:l.va !erlr3. autor!.
dade desta Casa. S~:J<~o o mais gra
duado dcs oficiais pertenc-entes à. As...
6embl~1:::J., o Gen<.:ral Cristóvão Barcc:..
los d-efendeú por esta forma a digni
-<lade da corporaçã.o de que fazIa parte:

"Estou certo, como todos os co
legas, de que a Constituinte não
sem dlssolv1da., porque isso só se
daria .com a coparticipação das
classes &rmaCas que, cônscias de
suas respons.'lbUid3des e de suas
tradIções, não pOC!t:m esmagar 03
brios C: a consciência coletiva' do
PaIs," .

E prossegu~:

·'M9.s, se êsse perigo se afasta,
ê possível outro maior se aproxi.. ·
me; que, no meio da anarquia, no
tumulto das paixões, venhamos a

. fazer ums obra mezquinha., em
:face do momento que atravessa
mos. E, não nos iludam\ls se o fi:
ZE!rm<>s, se apresentarmos ao Pais
um pacto fundament.'l.l que nã.o
con:espoll.la (L(l~ unseios, às .espe..
ranças e às necessidades do Brll_
811, não sei quais serão os nosso:.;

_. destinos. depois de proclamada a
Constituição' que vam06 elaborar,
(Muito. bem.> E' t)or isso que é
grande, que é grave a responsabi
lidade que temos em fnce do Pllís
e perante a h1st6tia!'

'Ir

.li. Dcmocl':lclo.. nC:'Jiu, ainda, Cri:;..
t6vfl.o Barcelos, dirl~indo uma grant1c
cnmpn:nJm política. em :ma lic}.·l'a.

Foi pr(!siücnte de um partido qtlc
CDI15CóWU cle,gí:r Do mnlorio. ilil. oo,n
cadr~ federal em 1D25 c n5.o logrou, en
tretanto, o 1ll:cs..-no resultado l1a ,A3
s~mblêía Est:ulual, pela só difer~çr,

d.c um voto; c as demais· corrcntCG C:l
!i3'!ldn.s ]evara.m o seu Hust1·c zo·rrl.J)t1_
tldor, o Almirante Protógcncs Gl11.

. marã.cs, ao Governo do Estado,

o Sit. SOMes FlI.IIO - O.:: qu~ nc.:;s..,\
ocasião comiJateram o Sr. General
Cl'istãvão Barcelos aqui estão, pcln
m1nh~ voz, para lhe rcnde.r preito cte
n.dnúraç;),o c ,justiça, que tanto roere.
cio., pele. st:...1. ~rudição. honl'a.dc2' e pa
triotismo.

O SR. FamO KEI.i!..Y - S1Ju g;oa
to aoap:lrtc do meu col-ega.

Como quer que seja, a prilgaç50 ci
vica, i."1iciacfa.. sob ~. eo::nat'lf.lo do bra
vo gC:l~ra.l c leal político, se estenodet}
.ao todas 05 muni1::iJ)ios do .Estado do
Rio.

Não sen<to eleito, retomou à cal'~

reu-,:l. militar. Nio prfci50d.izcr co~
af se distÍllgulu, especialmente no pe
ríodo que nla-rco. a pzs,:'ttclpação do
Brasil na líltím:l guerra. Devo sa1.Len
tar, entretAnto, que, lego ao in1c1a:r-se
o moviincnto r-~!Zl, dcmocrc.t~ão do
paist o General Crislióvao Barcelos íQt
um dos mais "i3i!antes e.deptcs da
que se desse expressão e !orma. à 8S
pIração na....lonal. Em. seu gabInete se
rcuni:'a.lU, freqUentemente, os gene:mis
rcs1dentesnesta Ca.pital, e é de jut3
tiça. rceonhecer-:ic Que à sua diligên... _
cia se deve muito o feliz result.'\.do da
t~rde de 29 de outubro.

Sr. Presidente, r.:J. sepultura do' Ge
ncra'1 Cristóvão Bo.rcelos bem se PQ
deriR. inscrever a frase que o GcDe:r~

Mangin, seu comandante na. guerra
de 19'101, c:-:arou em um dos relatórios
de oficio, aUe"'llrandc-lhe os ttiuní'as
da. carreira.: li Oficial tão br1lliante
quanto modesto, de inexcedível valo)'
moral."

Creio interpretar, Sr. Presidente, o
sentimento do povo fluminense e t se
guramente, d pesar. ela União Demo
crá.t1cn. Nacional (muito bem), B~
c1taooo que esta A'l.ssemblélaa.prove
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o +:~rl~1c:rin1:';:T:,~~1 o.r-~:~l:;l').brJO, pat':1 que
r-.;<;: lcvc..ntc a .s~:J:~~D. UI!uito bem; 'mui..
t.o 'bem. PaZma:;).
, 'O sn.. ACUEC:r'D TORRES - Peço

a 1)~1.::.vrn-, El·. p.t'~;ldelltc.

O SR. PE,'EST.D~""'!E - LCln'bro ao
n~bl'c Constituint~: qu.e vai ~cr subme
tido a votos o requcr.i.l':J.~n.to, no s~nti
(~O dolcvD.nt~m~nt~ do. scssãc,.
. O SR. ACtTl1.CrO orORR:9S - De
sejo fdar, Ilr.zcizamentc, sõ'brc o l'e
queril1íento c ~o1icítm:ia de V. E:l::.14
·p~r:.njf.s:J.o pc.ra falar ela. lJancae1a.
f,

O SR. Pl?11'S"f.nm1T2 - Tem apa
l~.vrrl> o Sr. Acürclo Tõrr~s.

O SE. J"J.CtTl=='C.rO TORRES
Sr. -?'t:;sitlcntc, () P;-..tit1o Social De·

. moci:f..tico n5.o pocl:.-. dcj:r~r de t~zcr a
<::t.i.jl'e:;,~fJ.o de .::;ua :3r.1i.c.~~icclsdc 0.0 rc
c!uCZ'~~c;~1tO,em :Cornw. l~::.-gÍJ.-ncntal man
dado ~ Me:m.. :-iolic'lt",ndo da h-Ssem
bI61~ Ce113titui:lte o l'O\rr-:.nt~mentJO cles~
to. s~:.<i:lo. em homen::.r;crn ürnc:r.6ri~
{{::J, ero.nâe fit:;Ur.:... ~c ~oldado 'C cida

.(hl0 qu.e roi o S~nl':o': General df) Di-
YL~5.o C:l:ístóv5.c, de C=:.st:.'D Earcelos..

Por cúínr.id{;~cb,Sr. P..'csklcnte, meu
Partido de:;1;;1l~\ parl:. 'l;~azer esta -ex
r;res:::5.o de :-.,(}lid~~'lcd':7,d(; n um cocsta
dUli.:lo do ilustre morto, Gur.ndCJ coin
Cid~ncia igu:ü t;)C~:':'" aos .ilui'itres e

'c.H.gnc;} com!)Onent<Z3 c4a "O'nHlc\ Pc:no
critica Nacional, mandando àtl'ibunn.
do. Con.':tituinW. 1;.t\ jlJSti!iC!lç5.o ciér;.'3C'

.:::<:C'.ue..'"i:-••::mto, ~ um outro repfcscnt...'Ul
'te do 'meu E::tadc. o .-:H::;no e bri1l1nllte
ct::puto.c1o Sr. ?r~.do ~;::cUy.

O Sr. Praão .F:eUy - Cbrigado il
;VC~:isa Exccléncl:l.

O SR. 'ACUSCIO TORRES - Posso
Sr', Pr,-~iclentc, d:am:~r :l mim, por
.inteu'o, auto~id~'.:t~ par'a f:l!ar f5Óbl.'ea.
tigul~ do Gen.,;ml CZ'Íztó'/fio Barcelos,
parque tive c~~~jl}, llC.it~ mesmo r<:cin~

to - c 1;~ o t~nb~nll.í.nho de muitos
<losdif:';!1oS Cor.:ztituintes - de pelejal'

t(::l1ltrir:cbeu'a, c.posta üqucla em que ~.c
~situara. o eminente soldado e cidadão
de 'nossa };"'átr1a.

Po~:.;o, Sr. Presidente, com autorida
de por inteiro, ío:W.l'. neeta Assembléia,
a respeito do grande ::oldaclo e ilustre

.cidadão morto, porque sabemcs meus
coestac.un.nos, aqui presentes, l"eprc~

scntantes l{lgitimos do meu Estado
nessa Casa, que eu, Sr. PresIdente, na
política. eto Rio de Janeiro, sempre
e,c;~ive situado em campo oposto àquêle
em que Cristovão BaI'cclo,s, com o seu
patriotismo sempre a~to. com a .sua

!xl.Í~Wl:r. ncrnpl'c p~r~;''='~'.r-;ivn. c cr'itm-iO&",
com o :~ou arnor b, celta llúblictl... com o
t::tt civi.c;mo nunCa de:3mentido, ser
via também ao Eio de Janeb.'o e ao
~r~~51t.

o .Sr. Prado lCeZly - V.
um {'.dvcr:~(j,rio leal c cUgno
nrmll Cl'istóv&i.o Barcelos, que
em 31to apreço.

O SR. ACUnCIQ TORRES - Muito
()bl'ig-udo a V. Ex.a•

?ortnnto, Sr. 1?l'csldc:nt(!,iendo sião
r,ontro..o Sr. Crist6v[io :So.tcclc~ Cln
19Z0, c sabe V. E:-:::,!4 que sou da.quc-
)e::: 110n10115 c:::am~c1os - óe antes de
~;o: c~nt).·o o Sr. Crj5tóv~O Bürcclos
cni lfj34-, n-e3b Casa; coní;ro. o Sr.
Cl'i5t6\'f~o :Barcc~o3, n05pIêHos c1ci
tornlr, ao :aw de Jn::::2i-:o, dm,l gl~çn5

o. Dt;US pen' havcr~me cometido <J. Par
tí'lo SOcial DCl1iocl'ático ~ rllÍS:jãt> d~'
dei~lô',r n(lui, com a cxpressG,o sinczra. do
?s.rtfâo,.mlnha po.!.avr:a. de cauó.açõ,o,
mJnh::l. homen~.~el'l.1 a reais respeltosa
ao grande vulto iJl'nsiIclro qu~ nca~
mos cl~ perder, ~o cidacião que, v~nci

nus P~l~as cieito..a.ú.: no seu Estado.
.:c rccoU1C, CC!,:;} aqu(}le amor qUe nao
cscond1a pelo Exército N~.cion.::tl, às
suas filcil't\s, onde conquistr.ra tOdo&
05 DCtStos - uns pela l:iravura. outros
'~clos aitos InE:reciroclltO::, para. que,
êntfLo, nesse slJ;tor, nt". sua cl:J.Sse, como
qUe nn Slirl, caS:l., contjnll~<;S~ a pres
tar, comI) !'c::'.lmcnte prcstouatk seus
'Últimos ~~r;tantes. os mail; assinal3dos
serviços ~. Pátria :Bro.sileira.

o P:-.rticlo Soei.\l Dcmocráti'cc, pede,
tmnb6m, à A~s~:mbléia, a apro'lnr,lio do
reqt::::l'hr.el1to, por sct' l';3S(}., sem dú
vida, u.:m-l, das justa.'> c l11e.!:ecidns ho
nlCI1~:.çcn5 prçsta(;as por e..'õ)ta Casa.
(Pa!mas) . "

O SR, PRESICEN''cE - N[,o h~

vcn'do ),nüil> GUcm. peça ü po.lavro. 00
bl'c \") l'e'!ut:rlrnenlo, VCll submctC:-lo :.".
.....ocos.

Os Srs. Constitulntr;;s qU~ c. apro
vam, qucir~m con:)c~'Val'-5e sentados,
(Pau~a)

Al'ro·~~dv.

Como a Cns:::. viu, so1icitei ao Sr.
COl"'..stlttllnte Carlos Marif;bcla, que m
terl'om:pessc a5 ~UllS cOl1S~del'ações, a·
fim de ser apl'eciado o requerimento
de homenagem ao Sr. General Cr15
tãvão Bal'celc·IS, tendo S, Ex.Q, con
coroado, desde que a Mesa 'lhe assegu
l'asse ao palavra para continuara jus
tificação que vinha fazendo. Aconte
ce, porem, que a hora elo expediente

- ::;:30 -

E~:. f 01
do. Ge
o tinl1~

o +:~rl~1c:rin1:';:T:,~~1 o.r-~:~l:;l').brJO, pat':1 que
r-.;<;: lcvc..ntc a .s~:J:~~D. UI!uito bem; 'mui..
t.o 'bem. PaZma:;).
, 'O sn.. ACUEC:r'D TORRES - Peço

a 1)~1.::.vrn-, El·. p.t'~;ldelltc.

O SR. PE,'EST.D~""'!E - LCln'bro ao
n~bl'c Constituint~: qu.e vai ~cr subme
tido a votos o requcr.i.l':J.~n.to, no s~nti
(~O dolcvD.nt~m~nt~ do. scssãc,.
. O SR. ACtTl1.CrO orORR:9S - De
sejo fdar, Ilr.zcizamentc, sõ'brc o l'e
queril1íento c ~o1icítm:ia de V. E:l::.14
·p~r:.njf.s:J.o pc.ra falar ela. lJancae1a.
f,

O SR. Pl?11'S"f.nm1T2 - Tem apa
l~.vrrl> o Sr. Acürclo Tõrr~s.

O SE. J"J.CtTl=='C.rO TORRES
Sr. -?'t:;sitlcntc, () P;-..tit1o Social De·

. moci:f..tico n5.o pocl:.-. dcj:r~r de t~zcr a
<::t.i.jl'e:;,~fJ.o de .::;ua :3r.1i.c.~~icclsdc 0.0 rc
c!uCZ'~~c;~1tO,em :Cornw. l~::.-gÍJ.-ncntal man
dado ~ Me:m.. :-iolic'lt",ndo da h-Ssem
bI61~ Ce113titui:lte o l'O\rr-:.nt~mentJO cles~
to. s~:.<i:lo. em homen::.r;crn ürnc:r.6ri~
{{::J, ero.nâe fit:;Ur.:... ~c ~oldado 'C cida

.«(elo qu.e roi o S~nl':o': General df) Di-
YL~5.o C:l:ístóv5.c, de C=:.st:.'D Earcelos..

Por cúínr.id{;~cb,Sr. P..'csklcnte, meu
Partido de:;1;;1l~\ parl:. 'l;~azer esta -ex
r;res:::5.o de :-.,(}lid~~'lcd':7,d(; n um cocsta
dUli.:lo do ilustre morto, Gur.ndCJ coin
Cid~ncia igu:ü t;)C~:':'" aos .ilui'itres e

'c.H.gnc;} com!)Onent<Z3 c4a "O'nHlc\ Pc:no
critica Nacional, mandando àtl'ibunn.
do. Con.':tituinW. 1;.t\ jlJSti!iC!lç5.o ciér;.'3C'

.:::<:C'.ue..'"i:-••::mto, ~ um outro repfcscnt...'Ul
'te do 'meu E::tadc. o .-:H::;no e bri1l1nllte
ct::puto.c1o Sr. ?r~.do ~;::cUy.

O Sr. Praão .F:eUy - Cbrigado il
;VC~:isa Exccléncl:l.

O SR. 'ACUSCIO TORRES - Posso
Sr', Pr,-~iclentc, d:am:~r :l mim, por
.inteu'o, auto~id~'.:t~ par'a f:l!ar f5Óbl.'ea.
tigul~ do Gen.,;ml CZ'Íztó'/fio Barcelos,
parque tive c~~~jl}, llC.it~ mesmo r<:cin~

to - c 1;~ o t~nb~nll.í.nho de muitos
<losctif:';!1oS Cor.:ztituintes - de pelejal'

t(::l1ltrir:cbeu'a, c.posta üqucla em que ~.c
~situara. o eminente soldado e cidadão
de 'nossa };"'átr1a.

Po~:.;o, Sr. Presidente, com autorida
de por inteiro, ío:W.l'. neeta Assembléia,
a respeito do grande ::oldaclo e ilustre

.cidadão morto, porque sabemcs meus
coestac.un.nos, aqui presentes, l"eprc~

scntantes l{lgitimos do meu Estado
nessa Casa, que eu, Sr. PresIdente, na
política. eto Rio de Janeiro, sempre
e,c;~ive situado em campo oposto àquêle
em que Cristovão BaI'cclo,s, com o seu
patriotismo sempre a~to. com a .sua

!xl.Í~Wl:r. ncrnpl'c p~r~;''='~'.r-;ivn. c cr'itm-iO&",
com o :~ou arnor b, celta llúblictl... com o
t::tt civi.c;mo nunCa de:3mentido, ser
via também ao Eio de Janeb.'o e ao
~r~~51t.

o .Sr. Prado lCeZly - V.
um {'.dvcr:~(j,rio leal c cUgno
nrmll Cl'istóv&i.o Barcelos, que
em 31to apreço.

O SR. ACUnCIQ TORRES - Muito
()bl'ig-udo a V. Ex.a•

?ortnnto, Sr. 1?l'csldc:nt(!,iendo sião
r,ontro..o Sr. Crist6v[io :So.tcclc~ Cln
19Z0, c sabe V. E:-:::,!4 que sou da.quc-
)e::: 110n10115 c:::am~c1os - óe antes de
~;o: c~nt).·o o Sr. Crj5tóv~O Bürcclos
cni lfj34-, n-e3b Casa; coní;ro. o Sr.
Cl'i5t6\'f~o :Barcc~o3, n05pIêHos c1ci
tornlr, ao :aw de Jn::::2i-:o, dm,l gl~çn5

o. Dt;US pen' havcr~me cometido <J. Par
tí'lo SOcial DCl1iocl'ático ~ rllÍS:jãt> d~'
dei~lô',r n(lui, com a cxpressG,o sinczra. do
?s.rtfâo,.mlnha po.!.avr:a. de cauó.açõ,o,
mJnh::l. homen~.~el'l.1 a reais respeltosa
ao grande vulto iJl'nsiIclro qu~ nca~
mos cl~ perder, ~o cidacião que, v~nci

nus P~l~as cieito..a.ú.: no seu Estado.
.:c rccoU1C, CC!,:;} aqu(}le amor qUe nao
cscond1a pelo Exército N~.cion.::tl, às
suas filcil't\s, onde conquistr.ra tOdo&
05 DCtStos - uns pela l:iravura. outros
'~clos aitos InE:reciroclltO::, para. que,
êntfLo, nesse slJ;tor, nt". sua cl:J.Sse, como
qUe nn Slirl, caS:l., contjnll~<;S~ a pres
tar, comI) !'c::'.lmcnte prcstouatk seus
'Últimos ~~r;tantes. os mail; assinal3dos
serviços ~. Pátria :Bro.sileira.

o P:-.rticlo Soei.\l Dcmocráti'cc, pede,
tmnb6m, à A~s~:mbléia, a apro'/nr,lio do
reqt::::l'hr.el1to, por sct' l';3S(}., sem dú
vida, u.:m-l, das justa.'> c l11e.!:ecidns ho
nlCI1~:.çcn5 prçsta(;as por e..'õ)ta Casa.
(Pa!mas) . "

O SR, PRESICEN''cE - N[,o h~

vcn'do ),nüil> GUcm. peça ü po.lavro. 00
bl'c \") l'e'!ut:rlrnenlo, VCll submctC:-lo :.".
.....ocos.

Os Srs. Constitulntr;;s qU~ c. apro
vam, qucir~m con:)c~'Val'-5e sentados,
(Pau~a)

Al'ro·~~dv.

Como a Cns:::. viu, so1icitei ao Sr.
COl"'..stlttllnte Carlos Marif;bcla, que m
terl'om:pessc a5 ~UllS cOl1S~del'ações, a·
fim de ser apl'eciado o requerimento
de homenagem ao Sr. General Cr15
tãvão Bal'celc·IS, tendo S, Ex.Q, con
coroado, desde que a Mesa 'lhe assegu
l'asse ao palavra para continuara jus
tificação que vinha fazendo. Aconte
ce, porem, que a hora elo expediente



- 381-

esta fi11.t1o., fIe malleira que, na Pl'C~
sente sessão, não zeria po~sível à Me~

~a r.lcrmitir que S. Ex;.l~ continuasse
com a palavra.

O SR. CARLOS M/1.E!QHEJJA 
Sr. J?rcsicl(~r.ltc, :iolicitel 'tl. convocaGfw
de 11O·/,í1. :;~~G.() pa~'a se P:Os,sCgtÜl' ~~[••
ordem do dia, ?e:nso que n6:3, cumo l'e
prezent=u'ltc~ do povo que SO:nDS, es
tamos ~qui 11::\1'a. trabr.1l1ar. (.1l!tGito bem.
Pal17l.a.:; nas gtGlertctlJ). '

Apóz Pl'c~;tal1;", a h"'nl.magelll deve
mos, POÜi, contlnun:r com os nossos
tra.balhos constant·~)) ela ordem do dia
do hoje, c cu pediria continuasse ir~s

crttn pü.:o. concluir a, justificação do
req,U'2l':""i.le:::.ro da h:mco.clg, comunista.,
d::. que fui impeãido diante da séríe de
apartes cúmo qu~ ftú hOl1Tndo,(PaZ..
mas na.:: !JaZeria.s>.

O SR, PRESIDENTE - A Mcs~ se
cncontl'::l, em certo embaraço pOl..'que,
eZetlvnmcntc, o Sr. Constituinte, CarO,
los Mal."lghela desistiu da paia'1ra.
quando podetl::t. contínUo.l' fala.ndo na
hal";'), c1oe:-=pcdientc, coma condic;ãc' de
conthm.:l~· a2..."lcla li.ojc .suas COllsic1cra
C}õ~:;.

A COr.!i.t!t'.lü::tc votou o kvanta::nento
da sc;;.:~to. :ffividcntcrnCl1te, já agora

náo poct~rla. l'l').c.~S c.onceder a pa!o.:vr~

ao s. E:=.l\, ne.·;t~ :::e.~são.

1'15.0 dcscjal1l:1c· a Mcso. assumir n.ti
t':,:dc violente. contra. 'lucra quOl,' que
..-:~j:1, com'oc:1:~'d outr:<.'.. ;;assÜ.o c:-d:raOl'
dinúrin po.l'o. cl':::;l~l'{) d(~ t:::l!l.t:l. m!nutos,
:1 1'1m ue conti."'l!l:.l.rrn~S os t:-:l'balho:-:>
ln~.1·c~=os ;:'l:l. ordem ttO cli:.!., concluin
{/.o-;.;c n hc~~a. 1.10 CJ-'p'B(Uentc, n. mC1)f)$
que ~ Asz"mblêi3. d~lib~rc o 1;Qntrá
rio.

O sn, EARRETO PI.riTO - (PeTa
oràenl.) - S:'. Prczldr;l1tc, diante da
ctcc!m"uçf~o (lo V. Ex.:'! de <;It1C pre
tende convoca!" U:i,i.o. S;;l::JZ:;'O (:~:tr:lCl'
dinôlrla, pnl'CCC-ffi::l qUe podcrin. ela s<:r
l'caHz:ld:';l. GaqUí o. 10 minutos, c nfto
::úncla de.:ltro de trlnta ::minutos, pois,
dezta fOl"m:l, se am'ovcitaria otemp~;

pn.!"~ a d1zclLSS':'O à:z m~,téria. const~'1te

ch ordem do dia. (r;,l'1.~ito bem) ,

O SE. PR:i2S!DZ~:j'T:E - .t\tendo no
.~tlg~stfl.o do Sr. üepumclo :Barreto
Pinto, c, em t:l.is condições, declnral1
dc~ levantada o. p.rc:;cnte SS5S~O, l:onvc
co outrn. czt!aorQJn~la !,l:ll'a clcr~tro dli:
dez minutos. .

.Est~ stl.~pcm'~ o~ :::e~.:;:i.o, às 15 hOIas
(: <':'0 lnÍl1.utos.
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0.:\ S ~SSâ07 (ExtraDrdinárí:2.) ctn 18 ele Fevereiro de 1946.
Presidência do Sr. Mello Vianna

.A.s 15 horas e 45. minu~os. achando~
~ p::ezcntes ~30 Srs. Constituintes, o
Sr, Pl'csidemtc dccl:J,.!'a aberta a. se1:isão.

Partido Socia~ Democrático

Acre:
Ce.2Wlo :Branco e Hugo Carneil'o.

AmazOD:!.S :

f:l.1Varo Ma.ia, Valdemar :Pcdl'osa e
Lcpold& Pe::es.

~~S':l1hãcs .. B~l'ata,Alvaro Adolfo
Dun.rte de Oliveira, Lameira Bittcll
C'ourt, Ca1"lo& :r\osueira, Nélson P.a1"l
jós, JcãQ :DD~clho e· :Moura Carval11r),

Clcdomu' Ca:.-dooo, Pereira Júnior.
Cl"{:pori JJ'l'3.l1CO, Vitcrino Freire e Luís
Cart"Zolli.o.

Fiaui:

Rcn.ault Leite, Ar;;:ía. Leão c Sige~
f~edo Pacheco,

Ceará:

MareiJ:a da Roc:f'!..a, Frota Gentil e
Almeida Monte. .

Rio Grande da Norte:

Goorl'.Pno Av:elino, Deoclécl0 Duarte,
J{J6Ó Varela, Valfredo Gurgel e Mota
Neto.

Paraf1Ja:

Jandui Can'lciro, SatnUel Duarte e
José Jo!lill.

Pernambuco:

Etclvlno Lins, AgameID.non Mo.S'a~

lbâc5, Jurbas Maranhúo, Gereino Ma
laB'ucta,Osc~r Carneiro. COIsta Põrto,
Ulisscs. Lins e PCS50~. Guen·a.

Alagoas:
Teixeira de Vasconcelos, Silvestre·

Péric!cs, Med.<:lros Neto, Lauro Mon
tel1cgro, José Meio, Faria. Júnior e
Aionso de Carvalho.

SCl'sipe:
I.eltc Neto c Gn~co Cal'dos~.

Ba.hia:
Vic:ir::t de Melo e Eum.'i.pio de Quél~

rês.

EspÚ'itoSallto :'
AtiUo Vivaqua, Eenrique de Novais,

Ari Vian r.t. , enrIos I..indenbel'g, Eurtco
Sales, Vieira de R~zend~, Alv~l'o Caos
teIo e _'1sdrulJaI Soares.

Distrito Fccleral:

Jonas Correia e JosG R,omcl'o.

Rio de Janeixo:
Pc:-eirn. Pinto, Alfredo :Neves,' Ama

ral Pei::oto, Eduardo Duviv1er, Ca:los
Pinto. Paulo Fel'11andes, Getúlio Mou
:l'a, 1-:321001' Collet, Bastos Tavares,
Acú::cio Tôrres, Brígida TinocCl c Mi
guel Couto.

Minas Gera.is:
Melo Via..~a,.. Benedito. VaJ.adares,

:alas Fortes, Joáo Eenl'ique, Joaquim
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Libãnio.· Augusto Viegas, Nora,ldino
Lima, Celso Machado, Olinto Fonseca
e Míi.to.[), ?J:l<l.têS.

São Paulo:

Clrilo Júnior, GQíredo Teles. No~
"IoH Júnior, João Gomes, José Ar
mo.ndo.

Ooiás:

Magalhães Sl1veira,' João d'A1>reu,
Galena Par.anhos e Guilherme Xaviel'.

.Mato Grosso:

Ponce An'Uda, P..r:ruda Fialho c Mar-
tin1ano de Araújo. :

Paraná:

P..ol~erto Gla.szer, Fernando Flores.
Mur.J1oz de Meio, Laulo Lopes, João
Aguiar, AramiS A~.ide e Gomi Jú
nior.

Ceo.l·Ú:

PUnto Pompeu, Fernandes Tavora,
Paulo Sarasatc. Bem Carvalho, Egber..
to Rodri~cs, FCl'nr'.ndcs Teles. c José
de 13CIl'OC\, .

Rio Grande do Norte:

Ferreira. (].e Souza, José Augusto e
AluísIo Alves.

Paraíba:

Ada.lberto Ribei:ro, Vergni:\ld· Van
darIe!, Ernani Sátiro, Plínio Lemos e
Osmar Aqulno.

Pernambuco:

Lima Cavalcanti, Alde Sampaio e
Jo5.0 Cteafa.s.

A!o.S'oas:

Freitns CaValCal1.ti e M.â.riOI Gomes.

São Paulo~

Mário Masagáo, Paulo Nogueira,
P1inia Barrete 'l'oledo Pizi e Aure:.
liano Leite.

Bahia:

Aloísio de CarvAlho, Juraci Maga
lhã.es, Otávio l'4angabelra, Manuel
Novnes, .P...:líacl Cincurã e. João M~n

dcs.

Espírito Santo:

Luis Cl6.Ud!o.

Distrito Federal:

Hamilton Nogueira., Henn-es Lima,
Euclides de FiIJueircdo c Jurandir
Pires,

Rio de Janeiro:

Prado Kelly, R«znão Júnior, .José
Leomil e Soares Filho.

. Minas Gerais:

Monteiro de Castro, José :Bonüâcio, "
Gabriel PaQSos.

,
Sel"gipe:

TJantas Vieira.

I
Alarico PRCheco oe Antero :BClgéa.

Piauí:

Esmaragdo' de Freitas, Matas Ollm
pio. Antônio Correia, Adclmar :Rocha
c Coelho Rodrigues.

Uniâo Democrática Nacional

Sant:L Catarina: '

Nereu R.&tnos, Ivo: d'Aqumo, Aecr
bal Silva, Otacilio Costa, Orlando Bra
nU, Roberto Gross(:m~chcr e R_cgérl0
Vieira.

Maranhão:

Árnc.zonas:

M.anuel Severino,

Gaston Engli:rt, Elói Rocha, 'I'eodo
miro Fons:::ca, Damasio Rocha, Daniel
Faraco, Bc,stista L~do, Antero Lei
vns, Sousa Costa. Bitencourt Azam
bUj:l. Olicéric. Alves, Nicola.u Ver
gU~íro, Luís M~rcio e Pedro Vergara.

Rio Grande ào Sul:

Pará:

Agostinho Montc:it'b e :Epilogo. Cam
PQs.
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DomL"1gos Velasco c Ma~hado Si
queira.

:Mato Groz,~o:

V~"par,ü.mo !o.-t'll'tins c Agl'icola de
Earros.

Era.':.to Gn.cl'tn,1Jr c Munboz de Ro
C}l&".

Santa. Catarina:

'l'aval'(.'S d'Anmral c Tomás Fcnt{:.').

Flore:; d~ Cunha:

Partido Tmba?hisüz Brasileiro

Rui Aimeüla, B::njamim :P~ral1, Var
gao':i !'reto, GUl"crcl elo Amaral,' Sc:gadas
vtm.a, Benicio l"outcnclc, Bacta.Ne
YC~• .P..r.t6nio da Silva e Barreto Pinto.

Rio de Janclro:

Minas Ger~is:

EzeqUiel Me:lc.!cs.

Guc.....aci Silvei~a. Pedroso J"t.'mior,
P..omcu F'iori e Eer1%> Conde.

Paraná.:

Melo Braga.

pa.rtido Comunista BrasiZiero

Pernam.buco:

Gregório Bezerra, Agostinho Oli
veira c Alcédo Cout1.'1ho.

Bahia:

Carlos Mo.rigohela.

Dist:dto FeclCl':ll:

.Totio ,Ama?o:atw, 1\1:auríc1oGr:hbo~
c B(ltlsta Neto.

Rlo ele Jnnch·o.
ClaucUno Silva. e .Alcides .s~.betjJra..

São l?nulo:
Jcsé Cr.ispim, O!;valdo PaC'1,1J!CO,

Jc:r~e Amado c: Cch'c;; de Bdto.
RIo Cr:mc.ie do G:'11:

Abilio :I?cl'l1u:r..dcs.

Partido Bepúblican.o BrasiZeZ1'o

!v!m..anh~o :

LL"lo Machado.
P(''1'n:::.mbuco:

Sou:m Lc5.o,
... ~~ ._. -_ .._.

SC1'!?;lpc:
Dl.1rvnl Cl""o.tz, Lc:o.:ldro r~clel c

Anundo Fontes.
Z·:ril1.az GCr:lis:

Jaci de PIguúh'"..r1tl. D~n!C'l C~:;;aI.ho,

Ecrnnrdcs l1'ilho, lIJ~r!fp Brant, Felipe
Balbl c Artur ;E"rl1c.rclcs.

Partido .Democrata CristéZo

PC'~'Il:-4mbuco :
!'..l').'uca Câl-:l:ira.

Pa.,·Uão .Pwepu'í.:ZfcCL.:zo Pro[JTcsslsttl

11,10 Grande do Norte:
Café :Flll':o.

Partido' Liberta1.oi

Rio Gl':mdc do Sul:

J:.1aul Pila.

o SR. PP..ES!DENTE - Por ter ~ido
a 1.Po sessão encerrada ainda há poucos
minutos. não tendo ha.vido, materi2.1
mente, tempo para a confecção d:l. res
pectiva ata, se:ii esta. oportunamente
submetida :1 discussão e votação da
Casa.

Passando ao expediente, vou dar a.
palavr,a ao S.... oarlos Marlghe1a, a
:rim de que S. Ex.a, comcl solicitou,
pcssa. concluir o discurso já iniciado,
prossegulndo-se, também, na votação
dos requerim.entos de manifestação de

'pesar, ainda existentes sôbre a mesa.
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11,10 Grande do Norte:
Café :Flll':o.
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Rio Gl':mdc do Sul:

J:.1aul Pila.
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:rim de que S. Ex.a, comcl solicitou,
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prossegulndo-se, também, na votação
dos requerim.entos de manifestação de

'pesar, ainda existentes sôbre a mesa.



em hOl11cnaxem à mcmól'!a de 'bl':l.~i~
Mrc~ HUfótrc3 des~rn~l'ccido5.

O SR. C..:\ELOS M.'1LR!GEELA
Sr. Prcs1dcntc, vou cont1:l"..1n:l' a jü!,tí~l~

C.':lç5,Q ~a índlc3.lf:Eo [J.presf:l1taC:.G. 1''':)::1,
1Jr.~m:"'.d~~ (:orn'uli.J.':;~~I. lmtt;::, pOl'ém, d,.::~

sejo m"mjf~3tZl.r a V. E:;,:~ o meu louvo:'
pela forma por qu(": t;e vem conduzindo
1m Pl'csid{';ncb dC:-;~íl. C:?.SEl., r:.tua~ldo da,
mane:iro. lnClis iibe!~~ü por,:;lv~l, O Cit.:..
rcalmclltc p"J:;::;lb~jt:J. l.:m ;L'~·:-.nco (;t~·

te2tdlmcnto entre 1::.Jdc'(; ;"16::; e oferece
::l. gal'ur.'.1;1:;>. de que (:hc[~::L'l.·cmos no r;a:1
clus.é~.s !,)o=~;;'t~ll'.. ttS no~ l).C:;.SQ:~ L:::l~al1;,osJ

(PaI7,'?,a.s na.r. aa.lerias),

Comentava. cu ~ parte da COl1:::t.!tui·
çJ.o que se rcfe:oc n. lCf;;lalnçilo tl'<l:'o.·
lllista, 115.0 po:::quc a~llc Cl'UC I,). Ccru>
tituiçf~o ele 10 ele 'l.ovambrc·, como cstv,
dcmcn.st:ado l:, ev"jd&::~ci~, e.stcj3 em.
v19or, merecendo 'lU.c a respeito dc!tl.
s:: prcc1.m;am Cl'~ndes dcb:ltC5, m~s

c:'>:l2.t:U~1C:)tC pil'~ refut:ll' um~ s~l':c

d~ o.t'UUIT::::!nto3 q'lc t&~n :,;ido lc.:r.ç~d.o':i

com o cbjct!vo <l~ pl'o~h'l,r q,l.lC c:!~ po·
derla. :;c~· um l1~n·t~ para c :r..O:;JO pO"·:J.
Si:me~;;e per isto me dctenh::> at.1C~~

11m !'l(~n~co ,r,. ::t~-lalizar CCl'to:; o.rticos
dc:-;;:;~ C~l't:l. va;,a.-!~:;cista..

Pala"IH e1.1 pr~iSamCi.ltc a. pro1=l6~ito

da lc:gisi:J,ç[o.o do tl'ab~hc>, porque h(t.
11:1 Consti,tuíç.:1.0 c[~ 27, ~:l.'tíbOZ que n1tt·
dem ~ s~lf..rio, ~~l(t::.io mi11irncJ,db de
t::':l.balho de oito l~cras, proibição ele
traba1110 de menm:r:s, associação sir:.di
cal livre, etc., coisas que, como ~Íir...
mava, existem o.pCl1::<.s 110 papel,

Nll:3 :fazenüas, onde o tmbalh:::.dor l~

buta ele sc..l ao ~ol, l1âo 5~ conhece o sl:::·
tema de oito homs de tra.oa.1ho. Os
grandes fazendeiros reacionários n5.o
est~.o preocupados em suav1sar a st
tuação dos seus ei.11pl'egados, do.ndo
lhes ~qtlilo que por lei lhes deve;:i~

caber, pois ~ tl'aba!badol'c,::, dos cam
pos tém direito a vida melhor, dLrei
tos ntunJrncl1te asscp;urc.dos em todos
os países clemo~l'â::icos,

'tudo isto, como assínalei, fi;;ura.
apenas no papel, constituindo mais
uma clamcít1stração de que se tl.'ati1. de
Carta nua observada, de Ca.l'ta intei-
ramente contraditól·1a. .

N~10 quero maL'; insistir, porém,
11.e.'jsa pro"te de minha ai'gumcntaç~-:>.

Voi pasSar ao scs;undo l)onto, àquc!~

em 'l11e t:ll di~la. Cfl.lC na. Carta de 20
cio ::ovc121bro h{t artigos que foram
:::r.:llcr.do8 :;flmcnte pc.rquc representa
vam tzn;~~ rc:-.:klç{j/) a.berta. à. liJn:r~adc

c;'-~ :." ':,~l!)!·e;.,:·;~l() cO::l1plct,3. <.1::'. lilJc::dadc.
•Como, y&. V. E:':., S!:. ;Pl'c~lrentc.

ÜJd;I, mm~~;:. o.l'r;"'thH:n:,;L~:~~O 'l1:.iLn. :~~ndo

ccncim.ió:-:. no ::;(;!l;;kio c.!r.: pl'DV:ll'. que
c:~[~;:.:. Cr~rt3. é um:1 vc::·chd~ir:1. an:lI'qui.....
um verdrt.dC:h·o crt.·Y;. (FaluLo.:; ?Las (Jale
7"i(J,!J) • C: nfr.a PCJ(/r:l'l::'. f:::r apHc~r.\il, como
l':::::.ll~c:nr,,; r..:·::'o c· fel. ..1:)0::; a:::ti~oG usa
do:; -':(;~lll'ft o pow.', contra 1:)1.t~W libcl'
,~n:1~::; l;ic:::i:J, pCfo:5ivd dal: a'[l~ic:'IÇz,O ill
dr.p(mrknto:m(>nto de Un1:1, C:lrta Oon,:.-;
tit:.wicn:o.l, l)Ol'que, rlílra cll;;SCl1C~\ctcar

~·c3.ç5.o,p:J.n1. V:CL1dcl', r,n::n. ::;~rfocal' os
c.n:(::o~ do 2:0VC~ nf:.o é preciso um::!,
C:l::t~~ cO:~f;-;;1t~c!::I~'lDJ. Lim hor:~em, por
meio de tIC:l'cto c tlWiznndo uma po
lic,l::t Se::::t.:!pl:::.r.o. po:lo pra~ica.r ta.i~ atos
~.,;m :'1cccs:;ida~c de Ur.1a Con:itlt1.üçâo.
Fei i15dm G.u~ se stilldmiu' a c.utOl1o",
m~:: Úf; Ef;t::'.êo,~; foi n.ss!m que vimos
~JÜ·ic~·na~ol'e:.; l1om~::m.do p:cfcitos;
~:.:~~i:n I; '1 :.:0 :ivcmcs,cll l{cT,'c:!'ütmos
ts:', ;.r::o CflC c;~t;lt~li no Cll.l't:l, conse
lhcll'(;~ l-:G~~c~dQZ pelo ?.l.'e31dente,
:a.s~l:l'l (: que (~cvcl'i~mcs te;:, enfim,
t&:1a. uméi, ccr:ttl'ali~ç~o de :poderes,
v.b:.~do itnica.r.1cnt:-. impedir que nC5SC1

povo mnl'Cl1::!.!)Z'C p:ll'n. o prOt;il'e:::so c se
m:;el'to.s~;c da c:'>:plcl'ação tremenda :l.

G.ue 6 ~ubm~t1do pelo capital cztl'an
~ch'o colon~zn.~lor e pelos grandes se
nl~o!'es <1:7. tel.'.ra, o squo.is ainda' :!nsIs
ter.l (!111 apUcnr, contra o tl'D.balhadcl·
e CCl1~1·:.1. o próprio povo, um sislil;ma
:cr:do.l d~ c::plora.ç5.o, Poi asslm que
se C~S::C'lt o Pl'Óp1'10 direito de gl'cve,
CCi}.;C~ vel'ificc.mos pelo Artigo 139, que
prc::;cl'r:lVC te:.:tu:llmcnte:

i;A gl.'cvc e o "lock-ouc" são 'dc
claraücs recursos anti-sociais, no
civos ao trabalho e a.o capita.l, in
compatíveis com os superiores in
tc.::[;s:::cs ela produção nn.c1c\,1;ln.l",

Is;~o, Sl', Presidente, como se os tra
balhndorcs tivessem outl'O l'eCUl'SO que
l1.ão o do.s sr~ves para exIgir o reco
,nl':.f:cimento de seus justos direitos!
Passam fome e nã.o ped.em espera).'
dos patrões reacionó,rios remédio pa.ra
a salv:::.ção do. miséria. em qUe se en
contr~m.
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Ainda. na. 3. a. parte, há pontos que
denota.m o ultra reaciollarismo desta
Ca.rta e l'cpresentam ao incal.'nação da,
ditadura pessloal.

Na artigo 39, que tl'atn, do ParIa
n:!~nto, declara-se q'ue c1ste :runcio~
~J. quatl'O meses a contar do dia da
.3tm instalação e s6mente por iniciativa
do Presidente da. República. Seria,
assim, 11m Pnl'lamcnto de carneiros,
um Parlumel1to que terla de obedecer
à vontade única cc"clusiva. do Chefe
do Executivo.

A Constituição, no art. 61, letra a.
fala. em "promover a. org~ização

corporativE'. ela economia nacional" o
que, l'ealmente, denuncia a intenção
de ~c implantar no Brasil o sistema
das corporações, transladando para.
nnss=t terra os regimes aplicados nos
paises fascistas dos defuntos Hitler e
Mussolini.

Há, enfim, na Carta de 37, dispc~

15itivvs que concedem poderes ditato
riaIs ao Pl'c:>idente da ;R.epública1 ob..
sorvando..se evidente contradição na
parte :relativa à defesa. do Estndn,
onde sepl'cv(} a própla decretn~no dD
estudo de guen'a.

1';: o seguinte o preceito a que me
rei>:5.to:

"Desde que .se torne necessário
o em!,r~go das forç~s armadas
'j:i:trn. defesa. do Estado1 o ?resi
dente ,tia República decretarE., p9.ra
todo o Território Nacional ou
part.c d&l~, o esta.do d~ guel..-o."

Sa.bemos bem o que resultou d~ tal
dispC61tivo1 porque a medida pl'e'lista
em bencfíci(\ da defesa. de Estado :foi
na verdade, aplicada contra os inte
l'êsses dI) pOVO.

E assim tivemos - cnu:--~ extra.nhez3.
dizê-lo - estado 'Cie guerra decretado
contra o comunismo, que serviu só
.mente para aprisionar cOlnlU1istas e
,::unordaçar o povo.

Isso, aliãs, 'é do conhecün>ento de
todo o povo brasileiro.

A dissolução do Parlamento está
'previst::L no art. '15 que alude ao ar
tigo 167, parágrafo único, que confere
ao Presidente da. República poderes
para; dissolver o Parlamento.

E' ele .imaginar, Sr. Prtesidente e se..
nho).'C'S Constituintes, o que sucederia,
se realmente essa Carta estivesse em
Vigor, se a.. Presidência da República
pudesse manejá-la corno um 4"1stru
mente de castigo. A Assembléia Cons
tituinte poderia .s-~r dissolvida de uma
hol'a. pira outra; todos poderíamos ir
parz. a cadeia, como aconteceu em 1936
com muitos parlamentarcs, inclusive
alguns que se encontram entre nós.

O Sr.PlíniD Barreto - :esse dispo
siLivo, a:1iâs, foI modificado por uma
lei constitucional expedida. pelo Pre
sidente Linhares.

O SR. CA'\RLOS MARIGHELA - A
Ca~'ta. 'de 37, como sabemos, nunca es
teve em vigor. O qUe se conclui, de
tudo isso, é que ela constitui apenas
uma. ameaça, sômente uma ameaça.
Sempre que o pOlVO' pretende levantar
ao calJeça. e" os. democratas queiram fa~

zer qualquer coisa- 'em "beneficio de
nossa p:.'i.tria e do seu pror;resso, ime
diatamente a Carta é tirada da gaveta
e aprcsenroda como instrumento de
coaç~o, como um código inquisitorial.

AInda há PCofUCO via-se o- Sr. ,Minis
tro elo Tr~tbalho tlr~u' essa carta esfar
l'apad:t c imundo. de dentro da sua ga
veta e ameaçar os bancá.rios, porque
lutavam por um pouco mais d2 pão1

porque pretendiam minorar a .própria
sitUf.Ção e ~ d~- suas famUias, (Pa.Zm.as
nas galerias).

P~rgllllto1 Sr. :E'l'eside..,te: é ou não
p~rigoso para nossa Pátria, para os
supremos i.'1tcrfsses do povo, qUe essa.
C::l.rta. esteja aí ic.feccicna."1do o am
biente, ~ra ser ms.nejada, a cada mo
mento, contra os nossos patricios?
Se essa c.::.na nao está nem pode estar
em vigc'r, Sê é contradit6ria, se não'
pode ser apHcada, se estabelece a de
sordem, a ana::quia, o cáos, por que
então não tom:unos uma medil'h de
ilnitiva e não consideramos, - com
os poderes que nos foram ClUtorgados
pc10 povo,- e;;sa Carta de uma, vez
por t.âdas 1:cvogadas1 em beneficio dOi
noss'.) ,povo? (Pa.lmas nas galerias). .

Um nobre Constituinte me afirmava1

ncs corredO:Jcs desta. Casa, que se, a
l'e'/c:;s'ssemos cairiamos no CMS.

O Sr. PZi1~io Barreto - V. Ex. per
mite um aparte?
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o SR. CARLOS :MARINHELA
ColIl muito prazer.

O Sr. Plínio Barreto - Estou d~
~bc&rc:lo com V. Ex.lI., no que toca a
CJ.1rta de 37. Penso, a respeito dela.,
~s mesmas coisas amenas qUe V. E1:.11

úoro; porénl, que a indicação do pat'
t.ido ~ que pertence o ilustre ~rador ia..;
lho. pela base. VV. EEx. propoem n l'~~

vogaçüo clcssa cnrtD.; mas,. c~ supstl
t111ção, que trazem a~ plenarlo?

O SR. CAP..LOS JY.LARIGHELA 
Desejo perguntar, ao nobre Deputado
t:;r: Plinio Barreto se esw. ele acôrdo
ou contra a carta. de 10 de novembro.

O Sr. José Eonifácio Filho - Esta
mos contra.

O Sr. Plirzio Barreto - O G;radol'
nao me ouviu. Acabei ãe dIzer qUe
concCl'do com V. Ex.ll. em tudo quan.
to diz respeito ã cat'ta de 37; logo,
estou contro. essa Carta. Direi m~1s:

muito antes de V. E:(.a áto.quel essa.
(;~rta, ql.lanco e;c~evj, r~ dia sC3Uinte
Ô. wa 1)l'0r::1u1:;n~llo, um artigo no "O
:F:stado de S:1o Pau!o". Lotio, minha
oposiç5.o no e:;sa Carta. dat3. desde seu
l1asclmcnto. ObSél,,\'O, :;l.~ol·a, que V.
E:-=.n t:.prcsenta um proj~to de revoga
ção dessa. cal't2.. RC,voga.da, qua seja,
vamos ter 11m pcr!odc sem Constitui
t;~O a~gum:).? V. E,.;.l1, para ser lógico,
de·;cl'ia. cOlnVl.r a sua 'Pl'oPosi((tio,
afezoeczndo l'IDa :::asolução constltu~io

'1').J.l que sub~tituisse essa. ca.rta, que
l'e~ula:::se as re!ações entre os Pode
res E:-:cctll.ivcs e Legislativo desde est~

data até n ds. ::l.r"':o....~çáQ1 da novtl.
Constituição.

O Sr. Ar;oetfn7:o de Oliveira - Já.
vi·.emo::: sem ela.

O ~r. Ca:l'cs (te Brito - Permite o
orador um aparte.

<) ~. CARLOS MARIGIiELA - O
nobr~ co!c;a de bancada, 51.'. Cair.es tie
Brito, vai l'espondc1: a V. Ex., em apar
te, conforme acaba de solicitar.

a Sr. Caires de Brito - O que
observe. é o seguinte: não é pos
<:'íve! resolvermos duas coiSns 20 mes
mo tempo.N~o podemos saber. qual
~erá nossa conduta. daqui por dlante,

Se e}:istc .um empecilho diante de nós
- a cal:'ca de 37 - a lógica meridiana.
estã a. lndic:l'l' que, em primeiro lugar,
devemos revogar esta carta; depois
disso nf/s, que estamc:s aqui em As
f-lembléio. Constituinte, consultar-nos..
omor. 1ms aos outros sObre a mc1l1~r

mm1eira de agir, até a promulga<;ao
ela nova carta, (PaZmas nas paZerias).

O Sr. PUnia lJa1Teto - A vida. do
pn.is não CCSSll. Revogada a Cr..l'W.
Oonstitucional, tcremQs necessidade de
uma lei qÚalqucl' que defina os po
deres do E;-::ccutivo e regule suas re~

2n.ôcs cem o Legilil:.ülvo. E'. po~ ~o
que cCJnside::.'o lnccmpleta a Jnchcaçao
oferecida por VV. EEx,,,.

O SR. CARLOS MARIGaLA .
Sr. ?Teddcl'lte, quando levantamos o
ín'oblcma da. Cal·ta de 10 de novembro,
estamos nlcrt.1nào tôda. a Assembléia
cO;.'ltra os pCl'lgos qUe possam provir de
uma Constituição inexistente, que ai
csti ameaçando toclo nessa povo.
Qlt~nclo o fazemos, temos a certe~ de
oue nunca C,:L5tiu essa carta e vive
;05 sem ela, sujeitos, apenas, às, im
potições do GovÔrno.

O Sr. PauZo FCinanà~:; - Não há
ór3fl.Q par3. revogm' C1 que nunca
c;t:!.::;Uu,

O SR. CARLOS Y.o.A..OZUGHELA 
:Penso que esta Assemb!éia, soberana,
poderá. dar, portanto, a carta de 37 co
mo xé'~·oga.cia e temos meios para nos
l'çger. daCJ.~l por diante, porque o 00
V~l'tlO pode pel'fcitame::1te ccmsultal' a
Assembléia o. respeito elas leis qt~e ti
ver de l'aixa.r e que serUo por nós 'pro~

mulgadas. Tel'cmo:3, assim, caminhado
para a ordem, de acôrdo com 3. vontade
do povo que para aqui nos mandou
(Pclm(L[; nas [jalcria..<:).

O SR. PRESIDENTE Lembro ao
nO,brc Deputado estar findo o' seu
tempo,

O SR. CAP..LOS ll!A.RIG:foIELA -.
Termino S1'. Presidente, fazendo um.
:;ince:l'o apóIo a todos os Senhores Con5...
tituint~.

Ko~so Pa!tido pretende col~b~ra1'
coro todos os PartidClS DemocratlcoS,
des~jando a nua união. ,Não ocupare...
mos es~a tribuna para a~aques pes...
soais. Não temos l'essentunentos. Sll
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lcvll.l1tarm05 alguma questão do paz~

Bando, é apenas para C~1'0CtCl'iz<·l.1'a po
SÜji'io ele elcment<'.:; comprometido::: n(~

situação qUe :passou, Mas todos o:;; ele
mentes hont;;f~lics, incl-:'lsive autores clí'l.
Ca~'ta de 10 de novc:nbro, que a30:r;:~
Clu~ll'nm sinceramente coloc....r-sc :lO j[~ •.
do do POV(;I qUe os clC2CU, te~'r:,o o no;;
:">0 2.fl~üOJ n.ós 1!1csc.stc~1dtll.'cmos as
mf:.ol3, sem ::escntimonto de cfipécie
alguma, para trabalhaJ.'mo::; Cr.l lJ~nc·

:CIcio à,a P[~tl·la.

Do?l:;Cm.CZ, poIs, ~::;::;c c.p~1o- de c~l':.í.te::
unit'~,rio, no sentido de que toces, ~"lm

di~,tint:~,o ele c,l'edc' l'E:31Uoso ou filosó
fico, pcs~r.~m cole horal' neSS:;L o':Jm pa.l'ó1
o caminho ci:t r;(;l'1~ocracIaJ cortlprecn
dcnc10 11.11~ o seu pl.'in;ch'o p~so é ,<;6
a roC'/oz~~üo c1no ca.rta. fs.scist:J. de 10
de nov~mbl'o U:iv.i!o bem. PaZma.s) • __o _

O SR. I?;a~SrD:E:NT::8 - SenhclXcs
CO:lstHuintr:s, n.ch~m-.sc sóbrc o. me
sa diVCt'so.:; requcdment.o3 ae 'l:c.tos de
pesa.r.

Se ti. A.sscmbléia ~1ão delib~l'fH'cm

contr~l'10, vou su'bmctê-los na oraC!l1:'l

"cm q".::; S~ ~!.ch:1.m à vct:::.gl0, inic~::l.r.d,)

pc:!o QtH~ se ~"2fcrc ao de:;o.p~:;"ccim.;;nto

do ilust~'c cl'o.zilch'v Dl'. Afrâl1i!:J de
Melo Frc.nco.

:!?c!o desapa.reciment.o dé l:.ÍJ:(~n!o

1'I.I::el0 P;,::mco, cidadüo c:-:emp!nr, que
honrou o nome do Brr:.siI, requeremos
a inzcl'Ç:lO na ata de nossos trab:llh::~

de um voto do lUrus proiundo pcs~r,

Rio, 15-2-1946 - Edmundo Barre
to Pinto. - PauZo Nogueira Filho. 
PUnio Bc:.rreto. - ~Iár:o Maea.gii.o. 
Aureliano Leite.

O SR. :BARRETO PINTO (Para
encaminhar a vota'}ão) - Sr. Pre
sidente, sou o autor do pedido de in
serçã.o 110. Ata de um voto de profun~

do pesox ~el0 dcsap!U'ccimento <.lo
gIland" brasileiro Afrânio. de Melo
Franco.

Recc!l.·da,'r-lhe a figura é lembrar o
nome de um dos ):,encmél'itos d:l. l?5.
trià.

Por onde pas~u,pela posiç:.o que
exerceu, deixou êle s~mpre um traço
de luminosidade. No l'õl.rlamento, p,r;
tamos todos bem lem1Jrados de suas
ativida.des· cemo cQí1Uititucio:narista; c,

11D co.rgo de Mlnistl'o, todos conhccc~

~o~ a sua brilhante o.(]~o c 03 mng
nlfi.(!os e relevantes serviços prcst:lCi.o,':i
ao ?a1ti.

QiiC':::O tn.rl.11:~6m refcrlr-m~, cmbGJt'..'\

li/!;ú:j:~tmentc, ~~ :-.;ua de[;;~;acn.c1n. ~tU:lçi:i,o

cemC" l'cprc[;'m~a11.te do i3ra~il n~ L4~a

t1:').s Na.çõ::!s.

E:11 QCllc:':ra., _cncIctive a vellturL'. <ie
me encontmr cem AZL-(':~úo elc U[elo
~;!!'.~mco, ouvi VOZC$ ns ma1s ai.1tori.z~
das elo lnurido, cr..pl"essal.'el':l-SC com
J.ouvo::~s e aalrdral~üo a 'seu :respeito,
ctlmpl'm.do~mc, dC:ltzoe tantas, dest,,-
Cn.l' a de Sr.lv~c1or T-ii:ndariaga, que ,U:;
:Jc, t~::tuulmcntc: - O Brasil, cme
p('~SIÜ 11m .aírúnio de Melo Franco,
pod 2 ufa:n::l.l'-se de f;i pl'óp:'io.

Pori[;so, Sr. P~'czidcntc, p~tiindo um
voto c1::: »c::iar e de: s:iudaclc dcstn.- Cr~Ga
p::!10 faIcci.."l1cn~.;o ao inesqueclvel cid:1.
c1ão, penso 11ai'er cumprido meu dí:ver
de bom braslle11'o. (Palmas).

O sn, G.~,:::3RrEL p .4"SSOS - Senhor
Prc-::i,:cntc, 1'C90 rA. p.l!avrn. e, 0,.:> r.l.CS

mo t~'m:)C', pC:l'mi5s5.o p~l':J. !nlror ct~

banc~d:l. "
O SR. PRESIDENTZ - Tem a. P::l.

lavra o S::. Di::!,ut~'lo Gabriel Pa:3zos,
O SR, GABR!I:.."'L PASSOS ("") 

Senhor Pl'(?sidc:lte, c!l'l'r~lcs scnllo:es
Com::tltulntes:

E::a prop6;,;ito do. tjniü,o :CcmocrMi
co. ~~ac!onal pedi:', <'4I0rtu.'larnente, à
nobre As~cm'b!fi:l. a mani!est~ão de
expressivo pes:u.' à memória de Afrã
nf() de Melo Fra.n~o; entretanto, o
nobre colega, 81'. Ea.l':::cto FL."lto, tevo
a gentileza dc a11teci~á.·la, de medo
que, já as.:>m, o que nos c't:.mpre é
ccrnUllgar neste sc:nt~m<m_to.

Para nós outras, C5 que ll:'.Sce."llOS
em Minas G~rais, a :!:igura de Agl'il,
J:l10 de Melo Franco é das mais qu.c
):~das, prez;n.d.as e admira'da.s. Sem dú
vid:)., sua IX!rsc<rJ.a1iclade criou corpo e
avultou-se muito no cenário político de
nossa Pâtrb; mas nunca. S~ esqueceu
êje das f,iuas raízes mineiras e mmca
nós outros dei:~amos de nosol'gu
lhar de sua.s atividades de cidadúo,
de político, de diplomata e de patriota.

("') NUo foi reviste- pelo orador.
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11D co.rgo de Mlnistl'o, todos conhccc~
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nlfi.(!os e relevantes serviços prcst:lCi.o,':i
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("') NUo foi reviste- pelo orador.
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Af.r:".nb de Mdn JP1~:i.i';O fei tunc:. fi
L'i:rl~ h.U:-,~:'J.nn. elu!.> muif; intcrc~s~ntes

C'ntl\~ c::: cOlntemi)orii.neo3, pela. intc
)~6fnG:u d pela (;uittu-:t, l'cvc1n.nc1o-,,:e
m.o~>b·c em Dh'cito C011stltuc1cnal,
jurl::;ccn.'?ulllJ crnt:l'ito, ao mesmo pa~)
:-:Cl q!.H~ o dlplQffi<tt::t. conmuml.do ch~:10

do trhmro~ c c.le :,;cl'viqos ã nQ~;S~~

t':::rm.
A diplon'iL1.cb 11Cii.1 sempre ~ o.q1.1eb

:1.t~.'Vjc11;'.i:!.~ que ma);; l'calc~ cU1- a.O

j1mnem, ri. nflo ~.;er ;no ~sper:to pttra
mil:'.:.tc :m.unclt~í.'l.o,k; :.:.t!.vlda,l~~1 c.il
p:omútl~~:i, venlndcirumente vnlio:i:1S

. (:: i~/ccrC!:i::::n1tcz lill':..a o p:lis, multas
v~z:;';; pass::J,m dCiip:;::.'ce:biàw;, tnl cora0
r'..co~t~cc com o lnhel' dr; t~oEt;ico CO~1S

j,j;:~1t1-"'0, P:'l'í!'i,(ú o e:dto diplomático
c:msi:·;tc Cl1.1 ::;abe~' ~llciar as vontade::;,
er..ct".mi!..1hal" 'l.S intclí[{ér~cio.s, em !n~e~'

com ClllC se l'cnovc:n dif;culd::'~c1r.s,

num tr~i:l~1.lho de ji::tclência, ele finura
e de nzllidc:.c.1c mental.

.6.fr:b:o ele Melo Fl'~mco foi Mil11s
t:, d~ Vic.ç~o e da. .Justiça. c, 110 ;J?~l'

1:.:.mC'i1ta, constituiu um:;!, -daqucl:ls fi
p"n.r~,s que lhes d,:l"am. brl1l'w elust:'c
l'l~ nnti~a PlÁ,'pÍlblic::J., íorma...Qo o ía
mc·:,:o j~~'dim ci:1. infúnc[n., i:;.to é, umv.
coicç::i,o de homc~s de tr11cnLo, de ca
:ní.:;cr c de l):1tl"lcti::;mo que c~:'a1qr~l'arn

a trib~iI:'~ do Cún~~rc:::so c lhe deram
m:l:1 gl'::.nd~ clo~(~lêí.1Ci~ até he.jc nun
c~), nltr:lpn:;:::'.d~I., .uma. rlemonstrp,ç::'o
de qu~, no .Br::tsil, o Parl::lrnento é,
)~G',:1c [j~;', deve ccnti:mll.:': sendo um
jmtr1.:mcnto de fOl'111:lçfLO drL n:lclo
11~.!id:ldc,

O P:ll'lamento é e deve ser a bnrie
;rr.~!$ sólida ,da. vontsclc pcpulnr. :?..::lc
cf: cüucativo, é configurador cio. l1f\.clc..
l1il1!df',dc, mod(~lador de homens,
~rí!.ndc escola ele e:cpcriGncln. e de
sabedori;.l,. l')olítlci:

No P,arlamcllto, rncm1)fO ela. 00
mir.s5.o de Const1tuição, e Justica foi
um. elos luminm'c5, um doS nc:tó,vcis
~abcdorcs de Direito Público c Con~.;- •
·utucionaJ. entre nós.

Mas, Ecrn dúvida, Sr" Presidente,
terá sido no lto.l'nc.rati que Agl'ãnlo
de Melo FJ.'Ul1CO sublimou as qualidades
de homem público. Naquela Casfl, cheia
de tradições, que se tornou l'espeit<1.~

da no Con::itincntc. pela contInuidade

ele rl(;~~O ;,áiJin, c :;ícgura, in:.;plmcla l'lrlS
m·:!'.:'Ol't:G lir;ões ô\ 110:í:3~ l1ist6:tb c
1í~);) l'r1:'1.101'CS intcrêi':!>cs do pais, Afl'â
nJo de JV':clo Pl'~nco pôs a prova stta
pc:rr~CI~·~8.]~dnde, pl'ópl'b d:tclc.eles que
p:.l"tclwaLl <l c::"tczorl4t d~ homens quo
:~Ij poc.1cm s\~r br:m m'.H.Hdo:·;, ::'lão 'c~h'e
t~2,lenl;c, li.1:J..'; 1)(.:12. m~t,:::r~~5.o tb vie:Do
qUe d:::i:~anl ao (!c:~;nl)nr'-'cc:·.

::1U<1. últimn. 3"~~.nc.~e ohL'a diplom(~tlcn.
Ó dr:.Cl.Lj~lC~mco (ie valor :int~rnnciol1::tl

•.- ~~ RccorncndíLçuo das Na.ções Amc
J.'ic=im~~; - COI'.laem'ilção de s<lbcdo~'Ül

I;~;ític~ c (le ,i;-i;io do csU.lc!lfi'ca que
tcr.1 l[~r$o entendimento do mundo.

Ai'rt,nio ele Melo Franco foi um
rJr.-:;Jínu":.lo' do cUfict:1dadz.s, toi \lnt
lI'Jtl~cm ele c~5pil'ito, fol um patrbb c,
como di~sc ::lo pdncípio, foi, !Jal'a nôs.
l~lÍr~tjl'C~:, uma ~llm~ vctu~b à zuno
t!:'rl'~~, um er.:::.rn~JradD de suas velhas
tl'=:cHçõ.:z, 11111 da.quclc", que buscam
l1.~'i~::l:i l1.1:,.fiffias trndiçõc:5 inrmií:aç5.o
J)fLl':'t }):;TI1 C1Ul'l[Jrír o dever ele patrio
ta .. c G(:l'VÜ' :LO Brasil.

A.c:;slm, poi~:. cem cstc.s cle:;co~(a'id:1s

~j:l1~~ 11'1"~S 4 ••

o Sr. j';Z:"'i'.:o !J.r: Sm,u: Lcao - :81'1
lha:~tc,aliá:;.G~1.~1ico bem).

o El?.. CABR!EL 1'.:'\5805 - ...
(!uem que o se~timc=-~tQ d~ sincero pc~

::':1.1' :rC~I) seu de;;r.r:r.reci:ucnto, que ora
c:·;p:'c':::.~;o, sejn. um tributo ctn. União
D~mocl'atlc:l Nacion~l n. cssu. t;l'an
f!gi.~rn de br:lsi1eirq, qU~ l'1~cle seI'
'llln do:; intt>ij."Cl'lc:cs da llC~:;n. concluta,
como po~ltlco, c um dos luminares,
cuj.ilS ]içõ':;s 11:l.":2mos d~ evocar - os
j;lrist::l~;, :lqut:lcs que bem que,'em ,"Cl.·~

'vir ~o :Gr~sl1. f PalIIUL3) •

O SR. nT.:-\S FORTES , .... ) - Se
nhol' ?l'czidontc, em nome do Partido
Sccbl DCr.1ccr(:.tlc~, scç9.o. <1c À1:1nas
Gr.,:,·a!s, aSEocio-mc, com profunda sau
c1Zl.d2, (~:; ho,rncl'lrl.:;l::l1l:: ora' tributadas
pcln 1\~;gomp!6ia Consml1in·~c ã. fif','U
l·r., 1mpar ele Afrô,nio ~c :Melo Franco,

Iniciou o incHto brasileiro :ma car
rülrn. nr.r. montanh:asde Minas Ge
J'[< is, como órgüCl da. justiça pública.
Colaborou nn. Assembléia estadual, na
fcltUl'D, de ::;..tn.s leis mn.is importan
tes, dentre elas a Constitucional.

(~') N:::'o foi l'cvisto pelo Ol'o.dOl·,
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Deputado Federal, na qualidade de quais. s~l'vlrão de guia pRl'a todca nOO.
membro da ComL'3são de Constituição a fim de restruturarmos O· Brasil
e J'u.~lça desta Casa, destacou-se peJo numa Constituição cheia. de l1berdade,
'brilho de sua intel1gêncla, e pelo ful- .<te garantias, de tranqüiUdade c de
gor dCt seu talento. pa~ para o BrasIl e para o mundo

Na vida política do seu torrão natal, ~M7/.ito bem; muito bem. Palmas. O
Afràl'lio de Melo Franco exerceu qua- orador é cum.primentado).
se todos os postos a que os homens O SR. FLORES DA CUNHA (.)
públicos podem aspirar, chegando, no - Também. quer.P, Sr. Presidente,
~ei" do Parlamento, à,llderança de associar-me às homenagens preslindas
nossll. bancada. à memória de Afrânio de Melo Franco.

O encanto de sua vida, porém, o ·Na antiga Cã.mara, fiz parte ela.
que mais o destaca no cenário poli- . Comissão' de Constituição e Justiça,
tico de Minas Gerai.'), é o amor en- lJOr êle presidida. Era uma das Co
tr'lnho.do. que votava à sua terra. missões técnicas, em cujos traballlos

tomaram parte os· mais. brilbantes
Em 1934, eleito Deputado federal e juristas da Casa. ex·ceção feita do hu

à. Constituinte Mineira, Melo Franco mnde .orador. <Não p.poiado).
preferiu aceitar o mandato de Depu-

. tado à As~embléia ele MinaI:) Gerais, Ali compareciam João Mangabeira,
par~ dar e colaboração eficiente de Edmundo da Luz Pinto,' CUnha. Ma
sua cultura e de seu talento à. estm- chado, Horácio-de· Magalhães, .Ma:l."
turação constitucional do Estado. condes Filho e tantos outros notá-

veIs parlamentares brasileiros.Ministro, Deputado, afastou~se no-
vamente dorectnto desta Câma~Afrânio de ::Melo Franco era, po-,

rém, o mais brlhante de todos, de
para exercer as funções de Secretâ- imensa elegãncia física e mctral. A
:rio das Finanças no Govêrno do Pre- Corn.1ssão de Constituição e Justiça,
sidentc Artur ;Bemardes, e sua. ação por ~le presidida, tornou-se um mo
em .proveito dos interêsses mineiros ~g~fd:3c.d.1sciPUna. e ~ eficiente ope
proporc,onou ao seu nome maiores
glórias. . Diploma.ta, Mineiro de EstadO' 'dua..,

v€zcs, lY.Lrlamentar durante várias le-
Veio para o Ministério da Viaçã.o, gislaturas, afrânio de Melo Franco

• 'D-drl li' t conqui'>ocu um lugar na ndm1ra.ção
no governo ...wv gucs .......vcs, e, fi. es- de todo o Brasil (Muito bem,' muito
ta.'ldo sua. colaboração eficiente, ai 'hem. Palmas. O orador é cumprimen-
está.") notáveis servJços realizados por t((,clo). .

.S. Ex.r., ainda dentro do Est::v.lo de <O requerimento é aprovado).
MiÍlns, como a construção da bitola O SR. PRESIDENTE _ Vou sub-
larga até a capital mineira. meter à votação o seguinte requeri-

MInistro· do Exterior, sua ação ul- mento: .
trapassou as fronteiras do BrasU. Na Requeremos seja incluído na ata.
verdade, a atuação do l1uztre compa- um voU> de }:lesar pela memória do
trício em todos os problemas Intema- notável Engenheiro João· Tomé de
cionais em que nosso pais esteve en- Sabóia. e Silva, ex-Governador do
'Volvido .se re'Y'estlu de tal destaque ceará, e. depois, Senador tla. Repú-blicl1. I

que seu desaparecimento foi CODSide- SaIa elas Sessões.' 18 de Fevereiro
rado enOrme perda para. todo o Oon- 1
t1n~mte A..-.ncrica.no. - de 946 ~.Moreira (f.a ~~cka - Ep-

• . . be.rto Rodn!mcs. - .A1~tonu> Gentil _.
Homens deste qu!la.te. Sr. Presidcn-. Alm.eida l'donte. _ lien.é Carvalho _

,te, devem ser relemorados como exem- .' . .' .
pIos de patriotismo e estímulo a. quan- Fernandes Távora. - Ferna.ndes Te-
too militam na vida pública. leso ~ Plinio Pompeu - Paulo Sara-

Na hora em que se reune, pela ter- so.te.
ceira vez, no Brasil, uma·Assembléia.
Constituinte, cumpre-nos exaltar ílgu-
:ras como a do preclaro bflaSUeiro, as ("') Não !cli revisto pelo orador•.
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o SR. MOREffia DA ROOHA -
(Para encaminhar a votação> - Sr•
.presidente, Srs. Deputados: Ultima
mente, foram homenageados, nestn.
Casa, pela voz dos representantes do
povo, vários mortos ilustres.

.O meu Estado deseja ver figuranclo
cntl'c nomes tâI.J proemL."1cntes do
13rasil, e de João Tomé de SalJóia. e
Sllva - Engenheiro de notável sabel'
e de gmnde capacidade aécmica, a
cuja profissão se dedicou por roda a.
~uabri1hnnte mocidaclp..

Cbamado para o Govêrno do Ceará,
<:m C!i;15 tlJmultcsos àa nossa. vida
'Ocllíticá. como elemento conciliador,
Qortou-se no cargo adrniràvelmente,
tendo feito admiIúStração ma.rcante.

Mais tarde, eleito Senador da Ec..
pública, prestou assinalados servicos
ao Brasil. definindo-se um democrata
.=:"altndo por atitudes que tiveram
grande repercussão em nossa. .11lai:3
(l.lta Câmara, tm:nando-se, pelas suas
Qualidades Cle mando e grande tino
politico, o Chefe natural do ~eu par~
tido.

E foi nestas funções, Si:'. Presiden.
te, qUe a 'revolução de 193{) veio en~

~nalc; subiu no conceito dos seus co
contrá-Io. Apeado do poder, ainda
estaduais. Jamais concordou eIll
Que o povo houvesse tomado parte na.
rebelião, não se cansando de afirmar
que o movimento tivera eunhoemi.:.
nehtemente militar, negandc~]he

apoio e muito menos cooperação ao
govêrno que se :[nstalára. em Outu
bro de 1930. .

Júlio Prestes, a cuja memório pres
ta..'l10S aqui tão justa .h"'menagem, ao
&gtt,decer-me o envio Cl.c: um recarte
contendo uma entrévista de João
Tomé, dada à. imprensa carioca, d1s
:;c"mc. em carta de Paris, datada de
2 de abril de 1931:

- "Eu já conhecia a ei....trc:vista do
Senad.or João Tomé. Já a tÚ"..ha lido

.ne-s jornnis do Rio e já estava ano
"'ada no meu arquivo de eX1la.do.. E'
~ís uma nota de af.i.rma.ção do. cará
ter superior de um homem de gran~
dcs qualidades de mando. de um che
.:e que se impõe peJo ardor patriótico
'flln que sabe 'derender os seus ami
"1t>s, o seu partido e as suas idéias.

o gl':'l.llde bl'3,silcil'O V/a.5hin~n.

Luís, ao tomar. cOl1hecimento das de
claraç6es c.lo nosso perfilado, mn.ndou
dí7,Cl' no seu amigo, Deputado Morci
l'C da. Rocha:

- "E~ea entrevista é o. de um- ho
mem intal'o, :física, moral c 111telcc
t'!.lc.lmente.

O l3ra:iil pc~sul aiooa bomens de;;
.iia cnvcl'go.dul'a, o que quer dizer que
nem tucio está perdido. ti

E~. pois para êstc brasileiro que cu
per.o {lo Ca~a U111 voto de pl'o1:undo
pesar, homenageando-se a memória de
quem, em vida, foi dosprccursorcs
da luta contra a usurpaçáo do poder.
em 1030, rna.is tarde transfotrmac1a
em Estado Novo, ou melllormente
dito, fascismo brasileiro, (Muito bem.:
muito bem, Palmas, O orador é cum,..
1Jrimen.ta.do> •

10 requerimento é nprovado).
O SR. PRESIDENTE - Vou sul:l

meter €:. votaçã('1 o seguinte .l'cqucri
mento:

Requeiro conste da. ata .de nosso~
trabalhos um 'Voto de profundo pesat·
pelo desaparecimento, em. 1941, elo
Sr. Virgíl10 Vú2ozea, escritor emérito
e proticicnte jorn~~ta catarínense,

Sala. das Sessões, em t8de :fevc~

refrc de I'D46. - Ivo de Aqzdno.
O SR. IVO DE AQUINO - Peço a

palavra.
p SR. PRESIDENTE - Antes de

conceder :t p3Javra ao nobre Consti
tuinte, :faço um apêlo :lOS oradores
para que se ut.il1zem da tribuna, pois
a taquigrnfia dIficilmente registra os
discu::sos pronunciados das 'bancadas.
Tem a palavra o Sr, Ivo de Aquino.

O SR, IVO DE AQUINO - lê o
seguinte discurso - Sr. Presidente.
no minha prcscnç:-.. nesta tribuna traz
o pl'opo.:;ito (le requerer a inserção.
na ata dos trabalhas desta Casa, de
um voto de· pesar' pelo !e.leclmento de
Virgílio. Várzea, ocorrido em ciezem
bro de 191:1.

Virgilio Vâr;;ca, nasceu r..a Ilha. dIC.
santa Catarina, berço de poetas e ma
rinheiros, O mar que a.. cmge, disse
lhe, atr~vés da infâncio. até ao ad<Jles-
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o. SR. 1VO D'.Il,.QDINO - /1gmdeço
C' t,:!!jtcmunl:o do nobr2 col!;ga,

o l'amanco, .~ 11ovcla, o conto, I cem
ltún~adcir em. Q.;'ras. como 0'0 bl1~e~
~!1l\Juste1i.·o", OI Em ,v~~3em", "Mares e
campcs", "Nr..:s oncl=:.s". I'Conros de
amor", 1ii:>t61'1as J."ÚStiC::l5" - ao par
de cc:nLiml~da:; colaboração nos gran
de:; jornais do país -- dão-ll1o tão
nltn pl'im:lzla n~~qucl~ ~t:nero, que 6
Ecm c:,;fôrc;o C1Uc CJ colocnmc5 cl~UCl'e
os de n~ais mc;;.'cclmento nas letras
!):asiX,eira3.

~ :;~, para ta:lto, !he n~o bastasnl) a
cr:ll:;agração ela critica bt'a~;l1cira, 110.·
·,'Cl"iz. nm parme!!:!!', <1e s1 I.lÓ d::cjSi;ro,
lJ~"'" .,,.. lhe l';"j,O n~t"<1i' ;'''tf'' métito' -
j)~~i'n;;'; :;t~:J.S ·torar.:i~ !lici'{;fcías n;~ 15~!e
t:~ de :;.r:1b!to tmiv(:l".:::\l, orgn.ni:;;~ia. PCl'
Selnm L:l:;':lrl3If, c d';l. qual const:l.m
pa:·Js~.gl'n:;; dm; ezcl"lto:',:;:.l de maior
:!'~Hor.'le ::'lUuc:{lal,

r{:n~:iu, seu p.:zzad:'.l de 1n~::lnhcll'o 111e
l'lc:~ou a ('ntmct,~ do cspidto e à SUí.r.
p~na comt,~arnm D. descer, inclutltVel
mente, ns irílprcssõ'::l) que lhe tinham
H~m'cn(lo n. f;~nfii'lJll!cl.ac1e - mais, tal
vez elo, que êlc próprio imngl.11ava.

E Rurgiu, c1êste mocl0, o admil'ávr:;l
m~.t·hlhcjt'o; c, com (llc, um nov.o g;é
;-;~:'o literário ..10 Bra.sil c 1Jo qUlll não
sCl'á in;juHtjCo. dIzer C!'l.1C foi C' .maIor
repn:scnl;nnte no contInente' amel'i
c:mo,

~·ião é esta, c"/icIentemcntc, ':1 OC:;I.

si:::.!;:' de se lhe fnzcl' a ap~'cciaçl1o da
oÍ)l':1 1iLer~rin, nem a d~ accm::>a~il::l.r

o ::l.l'ticta. 110:' segredos do seu labor,
di;;cIp1inado .a um cquilibl'udo realis
mo, que, por Vf:zc>" se pr::nde à .técni
ca c i minúncia da. antiga protlss..'i.o
do mal'co.:Jte, masparn se desatar 1me
di~Lt~miente em busco. do encanto, que,
'P~ra i&lc, sempre residiu nas coIsas e
:l~OS l'.lomcns do mar,

H§" pctt"i:ln, um tra~o a: ressaltar em
todo o curso da sua. olJra: - Virgilio
V:1rzca. foi um escritor eminentemente

D~C:::l:Jnj:Hiode bordo, r~r;:'(;.'~Ott Vlr
"'í'io '\'"l,l,.l'~n~ .\ "'1" I"lD.· C "'1' • rI.Q ,;.,.. rI, L. ...... '" .... ...tiL. &.. ."~ • , "'''' JIo. .:..

J.o.c.a clC' Cruz c Sou.í:n, de qt~~i:1 :ZÕ;':\

<:c.rnp:-:::.hr.!ro ar, micob, il1iciou l~n ;m
vrC11f;:'. d:::. :'!.ntigu cldndr; do :D(;.;,t~:rJ

a c<:.mp:m::'a ela Aboli.;ãc C da 'Ecp~

l;1ic~. Fê-lo c::;~o. c1cputr.d.o (';;tadc.o.l:
m~s, CC~·t:;l::1'mtc, l1fio CJ:.3. ti. l:01itlc:l
o :::Cl! pC::idor. .seu 1.j':;.n~iLo ncia foí
hre..'c d~:nD.I$ pm'J, J.he ClíDf.-..:t::'.!' O~;

t.iUlll:O':;; rr.~i.:.;, l1~m, por k:ito dei~ou

de ser bc.sto.nte !;ara lhe faze!" ~E:ntü'
03 t~'avoi; dos seus dc:;cng<:.nos,

, QUl).!lcl0 Vlr~!1io Várlca !niclOl1 :lo

athidadc literária, ja Cruz c S:C'l:;~,

fl::ll;c!n.ndo':~~e 110 próp~o esfôrço c
rnOl'clldo pe!n. tortUl':l, de estar :::e:nL~:'{~

lonr;c de ~;1 me:ano, se alçn:~a, em de:;
Indido \,(;0, p:::ra ultl1ro.s então inc~m

preendidas"
Virgillo Várzea também foi tocado.

de começo; pe1as c..'itra.nhas cintiJa
çóes do 5imbolismo, E. à sua luz, vér
sou a. prosa c a poesia,

Mas, para logo, seu temperamento

c01~ctn, vo~(;:; de ge-utCf; qu c vi('l'i~m

ele muito lr.mR;o, ~:ób]'c quHh~s a-y'en
turo[;:l~ c tan;:;idas por nnslo;,~t.'; {;;-;
lJel'D,n:r::,1:. pm'n, fundarem 110 Novo
Mur.do ~.:. 1I1'ÜnlJira col?J111a de :::ccri~,:J.::;,

j~;z'o li de r.:.dmiTrtl'. n!;sl.m, CiUí! a im.
po.cWncb, da SUa. intellljimc1n. p~·cde,:.;·
tlr:ttd::J. ))ar:1, suntir ri, be!eza'~ :l .::.. ~!') ••
tUl'rI.. se tlveesa abcrbúdo nn. J)i:d ..:l
~cr.c:. e no pnss:uto, ql.íC tur.to~· Ct:(;a':"~

tos lhe d~var~l ft terra n:.lt?1.
Em Ens do Irl1pGl'in. C~lr;.;ou o ~'.!~tl.'!,1)

ColC:J?,i(''J N'o.v~1. )::, d:..l.Í, enGujadQ com~

slr.'lpl(:;~ marujo c:, cJ.f':l~oi:.;, cm:r.o pilo~o,

em v~kl:i'o:;; porC..l?;Uf!::esc nsnnnhob,
desele o Oceano l\.',l:lntico até o 1.n
dico. n.tJ~O~ltOll os' ventos c tOi.'mentu;,;
de todo!; 05 qundl':mtes. provou n.;
larg~~; c~lm:l.rlo.::> c pcrlustrou. o mi:;té
1'10, =~ iJalbúrctio. c n. :novld~dc, ,',em
)Jrc l'cl10'indn, de ql1n.s~ toclo,;, OS 3rn.n
de::; J:~O ..'t03 ela ocidente c do oriente.

A fulnr.. diárIa. do marinheiro, :::. in
cert~z:l. elOj ·mles que !he conduziCl,m ~j' -.- -'0 Sr,CaitJ Filho - Dou a V. Ex.l\ o
rJestino, os ccnár10s que lhe (.mchiz~m 1~~t~ tc~temt1l1110 de repl'c::;Cl1t..'l.ntc·óo
05 olho,,; c lhe impl'es.s:onnvnm o f:',- Ri.o Grande do :Nortc, inf"..m~mdo que
l)írito, cc:nl.rlb:Ilrmn, ccrt~mentc, nnrn. o~~ U\'l'CJS de ·Jlrcrilio Vá.rzea cstÜ.o
lhe tcc~:rc:m as !lbl'~S mo;:o.l!':, ~mr.n,- :}l·~:.;eT.tez em tód~5 as blblic~ccas dos
JhC:'Cnl2!; reservas do lut:l:,,!í';l' C r1~Cl- Es~<'.do.5 do no:·te, o qUe exalta o me-
di~'c~'n, rnah; t~:àc, n t'l.:a vo::aoüo H- I.'~~clmcnto do cscrltor catarincnsc que
tcril'ja., V. Ex.:~, ern nome ele ~;ua b~nco.cln,
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brD.silell'o. O.) n'lares c terra~, que vIu
e percorreu, não .lograram ausc:l.1tá-lo
~o am,blcntc do Bram1. E, dentro dês..
~, é para Sn.n~ :Catarlna, especial..
mente, que dir1ze a enterncclàa prco..
cupaço.o da. ,6ua arte ele palsa.g-ista do
mal' e de obscrvadc.lr dos seus tra..
palhadores. As 'suas melhores pásinas
estão, a.sslm, embebidas na repousada
bé~.za. das praias da sua. Ilha, no pa..
c'..fico pOrto da. .suo. ~ntida Desterro,

· rias procissões religiosa.s, que, à noite,
descem ele capelo.s à beira"Olar, crepl-,

--:,:1;~tes de .iluminada.s promessas ...
'Vi."SíUo Vâ1'Ze~ viveu numa época

era. que .selia. temeridade pensar aI..
gucm· e:n gl'anje:?,.l' o su:>tcnto no tl'ato
daS ;'ela,g..artes. '

:Foi, ptJ:.· isso, burocrata, como gran..
de nÚmc."1·o doa nossos homcnr; ete le..
iras. Mas,· ainda assim, 8e o ,destino
n::,Q lhe foi prócJ~so l1a recompens:l
.mz.te:r1~1, re:serv'o~-ln~, contudo, a. m1s
:iãO de oouc~d(';r, que Ê: U~ das for ..
mE),.<; :n.11sDODrc5 de sentira }:)cleza,
qa~c~ ~. !í:radia. dA ,juvelltuclc.

, . 'Morreu Vh't;iUo ".Tãrzca, aposentado
no careo de Inspetor sEcolnr, onde
p~1:oúrelevantcs serviços ao ensine.
no Distrito Fcãero.1. O provcll:to da
appscnto.dol'1a. mal lhe amparou. a VC~

, J~icc. M.'l.s, na emll~elltc dignidade da
.SU:l. pobreza, encerrou o cur:;C4 de mna
vida, 'que cstc-"e .sempre na intimida..

· dó' de riqne7.a3 c:,.plrit'lla11l e vibrou
ccr.n' i~:.tensldade na· iCpul/;ncia d.e ce
llâ:1os; que '4lo su~ pc:na pcrp(;trou, para

·.a,·g16rln. do seu' p~ís e lustre do seu
património intelectual.

Pnsõ, 1'915, Sr~ Presidente, que Vir..
giUo Vá.rzea merece o voto de pCJnl'

dc..'itll. Casa, 1)(:10 seu ,.fo.lccimento, e é
oqu~ .requeiro 'pela })ancndo catal'i~
n~sc lhe seja. submetido Íl. conslue..

· ríllÇõ.o. (MUito bem. Palmw;).

O rcqtlCrimento é aprovado.....
.0 SR. PRESIDENTE - Vou sub

,nldtcr ,::l. votação o I scgu!l1~C requcl'i
m.cnto:· :

.4':Requeil'elnoscJ1.tC se consigne 11a
· ,ata. de nOS~5 .traballlo,$, um voto de
pes?-r ,pejeI :f~l~ciimento do antigo Se
~.~Dr DuarçeLlmo., que ')Jrestou, no
~nse)l).o Feder~l, relevuntcs scniços
à :N'àção, '

Sn.la cir'lS Ses.r;õc5, 1G d~ :Ccw~rciro de
19'1/]. - Ernr.lni ,so.ti?'o, - AclaZoerto
I-(.ibe'lro. - Plínio Lemos. - Sam:ueZ
Dtwrte. - ,Tanduhy C"me;ro. -' José
.Toll1ZlI Bezerra:

O requerimento é aprovado.
O SR. PRESIDENTE - Vou 5Ub~

meter à vcli:açíi.o o se:;uintc requeri~

mente:
Requeiro a V. :EX/I seja. excluído

na a.t.n. dos trabalhos da. sessão de
hoje, m:1 voto de sentido pesar pelo
c1eljaparcclmcnto do grande cataI'lnen
se e in~lgnc bra51leiro Victor Konde:
Deputado fedeml POl: Samo. Cat::'..rina
e h'!lnistro de E::lt2.do 11CI per!cdo pre
sidencial elo DL'. Washln~ton Luis.

:33,1o..do,s sessões da Assembléia Na..
ciona1 Constituinte,' 15 de 1'~v~re1ro de
Hl4fi. - Max Tavares d'l1ma1·al. 
Edmundo Barreto Pinto•

O SR. Th.VARES D'AMAP..AL (Lê
o :u:r;u.lnte cli&cUTSO ~ Num gesto ~1..
tarncntc louvável, porque é um dever
que :;0 cumpre em todO(; os países
c'.tltos c civilizados dei mU11do, vem
çsta casa, no dccol'ref de .suas ses~

~õ~s, prestnndo l':omcnn~em aos gran~

des vultos b.·asi1ciro~ que por ela pas..
s::m1.l.n:" matt j."1'udo <laqueIer; qUl~ vem,
em .manife..71;:::.çócs dCSl;:;;l.l1:lture,l;:l., que
sô dícrn1ffcnm ,os povos que ?.s prati~

c2m, inotivo para atacar ~ instlt"tti
ção .prll'l.1.mcntar em nossa terra.

PC:itou-SC, Sr. Presidente, um prci~
to de rccCl111:cclmcntc, 1,.tm:l horncoa..
r;em de .saud:tdc, aos co:u;tltuibtes de
Dl c:~4. aos homel1:> que, .com o e:~~

-pirito elevado para o bem dp. Pátna,
clc,mm o meU101~ «Of,; seu.') esforços para
dot~fr o Brnsil do uma cart::4. conscitu~
ciom.:.!. {jue fizesse hcnra á l'lC,iSsa cul~

tur~. n

Te....e lu~ar também, Sr. Pl'cslrlentr:.
nUlí.1a silSSitO que rlCtl.l"ú, marcac!:3. nOh
annis dêstc paI'lamento, uina. ,home
lla:;cm jll~t:l, sincera e grand1oaa, aos
cruvo..; soldados da 1i'ôl'ça !!::<pCà1cio~
n1.1'1o. J3l'osl1l'il'a. qUe t.omioarum em
tC1'l~as cst1·~11hD.s pllfn dar ao mundo
c ao~ homens, mais liberdade e mais
ju:.Uça.

E vem-se pl'cstal1do ainda, Sr. Pre
s~dcnte, com C1 mcsro~ espírito ale~
vUl1tado e patl'iótico, culto nos brasi.
1r11'05 llustl'es que, não havendo sido
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Entre as grandes f!:;urns que por
aq,ui passar-am, deVe alinhar-se, com
,um ato de justiça pEho mérito inco
testável ele cidadúo e pa.triota., de po

1it.iCQ darivi.dente e admintstrador
sábic, um dos maiores filhos de Santa
Cacal.'ina -- Victor Konder,

, Por' deliberação da representação
catarinense de ambos os partidos, da.
União Demo('rática Nacional de que
me orgulho ser representante nesta
casa e do Partido Social Democrãtico,
o que eVidencia tI valor elo homena
geado, coube a. mim, pela a.mizade e
adm.trac.:.ão' que vote!, que outra razão
não encontro na. infeliz escalba, vir
aqui lembrarãJ.he o nome, merecedor
que é do nosso apreço e da. :nossa es~

!lima..

Não 'lhe traçarei o perfil biogrâf.ico,
que o limite do tempo e a vastidão
do asSl.Ulto não permitemt nem a. I1a~

tureza da I'lomenagemo comporta.

, _Quero apenas respirar e muito pleo.
rama, alguns dos traços ,ma.is caracte~

rlsticost mais marcantes do insigne
homenageado.
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COIlsti~Llú1tes, paZS:lrun'l por esta co.so. li1cll'mado' pc:!.l trad1ciono.l Fn.culdac1e

c::omo l'l')tmdr.~â.rios do povo 'bl'asilelro, ele Direito de São Paulo, de que foi

hcnxa,ndc'-n, ~om a ~;ua conduta, dig~ nl'uno laureado e oude completou a

n!ffcan<la-a com o seu saber, ;lumi- sua fOl'mação espirjtua.l, iniciada em

nando-a cem o seu taler!to; homens São Leopoldo, no Rio Grmldc do Sul,

«{lole deram. tudo pela Pit1.'b., pela. ma~ c0':11C1 'uro.dos d1sc[pulo::> mais distintos,

nucençúo ela dcrnoc).'D.Cla, ruas que, ctel:·:::OU Vltor Konder, '-10 velho casa-

tendo desapal'ec.:~do na hi.ato qUe se 1'5.0 do l..al'go de S;lo E'rnnciscot çomo

. verUlcou na viela aClDocl.'átic~ ela Na- nôs::lo chamávamos, recordaR.ôes jnol-

!lão, 'fica).i~m esquccidc5 na. hiStória vi.dáveis de" seu talento, num c~me

desta c:::.:;a ~c não lhes Jcm'bl'tr,ssemos magist.rn.l feito na cadeirn. de Filo-

agora os nome:", ~ctin do Direito, entüo sob a regência.
do saudoSO Pedro Less:l. .

Bem houve, pois, V. 'SxP Sr. Pre-
sidente, dete.l'minanclo se falasse aqui Tão brilha.nte foi Vitor Konde. n~

u.nm palavra de gratidão pelo muito dl~scrtapão que enu:Lo fez; sôcr.e a dou-

que fizeram, se lembrasse. aqui aos vi~ tl'ln20 ae Kantt-· qUe lhe V:l,leu do

vos de hoje os vivos de hontem, por- ~ande mestre a. nota. de distinção

que infeUzes deiS povos que não têm com louvor, acrescentando que, em-

o culto dos seus grandes :filhos, dos hC)1:a a neta mais alta, núa eXIlrimia

. :.;eus g:'~ndcs mortos. Náo represen~ ela o que o examinado merecia, poiS

'liam êle a tradição, o ejCempl0 para que, o seu exame fóra. mais p:.'opi.'ia.-

as ·gerações v.L."1douras? Não sáo êles mente uzna defes-a de tese.

que fazem a nossa ~i~1:6r1~a? Um po~"o :Filho da me"'ma tel'ra de Lauro
que não tem tracliçé.f.O, naol tem con· "''''ti 1· OI +- •

d;"'ée:..c; de v;abilidade "YJ. 1 cr, que, como ês..e, V1t?r KondeI
a;: •• ---amou entranhadamer!te, tO! em ita... ·

CClntra aquêles, que nos condenam, jaí qúe· iniciou· a. sua viela llúbli<:a

cu lembraria a esta ASsembléia a ~d- .como P.l.'omotc~.

vel'tência de Dante: Democrata. ardoroso, á campanha

"Non te curar de loro, ma suarda e civiliSta veio encontrá-lo na estacada..
passa". Quando o verbo de RUi iluminou o

Brasil, Vitor Konder colc.<:ou-se desas
somlJradamente ao seu lado e pelo
"Novidades", então so}) a direção de

Tibúrcio de Freitas, um brilhante
cearense, na tribuna popular, em. co
mícios memoráveis, pela palavra es
crita e falada, ,Vitor :Konder levantou
a :ma tena. Mta.l, ~"'1'~standCl para. a.
luta. todos os seus azri1gos, entre os
qunis, dlgo-o com orgulho, figurava
meu pai, seu adm1rador incondiciona.l
e impertinente até à derradeira hora..,

Não foi, enbanto, na. sua .peque

na- pátria, que nunca. ~ueceu DOS

a.ltos Pástos que o~u)?Vu~ que se de
senrolou propriamente a sua atividade
e sim na V1z.iDha Cidade de Bltü-nenau,
p::U:a onde se transferiu depois da.
catn~ha civilista, abnndo ai suá
btlucad~ ~ advogado.

Foi ai, em Blumenau, a. coluna
mestra da econoJn1a. em meu Estado.
tão injust1cada nos tempos que cor
rem, que Vitor Konder entrcu defi
n1~ivamente para ao vjda polltica do
paIS. '

Entre as grandes f!:;urns que por
aq,ui passar-am, deVe alinhar-se, com
,um ato de justiça pEho mérito inco
testável ele cidadúo e pa.triota., de po

1it.iCQ darivi.dente e admintstrador
sábic, um dos maiores filhos de Santa
Cacal.'ina -- Victor Konder,

, Por' deliberação da representação
catarinense de ambos os partidos, da.
União Demo('rática Nacional de que
me orgulho ser representante nesta
casa e do Partido Social Democrãtico,
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geado, coube a. mim, pela a.mizade e
adm.trac.:.ão' que vote!, que outra razão
não encontro na. infeliz escalba, vir
aqui lembrarãJ.he o nome, merecedor
que é do nosso apreço e da. :nossa es~

!lima..

Não 'lhe traçarei o perfil biogrâf.ico,
que o limite do tempo e a vastidão
do asSl.Ulto não permitemt nem a. I1a~

tureza da I'lomenagemo comporta.

, _Quero apenas respirar e muito pleo.
rama, alguns dos traços ,ma.is caracte~

rlsticost mais marcantes do insigne
homenageado.
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CC!'Cbl'nglc poderosa a que uml.'l. cul~
ttU':L polimol'fa sOl'via. tornou~sc em·
lJO;J.CO tempo o o1'1C'l1tadol' da conm1.lna
l)lumel'Hluense,

Eleito vercadrl' c ma:~ tardí: Prc~
::;ldentc do COl'1sciho Municipal, pcl~

Imo. larga vjs~o co:.r.l'lec1n'lcnto dos pro
blem::l.s da. re~~if.o, pela clarividência
em resolvê-los, foi Vitor Konder o ani
madol' c o maior c ).nais podel'eSQ ele
mento do florescimento e da grandeza
daquele moclelar município cat.al'lnen
se, então, na. 1'nl~c de Hermes Fontes,
o p::l.l'adisma dos municípios no BrasIl,

Sua atividade política e admil'listl"a
tiva ni:o se CH..:llllBcreveu, porém, ao
~r..l.1:Iitcl mtmicipal. C11amado à SeCl'e
tarla da F~.zf.!i1da de seu st<:',do, dei
:"ou l1.aqucla pcsto. assin~lado:3 ::;e1'
vi~cs.

Eleito para ~ Presldêncir:. da. Repú
blica o DL', Wnsl1ington Luís, vira
Vitor Kond~l' cnrr;1dos OS seus esfor~

ços p~l~ cngr'md~cimento da' gleba
catnrinense, para a· escolha. de seu
nOllle no um dos mais elcvad("l'; cargos
da. República - o de ministro.

Eleito deputado federal pelo SCll
Estado nessa 1'6l.s~atul'a, daqui desta
casa, onde trabalhou por 1l"~1s de um
ano, saiu Vitol' Konder para o Minis
tério da VIação e Obras Públicas,

o que o Brasil lhe deve nesse ele
vadocargo, nfLC4 preciso cUzê~lo. Ba2ta
lembraI' aqui os seus doi;; maio):cs
empreendimentos em benefício do
pais;inicfo do sistema rodoviál'iono
Brasil (foram construídas, então, as
rodovias Rio-Petrôpdis e R.1o~São

Fáulo) coerente com o ponto de vista
de seu Prc::ident Co- governar é abrir
estradas"; e a inauguração da pr1mei~

rn réde de linhas aéreas, o único meio
de comunIcação capaz de resolver o
problema .das <:J.1stãncIas no BrasIl,

Em t('tt,,:,~ ns ~~"'gljs q~!e ocupou,
como Pl'Omotc:- PútJlico ou como Juiz
de Direito, que também foi .por algum
tempo; como vCl'eadcr ou PresIdente
do Conselho Municipal; CCll1l0 Secre
tário de atEsdo ou como Ministro.
deixou Vitor. Konder tracos indelévesi
de sua marca.."1tc pel'sonáJidade.

Erasileiro ilust:~..e, sempre preocupado
C01n os grandes problemas de seu pais,

c· que cu. ("LUO cO:'1'~'ivl :::1:;1. :lU:)' inthn1~

clade l'(;:~':;o íttC.3t~l', emo todas os ClUC
com me pl'lval'a:m c o conh~cerô.m
mni~ de perLo, nf',o lhe poupou n
pÁ.trw., no cnl,antc:,. Cl)mo ao tontos
o~ltl:OH, a inj1.lstJça. e 2. inB'~·o.tidãcl ào
bUl11Incnto.

Saju do Min.ist~:rio ele coraç5,o puro
c m:.;.o~} 11lnp~s, o que nem 8cmprC se
pode: alzcr doz; que se r:.rlorara.m em
:seus jube5. E !on~e, cmnol'o" ele Pm.·~
tl1gal, que e~colhcl'a para. tet':":), de seu
c:xHio, porque ai cr.tav:;l, lnaü; perto dQ
Brasil pelu. tradiçáo, pe:1rt. lÍ'l'lí$ua, 'Pelo.
rc1igi&i o c pela. IJ1'6pdo. tel"j.'o. que ~:;J.m
l;ém é um pouco no::;sn, ni.1:1ca C:::lue~

. c~u o:) que 3()ui fic::l.r<:Lm, nunca bltoU
nos ~CU3 a..mi:jos conl o ce;;:)selho f.ã~io

de suo.. c:tperi611cÍ':L, grande con..~cc:xl01.'
que ,era dos hClmc:ns e do mundo.

Vltcl' Konder não foi, porém, o.pe
nas um í!l'andc polítIco c um grx.1de
administrn.d.ol', fei sobretudo, um
:;-;ranclc c belo e::;pírito, formado ao in..
11u:..:o do ma;,:; liJ:;~l'l:~l c d.cmool·~tlcQ

ambiente do Br~"~il - o dczfrutado na'
FaculdD.c1c IY.\.ulisto. q,uc dctdc 06 s.~us

prlmól'dios f:;itóve SCmpl'f;J fi l'ente de
t~dos os movimentes de llbcrclndc ~n

tl'C nós.
.iO que o berço d:i., sô :lo cOV:J. Otir:l,7',

di::: .um vclll0 provérbio !)('Pular que
aqui tem r~'!ena n.pUCD,Ç:10, porque em
Vitor r~ond(:l', o mes.'DO 2J'dOl' pela. li
berdade qu~ o féz colocar-se dcsteme
rosan'lêntc ao lado ele Rui quando a
~U;l. p~lavl'a acordou o Brasil, segu1u-o
até à morte. InfeliZmente, não pôde
mais ver reaUz,'ldo o seu mo.ior anseIo
- v do retOrno da. pátl'ia à ·vida de
mocr6.tica. - o. única. df~ de :;'?'J: vi
vida. pelos poVOli.

Disse um grande filósofo da anti..
guIdade, cujo nome ná.c xr..e ocorre no
momento, que a perfeição do espll1to
só .atinge aquêles que tenha.m arma.-
zen~<lo dentro Cle si t.1.mnnho cabedal..
que POS:'iUl~1. bastaj,'-1;C a. si mesmos.

Se é verdade1rl:l. a assertiva do· filó
sofo, Vitol' Konder havia atinv,ido essa
perfeIção, porque nãc. conheci nin..
g'Uettl. com maIor capacidade de viver
só sem se entediar. Era tão grande
3. sua vida inteJ,'ior, que náo precisaV3
de. ni.."1B"UI~m para afugental' .t1 saUdãO,
que não sentia,
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Suo, prcijeçã6"t!lt:'::apD.~~soU as raias elo
"iJ3.Íl$, eis 'que :seu nome figura em mais
.de uma enc1clopéQia dnvelha El.ll~opa,

Vitor Konder não fcí, pois, a,penas
um ilustre. catarLnense, mas Unl pra
:;:iileiro que honrou o Brasil e, portan
to cabe, no roa em que esta assem~

bléia homenagel::l. os g['andcs brasilel
'l~OS, lembrar-lhe, 11esta oportunidade,
o nome, :
, Em:o fazendo, cU,l'Oprem os repre..

sentantcs. àe Santa. Cat~rina, mais C!G'
que um devel' '(l,o coraçao, uma. Ob:1:1-

- :::'Mfi.o :patriótica, porque, como Já.
disSe:o culw dcs gra'ndcs homens do
Brn.sil, ~ culto .. Cl?5 grnndes homens _do
13rssil e. e"empLO para as geraçoes
vind.ouras;

_~ Vitclr Xo:z.der, o :!..1'Jsso respeito, ::lo
nossa (ldmlr~~5.o, a nossa saudade,
(:'tfllito .. bem, Pr,:ln-:.as) ,
, O requerimento é aprovado,

. O S:R..PRF~ENTE - Vou sub..
{llcter. â vot:!.ção o seguinte requeri
mento; ,

Requeremos qu~ seja inserto em ata
um voto ele ~rofundo pesar pelo fale ..
cimento d~ p~laro cj<.l~dão General
Manuel ~bel0.

Rio, lC de f~l"Cl'ell'o de 1946. - Ju
-raci JriàgalhiJ.e.::. - Manuel Novaes. -
Meno Gomes. - Freitas Cavalcanti.
- Rafael Ci:u:u:râ. - Lima Cavalcanti.
-~ Flores da C:mhc, - I1ermes Lima.
~ João .z:fer:des. - _'1lfomar Ba~eeíro.·

-:- Otãvio1J!ar.gabcira. - Plinio 13ar~
reto. - AureZicmo Leite,

I

·0 SR. JURAC! Ml,.OALaltES (Lé
o. seguinte clisC"..zr,'iO) - Sr. Presiden
te!' Srs. Constituintes! - Prantei-a' a
Nação, através d.e seus legit1mc~ re
pl'e~ellta.ntes; nesta CMa, qUe é do
:povo, ,a. morte <t,~ emü'lentcs brasilei
J.·OS, cujas: "id~;,] lhe c:nl'iquccClram o
patrimônio civlco.

Agora, quandonõs, os delegados da .
vontade :popu13.l'. ,aqui nos l'eunimos
para lançar o <>s iundamelltos de UIDP.
Carta 'Constituciclnal legitimamente
democrática, 'cabe-me, a mim, a hOl1
~'a (i~ recorc1:i1'um verdadeiro paladio
çademoc~ac1;l e. um soldado perma
nentemente ·flel a causa da liberdade.

Tenho a:,..sensação de que rememo..
orar uma vida como 11 'clogl'ande ci..

dadEo G(;lllcml l\!anue! Rabc10 c 'pal'a
nós, constituintes de 1946, uma eficaz
fonte de inspiração na imprescritível
dever de assegural'mos ao povo brasi
leiro uma carta fW1damental que ,'o
poupe definitivamente da possibiUdaae
de \'epetíção de hiatos 'na grande itra..
c1ição de liberdade que 'lhe é peculiar,

E8tf1. muito fresca a memória. de to
elos nós, eis que ainda sentimos nos
o2l:ms c 110 coração a. dOl' da' sallda.de
l'ccentc do apartamento definitivo.,do
soldado valOl'OSO e do cidadão imllQlu
to; ~stá ainda muito fre.';ica a memó
1'130 de todos nós par~ qtl~ seja mi~er
recordar a vida e~c!Xlplar do "cidadão

'mendigo", expressão que n incom
precns8.o reacionária 'quis tingir :e
m=t.nchal' de ridículo, mas que a. sua.
inteirez.... moral preservou e :ncluiu
õeliniti"anlente no nosso vocnlmlârio
cívico; está ainda mUito ,fresca na.ll'le
méria de todos nós aquela grande vida,
!lar~ c/ue ~?j:.l 'n~ces.'lárlo l'~p::l,:jsnr, um.
pCI1" um, ,C::; ates, ações c pensamentos
<io homem que 11a escola, no lar, na
vida profi~5ional, na vida· pública, na
rJh nclmi11i.stl'nr.::i.O civil ou militar, no
exercício da :JUpl'ema judicatura mili
ta1', nri.o teve uma atitude, nftO exter
no" um gesto, não esbOÇOU um~ idéia,
cm quo 11ão estivessem cnvoltcs os
suprc:l1CS interê~ses do p'Jvo, isto é, a.
pN:::;erv:oçii.o ctn :mn 1ibr:~'4.':dc e o to
mento ü":':c\~sa:ntcc.lc :J·~U bem:.c.::tnr e
progresso social.

Se .hi ne. vida de Manuel Rabc10
uma const:::.n.tec que lhe é mesmo o
tmço caracte~í~ticc, é a luta intinlO
l'a,l;nc il~temerat:l contra tudo, ':ho..
mens e idéi?,s, que significaS5p. reaç5o,
Qprc!::s:ío, tirania.

P01' ~'sta mez::no, no rr.om~ntf] ~"c.to
~m que vanl0S delibe:.'(;',r sôbl'c u.:; nor
mets (]i.m re~{;:ê.o os :nCS30S dest.in,o.>,
pm'ccc-rrle, a mim, ~er do mais alto
í,",lcanec e c.<;pccial provei,to p6~ 'em
rc~~úvo o traço dominante daquela vida
f):wmr>lal'. Quero l'eferir-nle, Senhor
?rr~3idcnt:E~ e 81'S. Constituintes, u. ma
~"ltl':uo;,:dg~~1ct<1,contl'a rl tjl'unir.::: cuja

, l:nrt!I{ dnnt c:':lir{:s!:~o foi a si.1a posição
:.!.l.r~til'-!.;'vcl lla lntu r.ntifa,scl"ita. Será
dtl. 'nú\icr justica que ao inolvidâvel
"cidac.1á'o-mond:igo" .agt'egl!C:noS a me
:·cc:ida. clesinênclf~ de antijascista n1t
llzero WlL elo B7'as~l.

:Há. dois periodo~ nos últimos anos
de sua. existência que devem merecer
a meditação de quantos nos preocúpa
mos que o homem seja livre, penua..
ner;~ llvre e progtida. livl·emente. São
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05 seu:> votos x~o Supremo Tl'ibUllo.l
Milita.r e a St141 corajosa e intransigen...
te· peleja pela. nossa participação roi..
lltar na guerra anti~DaziNfascista,

Nl~""U~m mais do que êle, como
juiz, d<:fendeu mais e melhor, os per
seguidos, os oprimidos: llinguem maL,
e melhor do que êle, corno inspirador
e d'ri;scntc tia Pe21emérita SocIedade
dos Amigos da América, êste sobel'bo
ninho de dcmoC1:'atrts indomitos, pe
lejollpol~ grande p~!cj:l qUez~1cht:u
üe g16rl:ls ::lo glcrlosa }t'ól'ca E:r.pedlcio-
ná:J.ia :era.silcir~, ~

.Qua11do tlO'l. Gia se escrever a hi5
tóiia ãa noite prOlOl:lgada.• da qual esta
?ssernbléla dtf!vcrá ser uma aurorp" du~

rac!oura, estes dois eplsócUos da. vià:::.
do cidadãoNcener::tl figurario como fa
tO:cs prc:::mll1ent:!:l ne êxito de r:.os~a

luta pela rcc1~~pernção democrática.
E, para term.jnar esta sincel'~ c

singe1'3. homena~cm, de cora~ã{), pl.'cs-.
tada. pelos representantes do povo a
um !'!':>:r.em que viveu para o povo, eu
requeri ti. :.....1Cf.::t 'iU~ seja incluída em
nl)~.~os ~nni;, ~ nv::~nsn8"em que Menuel
Ro.be:l0 dirigia ao povo p~mam1Jucano,

C1v::mdo \"L m:::r~e súb~ta o interro:np~n

r;:o (·!;ctth>n· as últimas cy.clamações
pel.1. re~tem~c~·:<.tização do :Brasil. OtnLi-
to 'bem. IJc.!maa). .

(O rCf.!~Crr1nl~nto é a.provado) •

lVIENSAG~li A QUE SE REFERE
O SR. C01'TST!TüL.~TE JURAOI

MAGALH..íUlS EJ.~ SEU
DISCURSO

Esta m€llS:lgem., que estava, sendo
dlt~da pelo General Manuel Rabelo,
110 d!o, 8, foi interrompida pelo seu
súb~tQ falecimento. Destinada ao co~

mício do db. 10, em Recife, foi a mes
ma. entregue ao Sr. Carlos Frlas,
acompanhudl1 c!~ uma cart9. em que
Gustavo Smõcs :Barbosa a autenticou.

"Perncimbucal:los:

In1po~mbi1itado de compnr-eccr pesN

S\loJ.m~nte 00 vosso gl.'ande comício
pela lipertação nacional, dirijoNvCG es
ta mcns2.rrem em nli2U nome e no da
Sociedade Amigos da América. Des
necessário será dizerNvo;i o quanto me
alegraria esta.r presentemente em Re N

cife no momento em que é ai recebido,
com os aplausos de um povo nobre e.

entusiasta, o nosso can.(lidato à l?r~iN
a(~ncia da. República..

Falando·-v03 no di:). 10 de novem
tIfO. nf..o p:Jsso dci:,:a:r de teli.cita.r"'v~~

peta feliz escol1u da. dat.'l. desta,., reu~
niüc, pd::> qu~ a m~m~, entes de .sel."
o cliada tr:J.iç~,o de 2.937, era pa:l:'~ vô..,.,
e todos os brasileiros. a. ocasião c1e re
lembrar as glónas da Rcpúbllc;,1. de
B&rnrtl'do Vieira. de M:l0. Eepul:llica~
no dGsde os idos de 1700, l?cl."Il:a.mbuco
reafirmou ao fé em seus idea1.,,; em
1817, 2'1 e 43 e ~m <!llilntos movi
rnl:'r~to:) políticos t&m c~'jdc cn~o ag1
t:l.do nOf;Zól ?it'~:l . .c1ind::L hoje, ~t3.
profligo.ra charo::.-:.da censtituiçflD de
;.D37. bnst,"" repeti:' CQ:no :l30rv. a fa
ço, as palavras fim~:s elas razões por
ql,\e FI'ai Caneca f;C rccuzou o. jurar ao
Constituicão outorg~c':L à naçú,o. pCil:

~ .
Pedro I:

,,~ per t6à"h"i c~tél'; rJ,rhrs (IU'~ ~1.1

sou (1 ~voto que se r.~.f) ~dote c muito
mcnot. j1ll,~ o projeto de que F.-e tra
ta, pOl.' SGt· ir.te~r~mentc m:l.'UJ ~is

n§.cl gal'ank o. independência do Bn-
.:-il, ameaça no sua. integridade, f)prime
a liiJcl:dade dos povo::;, ataca. a oobe
rania c:a naçüo c ncs o.rrasta &0 r.r..aior
dos crimes contra. a divinci.ade, qual
o perjúrio, e nos ~ s.p:.'cs~nt:lch) d?
maneira. mais coativa e tirânica,".

Quem vcs conJ.le~ c acompo.nhcu
de perto a vossa resistência. à. tir~a
cstadonovisca c o. vo.SS3. bravura na
c.tual campr.mha. pela republi~a.n:iza

ção da Pát·ria, melhor do quo; run
guém compr!lenda como SO'5 clignos
de vos::o pas5~do. Subm::tidcs aQ ~1.is

nc~Z1'os do::> regimes aos quais o f:1SCis
mo estadonovista sujeitou nossc~ Es
tados, l:lunca de~nimaste3 e estais
em marcha p::tr:l. a vitória. totn,11 f~é1s

ao lema de Eduardo Gemes de que 110

prêçc/ da. lil:>erdllde ê à eteI'!l:l. ~giN

lância".
Muj'!;o pl·ogr.edimos desde 193"1, .pois

já não temos no poder úm ~ito.dor,
mas é preciso jamais esqu~cer qU,e ep
tã ninda. por ser totalmente demnon-
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tado .o vasto maquinismo politlco-o.«
clnistrntJvo c1~ opreSt~fcj.o Dor f:le f.11:i
ta~ado no pais. Lembremo-nos tam...
tléro. que, de seu rcttro em São :BOt..
ja, continuo. o ditador a procurar co
"cnc:m1.:: o Q:nbi(;;nte político nacional.
O dcenw que conva.lesce deve pre{:a
ver-s~ par..:. novamente não ser Gota
cadc4 p~la mcsms moléstia. E nosso.
Pátria nada m~ri..') é que um~ conva~

lesccntc de lentA. e profunda intec
ç~ fascIsta. Sejamos :realistas, ven
do aCj ccit')~'l.~J O~!llO e!a~ zilo J poIs dou
trz:. forma r.ão cheí;D.remCs ao .fim. a1-
meia.do, ,

Só 'com fc:Pu1>lican-os sinceros atln
ulremos a. m,eta de nOS~jtXi icle.~js. !Ve
lizmente temes à nossa :rrente um
i5.tlr:r como Eduardo Gcm~~, cujas ma
nJ!Cfiteçõc::; na presente c:unpanbn.,
<icOOe .n e::::i que ~e declarou :favorá
vel à 1í~C:l'd.uac sindical e à llberd~cie

ijar~idii.rb., nté D. em que prcvirimcn~

t~ j~c.:O'~~1CC~U os podJl'~ cOt15titu:n
tos do !u:'.lro parlamento, cerno na
<:rl~ica :f.eitr.:. ao sistema educ:J.cio~:l.l

e.s~:tdoncvj~tn, revc::laram ~o gl'anci.e
flü~lico () valoã:' de sua. cultura c de
~:l;;' fÔ:{jêl c4l:moc:ri.tic:J.,

I"ernu:mbuc3,nos!
:Não bô. como hesitar nesta mnrch~~

illV€ndvc1: votal1dc e:n1. Edu:1rdo Gú
rn~.:! cbte'emcs ã liberdade n~cion3.l,
l·esta'b~lecei.·cl!los a República. tcrc~

~'jS c1Unpr1do o nosso cicv:r p:lm
Car.'l :l I'ãt::."ia.."

O SR. :PRESIDENTE - Vou sub
m€t~:.' a "ct~ç:io o segumtc: l'equel'i..
lnento;

R.equeremos seja consignada na ata
de no.csos trabalhos um voto de pesar
pe10 fn.lecimer..t() do General Francisco
Cami!o d.e Holanda, e,.O;;:wPresidente do
Est&do da Paralbae ex-representante
eto m.cs.'Uo Eztac10 no antlrro ConZl'esso
Fed.e.ra1. ,

saIo. das Sessões, 15 de :rever,elro d.e
lG16, - Vergnit:1uJ. WC!.1ZderlcV, - Sa
mueZ Du.arte. - Ernani Sat'!Jio.

(Q rl1fl'uerlm,cu'to é aprovado).

O SR, PRESIPEJ;\j""TE - Vou .sub
ffilJ;ter a vetação .o seguinte rcql.tcri
mcnto:
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RCCiUCl'CttlOS conste da ata de nossos
trt'J;alhcs um voto de profundo 'Pe.%\l'
pelo desaparcciment'J do doutor João
Pereira de Castro Pi:..'lto, e~-pal'lamen

tal' ::: eX-J?~e51J.cnbc cio ~"'.Stadodn Pa
l'níba, em l':omcna[Çem no grande ta
lent() e e~ccpciomj"i c\ll~·uro. dêsse no
t{:,vt1l l:om"m público,

ga~~). elas Scs~6e5, 15 tÍe fevereiro de
l&·W, ~ OmnfLT de Aquino. - Verg
1Liw.td lVanderZcy, -- Sc.7TL'l/.eZ Duarte,-
El·'l1.Ct.1/,z Sa.turo. .

O S:&; OSY..AR DE AQUINO <"') 
Senhor P.!.'esidente, solicitei ao palav~a
para cncarnmhar a vote.ção do reque
11mcnto em. que. se pede a homena
gem da AssembIêin. CcnstJtu1nte à.
mp.mól'la de um·dos !;l'alldes valores
intelectuais da. Paraíba, e que aqul
:.', rCj1:esentou com briUl~nt1srno inex
cec!ívcl.

QUC1'O T('.!el'lt'-mc a joã.o Pereira de
C:l~t..·o ?1nto,
Trnçamlo~!11e o p~rfl1, o que de

logo nlc ocorre :1 lembrança. é o seu
cor::.cfio: f{l'~nec. Clh:i.O de bonctc.uf:

. e qüe sempre lhe :::>~l'mitiu ·atitudes
displicentes, nté mesmo diante. da
~duçr.o ou do infortúnio, Ga. riqueza
c c(o poder,

O 1}Qdf:':'· êL? o e~~:;,.c~u.. tulve'.l cons
1;ral1z1,clo por tcmpêramento, mas por
ü..mm;'cfJo dns !õrr:'lS !JoHtica::; da Pa~

l'aiba. E· fei ali que revelou. espirito
eminentemente dernClcrâtico,slnga
le~'jI!"2ntC' den::.ocrãUco - e digo st.'1
f.!ltlarrocnte - porque numo. épcea
de pouca cu quaw ncr.huma educa
cão lJolltka, em que era co:num e até
1'lO!,rr._'li o. intcl":~ncão violenta. do
ch:;tc do P'Cdel' E:,,~êutivo ncs pleito::
eleitof<lis, Castro :Pinto. presMiu à,.c;
eleições cst:::.duais cem notável im
'Parcialidade, a despeito de· ser ho~

mero de partido.
Otlh'3, ntitudc d~ l',;!.:to, não era

ele csp2rar de h'Jmc:n d.~quel::l..supe:
l'ioridade, porque C::..st!'o Pinto :tO),
realmente, homem superior, um dês
ses talentos tentacuiares. qUe o tor
navar.tl, com o mesmo lJrilll0 e en
canto, prcfes.scr. o~'3.do:} .~ornalist!l.,
poctn, homem de Estado. ~:'lha, com
er~ito. 61'. Prcsid:mte, ~ adm1râvel
dJzcip!hm mental que lh.e permitia
fi cultura no alto sentido: discipli~,
crâenaraento, sistematizaç5.o ..

E' bem certo que a cultura de (;as
.tro Pinto nüo teve maiOJ: :l:epei.'cus.sác

(II&) Não foi revisto pelo orador.
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n:t.~Clin<'l.l, mas i:;;,o st; deve, ~ob;..etu.:1o,
ao seu temperam:mto, à. sua. displi
CêIl':':Al:L, õ;\O J."l.l,() d~ ter sido um grande
}'i2:rm.l!:.'):'lO de t~lC:'1to. A,=!'úÉlle,s Cju.e,
de perto, com êle convivera.m, inclu
::;iv(;: nos meios culturais de Rio ele
Janeil'o, recordam-se dtt extensão elos
seu..; c:ol1hr.cimcnlo8. ["qui dl::,t~-21'fi.:JU

talento, valor c culliura, nas' rua:l,
nos café.':; nas cscrmnas. E r.o ~~l1

tlgo Parlamento Brasileiro firmou
eesc Valol', c1,L.~cnt'l':.c1o, c:m b:lJho ilÃ-

,vulgar, problemas da maior impol'
,tfmcia po!ítica. e ,cultural. .

Por isso que aqui também revelou
o seu espírito de homem público foI
que a bancada par,~ib~n~., por meu
intermédio, redigiu o requerimento no
sentido de que fêsse homel1~ge~dtl

:ma memória, cspero.ndo que o mesmo
venha. a ter a aprovação dos Se
nhores Constituintes. ' (llruito 'bem;

, muito bem, Palmas).

(O 1'eql,.(.f;:'imcnlo é cprovacÜJ).

O SR. Pn.ES::a:.~rTE - Vou ~'Llb

meter ã. l'otação o seguinte requeri
mento:

R('ql.i.-.:i~·o um "foto de proíun.;.lo pc
~r pela morte dos antigos deputados
J;airmos: João da Costa Pinto Dantas,
João l?~dl'o dos S:mws c Ai.!l'cdo Mn.')-
carenhas. •
dàm~ra dos Deputados, 16 de fe

vereiro. de 1945. - Rapll.aeZ Cin.curá
de A.ndrade,

o SR. RAFAEL CINCUP..A,' - Se
nl1c1' Presideutc, duas palavras, em
homenagem 3. três nobres baianos,
descendenti:s de velhos troncos, sím
hoiôs d::t. honl'ad€z e da dignidade
im!Jerecíveis. em a 'nossa. memória,
pelo vu.lto c 110breza das suas vidas.
Vitias de honra, de CSpíl'itO .e saber,

'concretizando os mais belos impulsos
da. existência hui'mma: da e)Ústência
ccmó trabalho, do trabalho como pro
grama, do prol3faIDa como Vitória, da.
vitór!:l. cOrbo trajetó11a retilinea, .sem
quedas nem d.::svlos, da infância at~

a morte.
Estuda.ntes, d,est2.caram-se desde os

brolCOS escolares, pe!o estudo e p21a
inteligência. Ad\Togados, pelejaram
noJJrcs causas, tanto que se estrearam
na.s lutas forenses deixando mere
cidos rencU'nes, pela competência. e
pcla. cultura. l?o1itlcos, .com desem
pc).lhos honrosos, e.~el·cer:tm. os mnis

elcy.o.do::: cUl'gCS. Co.rgos eletivos c de
nomeação.

LTo:',o Pedra des E;l~:.toS. consagrn.do
;itu'!st:l., fvi Secrctál'io d~ Estado vi
rias v6ze3 c Deputado Federal.

Joüo c.o. Costa Pinto D!'l11tus, polí
tico p~e::;tigtoso,fnho do Sal'ü,o' de
,'cr!'l1':oatl{), ij~1.1'!.'~1 c1\~ ll!.l'P.:~ pro.ieç~o
110 11",1}":C1'10, foi Sen;ldol' do I~<;tac1o t:
D(;puu~dl) :F'(lr.~r;:r[ll, el-:1. du~~::; lq;i;i.r,
turas.

-Alfredo Mascarenh-as, maS'istl'ad~

insir;nr:, foi Oc:putado e PJ.'csidentc
da Câmara Estadual, Dcputaclo Fc-.
deral, C'.:m~titu1nte de 1934 e Qoyer
nlldol' Interino da Bahia,

Três vidas tl·iullfantes. Vidas de
lutas c de vitól'1as, vIdas de estudo
c de trnbalho: trabnlho nos gabi
netes, em bu:;ca de solução 'Para. os
problema,s f01'cnses; trabalho no Par
lamento, rcdlgind~ magni1'lcos pa.re
ccrcz; tl'::I.bo.lhona. vicia pú\,llca, con
qui::;~{\ndo votos pare. as ba~a.)has clel
to:as: ttr.b:l1ho. a.ind~, nos campos,
transformnndoa te1'l'o. cstél'11 em va:
lcs :fertilissimos. . .

Três vidas l1oi'1e.stas.
Conh~cemo-l:ls já. galg::mdCl os al

tos cimos, mas! sem descrenças ou
desânimos, como espíritos o.llmenta..
dos de ptu'eza e lealdade, tudo pre
vendo e rC~111zal1do cnm honestidade,
dignidade e segurança,

A inserção do voto de pCS3.t na,
ata. ê, portant~, de justiça: de justiça
humnn~ e àe ju.stiça política. De
justiça. política aos três em.inentes
brasileiros que fOl'am adeptos sinceros
e fervorosos da' democricia.

Da d.:mocracia como amãlgnrna ele
direito e de deveres, subordinando
os in.:;tintos à moral; da democracia.
como con....enção contra o oporttL"'lis
n:o ocmo a m:::;m:l. oport'UIÚd~.d~

,eccnômicn e poUtica para todos con
tra 05 privilégios e monopólios· de
grupos ou de indivíduos; da demo
cracia como paz, sem o ~o..crificio
dos d.l1·cito~ indiv-"duais; como libe:
'dade sem menos:5)rêzo :i. dignidade
humana; como sistema, sem escárneo,
dos di1:eltos eternos já divisadclS,
humano.; como sistem9" sem eS\:ameo,
bem per~o, na fl'ase lapida): do gran
de mestre (Ruy) como "esperança
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q.ue esb:i.te n'um sonho de rca1id.n.dc",
110 concGrto e h~.rmon1íJ,. da vida brp.
Rjí~ll·a. CWui~o 11-:!m.; 11/.1f.ito bem.
O orcut01' é CllmprirILentaaO).

(O "crjUcrimcnlo cJ a.provac!o) •

O SR, PRESIDENTE ~ Vou sub
meter ü. votac;v.o (J Hcguíntc rcqu.e
rimtmto:

Rcqurn::mo.r.; que se Ir. nc:: rIa atrl. d':):":
nOS~OE tl'n.balllOS um voto de selltido
pesar pc:l0 falcc~mcnto, 1lC' 1nterrc..gno
dn via<1 p~~rlnmer...br. t:,CI:~ cocollét!i
Alípl0 Bal1úelra, Demf:tr10 Limlt c
LUÍr. 11.100, norte-do-gl'2.nd<?:nGc:1 d(l~:';

mais :'lWiLl'CS (: v~~1o~'o,:.;o~) soldado:;; clrl.
ncpúblicn.

Stl.h dn!i S-e"j:~ÕCtj, em 1:3 de f(N~
rf:i:o de 1.940, --- .lo!ié Il.zt[/v,:;lo.
Aluísio Al'l.'cs. - Ferr.:!rG', fIe /3ou.;:!~, 
ltraria 1I!asaq{lo. - J',!o!u Neto,
Ni11.~O BrJ.rietu - Jocé ttCtreZc.:. 
Aureliano Leite.

O SR. JCSf~ A'ÜG.'(jS'I'O (Para. em
carn:inhar ct rotação) -- Sr, Pre51dcn~
to, pCJuc~~s ~tl.javra::i direi, r:m homc:na·
rem :.". &zst'!'; tr~s contc'l'r{~nco"i nu...•
tre:;, morCo:; nos últilrlCS ano~.

AUplo B::mde1ro. c Dc:n~trio Lima
fc.::am dlscípu!lls do. c~;~ola de j3~n·

jan~in Constant, e, po.i:tanto, ril!a·
dos à C01·l'ente positivista. Homens in"
tCtr-'aimcnt~ de ~m. bons Boldn.t103,
,,~lo:;oco.-:; I'lo-g'=andC::l:';~:';, com ~í::l'vj;;CG

1n%tiI:l~ ....ei!; i n~;mn. tcnn..
Pcm~tl'io Lima., o ít1t:r.co c1êl~s, 1.:

nba alguma cOti.!:a de part1cul.'1.l', coretO
traço de :ieu car.áter: tudo quanLo S::L~

nhnva, tudo quanto sobrava d~ :maf>
despes~ - élc era homem sóbrio 
z.plicavo. cmbcnefícioB à i;erra. em
que nasceu - ~ cidade de Maltin3, c,
::.ssJ.m. dotou o .S=!t:. :;rupo ,:scclar de
notáve!~ melhoramentos, chegando ::l.

comtrnir, até, estradas públicas pa.ro
favorecer r" pQlPu10.ção dno mesma ci-
dade. .

O Coronel Luís Lôbo, falecido em
último lugar, era. soldado também va
lorcsísslmo, que na. Revolução de :)0
r':Ol:::.~ndnva 110 Rio ~, :!NlbrLca de Pól
vora. O seu primeiro ato, vencedor
o movimento, toi pedir a reforIDa. A
um ~eneral ilustre, que lhe dls~:

"LUís L6bo, por que não !1ca no Exér
cito? O seu genera.lato :)el'á, inevitá-

vcl", êl~ l'Côpondeu: IóNll.o. FUi edu
cado 110 Exército. como escola de df..s·
cíplinn c ae legalidade. En.cerro D.
Aninha carreIra mtlitn.r, e, hoje, não
qUCl'O oub'e coí.'in. .senãc. batalhar rio
mundo civn pela vitór.ia dos princípl.os
democrátíC05".

l"Ol'u,m n~sim, Sr. Presidente, Of,
t:..'f.::; ü~s· f:.-nc~; so2~ ~\C~O~; ~ CjJ..w se l'·~!·~':.'c
o meu rco.uerl1nen;. J, ),'jg'urns que hon
ral'am fi, rnlnht:. term., o ;E:'érc!to e o
Brasil, c mcrcccc~cr~::;, por 1ssc" da..
homrm:l~~~m; l'c.:-pciro:m..$ d~ Af:sembléia
constituinte. (J:!tdlo bem.; muito bem.
O oradCr é cumprf.;ncntarZo).

(O ~·(Jrtxwrh;;..cn~:; é aprcvado) ,

O SR. l'n.ESID~'"TE - Vou sub
~':'.:'~' i~ \'ctr..ç~~o o s~Stllntc requeri
rncr.to:

HCf!.uc:-(":~1o;; que ::e ~stcnda a home
11::'''.g'r;:n PL'c"H.ad:~ 2.C Exmo Sr. General
Cl~ Dlv1~iib Crh,tovólo l3~rcelo~ ao cx
d'~r-utaC!r) pela. E~hj:l, n. Assembléia.
Nac:JOl~ltl <':ol'UjtJtvinte '.c.:e 19~3. Doutol'
!.J-f~'~::tQ ~~J!~:i(:t. ~~ ::1 t!t.~.;: •

r~io, la u-.: l"e~:c~él7'o de lM5 • ~
.lurar.?! !lfa(,'!!lh{~=.'j. - ."laí'l;~cZ NCim.c:;.
- l~t~vlr,i.c! G'lnc.u:,,{tll

(O rC{j;!cl'imr.:·n.!o ê ,"pro'l.:{u1..(;) •

O SR. PRE5ID!:.."NTE - Vou :)u..~

Im:tcl' ~~ votaçú,o o :-;c~.;U1nte l'cqucr1·
l"r.Cõ:tO : •

!:~r.~!~ Itl'c:m.;; :;c ~Ol·.~~;gnc na.. ato. dos
llC:;:101i tl'ab~Jhc::; \,m voto de prOfmldo.
pesar pe~o falecimento, ocon1do em:
Ool:lm:~. n 23 (!~ julho de: 1930, do

"D<;scm1.:'::..rgador Vlc(;nl;~ ;,!1r;ul21 '1". Sil
V:J., Abreu. llU.'itl'C jurista goi:lno, que
foi deputado 1'cdcr:l.l j.'!1!c, ~/t~do de
Goi~, l~() I,,::l'io(.'iO d~ 1~~5 c.. H:S7.

Sa!a dasS<::;fiõ::?S, 18 de fevereiro de
ln,JIJ. - 'D~rrt.fnocr. V;;:la:.:co - Júlio
Machado Sfqueira. - GaZeno Para
nllo:;. - Diogcnes J1.!ar;a.lhães. - Joao
ri!Abreu, - Gutlhcrz:te Xavier.

(O r::quCtimcnlo é apro~;ado) .

O SR. PRESIDENTE - Vcu sul.;
meter à votação () tea,-uintc Nque~'l
men~o:

Exmo. Sr. Prc~idente da. .Assem
bl(;ia Nac:lonál Co~tituL'1tc:

ncqueh'o (lo V. E,..1l qU~ consulte a
Casa no sentido de se o'Jter um veto
de pesar pelo fa.lc-cLonento do Consti
tuinte de :1.931 Lauro Faria Santos.
1')l.·c3tRnd(~-se uma homcn.'1.gem à :iUí!.
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o SR. BARRETO PINTO - SI',
l;orc!;itiC'~t~, peço a 11ab.vr~l i:1c1rt ol'
Cil::l'll,

o~; l';el1ho1"~'5 que aprovam o adí~

rr.ento (la d1.'\Cll.'.il:ifio do l'cquerlmcn~
tn, clU,:lram CO:l&:;rvn:~'<Jc S'Cntados.
(1?a::.,;cn ,

(f(JL a·llrou«do),

Par::!. f<:.I'u·cm na ordem do dia e::;~
t:~o lnscl'ltOJo\ o::; S1'S, HorfLcío LafCl' c
Goft'cc.lc Teles,

o SR. HOUACIO L}~:FZR - Sr.
P.esldcntc, dcsi~to da palo:{l'a c rc~

Cluclro minba inscrl(;ão })~r:l. o .cxpe
dienCB d~ sC::isfio de am:mhil.

O S'2':.. PRESIDENTE - Sr, Horácio
1'.• :':.1:c1' aet,i3tc do. sua inscrição,

Tem o. po.lavro. o Sr. Ga!rado Tc~
le.=;. a"awja),

!oiíão c:,;tfJ. presente,
N:'io havendo mni5 Ol:~d()rc!'; lns-

HOd.c:ot".'
("j ,;o.r.pa.la.Vl'tl.Tem

j.4afCl' •

() ;3n, PR;CSill~l'1TE - Tem ri. pa~

~::'.'I~:::' o l1l)b~c D~puto.do,

O SR, BARnETO PINTO (Pela OT
cZ~lIlJ - DE;::,cjaVtl. saJ.=er, Sr. Preslden~
te, :,;c termina hoje I) pro.2;O para rc~

ceJJ~;l1cnto dn:-; emenda.s ao projeto de
Rer~imf.:'nto lntCl';'lo, .

O s;;;~, PRESIDENTE - Informo
~~ V, E:-:,'l que .a, Mc~n, com (I seu
c:,pidt:o libcl'al, n,diou at& o fim da
:::c.:são de hoje o pr~~m p:tra l(:cebi
lUC~1to de emendas, em virtude da ir:~

tel'clJrr(:r.cla de sábado c domingo,

O Sr<.. BARRETO PINTO - Asra
c.!cc.::.ndo tL V. E:..:,'" c conr.;rr.tnlando
me conl o espírIto Uberal do gvande
In'asllc:~l'o Fernando de Melo Viana,
que t::mc~ a fortunn. de ver 'Presidir
os dCitinO:i d.o. As~€mbléla. que:m, nes
tes den'acleil'OS minutos de sessão, en
viur 1\ Mesa 35 emendas ao projeto de
Regimento Interno. Poderio. elltregá~
las dC.5de 10(;:0 C. Mesa, mas proposita
damente faço questão de mandá-las
por intermédio de' plc;nárl0, para acen
tuar que núo há tumpo no p;?rci~l', que
devemos e1al:lora.r o mais depressa pos
,",ívcl ao nova Constituição,

M:ls o prc,j6to que fol. apresentado
p3.1';:t, receber emendas n5.o .marca p:ra
r.o pD.l'n. SOl' elaborado o anteprojeto,

mem.órIa, por ter sielo um dos mll:S
Intrr.~ll!.cntcs dden:·:o~~ da~ mai.,;
pU.rn:; idél?.... democl'fLtic~w.

Saln. das Sessões. 18 de fevereiro elc
l!HC. - AsrZrullctl Soetrcs.

<O rel'!1~erimcnlo ~ az-,l'ovac!o) ,

O SR, PRESIDENTE - Vou i3ul:.
meter à votúçno o !i(.'B'uinte rcquC'l'i~

ménto:
Reque!~'o que :l A~sernb1f;in Con!;ti~

t.uinte, dW'n.nte um minuto, pcrmnl1t:~

ç.1. àe pé, como uma l':.::m.lc:naZl;rrL
J)audQSa ao rrrandc: pal~.dino da. d~~

mocfacb: F1'ankHn D.· n.oo3r.·~clt,

.Rc<rl.:cfro ma!.e; que n AI;semiJl:::ln. dll~

5ign~ uma. combs~,o cr)nsttt.uída. tie
trC:i mcrnb~'o.<; para. apl'c:-":;llt~li.' ao f{O

v&l'l1o' da Am~ric:~, P01' Ílltermédio de
&::u EmbaiXlldc." em nos,,:() pr.íl;, a cx
p:"essllo ele m·o.t:u~do pesar elo lcSifi
fativc' bm:iHC:lro pr,lo dr.:J:lpaí·cclmcntr;
da('~ue~c hOrll'aüo c1d~\dão,

t,S .. ~1'11. H d:: revel'ciro dc l~~I), -
EdmzLndo ll:!rrcto Pinto e Dio!:léc:io
Dantas Duarle,

O sa. BARRETO FrNTO - (Pela
ordem) - Consulto n V, E..":,n, S:',
Pre::1c!cr:.tc, flôbl'C se ê:iLc l'cqucrhnc.mto
poderá ~;el' .....otado na ~ell:;ú.o de ~m~.~

nh~, vjsto como CJ outro t;lgn:lttÍ!'}o do
flj,e.'in10, o H~,::h'C' l'cpre:;::nt:1l1tt; do :a~o

Grande do Norte, Sr, Dcoclécio Du
arte, m:mifr..'ltou-mc o desejo de enC:l
minIlnt' a votação, c por motivCI de
fórc::a mator já nãc'mals seencontm.
pre!;cn.te. Dcc!a.t'ou·mc 5, r~,:.l\ qu~, SC~

gunc!o i~lfo;,ma(;ão da I~:í:~s~, o l'cqu~l':~

menta _056 :;Cl'1:l votado n~ ses1)ão de
amanhft,

A::;~;im, pediria a V, Ex,:', que, se
possível, fôssc transferIda a l'cspecti~

Vi? votação para a Ordem do Dia dfl.
s.es.<;f~o de n.O:;::'iOS trabalhos, am:>.nhã.
(Zlfl1.!lo bt1lt).

O 8R., PRE.'3IDENTE - Como :1.
. matéria da orde::n elo dia. se esgotou

núo tll'a possivel deixar d2' anu.nciar
o. 'lotação do rc~ucl'1rn~nto a que
alude o liu::tre Constituint.e. Toduv1a"
~e a AsscrnoJél.a não S~ opõe. o l'cqut'
r1menLo <;ntral'á, 11:1. pautu. dos tl'nb~~
lhos da 5c,';!iii.o de amr.ml1fi,
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f!tU~ c1cv~:nl, por flUa v-ez. ser trar,iclo
u. Casa e l'cceJ:)c:r emendas.

O Sr. Pa1.Llo Sarasate - Não hâ an
tcprojeto; .só projeto.

O sn. BARRETO ?lNTO - Piz
V. Ex.n multo b~m: projr~tO. Mo.5
ocorre o sCe;tÚllti2: o projeto nfio c~:tu
bt~ltc·:: Pl'3.Z0; pode ser de 30, 60 ou
!lO (Iínf~.

() Sr. Pa.ulo Sara.saLe - Há. VÜ:J:Í3S

el't'.c:o.das na. Mesa sôbre o assunto.
v SR. :BARRETO·PIN'I'O -:Mas eu

qucr;a, :ressalvar.
Nessas condições, Sr. :?residente,

l.ln1Ll. elas minha.') em·mc1::ls é a seguin
te: quo 7:Z horas depoÚi de aprovado o
Regimento seja incluída na ordem do
dia, cc'mo projeto, a Corustituição, plU:a
:receber emendas. DIgamos mesmo~ a
lutlmu. Con'ltltuição c:uc haja sido
aprovada pela Assembléia do povo.

Feitn. esta ressalva, farei chegar às
mãos d~ V. Ex.A, Sr. Preslüente, ~
emendas de 'minha autoria, para- sc
rem encaminhadas à Comissão de ela
bcraçú,o do Regimento.

E-:.:a o que tinha. ~ d:zer. (JI:~:lo

" bem.; muito bem.).

O SR.. PRESIDENTE - :Ficam sõ~

bre fi Mesa os seguintes requerimen
tos e indicações:

E,'Cmo. Sr. Presidente da As.sembléia
Constittünte.

Conslder.mdo ti. urgcnte necessidade
que t~m o país de uma Carta Cons..
titucional;

Considerando. por outro lado, que
a . Acsscmbléin. dev~ homcnafi'C:n.r os
m.órtos ilustres do Brasil e de outrcs
paí';cs irmãC's;

Propomos que :l Assembléia Nacio
nal Constituinte se rouna UInD. vez
cada três meses, em sessão solene,
ao fim de prestar as homenagens que
se fi~erem mister de louvor ou de
,:)audacte às instituições e .aos homens
que delas se tomaram me:::ccedores;

l)..::;;s~ forma, 51'. Presldente, CUln
prla. a Assembléia. o seu dever e os
trabalhos da CC'JostitUíção teriam ~
aceleraçfio que seria de desejar-se:.

E' o que tinha a requerer. - João
Gomes M artin~' Filho.

aequeremos seja. consignado na.
nto. dos tl'o.balho'l rl-c ho,ie um voto
de pesar pelo palNo,mento da General
de Divisão Augusto Tasso Fragoso c
de 001';;on Correla M?rques, ex-re
presentantes elo Maranl~o na Câ
mara Federal de 1934.

Sal? d::ls Sensôes, em 1!) de feve
l'c'iro de 1.91$, - Ll',7,O J',;acl~aa.o. ,
Alarico Paulo.. - Aàclmar JJ,ocha.

nequch'o a S. ZX,n, consultando ao
Casa, que <!ncam,11111e no E:r.mo. Sr.
Ministro da Agl'icultura, Sr. Mam~el

Neto Campelo Júnior. os' vetos de
grande anseio de nossa. população ru
ral, que aqui temos a.honra de repre
sentar, em colaboração com o Govêrno
de S. Ex.A o Pl'esldente Eurico Gas
par Dutra, na grande clbra <te reivin
dicações de no:;sos sertões, com traba
1110 fecundo em tôdas -as suas lavou
ras, contando com a firme determi
naçã.o do Gcvêrno em lhe garantir
l'f.l.pida mecanização da lavoura, jus
tiça. sOCial, assistência mécI1cn. e eco~

nômica, saúde e tranquiUdade..
Sala das Sessões, 18 de fevereiro

dc 1946. - Deputado JltIfgueZ Couto
Fi2ho.

Indico sej;l o Sr. Ministro da. Fa
zenda ouvido sObre as estatísticas de
que dispõe. sóbre a discriminação das
rendas nos últimos cinco anos. -
HOrário Lajer. .

- Considerando ser de tõda. convc...
niêncla que os presidentes das caixas
de aposentadCll'ia c pensões emprei
t{:m a essas instituições o mM.:lmo de
sua atlviãade, zelando pelo seu pa..
trlmônlc; e atendendo quanto possível
:lOS il1terêsses de seus associados;

- Considerando que Q Decreto-leI
n.o 3.939, de 16 de ãezembro de 194:1,
consulta. as l'!.ecessidades em jôgo
quandc, e:..:ige do presidente.

~ 1.° do art. I.Q - Regime de
ten:>-Po lnteg1'al; e

Alí...'lea c do art. 3.°, § 1.0 - ser asso-
cindv ativo da Caixa. .

Indicamos que a. Mesa sugira ao Se
nhor Presidente da República a conve~
lllenc1a de ser resto.belecida a Vigên~
eia do referido Decreto-lei n.o 3.939,
;:evog'ZLdos os de ns. 4.080, de 3 de
fevereLro de 1942, e 6.930, de 5, de ou
tu:Jro de 1944, 2.tó que o Con&'1'esso
Nacional, na :::ua. alta. soberania, haja
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per bem resolver a lDiltéJ:ía em defi-'
llitWo.

Sftla das Sessõc~. 18 ele :!cvereiro
de UJ1fj. - Pedro:;o JúniOr. - Berta
Ccndé. - .Ruben:; de f.reZo Braga.
- SCf/adas Vianc. - A. .1. Silva. 
íJ1am(.el EC71.fcio FontencZZe. - :eze
q1l;ie.Z S. Mendes. - GtUi.ra.d Silveira.
- Benjamin Farair.. - Ruy Almeida..
- B"rreto Pinto. - R077t.CJll de Fiori.
-- PaltZO Baeta Neves.

C0l1Sidel'nndo que o Occreto l'l 2.474,
de 5 de agOsto de 1900, suprimiu das
caixas de aposentadorias e pensões o
beneficio da ~posc:ntadoria. ordinária,
(.;onsagrado sempre.. e a partir da leI
originária desses organismos. ele prc
vidênciasoc!al;

COnsiderandcl que a intCl'pretaçft.o
dada no mencionado Dccr'€to número
2.1'"14. prejudicou r~té o~ p:l:oces:ios em
p3uta e pendentes de· jultrmnento.
num f1ael'nnte dcsr·:::pc1to Co ::Iil-:eitos
adquiridos;
~C,jnfiidcl'nndo que o fundamento

d~sc mesmo deC!'éto 1'e'1 o da insta
bilidade financeira. das caixas, o que
não subsiste em face <ias imploes.'ilo
nantes loeformas operada.') com o fun
cionalismo dessa::; instituições, o que
deverã ser, oportulla,mente, objeto de
c~:ame;

considerando, ;dnda e finalmente,
que ~ rc:vo~ação do D~C:'f;to 11/' 20.4.65
:n5.o devcri:J. ter· sido feita sômellte
quanto à l'estrlção {le benefícios. e jã
agora só o Congresso Nacional deverá
t:.'Studar Q =esolver, em definitivo. as
.snntos de t5.o clc\'~da transcendência;

Incljc~mos que 3. Mes:--... sugira ao
Stlnl~ol' Presidente da República o
l'e[;t;:,be:lec:imentel da e.poscntadoria or
chnál'ia. com fi,' conseqüente revoga
efic do Decreto n.o 2.474, de 5 de'
i!gô,slo de 1940.

Saln. dns Ses:;ões, 18 de fevereiro
de 1946. - Pedroso Júnior. - Ber
to Conde, - Melo Braga. - ,A. J.
Sil'Ca. - Manuel Benício. Fontenclle.
- Ezequiel S. Mendes. - Gltaracf.
Silveira. - ,Romeu de Fiori, - Paulo
Bacta Neves. - Benjam.in Fara,1l.. 
fluV Almeida..

Indicamos que a llustl'e Mesa da
Assembléia Nacional Constituinte :.le
dirija, .com z. posslvel urzênci~~., a Sua
E'l:cclêncin. 'c> Sr. Presidente. da. :R,~

pública apelando para que, pela forma
determinada C011'),O mais viável; inter
ve:uha no mercado de subsistGncias

::r.c!ota.ndo mcdic1~"3 cnpazos ele estan
cal', inicialmente. a. assustadora ascen
süo de seus preços c, posteriormente,
obtel' CI rebate dos mesmos a nivel con.
sentânco com o melhoramento de nos..
:'iOS pa.drões de vido..

Sala das Sc.!;sões, 13 de fevereiro de
1946. - Berto ConCZê. - Pcdroso Jú
niot. - Jarbas da Luz Santos. - Aôe..
lardo ~v.rata; - 1;'1. do B. Vargas
Neto. -- Rubens 'lc lI:felo Braga. ~
Guan":i Silveira. - I3cniarn.im Faran..
- .11. J. SZ!va - Ma11.u,eZ Bcníeio
Ji'onlemelle. E~equ'iel ela Silva
Mendes. - RUY Almeida.. -'Fran
cisco Gurgel Amaral Valente. - Luiz
Lago elo .c1maral. - lI'Ugo Borgl/.t. 
Paulo Baeta. Neves. Segadas
Viaw.t.

Deb.:aram de comparecer 54. Srs,
constituintes.

partido Social Democrático

Pcman1buco:

Ncv~cs Filho.
Carneiro d? Sl1va.
Osvaldo l.ima.
Fel'l'cira Lima.

:Bahia:

.Pinto Alcixo.
Lnul'cl de ?"reitas.
Altnrnil'amlo ReqL!ião.

Rio de Janeiro:

:B~.stos Tavnrcs.

Minas Gcrn.ls:

'L(;:vindo Coelbo.
Jusccllno Kubltschek.
José Rodrigues seabra.
Pedro Dutra.
Duque de Mesquita.
!.sl'ael Pinheiro.
'Wcllington Brandão.
.1m~(; Alkmim.

I Gustavo Capancma.
Rotll'igues Pereira.
Lair 'X'c;stes.

S:.í.o Paulo:

A11tCniO Felici::mo.
Cósal' Costa.
Costa Neto.
Lopes Ferruz.
João AbdaJa.
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Goiãs:

Pedro Ludovico.
Paria Cardoso.
Cal::l.dcl Godoi.

Paraná:

J:i'1ávio Carvalho Guimarães,

santa Catarina:

.Altamiro Guimarães.
Hans Jordan,

Rio Grande do Sul:

Getúlio Vargas.
Ernesto DomeIes.
Adroaldo "Mesquita.

União Democrática Naciona.l

Piauí:
José Cândido Fcrra~.

Paraíba:

•roã.o Agripinc.
João Ursulo. "

Alagoas:

·Rui Palmeira.

Sergipe:

Valter ;Franco.

Bahia:

Alberico Praga.

Minas Gerais:

Magalhães Pinto.
Milton Campos.
José Maria Lopes Cançado.
Licurgo Leite.

São Paulo:

Romeu Lcnzrenção.

Mato Grosso:

00101' de Andrade.

Partido Trabalhista B;c~lleiro

Bahia:
LUiz Lago.

. Minas Gerais:
Leri santos.
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São Pau'lo:
Mnl'condes Filho.
Hugo Borghi.
E1!Zébio Rocha Filho.

Partido Comu'r.:i,'lta.. do Bra.sil

Distrito Federa!:
Carlos Prestes.

pa.rticlo POpltZC!r Sinc!icaZlsta

Pal'f:.:
Deodoro Mend,onça.
Bahia:
Teódul0 Albuquerq~e.

O sn. PP..ESIDENTE- A DC:esa
receberá, até às 18 'horas de hoje, as
emend::'.5 ao Projeto de Resolução
n.O L

Nada mais havendo a tratar, vc'tt
levantar n sessoo. mm.'cando para
amanhã, 19, ao seguinte ordem do dia
- "Tl.'aba!hos constituc1onais"•

Levanta-se a sessão às 17 ho
1'305 e 15 minutos .

Emellcl!.ts ~prcs~l1tad.as ê. Resolt;,çâo
n.o 1 rRegimento rnter:lo).

NP 1
I

Como pr(;ó.mbul0 ao R:!gim<mto !.:.l~

tel"l'10, antes do seu capítulO' l, ins-
~rcva-sc: ,"

"A Assembléia Gonstituinte resolve
adotar p:lra os seus trabalhos o Se
guinte Regimento Interno. "

:rI

Rcdija~.se o primeiro artigo:
"Art. 2.° A di!'eç~o de tdocs OR tra

balhos d~ Assembléia C\:mstituinte
oompete à sua Me!;3., composta ele Pre
:::1dentcsident:;: c QUltl'O Secretários,
h::wenclc, ni:1.da., deis Vlcc-):ll·csi·dentcs
-e dois suplentes de Secl"et:irics.

liI
Redija-se o § 2.° do art. 1.°:
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LUiz Lago.

. Minas Gerais:
Leri santos.
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NP 1
I
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3 O·. ,
? o.u. ,

II 1.°.
2 0.. ,

suplente qc Secretário. qualquer cons- '
1Jt1)j1'lte pnra ~1,.1)'st1tui-lo".

v
~ewja-se o § 4.0 elo art. 1.0 :

"!i4.o Os membras da. Mesa, efe
tivos e suplentes, ;não poderão p~u·ti

cipa:" de qualquer comissão interna
nltim da àc Polícia".

VI

Rcclija·se :)~sim o r, 5.° eto ~\l:t. 1.0:

H ~ 5.0 De~clc que haja. vaga na
:r...:::eza., inclusive de Vlc,e-Presidentes e
de suplentes de Secretários, far-se·á
imediatamente a eleição do su~essor".

VII.'

Rooijarse assim o ~ 6.u elo ali:. 1.°:
"§ 6.° A Mesa ela Assembléia de

sig-aa.râ, de acOrdo com os l'especti
VO:-l lideres, a localização dos partidas
no recinto ela5 sessões".

VII!

Sui'stituam-sc as <;xprr.ss6cs - "Se
nadores e Députsdos" - po:, "Co:n.sti
tuL"1tcs" nas seguinte.s disposições:

Art. :2.0, 1"'..$.4.Q c 5.°;
/l1't. !i.o• n.o 8/~;

Art. 6.0, n.o ~.o?;

h.rt. 7.°, n.o 9.°, letra,. a;
•O\::~. lO, § 3.";
Al't. 13;
~\I1;. 16;
Art. IG, parágrafo único;
A.."1:. 20;
P:'~. 22;
:.!U't. 26;
Jl.....--t. 2f.i,§§ 1.°, 3/', ~.(l, 5.°, 8!i, e 9,°;
.Art. 28;
,Art. 29;
Art. 30;
Art. 31, § 2.Q

;

Art. 32 c *~ 1.° c 2.°;
,:!\rt. 33, § ~ 11i.o C 3.°;
A,n. :H, ~ 5.<l;
Art. 35, ~§ 2.° e 5/);
Art. 37;
,1').r'(;. 39, § 4.°;
~-\rt. ',t2, §~ 2.° c 6,0;
Art. 43;
Art. '45, parágrafo único:
Ar"a,;. 46;
Art. 47, § 4.Q

;

A..-t. 48;
Art. 49 e ~ll 1.0 , 2.° e 3.°;
.Art. 55. § 1.°;

.A.rt. 56, lcb'~, b e
Art. 58;
Art. 61, §
Art. 6:2, ~

Art. 64 e
.Al't. 72, ~

Art. 74.

IX
Substituam-se as expressões "re

presentantes', Ol.l "representantes" por
"cOl'lsUtuintes" oU "constituinte'" nes..
tos disposições:

Art. 31, * 5.°;
.Art 32, *§ 3.° e 6.0;
.Art. 33, § 5.0;
,Al't. 35, § 6.°;
.Art. 37. § 1.0;
.A11. 39;
Art. 45;
Art. 52 c lCl'tas e c /, ~~ 1.° e 3.<1;
Art. 56, ~§ 3.° e 4.°;
Art. 60;
..o\:rt. 61, § 1.°;
Art. 62 c § 2.°;
Art. St!, * 3.°;
Art. 65;
Art. 69, ~ 2.°;
Art. 70, * 2.°;

x
Substitua-se o. palavra "deputada"

po:.' "constituinte" nestnl-i disposiçõ~s:

Alt. 46, .~ 2.1);

Art. 50.

XI
Nc alto 2.°, 11,0 14:

Substiti..la-Se a expressão "sempre
que vel'ifique não poder"... por "'sem
pre qur: não p'l1der:'.,'

XII
. No aI·C. 3.°, in. .finc, .substltuam-se
as palavras - "projetos. 1ndicB.ÇÕes ou
requerimentos" - paI' "li Assembléia
qualquer Pl·oposlç:ãe".

:XIII,
No aJ:'t. 8.0: suprima.-se .por ser rc

<.u.mdante em face do § 2.° do art. 1.°.

XIV
No artigo 10, ~ 3.°, su~titua.-se a

palavra - "substltutcl' - POI' "su~
cessar" - e a.crescellte-Se in fine,
'.partidária".
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No art, 19.
que colidam"
quccolldam",

No art·, 76:
Suprima-se a pala.vra 4' Nnolol1Al".

Acrescente-se à últlmn. di6polllQ~:
..Al1:. 79 - Revogam..se nl\ dlt1prMi
~ões em cotntrmo".

xxvm

Noo art 50, acrescente-so il. letra. d,
in fine: que será. de cinco minutos.
para a discussão da ata, questões pe
la oràem ou de ordem o para. n. tun ..
damentagão oral de quo.Jquer propo
sição".

.
No art. 39, § 5.°, acrescente-se, €t&

t ines."confiada à conservação do AJ.'
quivo, de uma. das Câmara::; do Pnrla.
mento Nacional"•

xxv

sezuintc- lia contar àa dato. da e~
epdição do seu diplcma" ,

Acrescente-se, in ti.ne - se não 1:61'
caso de convocação de suplente d,o
deputado" .

XXIV

No art. 33, após a palo.Yl':::' "aLa",
intercale-se "se o não tivel' ~jdo :l~l
tcs" e, in fine, suprl:m.am-5~ ns pala"
vras "pelo voto dos RepresentanteH
presentes".

No t\.rt 53, substitua-so o vocúbul0
"rigorosa" por "absoluta".

No art. 58, suprima.-se n. CXlll'CSSl\O
"de Vice-Presidente ou: por ntlo ex:1B
tir, atualmente, vice-presidente dn.
República.

'Na . art. 63, suprimam-se o.G 1'1110.
vras - "dactllogra.!adas ou Impres
sas" e - 'lque ticarão Junto lL MCIIIL,t.

Acrescente-se disposlçõca TeKu,lnn..
do a matéria. de subsidio o de ropro-o
sentação.

No artigol '16, onde se lê I'sessões
('.cima determinados" redija-se "ses
sões referidas no artigo precedente".

Onde está. - "podel'ão os. Senado
res ou Deputados que•. , redijc,-se
"poderão os que... "

XIX
onde está "assunto e
redija"se "assunto, cu

xv
Ao artigo 12 dê~se redaçã.o:

. "Art. :L2 - As deliberações da. Co~
missão serão tomadas por maioria de
votos desde que presente mais da me"
taãe da totalidade dos seus membros,
conta.do o Presidente, que terá direi
to a voto",

XVII
No artigo 15:
Ap6s a. expressão - "uma. única

discussão" - redija-se assim: ·'dlt..
rante trinta sessões, no máximo. Fin
da a trigésima sessão, encerrar-se-á,
automàtjcamente, a discussão."

XVIII

XIV

No artigo 13:
Onde cstá- "Diário da Assem

bléia" - d.1ga~.se "Diário do Poder
Legislativo", .

Igualmente nestas disposições:
Art. 32, § 4.°.

Art. 34, ~ 2.°.
Art. 10.
a.,"1:, 40,
Art. 41-
Art. 42.
Art. 52, § 5.°.
Art. 56, ã 1.°, letra. d e § 3.°, le

tra õ.

xx.
No art. 21, onde está. "Diârlo das

sessões" - redija-se IlPiârio do Po
der Legislativo".

XXI
No art. 26, § lO, após a palavra 

"subscitui-lo" - acrescente-se "se se
tratar de Deputado". .

XXII
No art.' 28, suprima-se o § 2.0 ,

':xxm
No art. 30. 0

Substltua"se a e",-pressão "contaI
. da publlcação deste Regimento., pela
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XXXIII

No artigo '17, in fine:
Subesttua..se a expressão "dos t~'a'

balhos da. Casa." por "dois serviços da
Assembléia':.

XXXIV

Suprima-se o artigo 73, redundante
em face do n.O 14 do artigo i 2,0.

Acrescente-se em parágrafo, ao ar-
tigo 1,0: ,

I'OS serviços· de .secretaria, a'bran~

gendo os de portaria, da Assembléia
constituint~, que funcionará no Pa..
Jácio Tiradentes, séde da. Câmara. dos
Deputados ao Parlamento Nacional,
.seriiCt executad<ls pela secretaria des
sa ca5~ legislativa, com o auxilio de
funcionários da seeretaria do Senado
Federa!, sob a superintendência do
diretor daquela e a orientação e ins..
peçfi.o do 1.° secretaria da As.c;embléia'.

5.S. 18 de fevereiro de 19-46. -
........ " .

Acu.rcio 7'ôrres.

N.o2

Substitua-se o § 5,0 do art. 1.0 pc~:
"Verificando-se a vaga de qualquer
cargo na mesa, fa.r~se-á imecliata
m!:nte, a -eleição do substituto".

.u
Modif1quc~se, assim, o § 6.° do ar

tigo 1.°:
OIA Mesa da &semoléia desi~â

a localização do slJartSdos nas banca
das, atendendo às·preferências mani
merc. dosreSl'ectivos componentes."

m
Substitua-.se o art. 2.Q por;
"O Presidente é o órgão represen

tativo <la.. Assembléia. Constituinte, o
l'egu!a.dor dos tr~.halhos e o fiscal da
ordem, tudo na conformidade do 1'e~
gtrnento".

IV

Mooí!ique-se, assim, a. alínea. 3 do
parágrafo 'Único do art, 2.0 :

"Convocar sessões extraordinárias
determinando-lhes EI. hora;

Idem., C1u~mto ~, aUncn. 5, de' mesmo
p:J.-rágl'aio:

I'conceder ou negar a. palnVl'D. aos
mcml'rC1sd~ !J.sscmbléla, de acó2'clo com
este Regimcl'lto; a.dvel'til' o orador ... "

~" VI

Quanto à alinc:J. 7, sub$tituir
'll'ctÜ'ando-lhc" por I' Cr.ISSlll1do-lllC".

VII
Quanto ü. n,1íllea 8, Sl\b~tituu':

"o 'Pente, em que' por "a. flUG:;tão,
sôbrc que".

V!II

Qual1to à. alínea 15, cancelar
"em prinlci~'o lugar".

SubstitUir, no art. 4.0,
"Su.bst1tui~lo-á" por "0 substituirâ".

XI

Substituir o parágrafo único de, ar
tigo ~.o por:

hQuando o Presidente, por q,tUilq,UCl'
motivo, tiver de c!cixar a cacleil:a, pfO
ccc1cr-se~â ctn. mer.ma fofrnn".

XII

MocU!iquc-se, nSl'ilm, o nrt. 7.0 ;

"Os 3.0 e 4,0 Secrctál'fas recebe1".lo,
3. porta. da. saIo. dl\S sessões e 'os acom
panharác. à pre5enC;rt do PresIdente,
os Constituintes que nindo. l1ão hajam
prestado comp:'ornLsso, para que o in
çam".

XIII

Redija-se assim o § 3,0 do art. 10:
.INo caso de vnga, o PresIdente da

Assembléia notU1cará. a respectiva
bancada part1dár1a. para que designe .~

substituto dentro de 48 horas, sob
pel1a de 3er a escolha. feita pelO! Pre
sidente, dentre os 'Constituintes da
mesma. bancada".
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l'egu!a.dor dos tr~.halhos e o fiscal da
ordem, tudo na conformidade do 1'e~
gtrnento".

IV

Mooí!ique-se, assim, a. alínea. 3 do
parágrafo 'Único do art, 2.0 :

"Convocar sessões extraordinárias
determinando-lhes EI. hora;

Idem., C1u~mto ~, aUncn. 5, de- mesmo
p:J.-rágl'aio:

I'conceder ou negar a. palnVl'D. aos
mcml'rC1sd~ !J.sscmbléla, de acó2'clo com
este Regimcl'lto; a.dvel'til' o orador ... "

~" VI

Quanto à alinc:J. 7, sub$tituir
'll'ctÜ'ando-lhc" por I' Cr.ISSlll1do-lllC".

VII
Quanto ü. n,1íllea 8, Sl\b~tituu':

"o 'Pente, em que' por "a. flUG:;tão,
sôbrc que".

V!II

Qual1to à. alínea 15, cancelar
"em prinlci~'o lugar".

SubstitUir, no art. 4.0,
"Su.bst1tui~lo-á" por "0 substituirâ".

XI

Substituir o parágrafo único de, ar
tigo ~.o por:

hQuando o Presidente, por q,tUilq,UCl'
motivo, tiver de c!cixar a cacleil:a, pfO
ccc1cr-se~â ctn. mer.ma fofrnn".

XII

MocU!iquc-se, nSl'ilm, o nrt. 7.0 ;

"Os 3.0 e 4,0 Secrctál'fas recebe1".lo,
3. porta. da. saIo. dl\S sessões e 'os acom
panharãc. à pre5enC;rt do PresIdente,
os Constituintes que nindo. l1ão hajam
prestado comp:'ornLsso, para que o in
çam".

XIII

Redija-se assim o § 3,0 do art. 10:
.INo caso de vnga, o PresIdente da

Assembléia notU1cará. a respectiva
bancada part1dár1a. para que designe .~

substituto dentro de 48 horas, sob
pel1a de 3er a escolha. feita pelO! Pre
sidente, dentre os 'Constituintes da
mesma. bancada".
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I: I

i' ", ..
Sum:titun.-sc no ~§,: 1.° do art. 31 OiS

sti.brtclcs" por 'Iaossába.dos".
: -:-

I

XXIII
11', •

AC:l'C~Ce~l te-se :::\0 n.o 2 do § 4,Cl, (te ~

pois 'da expre5sãiJ: aã n'li.tu17L.
I' Salvo o dispostO: no item do pará

grafo anterior". ! ! ~.
I: '

~ao:V
I-I, ,

Ac:r~scente~serüi §' 5.° o seguinte} ele..
pois das palavrasl

:;,:

.. promoçãc·, ::l.'posentadOl·la ou rcfor~
ma" "c qunisqtter 'cutros ~fcit;os le-
gais". II :'

XXV
I I '

.l\crcscente-se a," § 6.0 a palavra
"qualquer", deI:ois: dus pale.vras "re~
pl'e5e:ntant~ da n~!:G.o ou de".

À~I!
: 'I"

Stl'pdm(!.~seo ~: 10 '.cio art. 26.
Acrescente-~'e nb ~l't; 2gentl'e os vo~

cúbulos desde e que. tl,spalavras o mo-
mento em. i·: \

! ' .

I i

XXVIII
~ I .

Redi in-so ::l.~sim Ô art, 20:
.. Se ~ ConstltuÚiten.s.Q prestar com

pl'om1!lso c1ent:;:o 1 de noventa dín.s, a
contar da publlcaç.ãodêste Regimen
te, ou, se, d~poil:): de o prestal", faJ.ta1"
à~ r;es~5es, ~em !licença devidamente
conccctida., seu mandnto .será ccvslde
rndo ':l.'ent1ncl:tdo·~~!,'.

i!
XXIX,

: :
I'

XXVI
. I I:

.sti.b:;titu:::.~s~ o i* :8.0 do art. 26 pelo
:5c[.','uime: 'ii;

•.Em caso de vaga, o subsidio será
devido ao substituto desde a da.ta. em
que o Constitutintetomar posse'.

xv

xx

XV!

XIV

XVII

:XVIII

Acrescente-se ao art. 19 entre as
po.lavras "prejudicadas tOdas as" e
"que tratem" o vocábulo "demais",

S\lbstitun.~se no pm'úS-fafo único do
art. :,n os vocábulos "Senador ou
De]iutadc·" c o verbo .. opinar" I r.es
rpectlvamel'l te, po~' "Constituintes" e
"pronunc1ar-:-ic' I ,

rÃ!
Suprlma~sc ° ult.;25.

Modiflquc..se o parágrafo único do I I'

n.rtigo 16: X~

"Os Constituintes inscritos poderão Rcd.ija~m~ da segu1ptc forma o n. 2
ceder, em favor de qualquer outro, :seu i) do § 3.0 de' art. 26: '
direito de prctcrência lJara fnlar, não "aceitar ou exercer cargo, comir;são
excedendo, el'ltxetautC', o prazo de dusa ou emprêgo pilblico, renumel',ado, salvo
horas". iunção de Ministro: çlc "Estado ou mis

são diplomr.tic:a, imeaial1tc licença. da
, Assembléia". : , : "

I'I: .

SuprIma-se, no mesmo .artigo, as
palavras "muito ou', colocadas entre os
vocábulos "sendo" .c "v3.rias as cmen..
das'" •

Rt.'Clijn.-sc o art. 20 as:.>im:

"No momento das votações, p(1dcró'
o Constituinte, pl'imcü'o signat:.át·lcl da
emenda, l'elator gera.l do projeto ou
relator paI'ela!, dar cxpUcações, cl~l

mnte dez mimltos, n. 1'lm de cncnml
l1h..'\-la~JJ.

substjtua~sepor vírgula a conjunçüo
e no seguinte tre~ho do art. 23: '

" . .. não havendo ho~a. pnl'n <> ex..
})edicnte vCl'bal e deve.ndo •. ,"

RcdijD.~se dC5t~ íonnn o ~ 1.0 de: ar"
tigo ;19:

.. Se não fóI' adotado si:>tcmn. unifor~,

me pOl' propc~tn cio Presidente ou do
relato%.' GCl'nl da Comissüo constitu
clonal,as \'otações foerãcl rcnllzadas
.pelo sistema. sL-nbólico ou ,pelo nomi.
nal, desde que assi.m resolva n As
sembléia, a l,'cqucrimcnto de qunlquer
ele seus membros".
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nal, desde que assi.m resolva n As
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XXX
No § 4,0 do art. 31 .sub$itu.n.~.se, 20

por 50.

~oaa

Redija-se desat forma o § 4.0 do ar
tigo 34:

4'Se a discussão da ata es(;otar a
hC!i"a do expediente ou se transcorrer
a meia hOl'a sem que hajam sido I1dos
todos os papéis, serão despachados... "

XXXII
Substitua-se' no § 5,0 do art. â"1: - o

poderfio fazer por
- pcderão fazê ..lo -,

xxxv
Substitua~se pelo seguinte a parte

:final do § 3.0 doart, 3'7:
" • " a menos que se encerre a dis- I

CtlSS9.0 do assunto que a~iver deter
minado".

XXXVI
Substitua,-se nó art. 45:
"e s6 por el1fermos poderão cibter"

por "e s6 quando enfermos poderão
obter" ...

XXXVI!
e na parte final:
"e a requerimento, se concedida li

('ença para falarem de uma das du:::.s
primeiras bancadas, uma vez •.. "

XXXVIII
SU1?xima..se o § 4.0 do art. %.

:XXXIX
Ficará. assim r.edigida a alínea d

do art. 50:
"Ultrapassar o, prazo regimental".

XL

Modífíquc~ze o art. 5S, em sua par
te rinal:

"que Pl'cpuscrcm tratar de maté
ria ccmititucional" POi" I'que se Pl'O
pU~;crzm a tratal' de matéria. consti
tucional".

XLI

Substitua~se, assim, a .rilin~c dr.>
art, 56:

"a l'ctificação da ah".

Sub5tituam~se ~m todos os artigos,
parágrafos, etc. os covâbulosScna~
dores e Deputados ,Por Constituintes.

Ao justiiica.ç5.o de.ss~s emendas será
feita da Tribuna ...

Sala (ias Sessões. em ~6 ele feverei
rode 1946. - Rui Almeida - Vargas
Neto. - Segada.'l Viana. - Paulo
J3aeta Neves. - Romeu de Fiori.

N.oa

Acrescente-se, in /i1~e do ~ 4.0 do
art. 1.0 "a, nUo ser a Executiva"
mantendo~sc. assim, o princípio esto.
belecido no m·t. 15 elo Regimento ele
27+1935.

S, S., 18 de feverelrcl de 1945. -

Justificação

Na.o posso compreender -o dIsposi
tivo sem n ressalva proposta, porque
a Mesa não é senão a Co~são Exe
cutiva. - Barreto Pinto.

N.o 4

Suprima-se o ~ 1.° do art. 1.0 d!l
~rojcto o art. 4,0 e seu parâgr~o.
único. Ou vamos refundir esses do~
dispositivos que dizem a mesma coisa.

S. S., em 18 de fevereiro de 19~-G.
- Barreto Pinto.

(1) - Art. 1.0, § 4.°, acrescente-se:
excetuada. a disposiçao do artigo 9.0

(2) - ...\11;. :11.0, § 6.°, substitua-se
pc::-: A Mesa da Assembléia assentará.
com os· partidos a. dispo.."ição de seus .
representantes no recinto, atendendo
se, etc.

(3) - No art. 2.°, § 5.°, depois da.
palavra IIquestão" acrescentar': 14em
debate".
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- 360-

(4) - Ao art. 12 acrescentem-se c"s
:seguintes parágrafos:

§ 1.0 - O voto que não fór de
aprovação poderá ser dado com
uma. das seguintes. fórmulas: "ven
cido" ou "com restrições".

§ 2.° - Cada membro da. Co
misSão poderá. apresentar, no ano
mente. d.a. votaçao, ou na. reunião
do dIa subseqüente, ao justificação
escrita de seu voto.

(5) - No art. 22, depois das pala
vras "... Senadores e Deputados pre
sentes" acrescente-se: "sem acresci
mo de quâ1squer expressões aos seus .
nomes ilarlamentares".

(6) - No art. 30 em ve~ de "no
vetlta" diga"se ·'trinta" .
• (7)- No§ 6.° do art. 35, substi
tua.m-se as palavras: "sem prejUizo
doa justificaçao a ser:feita •.. " por
"sem prejUÍZo da justtticaçãcf que que!
1:0. :fazer•.• "

(8) - No fim do ~ 1.0 do art. 39,
acrescente-se li e Ciesignarâ. dois depu
tad,os, um ao. :maioria outro ela mino
ria, para· tomarem os apontamentos
de5t1nados à. confecção da ata".

(9) """':" No § 5.°, do art. 39, em se..
guida às pa2avras ".2.0 secretâri.c(' jn
clua-se: "de acêrdo com os aponta
mentos a que se refere o final do
:* 1.°,"

(10) - No § :11.° do art. 42 supri
mam-se as pa.lavras "ou em resumo".

(11) - SubstitUa-se o § 4.° do ar
tigo 42 por: "não se dará publicidade
as intol'mações oficiais Que, pelo seu
caráter reservad~, possam pl:ejudicar
a segurança nacional ou as ooas rela
çães com países ou govêrnos estran
geiros".

(2) ..... No tinal do art. 45 substi
tua-se: "wna. vez que a Assembléia,
com qualquer número, assim o per
mita" por: "uma vez que o Presiden
te assim o permita".

(13) - Parágra:t:o único do ax't.
015 - suprima"se.

(14) - Suprima-se aalinea e dCI ~
VI do artigo 56.

(15) - No artigo 62 suprimam-se as
palavras "por escrito".

(6) - No art. 63 supl'imam-se as
palavras I' dactUografadas ou impres-
s!.s"•

(17) -' No art. 26 § 3.°, n.o 2, de..
pois das palavras "emprêgo público
remunerado" .acrescente-se: "demissí
veIs ou não ad. nutum". O mais como
está. no artigcY.

(18) - Suplilna-se o n.o 2 do § 4.°
do artigo 26. - Artur Bernaràes. 
Mário Brant. - Philippe BaZ'bi. 
Eurico de Sou;:a Leão. - Bernardes
Filho.

Redija-se assim o artigo 2.°:
"O Presidente é o· órgão represen

tativo da Assembléia Constituinte, o
.regulador dos trabalheJs e o fiscal da.
ordem tudo na conformidad.e dêste
Reg1mel').to".

Sala. dassessõe.s, 18 de tevereJ.ro de
1946. - Hermes Lima.

I

Art•. 2.0, § 10 -:Em. vez d.e "repre
sentação .proporcional dos Partidos",
redIg11-: .. representação dos Partidos".

11

Idem, § 11 - Suprimir totalmente.
Sala das Sessões, 18 de fevereiro de

2946. - OS1)aldo Pacheco da. Silva. 
Mauricio Grabois - Carlos Ma.TigheT.a
Milton Caíres de Brito. - AZcides Ro
d:fi(Jues Sabença. - Gregório .Bezen-aL
- José Maria CTispim. - João Ama
~<mas. - Joaquim Batista Neto. 
Jorge AmacZo. - ,A.gostinho Oliveira.
- Clauãomiro ,José da. Silva..

N.O 8

I

Artigo 5.Cl, inciso 2.°,
Substitua-se pelo seguinte: "Lêr à

Assembléia Constituinte, em resul1l0,.
os .ofícios do Govêrno e dos Juizes ou
Tribunais, e bem assim qualquer ou-·
tro papél cujo conteúdCi deva ser co
ml.micado em sessão".

.r,usti/icação:O projeto esqueceu os
JUlzes e Tribuna.is, orgãos de outro
Poder, e qUe por isso àevem ser ex
pressamente nomeados. Também pro"
pom~ uma· alternçãode fOrIna, desti"
nada a evitar aquêle "lêr" os papéis.·
que devam ser "l1dos".
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I
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11
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N.O 8

I

Artigo 5.Cl, inciso 2.°,
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.r,usti/icação:O projeto esqueceu os
JUlzes e Tribuna.is, orgãos de outro
Poder, e qUe por isso àevem ser ex
pressamente nomeados. Também pro"
pom~ uma· alternçãode fOrIna, desti"
nada a evitar aquêle "lêr" os papéis.·
que devam ser "l1dos".
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Acrescente-sc, logo após o artigo
12:

"Art. - A Comissão terá prazo
improrrogável de 30 dias para elabo~
rar o projeto de Constituição.

Parás'rato ÚI'..ico. se, :findo êsse
lapso de tempo não o tiver conclUÍdo,
será adotada como projeto, e logo sub
metida à aprovação da. Assembléia a
Constituição de iHi de julho de 1934".

Justificação

O projeto eStabeleceu, com sabedo
ria, nos arts. 17, 18,21 e 25, medidas
tt:ndmtes a apressar a elaboração cio
novo Estatuto orgânico do País. Não
quis, porém, flxa,: prazo p:lra. que a
comissão COnstltuclonal ult1masse a
preparaçã.o da projeto.

A emenda se destina. a acelerar a
teitura da nova Carta.

!lI

,Artigo 24, § 5.°,
Altere-se a redação do que vem es

crito depois da palavra ocu.pe, pelo se
guinte: "não podendo,.na. vigência do
mandatc., ser promov1do por mereci
mento",

Justificação

Visou o projeto, evidentementp,
tolher que o ExecutIVO dê como pre~
mio ao tuncoinário púbUco, ~nvestido

110 mandato, qualquer promoção 111
cabida. Mas foi longe de mais, rcs
trmgindo as a~censões ~UDciona1.s

apenus ao princi~io àa. antiS'l:Üctade.
E isso porque ha serventUár!os, ~e
vá.r~as catego~as, cujas prorn~~s nao
e.stãocondiclonadas ao cntêrio .de
merecimento ~ antiguidade. Para sua
elevação .a. põsto. mais e~evado ne~
nhum requisito eXlge a leI. E ~1m,
não é jw;to deixá-los, durante todo o
penado ~m que estiverem como repre
sentantes da Nação, privados de qual
qller Ole),horla em suas carreiras tun
c~'ona1s.

IV

Artigo .30.
Acrescente-se, após .a. palavra_ elei"

ção: 410U determine a convocaçao' <10
suplente" .

Justificação

Não se procede a nova. eleição p::u'a
preencher a vaga. de um deputado se

nfio quando não h~i. suplente a. C011
vocar. . E essa circunstâ.ncia não :[oi
considerada pelo projeto.

A emenda tem :por objetivo harmo
niza).· o preceito com o sistema espo..
sado por nossa lei <eleitoral.

V
Al·tigo 31, ~ 1.°,
Suprirnam·se as palavras '4exccto

aos sábados", e acre::;cente·se, no fi..
nal: "Aos sábados, as sessões se rea
lizarão das 9 à.s 12 horas".

Justificação

O de.'sejo da Asembléia, traduzindo,
aliás, o anseio de tõcla. .a Naçáo, ê
íJ.c.e1ernr a promUlgação da Nova. Carta
Política. Ass:m, nada aconselha. que
se perca um dia de trabalho em cada
semana. A efetuação das ses.c;õcs, aos
sábados, na pa.rte da manhã, propi~
clará aos senhores Representantes 48
horas do repouso de que sfi~ carece
dores.

VI
Artigo 37, § 2.°,

Ao Íl1vé.s da oE}~P4es.são "do Pl'esl
d-entc anU~'lcia.r" cUg~-se "de, o Pre~

sictente anunciar".

Justificação

Simples. emenda de redação. ~o
CQ<:O nào se deve dar a contraçao,
po1s' a preposição est~ diretamente
ligada ao v~rbo anU1Zmur.

vn
Artigo 38,

Acrescente-se: ..e bem assim dos
discursos que E:stiverem sendo proteri-
dos". .

Justificação

Convém dat'-se. à Mesa poderes 1?ara
e:r.igir que as conversações no reCInto
não ~ejarn em tom 9ue imp-eça a per..
feita audição do.s dlSCW'SOS. ...

VIII
Artigol 56,
§ 1 o - Em lugar do adjetivo "in_

depez{dente", ponh~-se o ncivérbio
"independentemente .

§ 2.0 - Substitua-se,' também., o
vocábulo "independe~te" ~elas .pala
vras "não dependem . Mals adIante,
substitua-se "não" por~·nem".
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fi 3.0
- lek.a. a. - Substitutl,-5e n.

pabvra "soUcitMo" por "solicitadas".
Jf!,;tificação

T&dn::; cm':D.dar. -d~ r9c.:lçfio,
IX

Artigoo·70, :..., ~

SJ1'bstitun.-se o que ect.i e.'icritc; após
a nfll~J1!l'fl, S7J.T}U:·ntf!fi, :pe!o ~~~lJtnte:

.. ou quandQ f.or.nn'.l1a.d<lJ-l .pelo lider de
qunJC!uer C01'll'emte I>a.t"ticlá-rl::t l'cprescn
tada no, Assemb!é.ia, .OU seu suPstitu...
to",

A ,t::1.i"";"),;J~l) 'trt.~~. ~,l1.'~n:lS tot'7.10~ rna15
clr,r:.:· o dLsp~;iliivo.

X
Artf(':o '1G,
Substitua.-se pelo segulnlie: "Nas

sessões .destinadas ir. .dJSCU3Sii.o c veite.
çúo 00 projeto :Ele iCQnst!.tuiçâo, a ,As
sembléia não I~erá ·tratar de' outrp
qUD.1qut'rnssUStlo a êle cstranhoH

•

Jttstiji.car;éio
r:::,.. n l"hl~·t·'.l'() do n~'!)i('~() ·d.r;· n.~(l;~

m"j1f~ 1n:;~:n.n l~ n3io djàr~iT' {lo ~.~·iCn
c::o 1"-: I-"}oj~('rl.'l.hléw. dOSflU dl'ver ln~lor
.:- -"'~r~:'gr .3. ·no~~..;tJ, lcí b(Jp,jc3., - a
(~m' \' (", rt tf.'llf'" !~·H.:~rf,~itiJmente ~Q qut:!
~~ f-;7~~-- ro)j1. m,iJ.'~~. .

S~. por'::.:.n. o íntultoda prescriçã.o
foi retirar Í". Cu::!'\, ~ facu!dJ.dc de cUs
cutir nu delibel.'n,r ~iJbre qU:l,lquer ou
tro n.~5unto, reputado ;de interêsse n2.~

clonal. nfirJ mcrece o.veto da .As..'iem~
bléia o artin'o, ta'. como est:i. redíp;ido,
e~r.:;im melhol;' seré. que seja elimj~

nado.
x:.!

/<.,.+'rro 76, pil,ráJrrafo umco
SubstitlJa-se ,peJo .~et:uinte: "Se, en

treta.nto. se ltomar .evidente 13. neces
sid:::.de de qualquer rQSolução inndi~

veJ, sôbre a qual·hg.ja.o Presidente da
P,p"",·,r-·1icn. r,ooido ~ cola\)o,[,:lI~n.o da .A1'i~

sembléio" ou s{)bre r.L qual haja est,o.
resolvido deabe4~, .por proposta. àe
um qual'to. da I totalida<le· de seus mem
bros. será o.mesmEl. ,re~oluçfio debatida
e votada, em discus:)ão única, com
parec~r da comissão ~e Polícia. ou da
Comissão Es~ct~l para. tal fim c:rin.
da".

Ju,stijicaçcr.o
Parece-nos Que a ,Assembléia se

diminui, re.stdnge a SUa soberania, se
l1mltri. n s6 dell'ber:9t' sôln'e 'assuntos
urgentes,estranho..c; 8.0 'projeto de
ConsUtuiçâ.<J., ,quun<to ·provocada pelo
Chefe do Executivo.' .

Por isso, recol1hecendCl embora ao
Presidente da Repúbllca,. o direito de
solicitar o pronunciamento da Asseni
bIéia sóPl'e questões outras que não a
elaboração constituciona.l, achamos
que: a fo,culdade de assirn proceder
também deve ser rescrvaqa. à Co,sa,
se assim o pedir uma 'ponderável par
celo. de seus cctmponentes.

XII
AJ:tigo 77,

Substitua-se n expressão lia l,'cspel
to" por esta outra "para tratar".

Justificação
Emenda. de simples redação.
Sa!a das Sessões, 18 de fevereiro de

1946. - Amando Fonteq. - Durval
Cru;:;.

N.o 9

O ::trt, 8.° pode e deve ser supri
mido porque constitui uma repetição
em face dos § 2,° e 3.° qO art. 1.0,
pelo menos em rcla,çácl à. última par
te do citado art. 8,°.

S. S., 13 de fevereiro de 1946. 
Barreto Pinto.

N,O 10

No art. 0.0, onde Se lê U A Mesa da
.Azscmbléia funCionando como Comis
l1ão de .PolfcJa", 1e1a:-se: 14A, Mesa da
Assembléia funcio-nando tomei Co
missão Executiva" adotand.o-se esta
substituição de nome em todo o Re~
gimento.

Jmti/icaçáo

E' prcferivel USar a expr~são 'IExe
CUtiVll" ,. como est:i no art. 25, nú.~

mero :>. do P.~r,,:lm€nt() de 15 de S~
tcmbro de 1936.

S.S., 8 de fevereiro de 1945.
Edmundo Barreto Pinto,

N,o 11

E.u!'rima-s-e a letrA a do art. 9.°,
Nesta f.as~ de trabalho intenso. de~
vemos estar a postos. O Regimento
Interno .é de emergência.. E não de
vemos cor;itar de licença. O cons
tituinte, a seu livre arbítrio 'Poderá
faltar· e justificar a. sua ,ausência,
até 60 d~as. E antes disso ou melhor
nesse - prazo de 60 dias - a contar
da· data da. aprovação do :Regimento
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.:- a Constituição já deverá encon~

trar-se promulgada. I

S.S., 18-2-46. - Barreto :Pinto.

N.o 12 I
I

Acrescente~se uma alínea. no' ar-
tigo 9.0: 'Ifazer a.s nOID'eações qub se '
verificarem nos quaclrC'AS elo pessoal das
Secretarias da Câmara e do Senado)
c design:ar os seus substitutos i nos
casos de licença". I'

Justificação I
I

Antes de instalar a. Assemblél.'a, o
que deveríamos fazer primeiro I1 era
eleger a Comissão Executiva do Se..
n~do c da Câmara. Agora é tarde.
Urge, porém, recular a sltuaç5.oldoS
!uncicnários das Secretarias euLquc..
Ias dua~ casas do Parlamento '[ Na..
c1anaI. As vagas que se v~rificarem

e as substituições devem ficar a icar~
SO da Comisséo Executiva da Assem-

:~:U~iV~~() a livre critério do loder
, I

S .S. , 18-2~46. - Ba.rreto Pinto.
I,

N.o 13 i
Acr'~scentar no final ao. letra le do

art. 9.0 : I'de ac6:do com o que tiver
sido aprclVado pela AssemblêiD/'.!

I

Justificação I
I •

S>e é. oue cu compr€endi, o di.5po~

sitivo refere-se, aos pedidos de i cré"
dito; sendo assjm, a &s~m.blêia.1 pri
meiro deverá. re::;olver.

, I

S.S., 18-2:-46. - Barreto Pinto.
I
I

N.o 14 i
I,

Redija-se a alínea. b, do item 'I' I do
art. 10 ,do seguL."1te modo: I

"b) - (11 novo coclente apurado
fixará o número de membros do. co~
mlss5,() atribtlido aos l'cspectivos I par~

tiaos guardado o critério da part:iCi~
pação de representantes de todos os
Estados, Distrito Federal e Terntório
dei Acre". I

I

Redija-se o § 2.0 do' art. 10 do se
guinte 'modo:

Ii § 2.0 Na. sessão seguinte, o
Presidente da AssemJ)léia, depois de
const:ltar haver sldo observado o
princípio da participação de repre~

sentantes de todos os' estados, Dis
trito Fccléra,le Tel'Titório do Acre,
declarará constituída. a. ComissB.o e
lerá os nomes dC8 que a. compõem".

SaIo. das Sessões, 13 de fevereiro
de lS46. - Eurico Sar.ze,~. - Asdrubal
'"soares. - Henrique ele Novaes. 
Pc:.1tZo de .~es~"nde. - Oarlos Linden
õerg. -,AT'lI' Viana.

N.o 15

I
Art. 10. ~digir assim:, 14A co

missão incumbJda de elaborar ao Cons..
tituição será. compciSta de 10 co~'ti~

tuintes eleitos pela. .a~sembléia em
votação secreta".

II

Substituir <:5 parigrafos :resl)ectiyos
pelo segu:ntc;

Parágmío única. Fica ao crEté..
rio da. comissfi.o fixar prazo durante,
o qual 'Poderá. reeeber :mgestões ao
antcpreJjeto tanto do plenário da
Assembléia Constituinte como .do pú
b2ico em geral".

Sala, das Sessões" 1& de fevereIro
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rIo Bezerra. - José Maria Crispim.
- João .Amazonas. - Joaquim. Batis~

ta :flreto. - JO'1'ge Amado. - Ar/os~

tinho Otiveira.. - Claudino José da
Sil'i:a.

N.O 16

I
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I
r .
1- 383-
I,
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II

NP 18

....,.: .v

.Ao art. 46, § 2.0 ,

Acrescente-~e "ou Senador".

m
.Ao art. 31, § 10:
Suprimam-se as -palavras "e:-l:ceto

aos sâbados".

Ao art. 50 aCl'escente~se a letra ti.
in~fine: "que será de cinco minutos
para a d:'scussáo da ata, questõe::; pela
ordem ou de ordem e para a funda
mentaç~o oral d.e qualquer proposi
ção". j

Ao art. 26,
Suprima-se o ~ 1.0 do art. 26.

Acrescen~-se ao art. 11:

"Parágrafo único. A Comissão terá.
o prz.zo de trinta dias, pr~rrosâvel por
mais Q.uinze, a juizo da Assemblêla,
para elaborar o projeto de CClIlstltul-
çiio" . .

Sala das Sess5es, em 18 de fevereiro
ele 1946. - Paulo Sarasate.

:M.a 19

I
Redija-se o artIgo 11 :
OIArt. 11. A Comissão fará o. cUs

tribulção do seu trabalho do modo
que julgar mais cetnver.r.1ente à elabo
ração do projeto de Constituição e
marcará prazo para. duração dos de
bates de modo a não haver prote
lação.

li 1.0 Qualquer deputado ou. se- .
nadar pciderá enviar ã. Comissão, por
intermédio dos representantes de seu
partido, sua contribuição à elabOra
ção do projeto constitucional.

. § 2.0 A Comissão, pela forma. e
nas condições que estabelecer. pedem
adm,itir a suste.ntaçáQ verbal dessas
contribuiçõ~".

VI
Ao art. 25 sU'Prima~se o parágrafo

. único.
Sala das Sessões. 18 de fevereiro de

1946. - Soares Filno.

II

Acrescente-se: "Os constituintes
poderão tomar parte nc~ debates da
Comiss:;l.o, sem direito a voto".

colocada na Ordem do' dia a Cons..
titulção de julho de 1934, coino base
para CI recebi1nento da emend~s. Para
que esper.ar mà1s trinta dias ou quem
sabe 60 dias (o .projeto não estabelece
prazo para a' Com~'SSão elaborar o
projeto) e <l-apoLs Il14ndar para pIe
n6.:!o a. própria Constituição de 1934,
co mpequenas emendas? - Barreto
Pinto.

lI!

No art. li, onde diz: "a Comi.,
são fará a. distribuição" etc., diga-se
(00 Presidente da Com.Ls.sã.o fará a dis
tribuição das emendas do modo que .
julgar:mais conveniente entre os mem
bros da. Comissãoti.

Justificação

E' op1'iooí}>10 consagrado nos Regi
mentos nnt:.:-riores. Os membros da
Comiss:lcl não são constituintes priV1
legiaclos. Nenhum inconveniente pode
haveI" na aceft2.ção de uma co12boraçâo
que seja sinceJ:a por parte de' qual
quer constituinte.

S.S.• em 13 d:: fevereiro d'e 1946. 
Barreto Pinto.

Art. 11 : P..edigir assim: I,A CO
missão, que entrarâ imediatílJUcnte em
func1onamen1A fará a distribUição do
seu trabalho do modo que jUlgar mais
conveniente e marcará prazo para a
duração dos discur.sos, de maneira a
l1ão haver protelações.

Par~gr:Jfo úr.ico. C:lda' p::u'tido
poderá designar um delegado para
acompanlutr os tra.bnlhos d3. com.i.ssão,
sem direito a voz nem voto:'

Sala do.s sessões, 18 de fevereiro de
194:5. - O~valdo Pcu;heco da Silva. 
Mauricio Gra:bois. - Carlos 1I!arighel
la. - 1'..rilton. Caires de Brito. - Al
cides Rodrigu.es Sabença. - Gregôrio
Bezerra. - José Maria. Crispim.
Joaquim Ba.tista. Neto. - João Ama
zonas. - Jorge Amado. - Agostinho
Oliveira. - Claudino José aa Silva.
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N.O 20

. ,Art. 12. Redigir assim: "Não EÕ
mente será admitido ;pecUdo de vista
dos parf'1Ceres. como cada membro da
Comissão poderá apresentar voto em
separado, fundamentação de dlvergê~"
das, restrições ou Simples decl8,raçao
de vencido, tudo dentro do prazo de..
terIl"'Juad.o aos trabalhos d&. Corojs...
são".

Sala das Sessões, 18 ele fevereiro
de 1946. - OsvaldoPach.eco da SiZva.
-- Mauricio Grabois. - Oarlos Mari..
gheZa. - MiZton Caíres de Brito. 
Alcides Rodrigues sabença. -. Gre
gório Bezerro.. - José Maria Cri.spim.
JOó.o Amazonas. - Joaquim Batista
Neto. - Jorge Amado. - Agostinho
Oliveira. - Claudino José da Silva.

N.O 21

I

Redija-se. assim, o a.rt. 13: "se
tenta e duas horasdepols de aprovado
êste Reeimento, será. incluido em Or
derr,; do D.la, durante quinze dias, para
receber emend9., o projeto de cons
tituição,

Parágrat'o único. servirá de pro
j,~to o: Ccnstituiç~o promul:;a~. em
16 de julho d.e- 1931, po:: b;iVC:- sido
a. Última votada pelc::i Repre~entantes
'do Povo".

n
Suprinlam-se os artigos 14 e 15,

diante d&. nova redação oferecida ao
art. 13, Suprima-:l~, também, o §
1.° dQ art. 15. O § 2.0 passará a.
ser o art. H;.

lI!

Depois do art. 25, acrescentc~se um
títule' "Dos Constituintes". porque há.
evidentemente; equívoco, colocand.o~se,
por exemplo, o art. 25, que diz res
peito à inviolabilidade, abaixo do ar~
tigo 25, dispositivo que se entende
com ao marcha do projeto cClOStltu
cional.

Snln. das SC:SSÓ2S, 18 de Fe.vereiro
c!~ 18>10, - BarretoP:nto.

N.O 22

Art. 14. Bi2digir assim: "Setenta..e
duas horas depois dessa publicação

será o· projeto da Comissão submetl
do, ca.pitulo por capitule!, à aprovação
áa AsseOlblé~·a". ' .

Sala das Sessões,· 18 de fevereiro
de .1946. - Osvaldo Pac7teco da Silva..
- Maurício Gra,boie. - Carlos Marí
g1l.ella - 'Alcides Rodrigues Saãença
- Gregório Bezerra.' - Milton Caíres
- ,José Maria Crispim. - João Ama-
zônas. - JOaq1LimBatista Neto. 
Jorge Amado. - ,A'gostinlLo de Oli..
veira. - Claudino JOó,é da. .Cia'vu.

N.o 23

Art. 13. SUbstitua-se "da Assem..
bléia" pela e~ressão U do Poder Le..
gislativo", adotando-se tal critér10 em
todo (: Regimento.

Justitii::,ação

'Em boa regra, O Diário deveria.
cha.mar-se (como em 1933 e em 1934)
NDiário da Assembléia", mas como
já começamos com· título de '4Diárto
do Poder Legislativo",. não devemos
substitUir a .e:tenominação neste mo..
mento.

'sala das Sessões, 18 de :fevereiro
ele 1945. - Barreto Plnto.

N.O '24

Art. 14. Onde se lê: "setenta. e
du.as hor?,s", leia.-se 'tcinco día,s".

Sala das Zessões, 18 de fevereiro
de 19~!). - Gctúlto ~lfou.ra.

N.O ,25

Art. 15. Redigir! assL."D.: _~Pl"ovado
o projete, será colocado na Oniem do
Dia da sessão seguinte, pa.ro. sofrer.
cZ!.uitulo por capítulo, a pri..neira dis
CUssão e votanão que se prolongará
pelo tempo nécessârio ao' amplo de
bate da questão.

§ 1.0 e 2.0 dêsseA1"t. Suprimir.
Pnrâgrafcl único. :ã:>urn..."1te todo G

tempo de disc~são poderão ser apre
sentadas emendas, ifundamentadas da
tl'ibuna; durante o prazo que 'seus au
tores tiverem. 'Cara· discutir o projeto.
ou enviadas à- Mesa com justificação
escrita, se assim entenderem os seus
autores.
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Sala das Sessões, 18 de fevereiro
de 19'16. - Osvaldo Pacheco da Silva
- Maurfcio Grabois. - Carlos Mari
ghella. - Milton Catres. - Alcides
.P..oclriaues Sabença. - Gregório Be
zerra. - José Maria Cilspim. - João
Arn.azonas. - Joaquim Batista Neto
- Jorge Amado. - Agostinito Oli
veira. - Claudino José da Silva..

"

N.O 26

I

Ao artigo 15 que deverá assim ser
redigído:

Art. 15. Aprc.rvooo o projeto, será.
colocado na ordem do dia da sessão
seguinte, para sofrer, englobadamente
uma. única discussão, que se não po
derá prolongar por mais de cinqüen
ta e cinco sessões, findas as quais da.r
se-á o encerramento autcmático da
disctlSsão.

§ 1.° Nas primeiras trinta sessões
desta discussão serão recebidas emen-

.das, que :poderão ser fundamentadas
da. tribuna durante o prazo que os seus
autores tiverem para disuctir o pro..
j etc ou enviadas à Mesa com justifica
ção escrita, se assim entend~rem eIS
respectiv<ls autores.

n
Ao artigo 26, § 9.° e 10.°, que assim

serão redügidos:
§ 9.0 O Senador pu Deputado li

cencia.do não terá direito aos subsidios.
§ 10.0 Quando o membrc· da As

sembléia solicitar licença. por mais
de 60 dias, será. convocado para subs
titUÍ-lo o suplente. que terá direito à
ajuda de custas e aos subsídios mte'-
grais. •

Sala das Sessões, 18 de fevereiro
de ,1946. - Waltredo Guruel.

N.o 27

I

Art. 16. Onde se lê: cada Sena..
dor ou Deputado terá direito de fa~

lar uma vez pelo prazc' de ,meia hora",
redigir: I'cada Senador .ou Deputado
terá. o dil'eito de falar urna vez na. dis
cussão de cada ca.pitulo, pelo prazo de
uma hora.". Onde se diz: lIos rela
tores poderão falar .pelo prazo de uma
hora", redigir: "os relatClres poderão

falar ,pelo prazo lk. duas horas'. Su
primir a parte :final do Art., desde as
pala.vras "se antes de findas as trinta
sessões". até o fim.

!I

Co~ervar o pará.~af.() r·espectivo.

Sala das Sessões, 18 Gc fevereiro de
19~5. - Osvaldo Pacheco da·'Silva. 
M01trício GraÕois. - Carlos Marighe
la. - Milton Caires Brito. - .Alcides
Rodrigu.es Saberu}a. - Gregório Ee..
zerra. - José Maria Crispim. - Joa..
quim Batista Neto. - João Amazonas.
- Jorge Amado. - Agostinho Oliveira.·
- Cfa;udino Jo3ré da. Silva.

N.o 23

Art. 18: Suprima-se a faculdade da
votação das emendas em globo.

Sala das Sessões, 18 de fevereiro
de 194.6. - Getúlio Moura.

N.o 29

Redija.-se o art. 18, pela forma se..
guinte.

H P...rt'. 18. Findo êste prazo, o Pre
sidente da Assembléia. dará, com ou

. sem parecer, para a ordem do dia se
guinte a votação do projeto constitu-

. ciona.l e respectivas emendas. Essa vc'"
tação será feita por Titulos e Capítulos,
Quando o Titulo I2stiver por essa forma
dividido, salvo as emendas.

, Parágrafo único: Encaminhando
a .votação de cada 1tulo, pc:xderã usar
da pa.lavra, pelo prazo de meia hora,
um representantp. cl'ec1enciado por
qualquer dos partidos com representa
ção na .Assembléia.

Sala das Sessões. 18 d.e fevereiro de
1946. - JaC1J de Figueiredo. - Artur.
Bernardes. - Eurico de Sousa Leão.
- Mário Brant. - Eernardes FU'ho.
- P17.ilippc I3albi.

N.O 30

Acrescente-se ao final do art. Hl-:
"ressalvado O' direito de destaque".

Sala das sessões, 18 de fevereiro de
1946. - H ennes Lima.

Redija-se assim o § 1.° do art. 19: .
11As votações serão praticadas pelo

sistema simbólico, mas poderão ::ler pelo
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Bezerra. - José Maria.. C7'ispim. 
João .Ama.~onas. - Joaquir Batista
'Netto. - Jorge "Amado. - A.gostinho
de Oliveira. Claudino José aO. Sil
va.

SuprimEJ.-se o ~ 10.° do a.rtigo 26.
Sala das Sessões, 18 de fevereir~

ele 1946. Lauro Lopes.

N.o 40

·N/1 38

Desloque-se o art. 26 do ttfulo a que'
está subordinado, ;.-:.brindo-se-lheesta.
cpí~afe: uDos Senaclores e Depu
tcdos" •

II
§ 4.0 - Redigir assim o item I 

"Ser direto).', propreit{t.rio, 5ócio Olt
:membro de Conselho de Administra
ção ou conselho Fiscal de emprêsa be
lleficiada com. privilégio, isenção ou

N.o 37·

parágrafo único - Su-

•

Art. 25 e
!JrlmiI'.

Sab das Sessões, 18 de fevereiro de
lS4G. - Oswaldo Pacheco (,la Silva. 
Maurício Grabois. - Carlos Mari
rJhella. - Milton. Caíres Brito. - A.C-'
cides l?odrigue8 Sabença. - Gregório·
Bezerra. - José Maria. Crispim. 
João Amazonas. - joaquim Batista.:
l-tetto. - Jorge 4.mado. - CZaud-ino
José da sava. '

:r
Art. 26 - § 1.0, in tine - Onde se

lê: "e·ssa imunidade ê extensiva. ao
suplente imediato do represetnante
em exercicio", 1'edlja-se: 'fesSa. imu
nidade .é extensiVa a todos os supen
tt:'sc!iploroados" ,

Justlficação

A matéria contida no dispositivo;
tratando, com trata., dos direitos e
deveres dos 'Deputados e SenadOfeii,
no§. pode picar ao lado de assunto in
teIramente diverso, qual seja a. mar--
cha ctop rojeto de Cor~ztituf.ção. '

A clistribuiçáo das matérias deve ser
uma preo~upação primordial da tée,:,
nica legislativa.. '

Sala. das Sessões, em 15 de !everei';'
ro dE: 1946. - Ernani Saturo.

N.o 39

Art. 21. Oonde se lê: "dez dias''',
lea,,:,se "quinze dias".

Sala das Sessões, 18 d.e fevereiro de
1946. - Getúlio Moura.

N.o 34

Ao parâgrafo único do art. 21 leia
se "cinco mas", onde se lê f'48 ho
ras".

Sala das Sessões, 18 de fevereirc de
1946: - Getúlio Moura..

N.035

Art. 21, parágrafo único - Onde se
lê: "5 minutos; recllja-se "lO minutos".

Sala das Sessões, 18 de !everelro de
1246. - Oswaldo Pacl1.eco da Silva. 
Mauricio Grabois. - Carlos Marl
g1l.ella. - Milton Cair~ Brito. - Al
cides Rodrigues Sabença. - Gregório
Bezerra. - José Maria Crispim. 
João Amazonas. - Joaquim. Batista
Neto. - Jorge AmaàO. - Agostinho
de Oliveira. OZaudino José da Sil
va.

N.o 33

N.o 36

Art. 23. Redigir assim: ,. O l?resi
dente da Assembléia, usando da atri
buiçã.o que lhe confere o n.o 3 do ar
tigo 2.° dêste Re~imellto. poderá con
vocar sessões. extraordin:lrias para
discussão c votação do projeto consti
tucional. ssas sessões deverão Pro
longar-se pelo tempo necessário e suas
normas serão as mesmas das sessóe::i
ordinârias .

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de
1946. -:- Oswaldo Pacheco da. Silva. 
Maurício Grabois. - Carlos l'ríarig1;.e
la. - Milton Caíres Brito. - A.Zci
des Rodrigues Sabenc;a. - Gregório

sistema nominal,· desde que assim re..
solv:l. a Assembléia, a requerimento de
qualquer dos seus membros".

Sala das Sessões, 13 de fevereiro de
1946. - Hermes Lima.

Art. 19. Oonde se diz: conside~'a"
das prejudicadas tôdas as que tratem
do mesmo assunto e que colidam", di
ga-se: 41 consideradas prejudicadas
tôdas as q'l.te tratem do mesmo assun
to ou que colidam".
, Sala das Sessões, 18 ele fevereiro de

(,194G. - Barreto Pinto,
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lavor, em virtude de contrato com a
administração púbUca".

"
III

Acrescentar aos 3 primeil'os iten§ :
11- Ser advoóado ele grandes empre
sas estrangeiras c nacionais ligadas
a tl'usts e monopólios" .

IV-

§ 6 - Onde se lê: I' a infração dos
§§ 3 a 5",recUja~se: "a infração dos
§§ 3, 4 e 5".

Sala das Sessões, 13 de fevereiro
de 1946. - Ostrialdo Pacheco Silva. 
Maurício ·Grabois. -- Carlos Martghel
la. - Milton Caíres Brito: - Alcides
Rodrigues Sabença. - Gregório Be
zerra. - José Maria Crtspim. - Joa~
quim Batista Neto. - João Amazonas.
- Jorge A.mada. - Agostinho Oli~

veiTa. - Claudino José da SíZva,

N.O 41

Ao artigo 26 do Projeto de Regi
mento Interno:

Acrescente-se a êsse artigo 26 o se~

.. gttinte parãgrafo. "No intervalo das
sessões, o membro do Parlamento po
derá' reassumir o. <:argo público de
que fer titular".

Justificação' - O art. 26 c seus pa~

rásrafos 1.°, 2.°, 3.° e 4.0, do projeto
de Regimento Interno, resproduzem os
p;;:,cceitos constantes do artigo 44, le~

tras - (L a e da Constituição de 10 de
novem.bro de 1937, em. vigor.

Com a presente emenda objetiva-se
incluir no ReS'imento, cujo projeto ora
se discute, a disposição consubstan
cl:lda. no parâgrafo único no citado
Artigo M da Constituição de 1937. 
disposição, ali:is, que é a mesma. d30
Constituição de 1934, e com a qual se
P0:3s1bilital'a, de maneira in.equívoca,
nos Senadores e DeIJutados que forem
titulares de cal'r;os públicos a facul~
dade de reassumirem o exercício de
8~US cargos no interregno das sessões
do Parlamento.

- Sala das Sessões,18 de :fevereiro de
1946. - Castelo Branco.

N.o 42

Ao artigo 26, .acrescente-se onde
c9nvier sem prejufuo da opção pelos
vencimentos do cargo que exercer.

Sala das sessões, 18 de ·feverejro de
~946. - Barreto Ptnto.

N.o 43

Suprlma~se o ~ 10 do artigo 26. Du~ \
l'ante o. elaboração da lei constitucio
nal, os representantes da Nação não
devem cogit:l.'l: de l1cenças. Se doentes,
podem :faltar até dois meses e darão
conhecimento à AS3embléia, pela. nova
redação proposta .ao artigo 3D.

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de
1946. ~ Barreto Pinto.

N.O 44

SUprima~se o § 9.0 do art. 26, por~

que não devemos cogitar de licenças
(a exemplo do que ocerre com a. le
gislação eleitoral) para os const1tu1n~

teso
Sala. das Sessões, em 18 de feverei

ro de 1946. - Edmundo Barreto Pin
to.

N.O 45

Art, 28. Nos § 1.0 e § 2,°, onde se
lê: "Superior Tribunal EleltoralJ1 Iela
se :Tr1bunal Superior Eleitora!" que
é a denominação legal, desde o De
creto n.o 21.076, de 24-2-1934 até o
Decreto-lei n.o '1.586, de 28-5-1945,
assim se procedendo em todo o Regi
mento, onde houver a citação daquele
órgão jud1ci~rio eleitoral.

Sala das Ses:;ó('s, e:n 18 de feverei
ro de 1946. - Barreto Pinto.

N.O 46

Ao art. 28:
Na parte final dêsse dispositivo, de~

pois da· palavra "ISuperloJ:' Tribunal
Eleltoral~', em lU:;:lr do que está es
crito, diga-se: "para as devidas pro~
vld&nc!~'1•

Jtu;tificação

Do modo como está. o prjeto ,fa.r
se-ia orlgatôriamente nova' .eleição,
sempre çue ocorrer vaga. Ora, seria
contrariar a legislação ordinária, que
prevê a convocação do suplente. Com
a redação que propomos, tanto·se po~
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--. 36S -

de dar a nova eleição. como ar con
vocação.

Sala das Sessões, Ctn 15 de feverei
ro de 1946.. --Ernani. Satyro.

N.o 47

Art. 28 Onde se lê: "a comuni-
cação da vaga ao Presidente do Su
perior Eleitoral, etc." , redija-se "a
imediata convocação do suplente".

Sala das Sessões, 18 d2 fevereiro
de 1946. - Oswaldo Pac7u:co à.a Silva.
-MauriCio GraboiS. - Carlos Marl
ghclla. -Milton Catres Brito. -- Al
cides Rodrigues Sabença. - Gregó
rio Be~erra. -- José Maria Crispim. 
Joaquim Batista Netto. -- João Ama..
;:tJnas. - Jorge Amado. ....;. Agostinho
de Oliveira. -- Claudino José da. Sil
'va.

N.O 48

Ao art. 30, onde se lê ~Inoventa

dIas", leia-se "sessenta. dias".
'Sala das Sessões, 18 de fevereIro de

19.46. - Getúlio Moura.

N.o 49

Art. 30. onde .se diz "dois meses
sem llcen<;a concedida", diga-se "doIs
meses, sem causa Justificada".

Acrescente-se o sezuinte parágrafo
ao art. 30:

.. O constituinte, depois do décimo
dia de ~usênc1a ~. se.~ões. deverá
!azer a necessária comunicação à ,.As
sembléIa" .

Sa.la "das Sessões, 18 de fevereiro
de 1945. - Barreto Pinto.

N.o 50

I

Art. 31, * 1.° - Suprima-se "ex
ceto aos sábados". Onde se lê: "co
meçando às 14 hora.o;;" len.-se· "co
meçando às 12 horas' t.

II
§ 2.0 - Suprimir ilnos sábados".

m·
§ 3.° - Redigir assim: ~'As sessões

extraorclinárias durarão o" tempo que
fõr necessário".

Sala das Sessões. 18.de fevereiro
de 1946. - Oswaldo Pacheco de.
Silva. - JJlauricio Grabois. - Car
los fl!arign.ela. -- Milton. Ciaires Bri-

to. - Alcides .Rodri{/Ues Sabtmça. 
Gregório Bezerra. - José Maria C1'is
pim. - João A.mazonas. - Joaquim
Batista Neto. - Jorge Amado.
'Ago3tin1lo OlíveirCt.. - Claucltno José
ela. Silva•.

I

Redija-se assim o § 1.° do artigo
33:

"O constituinte s6 poderâ falar uma.
vez 5ópre a ata, po.ra. retificá-la, e no
máximo por cinco minutos".

n
Suprima-se o § 3.0 do art. 33, vis..

to haver sido prol1osta a sua fusão
com. o § 1.0 do mesmo art. 33.

Sala das Sessões. 18 de :fevereiro
de 1946. -- Barreto Pinto.

N ..O 52

Redija-se o parágrafo primeiro do
art. 33, da seguinte forma:

Ii ~ 1.0 _ O senador ou DePutado
s6 poderá falar sõbre a ata para re
ti!.icâ-la; mas lhe será facultado en
viar à mesa, por escrito. qualquer de
cl:LI'ação sôbre ela.

Sala das Sessóes, 18 de fevereiro
de 1946. - Domingos Vellasco.

N.o 53

Art. 3:3. § 4.Q
- Onde se lG: Ilque

e ~!> rimcira da sessão", redija-se:
.. que são os primeiros nov~nta mi
nutos da sessão".
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Ma:H.ghcZla.. - MiZton Ca.ires Brito. 
Alcides Rodrigues Sabença. - Gregó
rio Bezerra. - José Maria Crispim.
-- João Ama.zonas. - Joaqu.im Ba.
tista Neto. - Jorae Amado. - ,Agas...
tin.ha Oliveira. - Claudino José da
Silva.

N.o 54

I

Art. 34, § 1.° - Onde se lê: "dan
do-lhes também o devido destino",
completar com.: "mandn.ndo-ospu
bllcarna. inte~ra no Diário da. As
sembléia!'.

--. 36S -
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N.O 62

N.O 60

Na alínea 'a do art. 48 acrescente-se
,. projE:tos de resoluções" para ficar
acorde com o disposto no § 5.0 do ar
tifo 34.

Barreto Pinto.s. S., 18~2-1946.

Art. 49, § 2.° - At;rescemar, no-,
fim: I·OU a seu pecUdo".

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de
lS4C. - Oswaldo Pacheco da Silva. 
lJfat"icto Grabois. - Carlos ]}!aríahel
la. - Milton Caires Brito. - Alcides
Rodrigues Sabp.nça. - Gregório Be
~erra. - José l'.!arla Qrispim. - João
Amazon~. - Joaquim Batista Neto.
- Jorge Amado. - Agostinho Olivef.
ra. - Claudlno José da Silva.

Art. 51. Suprimir.
Sala. das Sessões, 18 de fevereiro de

1946. - Oswaldo Pacheco da Silva. 
Mauricio Grabois. - carlos Marighel..
lc. - Milton. Caires Brito. - Alcides
R.odrigues Sabença. - Greg6rio Be
zerra. - José MarIa Crispim. -João
Ama:~onas• ... J(J7-ge Amado. - Agos
tinho Oliveira. - Clauclir..o José da
Silva. ': ;;I~I

Considerando que tal dispositivo, a
ser põsto em prática, pro'!oenrla inei"
dentes. cujos retlexos, tora da Câma"
l'a, permitiriam. tendenciosas explora
ções contra a Assembléia;

Considerando que um deputado, cuja
conduta lhe permitisse proceder do
modo a que se retere o parágrafo em
n,prêço, jamais . obedeceria àquele
'I C01W!tc" para re'Gimr-sc do rec1nto,
o que Importaria na quebra, lrreme"
diável, da autoridade do Presidente;

Considerando que em casos como o
!ocaliz~do, a providência da suspen
silo da sessão, estapelecid~ no § 5.°
do art. ~6 é mais aconselhável e de
l'csultados mais práticos e seguros,
proponho, em emenda:

I.Suprima~sc o § 4.° do art. 46'~.

Sala. dos Sessões, 18 de fevereiro de
1046. - João Mendes.

II

N.O 55

Art. 34., § 5.° E' preciso citar o nú
mero do artigo do Regimento, que foi
omitido.

S. S., 18-2-1945. - Barreto Pinto.

N.o 56

Suprima-se o § 6.° do art. 35. O
constituinte não; um funcIonário
que para sair de sua repartlç~o a fim
de fazer uma compra precisa avisar
ou pedir licença ao chefe da. seção,
"mesmo por momento".

O § 5.o eomo está redigido já deixa
bem ccmprcndcr o dever de cada
um. Se se rctírf:!, do recinto é eviden
te - há moti-..o ji.15to, "mesmo por
momentos" •

S. S •• 18~2~19·46. - Barreto Pinto.

N.o 57

Faça~se a transposição do artigo
43, como pará~afo do art. 40, ou seja.
mesmo suprimido, por baver redun
dância em face do art. 6.°, 1.° e do
art. 33 e seu § 5.0. I

S. S., 18~2~1946. - Ba;reto Pinto.

Ao art. 45, suprima~se a frase "duas
primeiras" .

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de
19.46. - Getúlio' Moura.

Conziderando que a indole e a edu
ção dos palamentares brasileiros ja~

mais permitiriam tom~.s5e um depu
tado a atitude que o § 4.0 do art. ~G
prevê e pune;

§, 5.° - Redigir ~sim: 'tOs Se
nadores e Deputarlos que quiserem
fundamentar requerimentos, iodlcrL
çõcs ou resoluções, poderão fazê-lo.
Poder~o igualmente u..c;ar desta hora
para 14expUcnções pessoais" uma vez,
pelo prazo máximo de 15 minutos".

Sala das Sessões, 13 de :1'evereiro
de 1946. - Oswaldo Pacheco da
Silva. - l'.!au.rfcio Grabois. - Car
los Marighelln.. Milton Catres
Brito. .....; Alcides Roclrigucs 3abença.
- Gregório Bezerra. - José Maria
C,rispim. - João Amazonas. - Joa
quim Batista Neto. - Jorge Amado.
- A.gostinho Oliveira. - Cla.udino
Jos§ da SiZva.
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N.O 63

Art. 5.° Redl"ir assIm: "Na ordem
do dlo. terúo 11goroea prcfcrC:ncia o~~
or~~dol'CS que: te propuserom tI'atar etc
matérla c:on.stítuc1onal".

Soja das Sessões, 18 de feverclrÇ) de
1946. - Oswaldo Pacheco da Silva. 
1';fauricio Grabots - Carlos Marighcl
Za. - JltItlton Caires :Brito. - A,lC'lde.~
.B(J(~dgue8 Sabença. - Gregório Be
zerra, - .Tosé Maria Crtspim..• 
Joaquim Batlsxa Neto. - Jodo Ama
zonas. - Jorge Am{ldo. - /1(/ostinlLo
Oliveira. - ~lauclino José da Silva.

N,o 64

Art. 54. Supremir.
Sala das Sessões, 18 ele fevereiro de

1946. - Oswaldo Pacheco da Silva.. 
Mauricio Grabois. - Carlos Marighel
la. - Milto Caires Brito. - Alcides
llodrigues Sabença. - Gregório Be
zerra. - 'José Maria CTispim. - Joa
quim Bati8ta Netto. - João Ama
zonas. - Jorge Amad.o. - Agostinho
Dlfvc1ra. - Cla.udino José da Silva.

Suprima-se o art. M: (censura do
"DIP" da Assembléia) porque a ma
téria já. está regulada como atribui
ção .privatIva. do presidente (art. 2.°.
número 11).

Sa!.'l das Sessões, 18 de fevereiro de
1946. - Barreto Pinto.

N.o 66

Emendo. ao art. M:
Suprima-se:

Justtticaçéío

Os discursos dos Represetnantes l1ão
devem sofrer a menor censura da
Mesa, ou do Presidente. De resto,o
Presidente já tem atribuições, para 0..0:;
censurar, por oco.siã.o de serem pro
nunciados, solicitando elo orador,
quando fõr o caso, a retirada de ex
pressões não parlamentares. E basta.

Acabemos com essa mania, de cen
sura, sob qualquer modalidade, e tão
do af{rado do l/curto espaço de tempo"
em que nem as ora~ões cívicas esca
pavam ao contrOle prévio e degJ."adan
~e do Dip.

S~la elas Sel3r~ÕCfi, em 19 ele fevereiro
de 1916. -:" Lino Mach"do. .....- Alarico
Pacheco. - Adclmur Rocha. - Lean
dro Maciel. - BaplLaeZ Cil1.curá. 
Café Filho.

N.O 67

Suprima-se á aUnca (1,) do ~ 3.0 do
art. 56, em virtude do tlcrésciroo ad.i~
ante proposto e dispondo que, a cvem
pIo do Regulamento de 1036, os re·
qucrimentos ele informaç6e:; ao Poder
E:-cccutlvo independem do pronuncia
mento da Assembléia ( § 9.0 do art.
201 elo Regimento de 1936).

II

Acrescente-se o seguinte § ao ar~

tigo 136:
.. § - Os constituintes que deseja

rem qualquer informação das autor!
do.despúbl1cas apresetnarão seus re
querimentos escritos no Presidente dn.
Assembléia. que, independentemente
de leitura em sessão debate e vota
çfl.o, 05 fará -publicar no Diário do

. Poder LeyislaUvo, com o respectivo
despacho, que n!j,o poderá ser rctnr
d:ldo por mais de 72 horas. Em caso
de indeferimento, o autor do reque
rimento poderá pedir o pronuncia
menta, da Assembléia.

S. S., 18-2-1946. - Edmundo Bar
reto Pinto.

N.O 68

Art. 56. -, § 4.0 - Suprimir.
Sala das Sessões, 13 de fevereiro de

1946. - Oswaldo Pacheco da Silva. 
Mauricio, Grabots. - Carlos Marighel
la. - Milton Caires Brito. - AZcides
Rodngues Sabença. - Gregório Be
zerra. - José Maria Orl.spim.
Joaquim Batista Net·to. - João Ama
20n1,ZS. - Jorge Amado. - A.gostinho
Oliveira. - Claudino José da Silva.

N.069

Art. 62, §§ 1.0 , 2.° e 3.° - Supri
mir.

Sala das Sessões, 18 de fevereIro de
1946. - Oswaldo Pacheco da Silva. 
MalLricio Grabois.- carlos Marighel
la. - Milto Caires Brito. - Alcides
Rodrigues Saben.ça.. - Gregório Be..
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la. - Milto Caires Brito. - Alcides
Rodrigues Saben.ça.. - Gregório Be..
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Justificação

zerra; José Maria Crispim. Joa
quim Batista Neto. - João Amazo.
nas. - Jorge A'llUldo. - Agostinho
OZit'eira. - Cütudtno Josê da Silva.

N.O 71

No art. 70, aeresc~nte-se, in-fine ou
41por cinco constituintes".

N.O 70

Art.. 63: Acrescentp.r entre as" pa- .
lavras "cédulas" e. 4ldactllografadas"
a palavra 'lmanuscritas".

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de
1946. - Oswalão Pacheco dct Silva. _
Mauricio Graboís. - Carlos MaTigTtel
I(/,. - Milton Catres Brito. - Alctdes
Rodrigues Sabença. -Gregório Be
zerra. - José Maria Crispf:m. - Joa.
quim Batista Neto. - João Amazonas.
- Jorge Amat:U:J. - Agostinho OZiR
vCira. - C!la:u.uino José da Silva.

da.de do cargo legislativo. Alde
Sampaio. - João Cleotas. - E{/Õerto
,Rodrigues. - Jurandir Pires Ferreira.

Art. 70. Onde se diz 44 três mempros
da Mesa" actescente~se cantando-se
entre êles o Pl"esldente ou o Vice~
Presidente <luando em. exerc1clo.

Just.

Os membros da. Mesa. pela função
que exercem não adquirem priV1légio
sObre os demais deputados.· Para. que
a resolução seja e!etivámente da Mesa.
como o órgão d1retor dos trabalhos
parlamentares, faz~se impresc1ncUvel
que conste a ass1ntura do Presidente
.- Alde SampaiO. - JoOO cZeojas. 
Eg'berto Rodrigues. - Jurandir Pires
Ferreira. - ;Lino Machado.

Emenda ao artigo 72~ § 1.0 :

Acrescentepse entre as palavras
"diárlos" e "e de agências", o seguin
te: estações de rádio.

Sala. das Sessões, 18. de fevereiro de
1946. - (Jl,.Ssinatuta ilegível) - Ata
Iiba Nogueira. - AC'Úrcio Torres. 
Jonas Correia.

Não sei pot que o uarrolhamento" Art. '76. :Redigir assim: 4'A AsseJIl~
criando-se uma situaçáo pr1vilegiad~ bléia Nacional ConstitUinte, de repre

.para os constitUintes, que são da Me- - sentantes eleitos do Povo, cabe priva.
sa ou lideres! tivamt!nte, durante todo o perlodode

Rá líder de dois constituintes!Não sua. existência, o poder de legislar. de
está certo - Se o constituinte, que é discutir, ap:rovar e promulgar tôda e·
um represetnante dop ovo~ assim o qualquer lei" .
entender, pode requerer urgência.. Ato Sa.ta. das Sessões, 18 de fevererro de
contInuo é o seu requerimento sub- 1946. - Oswaldo Pacheco de Oliveira.
metid_o à Assembléia, que concederá., - Maurlci.o GraõoÍS. - Carlos Mari-
ou nao, a urgência. 'g'hella. - Milton Caíres Brito. - Al-

S. S.,18~2-194.6. - Barreto Pinto. ddes Bodriques Saberu;a~ - Gregório
Bezerra. - José Maria C';rispim.

.Art. 70 -:- Acrescente-se onde con.. Joaquim Batista Neto. - João Ama-
vIer: ou fumados por vinte e clJico zonas. - Jorge Amado. -- Agostinho
senhores deputados. Oliveira. - Clauãino José da SiZva..

Just. Ao art. 76 e seu parágrafo único
Não é compreensível que haáa uma do Projeto de Regimento Interno -

manifestação de ato parlamentar res- Suprima-se.
trito a determinados elementos da Cà- Sala das Sessões, em 18 de fevereiro-
~ara. A concessão em virtude de ear... de 1946. - Paulo Sarasate. - Juran~
go, ainda que polltico, só se admite dir Pires Ferreira.
quando não venha em detrimento dos
demais ~lementos componentes do Ao art. 7'1:
corpo IeglSlntivo. Permitir que três Redija-se assim:
deputados .subscrevam um requeri-
mento deu rgência e êste seja ace:to . "O Presidente da. Assembléia será.
e, -por outro lado, não perzn1tir que a. o órgão desta.. junto ao Poder Exe-
prÓPria maioria da. Câmara não o .cutivo da .República, a respeito de
possa encaminhar com as suas ass!- medidas ep rovidências aclmiIllstratl..
naturas é estabelecer um privilégio vas que se relacionem ao funclona
que .vem em. redução à própria dignl- m.ento dos trabalhos da Casa".
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Sala. das Sessões, 18 de fevereiro de
1946. ~ Paulo Sarasate. - José Ro
nifácio.

Suprimsrsc o § 2~° do art. 33, de
vez que é um. cllsposltivo que nunca
foí cumprido. O 2.Q' Secretário lê ao
ata; o Deputado pede a palaVl'a. lJarZl.
retificá-la. Esta retificação cOl1sta da
ata. seguinte. Deputado, na leg1s1atu...
tura 1935-1937 o mesmo velho freqUen
tador do meros, nunca. vi o _2.° Se
cretário, na Mesa.· prestar esc2aJ:'ecl
mentos ao Deputado, que l'eclama.. E
submeter-se, em segUida, o dellate à
,AsseInblé1a. para reconl1ecer-se, ou não

· a retificação. Talvez, a. comissão que
elaborou o anteprojeto melhor expli-
cará. .

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de
1946. - Barreto Pinto.

Art. 76:
Substitua-se a parte final ..sa.lvo os

casos previstos neste Regimento", por:
OIdurante os momentos em que este..
Jam. em. d13MlSSões na ordem do dia
ou em. votação a matéria constltu.cio
nal" .

Justificação:
· .A Câmara não pode exinúr..se da
· sua. tun~ão de acompanhar a vida do
País, dando poderes ditatotiais ao POc
d.er Executivo.

Com ..isto reduzir-se-á. pexante •ao
opinião pÚ.bllca pela .justa razão do
desinteresse /público. Acresce, como
moUvo de ordem material, que nem
sempre haverá em plenário assunto
constitucional para discutir ou votar.
Enquanto perduram os estudos nas
comissões, o Plenário ·disporá. de tem
po para tratar de assuntos relevan
tes na vida nacional e nada indica
que deva abdicar dessa função.
Ald.e ~am;paio. - João elejas.

N.o 80

Art. 76, parágrafo único - Redija
se, assim~ - "Se entret~.nto no cor..
rer d.os trabalhos se tomar evidente ao
necessidade absoluta de qualquer re
solução inadiável, a critério da As
sembl~ia, ou sObre a qual haja o Che..
te de Estado pedido a colaboração da
Constituinte, será ela. debatida e vota
da em discussão única, com parecer da
Comissão Executiva ou da CoIll1ssâo
Especial que, para tal fim, fOr cria
da pela Assembléia.

s. S., em 18 de fevereiro de 1946.
-Barreto Pinto.

N.081

No art, 78, onde se lê 27 ete setem
bro de 1934, leia-se 1

115 de setembro
de 1936" que é o Regimento Interno,
o último aprovado pelo ;pod.er Legis
lativo.

S. S., em 16 de fevereiro de 1946.
~ Barreto Pinto.

N.O 82

Atelldendo a que a Assembléia
Constltuinte é composta de diversos
parlldos e o critério ao adotar-seno
seu regimento deve ser o de perm1tlr-
se a·coloboração de todos nos traba
lhos de que resultará a Carta Polí
tica do País;

Atendendo a que essa é, allâs. a
orientação dop rojeto;

I ..tendendo a que convêlll impedir
posa um partido tomar a hora do ex.
pediente, com prejuízo dos demais;

AtendenClo a' que à Assembléia'não
interessa p:rolixos discursos, e que
qujnze minutos bastam para o expo
sição de um assunto próprio na hora
do eX}Jediente;

Proponho .a seguinte emenda, onde
convier:

..Na hora do expediente cada ora
dor cUsporá de quinze minutos, não
sendo permitido falarem na mesma.
sessão, nessa hora, mais de <loiS
deputados do mesmo partido".

Sala das Sesoões, 18 de fevereirO
de 1946. - João Mendes.

N.o 83

Como e onde convier:
I

ArtigO - A Assembléia NaCIonal.
Constituinte delega ao poder :Executi
vo a faculdade de elaboraçâo de pro
jetos de lei que necessitar para exe
cução dos serviços administrativos, p,e-,
vendo ésses projetos serem :remetidos
à Assembléia, acompanhados de sua
justificação. I

. § 1.0 -,A Mesa da Assembléia, re
cebendo do Poder Executivo os pro-
jctos referidos nop resente artIgo, os
examinará e mandará, imediatamen
te, publicar no Diário do Poder Le
gislativo, com o parecer de sua. a.pra-·
vação ou rejeição.

- 373-

Sala. das Sessões, 18 de fevereiro de
1946. ~ Paulo Sarasate. - José Ro
nitácio.

Suprimsrsc o § 2~° do art. 33, de
vez que é um. cllsposltivo que nunca
foí cumprido. O 2.Q' Secretário lê ao
ata; o Deputado pede a palaVl'a. lJarZl.
retificá-la. Esta retificação cOl1sta da
ata. seguinte. Deputado, na leg1s1atu...
tura 1935-1937 o mesmo velho freqUen
tador do meros, nunca. vi o _2.° Se
cretário, na Mesa.· prestar esc2aJ:'ecl
mentos ao Deputado, que l'eclama.. E
submeter-se, em segUida, o dellate à
,AsseInblé1a. para reconl1ecer-se, ou não

· a retificação. Talvez, a. comissão que
elaborou o anteprojeto melhor expli-
cará. .

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de
1946. - Barreto Pinto.

Art. 76:
Substitua-se a parte final ..sa.lvo os

casos previstos neste Regimento", por:
OIdurante os momentos em que este..
Jam. em. d13MlSSões na ordem do dia
ou em. votação a matéria constltu.cio
nal" .

Justificação:
· .A Câmara não pode exinúr..se da
· sua. tun~ão de acompanhar a vida do
País, dando poderes ditatotiais ao POc
d.er Executivo.

Com ..isto reduzir-se-á. pexante •ao
opinião pÚ.bllca pela .justa razão do
desinteresse /público. Acresce, como
moUvo de ordem material, que nem
sempre haverá em plenário assunto
constitucional para discutir ou votar.
Enquanto perduram os estudos nas
comissões, o Plenário ·disporá. de tem
po para tratar de assuntos relevan
tes na vida nacional e nada indica
que deva abdicar dessa função.
Ald.e ~am;paio. - João elejas.

N.o 80

Art. 76, parágrafo único - Redija
se, assim~ - "Se entret~.nto no cor..
rer d.os trabalhos se tomar evidente ao
necessidade absoluta de qualquer re
solução inadiável, a critério da As
sembl~ia, ou sObre a qual haja o Che..
te de Estado pedido a colaboração da
Constituinte, será ela. debatida e vota
da em discussão única, com parecer da
Comissão Executiva ou da CoIll1ssâo
Especial que, para tal fim, fOr cria
da pela Assembléia.

s. S., em 18 de fevereiro de 1946.
-Barreto Pinto.

N.081

No art, 78, onde se lê 27 ete setem
bro de 1934, leia-se 1

115 de setembro
de 1936" que é o Regimento Interno,
o último aprovado pelo ;pod.er Legis
lativo.

S. S., em 16 de fevereiro de 1946.
~ Barreto Pinto.

N.O 82

Atelldendo a que a Assembléia
Constltuinte é composta de diversos
parlldos e o critério ao adotar-seno
seu regimento deve ser o de perm1tlr-
se a·coloboração de todos nos traba
lhos de que resultará a Carta Polí
tica do País;

Atendendo a que essa é, allâs. a
orientação dop rojeto;

I ..tendendo a que convêlll impedir
posa um partido tomar a hora do ex.
pediente, com prejuízo dos demais;

AtendenClo a' que à Assembléia'não
interessa p:rolixos discursos, e que
qujnze minutos bastam para o expo
sição de um assunto próprio na hora
do eX}Jediente;

Proponho .a seguinte emenda, onde
convier:

..Na hora do expediente cada ora
dor cUsporá de quinze minutos, não
sendo permitido falarem na mesma.
sessão, nessa hora, mais de <loiS
deputados do mesmo partido".

Sala das Sesoões, 18 de fevereirO
de 1946. - João Mendes.

N.o 83

Como e onde convier:
I

ArtigO - A Assembléia NaCIonal.
Constituinte delega ao poder :Executi
vo a faculdade de elaboraçâo de pro
jetos de lei que necessitar para exe
cução dos serviços administrativos, p,e-,
vendo ésses projetos serem :remetidos
à Assembléia, acompanhados de sua
justificação. I

. § 1.0 -,A Mesa da Assembléia, re
cebendo do Poder Executivo os pro-
jctos referidos nop resente artIgo, os
examinará e mandará, imediatamen
te, publicar no Diário do Poder Le
gislativo, com o parecer de sua. a.pra-·
vação ou rejeição.



-. 374 -

§ 2.0 _ No mesmo dia ,em que fól'
pub1icado op ro)eto, ent!~!á, em 'Um';}.
s6 discussão e votação na parte des
tinacla ao expecUente. .

§ 3.0 - SôlJrc os projetos remetidos
pelo Poder Executivo :calará 'Um
deputado por bancado, devendo o tem
po ser dividido proporcionalmente,
para que o presidente. anunciando a
matéria, consulte os lideres de partl
dos se desejarem fazer uso da palavra,
por si ou pOl intermédio ele algum. li
derado.

II

Artigo - Aprovado o projeto, será
o mesmo promulgado pela Mesa da
.Assembléia, que o remterá, Jmediéil-ta
mente, ao ~oder Exeeu'tívo, :para sua
observância.

Sala das Sessões, em 18 de fevereiro
de 1946. -- Café Filho.

Onde convier:
As repartições públicas federais, cs

taeluais e municipais, autarquias' e so
ciedades de economia mista. com par
ticipa!;ão de capitals do Estado, for
n.ecerão, dentro de 10 dias, as certi
c:lões, que 111e forem requeridas pelos
deputados e senadores. sôbre matéria
de interésse público, que estiVer sen
do discutida na Assembléia, ou cotlS
tal' de requerimentos àe intormações.

Sala das Sessões, 14 de fevereiro de
19.46. - Hermes Lima.

N,o 85

Como e onde convier:

~igo. E' fixado em oito mil cru
zeIros o sUbsídio dos membros da As
sembléia Nacional Constituinte.

§ 1.° Além àêsse subsidio, o repre
seJ;ltante vencerá uma diária de du
zentos cruzeiros por sessão a que
comparecer.

§ 2:0 Para os efeitos elo parágrafo
anterIor será também considetad~ fa.l
toso o represetnante que não tomar
parte nas votações constantes da or
dem do dia, ausentando-se do edifício
da Assembléia ou do recinto 'das ses
sões, sem imperiosa just1ficativa pe
rante o plenário.

§ 3.0 Acusando a chamada núme
-:':0 1ega,1 na. casa. e ~endo 2.J)urado, no
momento da votação, que êste númc
ro falta, o 1.0 e o 2.° Secretários to
marão nota dos' que não 'Permanece
ram no local das sessões, af im de ser
feito o desconto de diárias.

§ 4.° Além do subsidio, cada repre
sentante terá' cUreito a uma ajuda de
custe de dez mil cruzeiros, que lhe
sel'ápaga de uma s6 vez. '

§ 5.° Em caso de vaga, o 'subSídio
será. pago desde a data. em <lue o
:represetnante tomar posse.

§ 6.° O Presidente da Assembléia,
além do subsidiO, perceberá mensal
mente a importância de cinco mil
cruzeiros, como represetnação .

Sala das Sessões, em 18 de fevereiro
de 1946. - Café Filho.

N.o"86

Co1110 e onde convier:
Oos votos divergentes nos trabalhos

da Oomissáo COI".stltucionsl, se os
houver, serão designados pelas pala
vras ,-- vencido, ou com restrições 
ou em parecer em separado.

n
Substiua-se o Il,o 7 do art. 2.° pelo

seguirlte: '
Nos casos em que algum represen

tante infrlglr aS disposições dêste
Regimento ou f~ltar ã. cOD:5ideração
à Assembléia, ou a qualquer de seus
membros, o Presidente o advertirá
usando da fórmula - Atenção! '

Se essa advertência não lJastar, o
'Presidente dirá - Sr. Deputado (ou
S~nador) ! ... Atenção: e, 1tinda, se
for infrutIfera essa advertência no
minal, o Presidente consultará à Ca
sa se consente enl que o membro da
Assembl~ia seja convidado a retirar
;;)~, devendo a decisão ser tomada por
dois têrços dos presentes.

nI
Artigo - O renresentante' assl!n

convidooo a retirar-se deixará. ime
diatamente o recinto das sessões' e
não o fazendo, o Presidente cons'ul
ta:-â de novo a Assembléia sõbre a
providência que deva ser adotada.

Sala das Sessões, em 18 de feverei"
ta de 1.94,6. - Co,fé Filho.
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Sala das Sessões, em 18 de fevereiro
de 1946. - Café Filho.

N.o"86
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n
Substiua-se o Il,o 7 do art. 2.° pelo
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Nos casos em que algum represen

tante infrlglr aS disposições dêste
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nI
Artigo - O renresentante' assl!n
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ta de 1.94,6. - Co,jé Filho.
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N.o 87'

Como e onde convier:

. .Artigo - A Mesa d~..Assembléia
destinará. uma das salasdoEcU!íc1o do

.Palácio Tiradentes para as represen
tantes da imprensa, rádio, agências
nacionais c estrangeiras acreditadas
junto à. Assembléia, dotando~a do
material necessário à atividade de
jornalistas e locutores. .

§ 1.° -A secretaria da Presidência
determinará a remessa imediata õ.
Sala de Imprensa de cópias dos re
que:lmentos, indicações, projetos, ou
qualquer matéria escrita apresentada
à mesa durante as sessões.

§ 2.0 - O serviço de taquigrafia
fornecerá cópias dos debates à. sala de

,Imprensa.

§ 3,° - Os jornalistas acreditados
junto à Assembléia constituirão um
comité -que se tomará responsável
perante a Mesa pelo complexo mate
rial destinado à Sala de Imprensa e
pelas relações gerais entre jornalistas,
locutores e a Casa.

Sala das Sessões, etn 18 de feverei
ro de 1946. - Café Filho.

N.o 88

Em todos os dispositivos onde se lê:
"Diário da Assembléia", diga-se "Diá
rio do Poder Legislativo".

Justificação

E' óbvio que devemos primar pela
uniformidade das denominações. O
que nós temos, realInente, não é o
"Diário da Assembléia", e sim"Diá~
rio do Poder Leg1slativo" . Ora, é
multo mais fácil e econômico adotar'
a denominação existente, concertan
do-se op rojeto, do que :fazer o con
trário.
. Sala das Sessões, 15 de fevereiro de

1946. - Ernani Saturo.

N.O 89

Acrescente·se onde convier:
05 necrológios não devem exceder

de 10 minutos por orador e sempre
que possível serão feitos tão somen
te por um,orador de cada. partido.

Sala das Sessões, 18 de fevereiro
de 1946. - ADelardo Mata, - Sega
elas Vi!ana.

N,D 90

Inclua..se onde convier o seguinte:

.IA1't. A convocação de um Minis..
tro ele Estado resolvida pela Assem..
bléia oup 01' uma Comissão será co~
muniCada 0.0 convocada por oficio do
1.0 Secretá.rio, c1izendo-se~1he preci~

samente o asSUnto das iní'ormações
pretendidas e pedlndo~se ao Minis~

tro a escolha, dentro do pra~o razoá
vel e das horas da eessão, do .momen~

to em que deverá comparecer para
prestá-las" •

Justificação - O Regimento, em
seu projeto, assegurou aos Deputados
que foram. nomeados MilÚStros os seltC
m~ndatos. Esqueceu-se, porém, de
l'egulal' c comparecimento dos Mi
nistros, prâtica que deu 05 Jllais e!i~

cientes :resultados, quer na elaboraçáo
da Constituição de 343, quer na legis
latura de 35~37•

Sala das sessõeS, 18 de tevereiro
de 1946. - Barreto Pinto.

N,O 91

Acrescente-se o seguinte:

DAS QUESTÕES DE ORDEM

§ , •• Em qualquer fase da sessão
poderã qualquer Constituinte falar
..pela ordem" pa~a reclamar a obser
vância de disposição expressa do Re..
gimento, náo podendo exced.er o pra
zo de dez minutos.

Just:ficação

E' op rinclpio liberal, desde o tem~

po ào Impér1o. O prazo de dez m1~

nutos é o mesmo de que trata. o ~

2.° do art. 127 do Regimento de 15
de setembro de 1936.

Sala das Sessões, 18 de setembro de .
1946. - Barreto Pinto•

....
M.o 92

Acrescente-se onde convier:
•• A Mesa nã.o· aceitará. rquerimen

tos de votos de apla.usos, regozijo, lou..

,~
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vor . ou congratulações, salvo em se
t.rntando de atos públicos ou aconte..
cimentos uns e outros de alta· slgn!
1'ico.ção nacional ou internacional",

Justifi.cação
E' o principio consagrado no Regi

mento de 19336, art, 203.
Indispensável, a meu ver, a emen

da., mesmo para que a Assembléia náo
seja levada a tratar ele assuntos es
tranhos à sua. alta missão.

Sala das Sessões, 18 de fevereiro
de 1946, - Barreto Pinto,

I

Substituir ns expressões Senador e
Deputado e .Representante,' empre
gadas indilerentemente em diversos
dispositivos, pela expressão Consti
tuinte, coloc[\ndo~a nop luraI quando
fOr o caso,

II

Dar ao art. 1,0, ~ 6,°, ao seguinte
redação: "A Mesa da Assembléia de
sIgnará a loca1t2'.ação dos partidos
na.s bancadas, atendendo-se, etc".."

lU

Redigir assim o' art. 2,0: 1'0 Pre
sidente ê o órgão de. enunclamento
coletivo da Assembléia ConstitUinte,
o orientador dos trabaLhos parlamen
tares c o. fiscal de sua ordem to ••

IV
Suprimir o d.emol1strntivo êste no

inciso 7,°· do nrt 2.0,

V

Substituir pela prcposição a· o n
cl'aseado (ã) que precede os subs
tantivos discussao e votação, no m
~1so 8,° do art, 2,° (Compare-se, a
esse respeito, o citado inciso com.
c § 3,° do art: 56).

VI,.
Substituir no inciso 11 do arti

go 2,0 la~er a censura na por fisca
Zi~ar a

VII

Permutar os prceitos dos incisos
15,0 e' 16,0. f' d iJean o ass m redigido

op rimeiro: ·'15,° assinar a cores
pondência endereçada ao Pre31dente
da República, aos Ministros' de 'Es
tado, aos Interventores e Governado
l'es e'a, qualquer Che!~ de GoV!rno
ou Assembléia estrangeiros".

VIII
SubstituIr no art, 6,°, n,o 2, Na

cional por Constituinte,

IX

Substituir no art. 8,0 numeração
ordinal por hierarquia:

x
Substituir no art. lO, § 3,°, na úl

tima linha, da mesm,a por .aquela.

XI

Substituir na segunda linha do ar
tigo 11 do ?nodo por pela maneira,
para, f:vltar a repetição da. última 11
nha daquéle dispos1t1vo.

XII

Dar ao art, 19, § 1.0 a se~te
redação: As votações serão pratica
das pelo sistema simbóllco, mas o
poderão ser pelo 'nom1nal, desde que
assim resolva a Assembléia, a requeM

l'imento de I:;ualquer dos seus, mem
bros, salvo se o Presidente ou o rel8,
tO)' ger.o.l da Comissão Constitucional
houver proposto e 1ôr aceita a ado
Qtio un1!orme de um daqueles sisteM

mas,
XIII

. Substituir no ·art, 19, § 2,", ex-of..
jicio por de ofício (Ver a respeito 'O
art, 28, S 2,°).

XIV

RediBir da seguinte maneira o
art. 20: "No momento das votações
e no intuito de encaminhá-las, po
derá o constituinte que fôr primeiro
signatário da emenda, relator geral
dcp . rojeto, ou relator parcial, dar
explicações que não excedam' o pra
zo de dez minutos".

xv
Na penúltima linha do art, 3,°

substituir feita por requerida.
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XVI
Redigir asr:sim a últlma parte do

art. 24: " .....c01mmicando..o â As..
sembMfa".

XVII
Substituir no art. 26, ~ lO, 30 dias

por 60 ou mais dias.

XVIII
Substituir no art. 31, ~ 2.0, ex..oj

cio por de alicio.
XIX

Redigir assIm o ~ 5.° do art. 31: "O
Presidente, sempre que convocar uma
sessão extraordlnária, fará a comuni
.,;ac;ão aos ConstItuintes, em sessão
ou em publicação noD lârio da A13 ..
scrnbléia; e, quando julgar necessá..
l'JO, enviar-lhe..á, telegrama urgente
participando a convocação e solici
tando seu comparecimento".

xx.
Substituir 110 art. 34, ~ 1.0, dará

conta. dos por mencionará os (Essa
substituição evitará. a repetição do
verbo áar, çuc t:1gura na última linha
do mesmo dispositivo).

XXI

No * 5.0 do art. 34 l:lubstituJr c
nessa hora por qu.ando, precedido de
vírgula.

XXII
Redigir assIm o art. 35, § 7.° - "A

votação não será interrompida, salvo
:se terminar a hora a ela destinada".

XXIII
No ~ 4:? do art. 37 suprimir a

prorroQaçao (na. última linha) e iu
t~rcalar op ronome a. entre que c mo
ttVou.

XXIV
No art. 13 substituir iL discussão e

à aprovacão por ad Í3cussão e u.p.1'o-
vação. •

XXV

.No art. 16, 1.°, 5ltbstituil' anti..re..
gr:mentaZmente ·por antirregimental
m.ente (Compal'ar com o art. 54).

XXVI
Substituir no art. 50 Deputado por

Constituinte.

XXXI

No art. 57 supstltmr it (antes de
dl:ict1:jsâo) pela preposIção a.

XXXIX

Stlbstituir no art. 66, determinarei.
ficarem os demai3 prejudicados por
prejtulicará os demais.

No parliZl'nfo único do art. 68 subs..
titul:.-: Quando houver sido requeri
da a 1'01' Para a.

;XXXIV

No art. 74 s\tbstltuÍl' cleva ter por
rccla1fte.

XXXV

Supl'imir o art. 77 e colocar' sua
matél'iD. como inciso 18 do art. 2.1)
assim redigido: .•Solicitar no Poder
Executivo, ouvida. a .l\ssembléin, me
didas cp rovidências que se relncio
nem com o andamento dos trabalhos
dn Ca.sa".

;:{XXVI

Pl'oponl1ó que o art. 1.0 seáa as..
sim redigido: liA Mesa da ..Assembléia
Constlt~únte funcionará com um Pre
sidente e quatro Secretários, campe..
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tindo~lhe a direção de todos os tra
balhos". (O verbo funcionar, ca!o
crnpr~go aí se sugere, é mais ade~

quado .que o compor, porque, na rea~

lidade, a composição da Mesa com~
preende os dois Vice-presidentes.
';l:'orno maIs explicito meu pensamen
to com o seguinte exemplo: A ~s
sembléia compeõ~se de 300 e tantos
Constituintes, mas pode funcionar
com menor número dêles). - An
tenor BO{Jéa,

Primeira.

Dê-se ã. matéria do Regimento In
terno ordem ma1.., lúcida e menos em
pfrica, aproximando os assuntos pela
contiguJ.dade que devem, lógica enecs
sàriamente ter,

O Regimento Interno deve começal'
por Titulo r, Da Assembléia Constí
tu.inte, tendo Capitulo 'Onico. - Sede
e atribuições assim concebida a sua
primeira. disposição:
. "Art, - A Assembléia Constituin

te,eleita a 2 de dezembro de 19.45 pa
ra restaurar o regimen democrático
nos Estados Unidos do' Brasil, reunir
se~á, para todos os seus trabalhos, so.l
vo motivo de :rôrça major, no Palácio
'I'1radentes, sede da antiga Câmara
dos Deputados, no local de onde foi
conduzido ao paUbulo, por amor a
l11)erdade da Pátria, José Joaqulr da
SlIva XavIer".

Seguir~se..ão os atuais artigos 76 c
respectivo parágra!oe 77 dop rojeto.

Segunda

.A matéria dop rojeto do Regimento
deve ser assim disposta hamOnlca
mente' com a sucessão dos atos e fa-
tos quep revê. .

O seu titulo Ir, Da organização e do
funcionamento, deve ser constituído de
dois capítulos:

Capítulo Ir Dos constituintes, abrna
gelldo o atual artigo 26 e seus pará-
gratos; .

Capítulo n. Das vagas, abrangendo
os atuais artigos 27 e 29, inclusive.

O Titulo m, Das direção dos traba
lhos, deverá ser composto dos capítu
los que têm, atualmente, por epígrafe
Da .!Jfesa, Do Presidente,. Dos Vice
Presldentes e Dos Secretá.rios, nume
radO$ sucessivamente, nessa. ordem.

o Titulo IV, Da elaboração da.
Constituição, deverá ser composto de
clois capitulas:

Capitulo l, Da comissão da Consti
tuiçâo (e não constitucional) com os
atuais al"tigos 10 e 12;

Capítulo Ir, Do 'Projeto da Consti
. tuição (da e não de), com os atuais
artigos 13 e 25. .

O 'titulo V, Da ordem dos .traba
lhos, deverâ ser composto de quatro
partes, a saber:

Primeira parte:
Capítulo I, Das sessões;
Capítulo lI, Das sessões públicas;
Capítulo lII, Das atas.
Segunda parte:
Capítulo l', Dos debates;

Capitulo XI, DrJs apartes;

C~pitulo lU,' Dos requerim.entos.
TerceIra parte:
Capítulo I, Dos proces8os àe vota..

ção; .
Capitulo lI, Da verificação de 'Vo..

tação;

Capitulo III, Do adiamento de VO~

laçtlo,"
Capítulo IV, Da retirada dep ropo

siç{io,'

Quarta. parte:
Capituio único, Das queslões de or

dem.
Terceira.

O capitulo Da Ur{lênr;ia não prc~l..
sa ter autonomia, 'Passando o res
pectivo artigo 70 e seus parágrafos a
constituir artigo h1tercalado entre os
atuais 56.e 5'l, 110 loca.l destinado a
requerimentos.

Quarta
As disposições atuais dos artigos

71 a 75, inclusive, deveráo figu
rar ao pé do capitulo Da comis
sâo de policia (atual artigo 9), de
sapal'ecendo, assim, o capítulo Da
Polícia, .

5.ll.

Nos artIgos 6,°, n.o 2.° c 7, para
uniformidade com as demais dispo
sições dop rojeto, deve-se subStituir a
palavra - "Nacional" por
•• Const1tuinte""
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6,"

No artfgo 47, § 4,°, onde ,está
"ao secretário da. Presidência"

deverá estar
"ao 1,0 Secretário".

Faltam no projeto disposições só
brc o modo pelo qual se elegem o:;
membros da Mesa., inclusive vice-pre
sidentes e suplent~ de secretário.

8.<\

Como disposição tinal, convém in
serir esta. j' Art, A Assembléia Consti
tuInte ratifIca. e homologa. todos os'
atos por ela. praticados, ou por sua
Mesa, até a expedição c1ê5te Regi-
mento Interno", .

No artigo 9.°, letra bJ in fine:
Suprima-se a última palavra

"legislativos" ,

10.:\

o projeto de' Regimento Interno
alude, no artigo ..25, in tine, referindo~

se aO projeto de Constituição - Ii O
projeto a.provado no prlIIlelro turno",
Se, porém, o -projeto sOfre, apena.')
uma discussão qual' é o seu "Primci~
ró" ,turno e quaIs são os turnos poste
riores?

AInda, no parã.grato único do artigo
25, o mesmo projeto determina que
'- "da mesma. maneira procederá o
presidente da ASsembléia, na. lUpótese
do pará~a!o único do art, 76 dêste
Regimento", 01'80, êsse último artigo

, alude a proposi~ões debatidas e VO~

tadas em d1selUiSão única, Em. dJs
cussão única há mais de um turno no
andamento de uma proposição?

11.a

Falta ao p1'ojeto dIsposição, a sel:
incluída no art, 26, regul1Uldo o paa
gamento de ajuda de cústo e de
subsídio aos constituintes que, de·
pois de diplomados, cederam por de
cisão da Justiça. Eleitoral, o lugaí.' a
concorrente mais Votado, ou elegl~

vel, quando se tratar de vaga. por
inelegibilidade.

Redija-se asslm o al'tigo 23:
"Art. 23. - O tempo da sessão ex

tl'aordlnária convocada para discus M

s.o, ou votação, dop rojeto da Cons
tituIção, será dedicado, exclusiva a

mente, ao fim da convocação. Só po
derá, então, ser faita retificação dn
ata por escrito e não haverá hom
destinada a expedIente verbal",

13.110

No artigo 26, no § 2,°:
/f'... para que êlc l'csolva... " 

êle. ai, é o Presidente da Assembléia
redija-se.

" . ,. para que ela reso2va."," - ela
c a Assembléia, .

14.a

No artigo 27, suprima-se a letra 'V,
por fie achar em cont21to com a eli
que veda o registro de um candidato
porm ais deu ma circunscrição,

15,"

Em conseqüência da adoção da
emenda anterior, suprlma~se o art.
2lL

Condenem-se: em um sô os § § 1.Q
C G,o do art, 32.

l7,a

No artigo 34, § 2,°:
SubStitua-se - /Idos pareceres, in

dicações e x:equcrimentosli
- por 

"das proposições", - corrigindo, en
tão, - "mandados" - pOl' "man~
dadas;',

la.a

Redija-se assim Q art, 29:
"Art, 29, - A emenda voluntária

dom andado independe da. aprovação
da Assembléia e se efetiva, automàti
camente, desde que a assembléIa dela
tenha conhecimento, oralmente, quan
do feita em sessão, ou por escrito, de~

pois de lida. com matéria de expe-
diente", •

Ao tempo do império considerava-se
o mandato político munus a que o ci
dadão não tinha o direito de desertar,
Assim nas primeiras leis de orgá.niza~
ção municipal e de juizes de pa~, Dois
casos t!caram célebres nesse sentido:
o de Ronórlo Hermeto, maqués do
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- aso .-

Paraná, cujo mandato de deputado
:roi mantido pela Câmara des Depu"
tado~. apesar de revogado pelo elei M

torado, sob aquêle fundamento. E I)

ele Salveira Martins, cuja, renúncia ~
Câmara dos Deputados não aceitou
sob o mesmo fU.t.1damento. Mais tardC:',
porém. começou~se a admitir o direito
à renúncia, até que se incluiu no Re"
gimento Interno da Câmara dos Depu"
tadosdisposlção declarando a renún
cia completa e acabacla desde c!ue o
plenário dela tivesse connec101ento, in"
clependentemente de deliberação. Daí,
porém, a querer tornar completa e
acabada renúncia que ainda não é

, acabada, nem completa, por ela não
ter conhecimento o poder que, afinal,
a homologada. é grande a diferença
que não d~vc ser tomada. como de
~omenos importã,nc1a.

19.11.

. No art. 18:

. Substitua-se "r;roJcto constitucio
nal" por .. projeto da Constituição".

S. S. - 18"2-46.
(AssInatura ilegível).

N.O 95

Emenda:
Suprima-se I) princípio do art. 19.
Sala das Sessões, 18-2-46. - CIodo"

mir Cardoso. - Luiz Carvalito.
Grepori. Franco. - Odilon. Soares. 
'Castelo Branco. ,.

N.o 96

Emenda:
SUbstitua-se a segunl.<..l. parte do ar

tigo 18, pelo seguinte:
"Esta em voLaçâo será feita por ar

tig-os" .

Sala das Sessões, 18-2-46. - Clo
domir Caràoso. - Grepory Franco.
- Luis Carvalho. - (Assinatura l1c.•
givel) - Castelo Branco.

Como e qnde convier:

I .

Suprima-sc de todo o projeto o es
critinio secreto, exclusivo da parte
referente a licença para .processar
qUalquer ·membro da. Assembléia, que
indico seja adotada.

II
Ao artigo 72
Acrescente-seI como convle:.::
05 representante::; cta imprensa, do

rádio e das agêncIas telegráficas terão
lugares rcsel'vados dentro do recinto
das sessões, sendo-lhes concedidas as
mesmas regalias atribufdas aos 1'un
cionários da Casa.

III

Ao are. 1.0 aCl'escente-se: um 3.° Vi
cc-Pl'csldente e suprima-se o f, 2.°.

IV

Ao § .1.0 do artigo 1.0 acrescente-se:
"Nem retirar-se do edifício durante
as sessões, salvo motivo justificado".

v
Acrescente-sc ao mp.smo artigo L'>•

como convier: /lOs secretários s6 po
derão deixar os seus lUE;ares quando·
possam êljtes ser ocupados pelos res
pectivos suplentes".

VI

Ao artigo 2.°, como convier: "Con
vocar as sessões especiais. determmar
lhes a hora, justificando os fins".

VII
Ao n.O 5 do artigo 2.°, comocon

vier: Cassando no palavra :lO dcputadc
deverá o Presidente justificar o seu
~.to perante o plenárlo.

VIII
Ao artigo 2.(", n.o 9: Suprima-se "so

beranamente"· e acrescente; "sub
metendo sua decisão a voto do ple
nário, se isso fór requerido !lar qual
quer licler de bancada".

IX
Ao n.o 10 elo artigo 2.°; Suprima-se

"sempre que possiver'.

X

Ao n.o 13 do artigo 2.Q
: Suprima-se

"do modo que julgar mais conve
D.icntc·' .

XI
i

Ao artigo 3.°: Acrescente-se
"assinando com esta" .
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XII
Ao ~ 1.0: Supl'imn-se óó nos escrutí

nios secretos e",

XIII
Como c onde convier:
Artigo - Os deputados diploma.dos

que compareçam às ,sessões depois de
aprovado o presente rcgimp.nto presta
rão o compromisso seguinte: "Prome
to gUardal' a Constituição Federal
que 1'ôr adotada, desempenhar fiel (l

lealmente o mandato que me foi con
nado e sustentar n união, a integri
d~de e a independ~ncin. do Bl'asl1",

XIV
Ao artigo 9,°: Suprima-se o dispos..

to correspondente à letl'a a,

xv
Ao artigo lO, § 1,°; Supl'iml\-sc "e

sucessivo"•
XVI

?ia artigo 10,0, ~ 1,°: Subst1tua-8C
4e horas por 24 horas,

X'VU
Nó artigo. lO, § 4,0: Acrescente-se

"e os funcionários que a Comissão
julgnl.' indispensáveis ã boa· marcha
dos serviços".

xvm
Ao artigo 10,0, como convier: "Ano

Comissão Constitucicnal, na sua pri
meira reunião, designará. um relator
Que. dentro de 72 horas, apresentará.
um esbOço de projeto de Constituição
que servirá. de base para elaboracão
do projeto definitivo". '

XIX

Como e onde convier:
"No caso de vaga do representante

por' prisão, o Presidente convocará o
respectivo Suplente, se houver".

, . XX

Ao artigo 12: Acrescente-se, na par
te final - H ei caso de empate".

XXI
Ao artigo 15 : diga~se, em vez de 30

sessões, 20 sessões,

XXII
~Ao artigo 15, * 1.0, diga-se: 15 ses

soes, em VCIf, de 25 sessões. .

XXIlI
Ao artigo 15: Suprimn-sc o § - 2,"

XXIV
Ao Qrtigo 17: Di~a-,!;;e - '/dez dias",

xxv
Ao rl-l'tlgo 19, § 2.°; ACl'e5ccl')te~se

"D.tl'ibuindo;.se ao plenário o deferi
mento ou indeferimento da pl'~fcrên
ela" ,

• Como convier:
Artigo - E' expressa.mente proibi

da a venda de ingressos para festivais,
bilhetes de tômbolas, passagem de as
slnatul'a.<; de jornais, revistas, etc,'
uelltro do EdWcio ela hsscmbl~ia".

XXVII

SUIH'lma-se o artir;o 76 e seu pnrá.
Bl'D.1'O,

XXVIl!

Como c .Ql'lde convier: Quarqucr
memi>l'o da liSsembléia tem direito
nc insistü' pela observância dêste
Regimc,nto .e ao Presidente cumpre
sathifazer imediatam-.:nte semelhante
requisição, sem admitir reflexões ou
debate, salvo se hoüver dúvida em
ser n disposição do Regimento apli
c:ívcl no caso.

XXIX

Como e onde convier: Nenhum
membro da Assembléia, estando pre
sente,poderá escusat'-sc de votar,
salvo se não tIver assistido ao debate
ou tratar-se de causa própria ou
em que fôr suspeito; nesses casos
náo terá voto, podendo, todavia, as..
sistir fi. discussão,

Supl'ima-se o parágrafo únIco 'do
art. 25.

Sala das Sessões, 18 de fevereiro
de 1946, - Café Filho.
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rão o compromisso seguinte: "Prome
to gUardal' a Constituição Federal
que 1'ôr adotada, desempenhar fiel (l

lealmente o mandato que me foi con
nado e sustentar n união, a integri
d~de e a independ~ncin. do Bl'asl1",

XIV
Ao artigo 9,°: Suprima-se o dispos..

to correspondente à letl'a a,

xv
Ao artigo lO, § 1,°; Supl'iml\-sc "e

sucessivo"•
XVI

?ia artigo 10,0, ~ 1,°: Subst1tua-8C
4e horas por 24 horas,

X'VU
Nó artigo. lO, § 4,0: Acrescente-se

"e os funcionários que a Comissão
julgnl.' indispensáveis ã boa· marcha
dos serviços".

xvm
Ao artigo 10,0, como convier: "Ano

Comissão Constitucicnal, na sua pri
meira reunião, designará. um relator
Que. dentro de 72 horas, apresentará.
um esbOço de projeto de Constituição
que servirá. de base para elaboracão
do projeto definitivo". '

XIX

Como e onde convier:
"No caso de vaga do representante

por' prisão, o Presidente convocará o
respectivo Suplente, se houver".

, . XX

Ao artigo 12: Acrescente-se, na par
te final - H ei caso de empate".

XXI
Ao artigo 15 : diga~se, em vez de 30

sessões, 20 sessões,

XXII
~Ao artigo 15, * 1.0, diga-se: 15 ses

soes, em VCIf, de 25 sessões. .

XXIlI
Ao artigo 15: Suprimn-sc o § - 2,"

XXIV
Ao Qrtigo 17: Di~a-,!;;e - '/dez dias",

xxv
Ao rl-l'tlgo 19, § 2.°; ACl'e5ccl')te~se

"D.tl'ibuindo;.se ao plenário o deferi
mento ou indeferimento da pl'~fcrên
ela" ,

• Como convier:
Artigo - E' expressa.mente proibi

da a venda de ingressos para festivais,
bilhetes de tômbolas, passagem de as
slnatul'a.<; de jornais, revistas, etc,'
uelltro do EdWcio ela hsscmbl~ia".

XXVII

SUIH'lma-se o artir;o 76 e seu pnrá.
Bl'D.1'O,

XXVIl!

Como c .Ql'lde convier: Quarqucr
memi>l'o da liSsembléia tem direito
nc insistü' pela observância dêste
Regimc,nto .e ao Presidente cumpre
sathifazer imediatam-.:nte semelhante
requisição, sem admitir reflexões ou
debate, salvo se hoüver dúvida em
ser n disposição do Regimento apli
c:ívcl no caso.

XXIX

Como e onde convier: Nenhum
membro da Assembléia, estando pre
sente,poderá escusat'-sc de votar,
salvo se não tIver assistido ao debate
ou tratar-se de causa própria ou
em que fôr suspeito; nesses casos
náo terá voto, podendo, todavia, as..
sistir fi. discussão,

Supl'ima-se o parágrafo únIco 'do
art. 25.

Sala das Sessões, 18 de fevereiro
de 1946, - Café Filho.
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N.O 98

Emenda. ao art.. 46~'
Suprima"se o § 4.°.

Justificaçáo

E' inaceitá.vel, por ditatcrial, a me
dida. prevista em tal IJaTágra'fo. onde
se admitir que o Presidente da ,As
sembléia venha a dispor de tal fôr"
ça, a ponto de. poder convidar um
Rcpresentau.te a retirar-se do recinto,
durante as sessões?

Sala das. Sessões, em 18 de. feve
reiro de 1946. - Lino Machado. 
Alarico Pacheco. - Aldemar· Rocha.
Leandro Maciel. - llaphaeZ Cin
c:urú. -'. C''(J.!é FiZho.

N,o 99

Suprima-se o art. 38.

Justificação

Todo Represetnante certamente tem
'conhecimento da maneira por que há.
de conduzlr-se, em meio dos seus
pares.

POI' que, assim, essa inovação, com
m'cs de bom tom, a insinuar educa
ção?

Sala das Sessões, em 18 de teve
reiro- de 1946. - Lino Machado. -

Alarico Pacheco. Aldemar Rocha.
Leanàro MacieZ. - Raphael Oi1/...
f.!UTlÍ.- Calé Filho. .

Emenda ao art, 35:
Suprima-se os §§ 5.° e 6.0.

Justificação

O ,aepresen~ante, por si só, certo
que conhece os seus deveres.'

Não h4 motIvos. pois, pal'n. os enun-
ciar nessa. medida. .

Sala das Sessões, em 18 de feve..
reiro de 1946. - Lino Machado. 
Alarico Pacheco. - Aldemar Rocha.
- Alde Sampaio. - Jurand.ir ,Silva.
~- Helvecio Coelho Ridrigues. 
I.eandro Maciel. - RaphaeZ Cincurá.
- Café Filho.

N.o lD1
Emenda ao art. 2.°:

. Suprima-se. do parágrafo únIco, o
item 11.

JustifiCaçã.o

Não nos parece aceitável. a ,esta
altur-a, a medida de ranço totalltá;fo,
que nêle se propõe. .

Sala das sessões, em 19 de feve
reiro de 1946. - Lino Machado. 
Ala"ico Pacneco. -'- AIãemar .Roc7z.a.

Leandro Maciel. - RaphaeZ Cin.
,curá. ,-- Café FilIzo.
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